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Malgrat, 10 d'Abril del 1950
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dia 10 d'Abril ha de marcar per la nostra
estimada vila, una diada memorable, i ha de
dir al món la continuïtat d'una festa que honora i ena lteix als pobles que l'acullen en els
plecs de la seva estimació.
Brolli el goig entorn dels vells, i que la
flama de la nostra devoció prengui en eixa
diada més embranzida i més amor: que vegin
ells que el nostre homenatge no és foc d'un
dia, sinó d'una continuïtat cada dia més esperançadora.
En aquesta diada que sentin ells, ben íntimament, el nostre afecte, que vegin que la
llevar dels seus consells i lo seva experiència
treu bella florida; tots, grans i petits, a evaporar les ombres de tristesa que puguin entenebrir la seva delectança; demostrem-los-hi
que les nostres paraules no són fruit de cap
convencionalisme, sinó filles del vertader
amor que sentim vers ells.
I emmarquem la diada gravant en el llibre del nostre poble, uno altra diada eterna.
EL PATRONAT LOCAL
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A les 9 del matí: Reunió a l'Ajuntament, d'Autoritats, representa- .
cions locals, Junta del Patronat i vellets a homenatjar, els
quals seran obsequiats per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, amb un esmorzar.
A les 10'30: Ofici Solemne a l'Església Parroquial, amb assistència de les Autoritats, representacions locals i vellets de la
localitat.
A les 11'45: En el Teatre "Liceo", cedit galantment per l'Empresa,
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1.-Poesies pels nens i nenes de les escoles de la localitat.
2.-Poesia per Josep Turné.
3.-Proclamació i parlament pel Sr. Francesc Castells i Pla, representant de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
4.- Veredicte i repartiment de premis als guanyadors del tercer
Certamen Literari d'exaltació a la vellesa. ·
S.- Parlament pel llorejat poeta Domènec Juncadella.
6.-EI Cor d'Acció Catòlica, farà ofrena als vells d'una cançó de
Caramelles.
7.-EI Cor de "La Barretina", dedicarà als vells cançons de Pasqua triomfant.
8.-Tancament de l'acte pel Sr. Alcalde.

Acabada la festa, les Autoritats, el Patronat Local i representacions, es personaran a casa de la velleta Maria Rubio Ray, de 94
anys, la més vella de la localitat, per a fer-li ofrena del seus afectes
i d'un present.
Les masses corals "La Barretina" i Acció Catòlica, es sumaran,
també a aquest homenatge.
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NOTES:
-Hi haurà safata.
-En el vestíbul del Teatre "Liceo" estaran
exposats els treballs del Tercer Certamen Literari d'exaltació a la vellesa.

"Els venerables vells, com lo blancor dels
seus cabells, són la llum que fo arribar en el
més íntim dels nostres sentiments, els més formosos resplendors de lo vida santa de
família".
t Francesc Moragas i Barret
"Vosotros sois el prototipo de la calmo y
del sosiego, de la serenidad y de lo poz; de
lo reflexión y del consèjo; de lo piedod y de
lo fe".
Enrique Luño Peña

"Uno de les finalitats primordials que ha
de tenir la festa d'homenatge o la Vellesa, és
la d'encendre, avivar i conservar en la intimitat dels cors dels vells, el foc de l'Esperança,
i o la vegada, fer·los-hi opocibles els seus últims anys amb l'opoi material, generós i desinteressat".
Lluís Solà i Escofet

XV Homenatge a la Vellesa. Pàgina 4

