CAMPANADES
PERFECCIÓ
Hi ha ocasions, que una vulgaritat
permet a hom assolir elevades consideracions.
Amí rn'ha passatúltimamentambun
anunci d'un Centre de Disseny.
Davall de la reproducció
d'una taronja partida, deia el següent:
PRODUCTE: Taronja,
FORMA: Ergonòmica, dimensió adecuada per a la seva manipulació i consum,
COLOR: Optima identificació colori
producte.
TACTE: Rugositat agradable, superfície neta i uniforme.
1.:JS:Individual. Dividit en porcions
per a facilitar la seva dosificació.
ENVAS: Embolcall o rell de superfície dura i encoixinada al seu in,erior. Resistent a l'apilat i al transport. Fàcil d'obrir. No retornable.
Quasi rn'he assustat al veure la perfecció de la taronja, considerada exclussivament en el seu embolcall o pela i
tenint en compte l'adequacíó continent/
contingut.
l he pensat quànt irracional resulta'
pretendre que la creació sigui fruit de la
casualitat, encara que avui se'n digui
"big-ban",
l he recordat la veritat del Salm 19:
"El cel proclama la glòria de Deu,
el firmament pregona l'obra de les
seves mans".

REVITALITZAR
EL CASC ANTIC
S'han fet obres escaíents, de bon estil
i amb certa gràcia al Casc Antic. Son els
carrers d'Avall, Sant Ja ume i Ma jor, exponent de gust i delicadesa, mes cal eíxarnplar l'accíó a la resta, com Plça del Pou,
Pintor Borràs, Cadena, Santa Anna i altres.
No escau la circulació rodada per dits
carrers i menys encara, veure aparcaments difícils en alguns d'ells. Caldría
estudiar noves normes per la vida i prosperitat dels mateixos.
Valdría la pena rehabilitar els seus
orígens. el pou, la cadena, la capella de
Santa
Anna,
la de Sant Jaume,
tornant.los.hi la seva festa amb solemnitat i actes populars ....
També sería un encert, que el repintat de façanes als dits carrers, es fés d'acord amb l'ambient on estàn situades. Els
Tècnics podríen donar idees senzilles i
eficients.

LASENYAL
DELACREU
Son molts els-esportistes, sobre tot ho
hern vist amb jugadors de futbol, que
abans de començar la competició o partit
fan la senyal de la creu, senyant.se com
ens diu el Catecisme.
Es a dír, assenyalant.se
com a cristians que en tot moment i més en aquells
que són importants, demanen a Deu la
seva benedicció.
A alguns els hi semblarà la cosa, punt
menys que supersticiosa, a nosaltres ens
sembla una valenta demostració
de Fe
en Crist, que aplaudim. Tant se val que
els resultats que després puguín seguir. se
del partit siguin bons o dolents. Perque
això és l'afegít. El primer, es buscar el
Regne de Deu i la seva Justícia. p

UN COMERÇ
SENSE PUBLICITAT
ÉS UN TREN
SENSE LOCOMOTORA
El seu anunci, la seva
subcripció, al
Tel. 44 87 77
Sr. Figuera

CERÀMICA
FARRENY, S.A.
FÀBRICA DE PRODUCTES CERÀMICS, ESPECIALITAT EN TOTXOS CARA VISTA
I TOTA CLASSE DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCiÓ
Ctra. Lleida-Puigcerdà,

Km. 21,400
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