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LES PROCESSONS B E SETMANA SANTA

del carrer dels CasteHs. Arbitres
38'50ptes.
Rnd, Francesc Montserrat, per a
construir una barbacana a la casa
n.° 6 del carrer Baldric. Arbitres
lOptes.
D. Raimond Cosidó per a camviar el sistema de portes de ia casa
n.° 37 del carrer de St. Antoni.
Sense arbitres.

Autoritats i representacions adherides al acte del mati.
ORDRE DE LA VETLLADA

Primera part
Obertura pel President.
Cant de la Senyera
(orfeó).
Millet
Brindis
Mozarl
Reclamació
Poesia pel Sr Andreu
D. Joan Iborra reclama els danys
Poesia d?i Sr. Carcausats a sa propietat per l'ocupabonell
ció d'un solar per part de l'Ajunta- Choral (orfoó)
./. S Bach
ment. La comissió rebutja la causa Ball rodó
R. Korsokoff
però es conforma a retirar el movil. Poesia del Sr. Josep
Trilla
Sense arbitres
Sardana de les MonAmb motiu d'aminorar l'atur, es
ges (orfeó)
E. Morera
proposa concedir als germans Piana
Segona
part
l'exempció d'arbitres per totes les
La secció de noies de l'Orfeó canobres començades abans del primer
tarà
unes cançor.etes acompanyades
de Juny.
per la Professora senyoreta Rosa
Nous formulismes
Guasch, i són:
Es llegit un dictamen que propo- El Collaret
Cogull
sa un concurs per a fer les obres Cançó marinera
Bové
necessàries per a dotar d'aigua !a La Florida de Maig Farrés
plaça del Quarter i la pressó.
Ball rodó
Giró
El Sr. Ollé diu que les obres es
La nena Maria Josepa Pons, toretardin, puig que a l'Ajuntament carà les següents peces de piano:
no hi tia fondos. Diu que no es facin Rondo
Dosset
Heller
E L J O C fins que estigui nomenat el recap- Estudi
tador.
Ronda Popular
Schumann
El Sr. Cayià pregunta per l'imTercera part
Un periòdic local denuncia a les autoritats el joc que en port del pressupost. El qual es de
Mai
mes
(homes)
Casademunt
algunes entitats i bars es fa. Certament, malgrat la prohibició 1433'50.
L'Estany
de
BanyoEs aprovat.
ha arribat a jugar se tant, que no sembla pas estigui prohibit.
les
Marraco
Tal vegada el poc zel dels que estan obligats a vigilar el comPoesia per Josep
PRECS I PREGUNTES
Trilla
pliment de les disposicions vigents ens pot explicar aquest Les processons de Setmana Santa
Poesia per Josep
abús.
Sanchez
El Sr. Alcalde diu que s^ha entej
«joventut», que és el periòdic aiiudií, concreta fets. rat que en certa Germandat s'havia La Lletja (orfeó)
Marraco
Nosaltres en aquest aspecle no direm res més. No hi ha cap dit que l'Ajuntament les organitza, Les Flors de Maig
J. A. Clavé
(homes)
dubte que a Valls es juga descaradament. Es obligació de les va. Diu que sols les subvencionava Clausura
pel Presiperò
que
no.
les
organitzava.
autoritats fer cumplir la llei. Es per això que sollicitem i demadent
El Sr. Caylà diu que no sols ies
nem que s'acabi amb el joc. I a aquest prec no hi ha dubte que subvencionava, sinó que hi asistia
Diumenge passat la cobla «La
s'hí ajunta tota l'opinió digne de Valls. Fins per humanitat, és en corporació, repartia invitacions Principal
de Valls» donà una audilògic que mentres hi ha infinitat d'obrers parats es permeti que a les autoritats i çuidava de molts ció de Sardanes al Pati.
damunt del drap vert es perdin quantitats importants, les quals altres extrems. Creu que hi ha motiu de que es digui ço que s'ha dit.
de fet no pertanyen al qui inconscientment les llança?
Fins avui que no s'ha aclarit el
El Sr. Alcalde diu que l'Ajunta- temps. Hem tingut una setmana senment sols era un convidat i si s'ha- se sol i plujosa, encara que la temL E S A l í i Ü E S vien tingut cura d'altres extrems peratura ha estat bona.
sols fou per iniciativa d'algún alDemà, festivitat de Saní josep, es reuniran altra volta, els calde.
Acabem d'enterar-nos que la deE l S r . Marti Català diu que com
tenedors d'aigua per ta! d'intentar enfilar i enllestir l'afer de la
legació
de policia local ha dirigit un
a membre de la Germandat del
constitució de la Societat o entitat de Tenedors l'inici i el pas Sant Crist, s'alegra de les manifes- ofici a tots els bars i entitats recordant-lís ies disposicions vigents que
primer per poguer resoldre el problema de les aigües.
tacions de! Sr. Alcalde.
no
permeten jugar als prohibits.
Voldríem esperar d'aquesta reunió un acord, el qual no seI s'aixeca la sessió.

