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CIRCULAR N.° 8 

COMISSIÓ ABAT OLIVA 
ORGAMTZADORA DI LES PESTES DEL HOU TROS 

DE «OSTRA SEHYORA DE MONTSERRAT Barcelona, 18 d'abril del 1947. 

SA SANTEDAT ES DIGNA ASSOCIAR-SE A LES FESTES 

DE L'ENTRONITZACIO DE LA PATRONA DE CATA

LUNYA I DESIGNA EL LEGAT QUE EL REPRESENTARA 

Poques vegades la Comissió ABAT OLIVA ha sen-

tit una satisfacció mes pregona que la de poder anun

ciar la designació del Legar Pontifici a les festes de l'En-

tronització. 

Aquesta especial mostra d'afecte tan honorable 

p e r a tot el poblé f idel de Santa Mar ia de Montserrat;es 

la culminació esplendorosa de l moviment que enguany 

abranda la nostra térra. 

Sa Santedat, en trametre com a Legat Pontifici 

l'Eminentíssim i Reverendíssim Sr. Cardenal Arquebisbe 

de Tarragona, mostra una vegada mes la particular d ig

nado que Montserrat sempre ha tingut ais ulls del Vicari 

de Jesucrist. 

La Delegado Pontificia atorga a les Festes de 

PEntronització una categoría d'universalitat. Pius XII, el 

d ia vint-i-set d 'abr i l , será present a Montserrat i l'Església 

tota exultará amb nosaltres en aixecar la Verge Bruna 

damunt el Tron que li hem ofrenat en reconeixement a 

la seva Materni tat i Reialesa. 
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L/Episcopat catata í FEntronització 
de la Verge de Montserrat 

El senyor Cardenal Arquebisbe de Tar
ragona, Primat de les Espanyes, i els 
senyors Bisbes de Barcelona, Vic i Sol-
sona, s'lian adrecat a llurs diocesans per 
parlar-los de les Festes de l'Entro-
nització de Santa María de Montserrat. 
El nostre desig seria de poder donar 
a conéixer «in extenso» tan importants 
documents pastorals, pero davant la 
impossibilitat de fer-ho ens complaetn 
a publicar-ne alguns íragments, tot re-
comanant l'lntegra lectura deis textos, 
publicats en els respectius Butlletins 
eclesiástics diocesans j també a la prem-
sa diaria. 

De VEmm. Cardenal Arque
bisbe de Tarragona 

El moment que la Humanitat viu 
exigeix una pluja de benediccipns i 
grácies del Cel, que caient damunt la 
térra d'Europa, xopa de sang, vessin el 
consol sobre races, pobles i nacions, 
dessagnades i empobrides per la guer
ra. 1 l'oració és l'únic mitjá d'ob-
tenir-les, i la Verge és la mitjaneera >' 
la Mare de Misericordia. Deu segles 
d'história, en les pagines de la qual 
están gravades amb carácters d'or 'a 
devoció i l'amor de Catalunya a la Ver-
ge de Montserrat, han de presskmar les 
vostres animes i els vostres cors, no per 
a rompre el fil de santes tradicions, sino 
ans al contrari, per a unir les vostres 
pregáries a les pregáries deis vostras 
ascendents i formar amb aquest enllac 
l'himne de gloria i de lloanca a la Reina 
coronada, l'himne de glorificació, que 
pastat amb la inspirado deis poetes 
catalans i la melodia deis artistes i sos-
tingut peí cuite espléndid del Monestir, 
ve Uiscant damunt el mar del temps, 
sempre harmonios i vigores, sense que 
les pertorbacions i saqueigs que en el 
curs del temps Montserrat ha sofert, ha-
gin pogut extingir-lo ni atenuar-lo amb 
l'estrépit de llurs ones. Així, estre-
tament unides i soldades íntimameut 
les vostres oracions a les deis vostres 
ascendents, us heu proposat en aquest 
any contemplar l'obra de manera os
tensible, i el mitjá mes idoni que la 
vostra pietat us ha suggerit és el r¡-
quissim tron que li ofrenareu, amb la 
gracia de Deu, el dia 27 del proper me^ 
d'abril, perqué si la corona que els vos
tres avis donaren i el ceptre que en 
mans de la Verge van posar, son ja 
atributs de reialesa i de sobirania, ho 
és el tron per singular manera, car s'hi 
asseu la Majestat Sobirana; i si s'ano-
mena Regina la qui té súbdits, que li 
reten homenatge i reconeixen la seva 
sobirania, ¿com no hem d'anomenar 
Regina la Qui en el curs deis segles 
ha tingut per súbdits fervorosos ' 
atnants reis i emperadors, que així l'han 
proclamada ? 

