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Noticiari

Obituari.-Hem de planyer el
dol del nostre bon amlc i soci Ra
mil' Bonet, pel traspas de la seva
germana Pepeta. A ell i a la seva
família el nostre més sentit pesam.

També ens hem de doldre de
la mort del pare del nostre volgut
consoci Antoni Puig. Rebi la nos·
tra més sentida condolenc;;a.

Conferencies radiades., - A Ra
dio Lleida han comenc;;at una tanda
d'explicacions sobre "Normes per a
ben bailar la sardana» de les quen'és
autor el company Josep Navarro.

Comissió de Festes.-En el nú
mero del passat juny del nostre
Portantveu, constalavem la neces
sitat de regular les festes que es
celebren a nostra ciutat, lIastimant
.que fossin mancades de preparaci?
i per tant deslluIdes gairebé sem
pre. Pero aixo esperem veure-ho
solucionat amb la Comissió Per
manent de Fires i Festes, fa poc
constituIda. Com a components
que som de la dita Comissió, molt
ens plaura anal' comunicant als
no~tres socis les activitats que es
desenvolupiJl; podem avanc;;ar que
el company Canals ha estat inte·
grat a la Secció de Festejos.

Sardanes poc correctes. - Les
poguérem contemplar fa pocs diu
menges al Camp d'Esports orga
nitzades per una entitat sardanista.
Aquesta especie de Bailada era

amenitzada per un piano, ampliant
el so per un altaveu-amplificador.
El resultat no cal dir que fou més
aviat de xibarri que de serietat.
Detestem aquesta classe de proce·
diments per afer sardanes en un
1I0c públic, que en una ciutat com
Lleida, poden només ésser em·
prats privadament en els locals
respectius de les entitats.

- A la propera ciutat de Bor
ges BIanques s'ha iniciat una cam
panya pro-sardanisme que dóna
goig de veure. Proximament po
drem anunciar la constitució d'un
Foment de la Sardana a aquella
joliua població. Felicitem sincera
ment al jovent de Borges que sap
desvetllar-se en aquest sentit.

- En aquest número comen
cem una Secció d'Efemerides IId

datanes de Lluís Roca i Florejachs,
recopilades per Josep Font i Sol·
sona. Aquestes efemerides que han
estat radiades per la nostra emis
sora, ens han estat autoritzades
pel nostre amic i coJ-laborador Font
i Solsona.

- El company Josep Canals,
ha estat elegit president de la Unió

Musical.
-Continuen els ensenyaments

de sardanes, que són actualment
els dies següents:

Dimarts: nois. Dimecres: noies.
Divendres: comptar i repartir.
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