
industrials aveinats en les Rambles,' que tindrà lloc en

aquest estat je social de l'AGRUPACIÓ DE VEINS DE LES

RAMBLES ( Rambla dels Estudis, 12, pral.), el propvinent

divendres; dia 21 del que som, a les 10 hores de la vet¬

lla, per tal de coneixer el projecte magne d'ornamentació

de la nostra primera via ciutadana, l'ajut i valuós apoi

del Excm. Ajuntament de Barcelona i la necessària col-la-

boració dels veins tots, amb motiu de les properes FESTES

d OCTUBRE, dites de la "Setmana Gastronómica"»

Honorarà la reunió, facilitant tota mena de

detalls i explicant documentalment l'alcanc i importan¬

cia dels esmentats projecte d'ornamentació i de la coope¬

rado municipal, un prestigiós element del Comité Orga¬

nitzador de les dites Festes.

Donada l'excepcional importancia de l'acte

espero confiadament no escusará la seva puntual i perso¬

na] assistència.

Barcelona, 19 Setembre 1934



■7^; AGRUPACIÓ DE VEINS DE LES RAMBLES
'y

Amb bon nombre de^concorrents, molts dels quals ^stentaben valuoses
representaoions^d'importants cases comercials aveinades en les Ram¬
bles, es celebrà la reunió convocada per aquesta Agrupació per a la
nit del dia 21 del que som,

A prec de la Junta Directiva, presidí l'acte el diputat per Tarrago¬
na, ^Sr. Mangrané, el qual te al seu càrrec la Sub-delegació del Co¬
mitè Organitzador de la Setmana Gastronómica a aquella provincia. En
sa.ludar a 1 Assamblea i previes unes paraules de remerciament per la
distinció de que havia estat objecte, el Sr." Mangrané exposà, amb la
claretat 1 eloqüència en ell característiques, 1 importancia excep¬
cional que pera la nostra Oiutat, cap i casal de Catalunya, tenen
les properes festes, la finalitat de les quals os, abans que tot,
foragitar el pessimisme que sembla havor-se apoderat do tothom, pro¬
duint un decaïment qu*es tradueix, de manera sensible, en l^atura-
mont dels negocis i do totos les altres activitats ciutadanes. Cal,
afegí el Sr. Mangrané, retornar a l^optimisme i a la mutua confian¬
ça, treballant c.rdidament, esmerçant-hi l^osforç necessari, por a
que ressorgeixi el benestar del poble i amb ell xixbxHKxtXK la pros¬
peritat de Catalunya tota. No altra, acabà dient el Sr. Mangrané, es
la finalitat dVaquestes festes, en les quals hi prendrà part tota
la nostra terra. La propaganda os intensa i 1 *entussiasmo s^acroix
per moments. El clou ha d^cssor 1 * ornamentad 6 de les Rambles i el
Comité espera que llurs veins no escatimarán, en propi benefici, els
mitjans adients, per tal de que el magne projecte sigui una brillant
realitat. Llares aplaudiments coronaren 1*encoratjador i eloqüentis-
-sim parlament del Sr. Mangrané.

Tot seguit, el Sr. Sabaté, del Comité Organitzador de la Setmana
Gastronòmica, exposa el susdit projecte d*ornamentació de les Ram¬
bles, veritablement artistic i espléndit. La nostra primera via ciu¬
tadana será convertida en una. vinya oxhuberant. Els arbre's , per
mitjó de pàmpols de gran tamany, on serán els cops colossals, dels
quals penjaran raíms de diversos colors, quins grans (globus d'uns
15 centimetres de diàmetre) serán il-luminats interiorment per
bom.betGS elèctriques de potencia, produint un efecte enlluernador.
L'Excm. Ajuntament facilitará el fluid necessari, essent del seu
càrrec les despeses que aquest suministre suposi. Ademes, posa a
l'abast del Comàte els estandarts, pcnóns, etc. i tot el demés mate¬
rial do quo disposa, així com el personal nocessa.i*i por la llur col-
lücacior El pressupost de la susdita ornamentació está calculat en
unes Sü.OOO.-- pessetes. El Sr, Sabaté, després dc les seves espli-
caoións, fou, així mateix, aplaudit amb entussiasme pels assistents.

Altres concurrents feren us de la paraula ol-logiant el projecte,
rlospros de lo qual una comissió passà a les Oficines dol Comité Or¬
ganitzador ' baixos do l'estació del Iff". C. de Sarrià) admirant els
grafies disposats pels artistes autors del projecte d'ornamentació
do les Ramblesc

L'Agrupació do Vcxns de les Rambles espera trobar en els seus asso¬
ciats i en els veins tots oi màxim ajut per a^portar a terme l'es¬
mentat projecte i es disposa a donar forma práctica.a aquest ajut. ■



'^eíX^c/e-'Ti'^ c/e-

^^^~é(?9^á¿á-^oi^¿cz-^c/e- ^uy¿-¿á'^'ve- e^

c/& ^^S^^c^'n^ay-rte-n^' c/&

el

i 11 prega vulgui assistir a la reuniá de
veïns de la Ramlla q.ue, per tal de tractar
de la col·la"boracià de tant valuosos elements

en 1'organitzacid de les Festes de Tardor i
11^ Setmana G-astrondmica Catalana, tindrk
lloc dema divendres dia 28 del corrent a les

5/30 de la tarda en el Said de Cent d'aquesta
Casa Consistorial.

¿Z^úóc/l' X^CZ'tíi^t

a^'C'n^e'n/áJa

27 e setembre 4.



Barcelona 39 de SetemlDre de 1934

Molt distingit Sr. nostre:

Per tal de tractar de la participacid de les Rambles en les
Festes de Tardor i 1^ Setmana Gastronómica Catalana, ens plau con-
vocar-vos a una reunid de veins de les Rambles q.ue tiñdrk lloc,
baix la presidencia del Gonseller-Regidor de Governacid, Sr. Josep
Ma Massip, dilluns dia ler. d'Octubre al local de la Confederacid
Gremial Catalana, Rambla dols Estudis 12, pral.

Agraint vostra assistència i col»labor^id, -us-saludem.molt
atentament.

COMITE ORGANITZADOR DE LA .

la SETMANA GASTRONOMICA

President Accidental