De VExcm. i Rvdm. Sr. Bisbe 
de Barcelona 

Té, dones, la Verge de Montserrat 
mes que un tron de rics metalls i pe 
dreria, un tron forrnat pels cors deis 
qui volgueren ajuntar a llur penitencia 
dolorosa o a l'agraíment pels bena-
ficis rebuts de la celestial Senyora, el 
do de llurs mans; deis qui, vívint 
en actual pdbresa o del modest produc-
te de llur treball manual, volgueren 
demostrar llur cristiana resignació 
i devoció mañana, renunciant fins al 
necessari per a viure (com ho haurá 
agrait la Mare deis pobres!) ; d'aquells, 
en fi, que, afavorits per Déu amb abun
dosos béns de fortuna, mentre obrisn 
una má per oferir el donatiu a la 
Verge, allargaven l'altra ais pobres per 
fer-los arribar, centuplicat, un altre do
natiu. 

En celebrar, dones, la inauguració 
del nou tron de la benexda Imatge de 
la Verge Bruna, sigui la nostra inten-
ció neta com l'or i brillin les nostres 
virtuts mes que les pedrés precioses. 

Ompliu d'esperit sobrenatural les so-
lemnitats litúrgiques, l'esplendor de les 
quals ha d'ésser l'expressió justa d'una 
vida de pietat exuberant; els vostres 
cántics, el vibrar d'amor que batega en 
els vostres pits; totes les cerimónies, 
la práctica de les virtuts que les vos
tres animes conreuen. 

Consoleu el cor de la Verge Santís-
sima. A ella, que llegeix en les nostres 
animes, no li plauen les mans que 
aplaudeixen, les llengúes que aclamen, 
si no les mou un afecte sincer d'amo
rosa devoció; no li plauen els cossos que 
s'inclinen, si no ho fan al pes d'una 
humilitat profunda i sentida. 

El propósit de tots els que anirem a 
Montserrat a admirar el ric tron de la 
Verge, ha d'ésser aquest: fer deis nos 
tres cors uns altres trons dignes de la 
Verge Immaculada. 

De l'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe 
de Vic 

A major honrament de la Patrona 
de Catalunya i per a secundar els de-
sigs deis RR. PP. Benedictins enca-
rim ais senyors Rectors i persones que 
els representin, que ordenin un tritlleig 
general de campanes el dia 26 d'abril, 
vetlla de la diada, i un altre el dia 27; 
que s'associín espiritualment, els qui 
no puguin assistir-hi personalment, a la 
gran Missa Pontifical que el Legat Po*i-
tifici celebrará a la placa del monestir, 
i a la solemne Entronització que segui
rá després. Seria bo que aquest dia es 
resés a totes les parróquies la cVisita 
Espiritual» a la Mare de Déu de Mont
serrat. 

Volem encara fer avinent a la nostra 
estimada clerecia parroquial que seria 
molt agrados a llur Prelat que des del 

27 d'abril fins al 8 de setembre s'orga-
nitzessin peregrinacions al Santuari de 
Montserrat amb la triple finalitat d'ho-
norar Maria, promoure la seva devoció 
en el cor deis fidels i demanar-li protec-
ció i auxili per a les necessitats méá 
immediates de la Diócesi. 

