MARCEL.LÍ BERGÉ

Exhibition

Sistcr Ciry Commíuee, Ciry of Pacifica,
and co-sponsors
Art Guild and Arts & Herítage
take greal pleasure in extending an invítation

Marcelino

to

Bergé

a resident oí our Sister Ciry Balaguer; Catalonía, Spain
to visit and allow us ro present him and
his paintings to the Pacifica arca.

Pacifica Community

Center

- Don Gaspar de Portola Room Crcspi Orive & Highway I

May 13 - May 19
Hours: I p.m.-5 p.m.
Thursday 1 p.m.-9 p.m.

You are cordially invíted
to the opening receptíon on Friday evening
May 12, 1989, berween 7 p.m. and 9 p.m.
Don Gaspar de Portola Room
Pacifica Communiry Center

BERGE

t. ~""

~~.o,c
$

.

~

"

~
8-4LAGIJ~\\

Centre Mèdic
LA NOGUERA

En Marcel.li Bergé, pintor balaguerí prou conegut de tots, ha tornat
d'un dels seus frequents viatges artístics a Mèxic, però aquesta vegada
ha fet un pas més i s'ha arribat a
Pacífica (Califòrnia) ciutat agermanda amb Balaguer. Ens plau reproduir
l'invitació cursada pel Comité de
Ciutats Agermanades, a l'exposició
de pintures d'en Bergé.
Ens plaurà publicar l'artícle que
amb aquest motiu publicà el setmanari "PacíficaTribune" del31 de Maig
passat que ens facilita el nostre
col.laborador Robert Ackroyd, amb
el seu sempre ínteressant i personal
comentari.
Consti avui que tenim amb en
Marcel.li Bergé, un embaixador extraordinari de Balaguer a la Ciutat
germana de Pacífica, a Califòrnia, a
quin Alcalde ha obsequiat amb un
dels seus quadres del Balaguer antic.
Gràcies Marce1.li. Enhorabona i
endavant! Et desitgem el millor éxit.

Telèfon 44 84 22

Els ofereix els seus serveis de:
- Revisions de Carnets· de conduir,
caça i permisos d'armes.
- Revisions per a empreses i col·legis.
- Urgències de Medicina General,
Oftalmoloqia i Cirugia menor.
- Gabinet psicològic.
- Serveis d'A.T.S.

Fàcil aparcament
No es preclsahora de visita

Visites a l'acte. Divendres de 5 a8tarda
Dissabtes a partir de les 9,30 del matí

CI sant Lluís, 50 (davant Correus antics) - 25600BALAGUER

HERBORISTERIA
I DIETÈTICA
CI. Botera, 2
(Plaça Mercadal)
Tel. 44 7659
BALAGUER
8
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DISCOTECA

BALAGUER

