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Ja sou soci de la
Associació Protectora de I 'Ensenyança
Catalana?...

CIVISME I CULTURA

lla passat En Macià
V última hora del matí del passat diumenge ens enterem que el venerable
Francesc Macià, de retorn a la nostra Pàtria, passava per la carretera de
F'ança i sen^e temps material per a preparar una manifestació popular de
veins de Malgrat.
Nosaltres ïnmediatament sortirem amb el auto del nostre director per
a rebre'i i oferir escolta d'honor al venerable avi, i trobaiem la cartbana al
arribar a Tordera, aon tombarem de direcció i anàrem a formar un més de la
manifestació.
Al arribar a Malgrat que sols hi havia una vinteni de persones a saludarlo, la manifestació s'atura a la pujada de càn Palomeras, aon la prensa gràfica
prengué unes phques de la caravana automovilista aleshores composta per
una cinquantena de cotxes en la que obria la marxa el nostra amic Sr. Rossetti.
Al arribar a Pineda, trobem el poble en massa a la carretera, baixa el
nostra capdill i es abrasat per el batlle i amic Manuel Serra i Moret, i es saludat amb entusiastes i vibrants visques a ell i a la Pàtria, l'escena es emocionadíssima i aprofitant aquesta rebuda, li estreny la mà a Francesc Macià, en
nom del nostre periòdic el director en Francesc Fontrodona.
Algú ta observar que ja son aprop les dugués i que a Barcelona s'estan
esperant des de la una. i emprenem la marxa cap a Calella engroixint la manifestació automovilista el cotxe del Sr. Serra i Moret.
Arribem a Calella hi ha una altra manifestació de tota la població aixecada a la carretera, nova devellada del Sr. Macià, nous visques i noves toïes de
flors que posen a mans del Sr. Macià.
Arranquem de Calella entre mitg d'una multitut que està apretada en el
pas de la població per a saludar al veritable representant de Catalunya, arribant a Sant Pol aont també ens espera una gran gentada.
Registrem, al passar la costa, el magnífic espectacle de la filera d'autos
que arrenglerats com un exèrcit en victorià fan guardià d'honor al avi, abaix
la Costa del Faro hom veia la filera ja emfilar-se a la costa de Sant Pau.
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