En les nostres visites pastorals ens 
hem convencut que la devoció deis fi
dels a la Verge de Montserrat, especial-
ment deis mes propers ais contra-
forts del seu tron de penyals, está molt 
arrelada, pero malgrat aixó, nosaltres 
desitgem que assoleixi un major incre-
ment per a la gloria de Déu, honrament 
de Maria Santíssima i bé de les animes 
confiades a la nostra cura pastoral. 

A aital fi, concedim ais nostres esti
máis diocesans cent dies d'indulgéncia 
per cada vegada que resin una Salve o 
tres Avemaries a la Verge de Montse
rrat, per cada sacrifici que facin en 
honor d'ella i per cada almoina que 
donin per al seu cuite. 

Aquesta concessió durará des del dia 
26 del proper abril fins al 8 de setem
bre d'enguany. 

De VExcm. i Rvdm. Sr. Bisbe 
de Solsona 

Sabeu tots vosaltres alió que la Ver-
ge de Montserrat significa per a tot Ca
talunya; sabeu perfectament la protec-
ció admirable que sempre ha exercit 
damunt les terres catalanes, i coneixeu 
per tant els deures d'amor i de gra
titud que ens lliguen a tots amb tan 
dolca Mare. I no us estranyará que en 
aquest homenatge que se li ha ofert 
hagin rivalizat totes les classes i totes 
les regions i comarques d'aquesta tér
ra i que ara s'estiguin preparant per 
tributar-li el dia 27 d'aquest mes, tots 
els bons filis de Catalunya, el tesíi-
moni de llur fe, amor i pregona gra
titud. 

* * * 
I a fi que en aquest dia ens trobetn 

tots reunits en esperit ais peus de la 
Verge de Montserrat, manem que a 
totes les parróquies i esglésies de la 
nostra jurisdicció es resi, el diumenge 
dia 27, la Visita CoHectiva a la Santís
sima Verge de Montserrat, associant-
nos en esperit a les solemnifats que es 
celebrin al Santuari. 

* * * 
Que la Santíssima Verge de Montse

rrat, que des del seu Santuari vetlla 
contínuament per aqüestes terres cata
lanes, segueixi mirant-nos amb ulls de 
misericordia i compassió. Que Ella fací 
que creixin abassegadors l'amor i l'en-
tusiasme que sempre han sentit els 
catalans per llur Patrona i ens con-
cedeixi que Catalunya torni a ésser 
aquella térra gran i bella, i sobretot 
cristiana, de costums purs, de convic-
cions profundes, de cristianisme verta-
derament integral que fou la* causa de 
la seva grandesa. 

* * • 
Per a tot el que es digui en relació 

amb aqüestes festes i amb les peregri
nacions i romiatges, heu de posar-vo? 



Veredicte del Jurat del Certamen Literari 
en relació amb la Comissió Abat Oliva 
que amb tant de zel i entusiasme ha 
pres peí seu compte l'ímproba tasca 
d'organització, cercant en tot la major 
gloria de la Santíssima Verge i el renai-
xement espiritual de Catalunya. 

El Nou Tron de la Verge de 
Montserrat 

Pubiicació d'una monografía 
La Comissió Abat Oliva, a fi de donir 

a conéixer el que és el Nou Tron de la 
Verge ha encarregat a Alexandre Cirici 
la redacció d'un opuscle descriptiu. Xa 
reconeguda competencia de l'autor en 
la materia, la seva prosa exacta i rica, 
i la presentació atractiva de l'opuscle, 
fan aconsellable la seva adquisició per 
tots els amants de les coses de Montser
rat. Es una monografía completa d'a-
questa Obra que ve a enriquir el nostre 
patrimoni artístic, i restará com un 
explícit exponent de la maduresa de 
l'art cátala de l'época. El text va iHus-
trat amb algunes reproduccions. 

L'Editorial Spes, de Barcelona, s'ha 
fet carree de l'edició d'aquesta obra, 
que será posada a la venda el dia 27 
d'abril, a Montserrat, per tal que pu-
gui ésser adquirida pels romeus que 
vulguin conservar aquest record de la 
magna diada. Hom procurará que el 
seu preu no passí de 5 pessetes. 

El poema "Montserrat" 
Josep M.a de Sagarra, figura prime-

ríssima en la nostra poesia, ha donat, 
patrocinades per la Comissió Abat Oli
va, diferents lectures de fragments del 
seu Poema «Montserrat», en algunes 
ciutats catalanes. 

El dimarts, dia vint-i-dos, al Palr.u 
de la Música Catalana en donará una 
altra que revestirá una importancia 
especial. 

Crida ais fidels montserratins 
El moviment d'intensa espiritualitat 

montserratina que enguany remou tot 
el país ha fet arribar fins ais mes petits 
llógarrets l'afany de retre cuite a Santa 
María de Montserrat. 

Les dificultáis materials en qué es 
troben per tal de poder adquirir una 
imatge de la Verge Bruna molt sovint 
impedeix que puguin realitzar llur 
anhel. 

Son nombrosos els senyors Rectors 
que ens exposen aquesta trista reali-
tat. I nosaltres ens permetem invocar 
la generositat deis fidels montserratins 
per tal d'ajudar-los. 

La Comisió Abat Oliva, rebrá tots 
els donatius que es facin a aquesta 
finalitat. Que no quedi cap Parroquia 
de Catalunya sense una imatge de la 
Mare de Déu de Montserrat. 

Rosa d'abril... 
Encara una altra contribució a l'es-

plendor que revestirá la Diada del vint-
i-set d'abril. La destresa i els coneixe-
ments deis floricultors han estat posits 
al servei de la Mare de Déu de Mont
serrat. 

El diumenge día tretze d'abril, re-
units a l'estatge de la Comissió Abat 
Oliva els membres del Jurat Qualifica-
dor del «Certamen Literari amb motiu 
de les festes de l'Entronització de la 
Mare de Déu de Montserrat» ha dictat 
el següent veredicte : 

Primer premi de 10.000 pessetes, a la 
composició n.° 101, Aires de llegenda. 
Lema : Traditur. 

Segon premi de 7.000 pessetes, a la 
composició n.° 55, Magníficat MonLser-
rati. Lema: 8 setembre 1946-27 abril 
1947. 

Tercer premi de 5.000 pessetes, a la 
composició n.° 127, Muntanya Única. 
Lema : Unicitat. 

Rosa d'abril! Rosa primera de la pri
mavera... Així veié a la Verge la musa 
del Poeta. 

El rosarista, tan conegut i de meres-
cuda reputació, senyor Dot, ha volgut 
plasmar aquesta intuició poética en una 
creació que, especialment dedicada a 'a 
Verge Bruna, portará el nom de Rosa 
d'abril i florirá ais jardins de la Mun
tanya Santa. El primer exemplar será 
ofrenat a la Verge el dia de la seva 
Solemne Entronització. 

Concurs 'Fotografíe 
El dia 27 del proppassat mar? es 

reuní al nostre estatge social el Jurat 
qualificador del Concurs Fotografíe. 
Examinades les obres presentades fou 
proclamat el següent veredicte: 

Categoría d'aiicionats. — Primer pre
mi, al lema «Rosa d'abril», del Sr. Car
ies Roca i Casanova; segon premi, lema 
«Laus Perennis», del Sr. Jaume Llopart 
i Casanovas; tercer premi, lema «Mont
serrat en gris», del Sr. Felip Borras i 
Simó. 

Categoría professionals. — Primer 
premi, lema «Fundamenta ejus», del 
Rnd. Pere Monistrol i Masafret; segon 
premi, lema «Religió», del Sr. Antoní 
Campaña; tercer premi, lema, «Mont
serrat», del Sr. Francesc Fació. 

Resulta guanyador del trofeu «Abat 
Oliva» el Club Muntanyenc Barcelonés. 

L'exposició de les fotografíes con-
cursants, establerta al Casal de Mont
serrat, es veu molt concorreguda i cele
brada. El dia 20 d'aquest mes, a les 
11 del matí, a l'esmentat local tindrá 
lloc la sessió de clausura i el repartimíit 
deis premis. 

Regraciem una vegada mes totes les 
entitats i establiments que han coHa-
borat amb nosaltres afavorint-nos amb 
Uurs donatius. 

El Jurat, d'acord amb la Comissió 
Abat Oliva, ha cregut convenient de 
ooncedir encara tres premis extraordi-
naris de poesia, de dues mil pessetes 
cada un, a les següents composicions : 

N.° 139, E/ Ramani. Lema : Flor de 
Montserrat. 

N.° 140, La Muntanya del foc. Lema : 
Laberint de penyals dintre de l'aire. 

N.° 109, L'Abat Oliva. Lema : Cinc 
sonets. 

Premi de 5.000 pessetes a la millor 
prosa literaria. El Jurat, salvat el vot 
del Secretan a favor de la composició 
n.° 103, ha acordat concedir-lo a la nú
mero 89, Pelegrins a Montserrat. Le
ma : A peu i amb cor content. 

El dia 27 d'abril, diada 
de germanor 

Els solemnissims actes de l'Entronit
zació, no solament han de teñir Hoc al 
Santuari Montserrat!, sino que han 
d'ésser viscuts fervorosament en totes 
les poblacions de la térra nostra. 

Hem de fer arribar a tothom la pro
funda emoció d'aquesta Diada; hem 
d'aconseguir que el dia 27 d'abril siguí 
la gran jornada de la germanor del 
nostre poblé, el dia de la confessió ge
neral de Catalunya. Aquesta missió és 
la que d'una manera preferent assenya-
lem ais nostres delegats i Comissions 
locáis ; que no minvi el nostre entusias
me ara que l'hora s'acosta; que al cos-
tat de l'organitzadó del gran romiatge 
popular a Montserrat per a assistir a 
l'Entronització, no s'oblidi els qui es 
veuran obligats a romandre en llurs po-
bles ; que el 27 d'abril tot el país sigui 
una flama encesa de fervor mariá ; que 
no resti ningú sense sentir la trans
cendencia deis moments. 

A totes les localitats de Catalunya cal 
que es preparin, els Delegats i Comis
sions locáis d'acord amb les autoritats 
eclesiástiques, els següents actes : 

DIA 26 D'ABRIL, A LES 9 
DEL VESPRE 

En el moment precís que en el San
tuari Montserratí comeneará la solem-
níssima vetlla de totes les Comarques 
catalanes : 

o) Res del Sant Rosari, cant de la 
Salve i Visita Espiritual a la Verge de 
Montserrat, a la Parroquia. 

6) Tritlleig general de campanes. 
c) Encesa de fogueres a totes les 

muntanyes catalanes, responent a la 
que s'encendrá al eim de Sant Jeroni de 
Montserrat. 

ELS BISBES DE BARCELONA I DE SOLSONA 
PUJARAN LA MUNTANYA A PEU AL DAVANT 

DELS ROMEUS DE LLURS BISBATS 



DIADA DEL 27 D'ABRIL 

Rosari de l'alba: associant-se ais ae-
tes del Santuari Montserrat!. S'acabará 
amb el res de la Visita Espiritual a la 
Verge de Montserrat. Tot seguit: 

Assisténcia coHectiva a la Santa Mis-
sa ; pregant per les intencions del Sant 
Pare, deis nostres Prelats i per la pan i 
concordia del nostre poblé i de tot el 

La participado popular a la 
festa del 27 d'abril 

La Festa del 27 d'abril restará sempre 
mes gravada en la historia del nostre 
poblé. Será un magne aplec que recor-
darem amb goig mentre visquem. Es-
tem segurs que ningú no romandrá vo-
luntáriament a la seva llar durant la 
Gran Diada : L'any 1844 foren 40.000 
els romeus que, vinguts a peu i amb car
ros, s'aplegaren al Santuari Montserra-
tí. Cosa semblant s'esdevingué durant 
les Festes del Miüenari celebrades l'any 
1881 amb aquells mateixos mitjans de 
transport. El petit Santuari d'aleshores 
acollí la gran multitud. ¿ Qué no s'esde-
vindrá ara que el recinte del Santuari 
és grandiós, que els mitjans de trans
port son infinitament millors? Les am
pies places del Monestir, suara engran-
dides, on se celebrará Pacte del lliura-
ment del Tron, son aptes per a aple-
gar-hi molta mes gent. Qué ningú, 
dones, no s'esveri i es faci enrera ; que 
un malentés confort no faci minsa l'as-
sisténcia ; que el nostre poblé no doni 
l'espectacle lamentable, davant deis 
nostres Prelats i els altres que d'arreu 
vindran, de no haver respost a la crida. 
El nostre Secretariat General ha pres, 
amb l'experiéncia d'altres magnes Dia-
des Montserratines, tots els detalls de 
FOrganització. Podem assegurar, dones, 
que, humanamenl parlant, no mancará 
res a Montserrat. 

Advertiments generáis per a la 
Diada del 27 d'abril 

CIRCULACIO 

Tots els vehicles pujaran el dia 27 a 
Montserrat unicament per la carretera 
de can Massana. 

Tots els vehicles pujaran fins tEls 
Apóstols». 

APARCAMENTS 

Tots els cotxes turisme aparcaran a 
la carretera de Monistrol. 

Els altres cotxes aparcaran a la car
retera de can Massana en els llocs que 
els assenyalin els controls. 

Cal seguir exactament les indicacions 
deis controls i deis encarregats de l'or-
dre. 

S'han de deraanar de la Comissió 
«Abat Oliva» les banderoles per ais ve
hicles. 

DIFERENTS SERVÉIS 

Guardapaquets en diferents llocs, amb 
capacitat suficient per atendré totes les 
necessitats. 

Tendes de queviures : A mes de les 
normalment en funcionament s'instaHa-
ran : 

Una tenda auxiliar a la Placa Abat 
Oliva (deis jardinets), on es vendrán 
tota mena d'articles de menjar. 

Una altra tenda auxiliar al peu de 
la carretera, sota mateix de l'edifici de 
la Basílica, on es vendrán els mateixos 
articles. 

Capacitat de les tendes auxiliare : la 
1.», taulell de 26 metres de llargada amb 
dotze dependents. La 2.», taulell de 48 
metres de llargada amb vint-i-quatre de
pendents. 

DIPÓSIT DE BICICLETES 
Situat ais Apóstols (Portal Gótic), 

amb una capacitat aproximada de 1.000 
maquines. 

SERVEI DE RESTAURANT 
Rápid i económic (15 ptes. cobert; in-

closos impostos, vi a part), amb una ca
pacitat de servei de 500 persones cada 
mitja hora. (Actualment ja en funciona
ment.) 

Hi haurá un extens servei de paque
tería, ais Apóstols*, a les ceB.es de Nos-
tra Senyora i a la Placa Abat Oliva. 

ESTAMPES DE LA VISITA 
ESPIRITUAL 

Per tal que tothom pugui resar les 
deprecacions de la Visita Espiritual del 
Dr. Torras i Bages, el Secretari Gene
ral de la Comissió Abat Oliva ha editat 

una bona quantitat d'estampes amb 
aquest text. 

Se serveixen gratuitament. Cal que, 
de no rebre-les, el Rvnd. Sr. Rector o 
la Delegació Local s'adrecin rápidament 
a les nostres oficines per a recollir-les o 
fer-ne la comanda. 

Programa de les Festes de 
VEntronització 

DIA 26 
A les 10.30: Missa Pontifical i Te 

Deum. Oficiará el Rvdm. P. Abat. 
A les 12 : Arribada del Nunci de S. S. 

Senyors Bisbes i Abats. 
A les 19 : Vespres Pontificáis. 
A les 20 : Entrada solemne del Legat 

Pontifici. 
A les 21 : Comencament de les Vet-

lles Comarcáis. 
A les 22: Maitines i Laudes Ponti

ficáis. 
A les 24 : Vetlles Comarcáis. 

DIA 27 
A les 2 : Missa Pontifical. 
A les 3.30 : Vetlles Comarcáis. 
A les 8: Missa Conventual Ponti

fical. 
A les 10 : Final de les Vetlles. 
A les 10.30: Processó per a portar la 

Santa Imatge a l'altar de les Places. 
A les 11 : Solemne Pontifical celebrat 

peí Legat Pontifici. Processó per a tor
nar la Santa Imatge a la Basílica. Acte 
de l'Entronització peí Legat Pontifici. 

H O R A R I D E T R E N S 
DIA HORA SORTIDA T B E f í X A R X A COHBINAT AMB 

26 6.00 Pl. Espanya ORDINARI Catalans Aeri 
6.00 > Catalunya » RENFE 
8.00 » » » » Cremallera 
8.00 » Espanya » Catalans Aeri 

10.00 > Catalunya » BENFE 
12.15 » » » > 
13.15 » > » » 
14.25 » Espanya > Catalans Aeri 
15.00 > Catalunya » RENFE Cremallera 
16.45 » » Abat Oliva » > només añada 
18.00 » » ORDINARI - » 
19.00 » » * » 
19.00 » Espanya 

Est. Nord 
» Catalans Aeri 

20.00 
» Espanya 

Est. Nord Verge Mont. RENFE » (peregr. Bisbat) 
21.35 •Pl. Espanya Mn. J. Verd. Catalans Aeri 
22.05 » > P. Claret » > 
23.15 » Catalunya Ab. Muntadas RENFE Vehicles 
23.50 Est. Nord Ab Blanch > » 

27 1.45 Pl. Catalunya B. Urquinaona RENFE Aeri 
4.00 » » St. Benet > Cremallera 
5.15 » » St. Ignasi > Vehicles 
5.47 » Espanya Torres i Bages Catalans Aeri 
6.00 » Catalunya ORDINABI RENFE 
6.00 » Espanya > Catalans Aeri 
8.00 > Catalunya » RENFE 
8.20 » Espanya > Catalans Aeri 

NOTES 
Per a inscriure's i adquirir els bítllets, 

cal adrecar-se a les Delegacions de la 
Comissió Abat Oliva o a l'Oficina Cen
tral (Piafa Catalunya, 22, pis primer). 

Totes les Associacions o Entitats que 
vulguin el viatge coHectiu han de diri-
gir-se a les Oficines Centráis. 

Hi haurá tants trens descendents com 
ascendents hi haurá hagut i amb les 

mateixes denominacions, a partir de les 
18.30 del dia 27 d'abril. 

Els bitllets per ais trens ordinaris, 
tant deis Ferrocarrils Catalans com de 
la RENFE, serán despatxats a les esta-
cions respectives en la forma corrent. 

Hi haurá servei de vehicles de Mo-
nistrol-Nord a la cruilla de la carretera 
amb el Cremallera i de Monistrol-Nord 
a l'estació de l'Aeri. • 

Gráficas Marina, S. A. — Barcelona 

http://ceB.es

	comabaoli_1947_04_18_n8_001.pdf
	comabaoli_1947_04_18_n8_002.pdf
	comabaoli_1947_04_18_n8_003.pdf
	comabaoli_1947_04_18_n8_004.pdf