Definitivament hom pot afirmar que enguany tampoc a
Valls es celebraran les processons del diumenge de Rams i Divendres Sant.
Ha predominat el criteri d'abstenció, el qual si bé no s'ha
manifestat obertament, de fet ha estat aquest. Les Germandats
del Sant Crist, de Sant Joan i Sant Sepulcre acordaren intentar
l'organització de les processons, però l'ambient era negatiu.
La de Sant Francesc l'acord fou similar, dominant el desig de
sortir. Sigui com sigui, l'organització ara és quasi impossible,
per ia qual cosa hom pot molt bé dir que no veurem procés
sons de Setmana Santa, perquè la majoria es decantà vers
l'abstenció. Si més no, per conseqüència democràtica hem
d'acceptar l'acord de les Germandats. No obstant com ja diguérem, ho lamentem i ho creiem equivocat. Exposàrem ja les
nostres raons, avui altres podríem adhuir. Només una, però, en
volem dir. Ha influit- en part un desig de protesta, hi sortirem,
no obstant, guanyant així? No hauria estat millor, tal vegada,
prescindir de les intencions dels altres i obrar segon les nostres, rectes i cristianes? No hi hauriem guanyat així?
Ja està fet. Que siguin, ai menys, les últimes processons
que no es celebren, siguin per les raons que siguin.

rà factible si no existeix un desinteressat patriotisme i una bona voluntat. Els temps, malgrat tot, no tan solament són propi
cis sinó que empenyen a una decissió per resoldre definitivament el problema de les aigües. Aquest no representa cap
desemborç, si es vol, pels tenedors i de fer-ho no obstant,
es terminaria amb aquesta necessitat higiènica i de salut pú- V A M E S
blica i s'arranjariade pas, ben notablement, el problema de
Demà al matí, a l'Agrupació Sol'atur a Valls.
cial, tindrà lloc una nova reunió
Existirà aquesta comprensió?
dels tenedors,d'aigua.
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Sessió extraordinària, dia 10 de Març
Presideix el Sr. Magrinà. Hi asisteixes vuit regidors de ia majoria i
cuatre de !a minoria.
Es aprovat un dictamen de la
Comissió d'Hisenda segons el qual,
tots els contribuients, referent a
l'adoquinat del Portal Nou, que paguin en el present mes, s'els farà !a
rebaixa del 50 J". Queda exclòs
de pagament un propietari.
S'aixeca la sessió,

ORDRE DEL D!A
Es llegida i aprovada l'acta de ia
sessió anterior.
Despatx oficial
Homenatge
La Societat Coral Aroma Valienca, convida a l'Ajuntament a una
festa que, dissabte tindrà lloc, en
homenatge del deçà de dita societat
Pere Vendrell.
Per disminuir l'atur
El gremi de paletes sol'licita un
període d'exempció dels arbitres de
construcció, per tal de fomentar el
treball.

Sessió ordinària del dia 14 de Març
Foment
Presideix el Sr. Magrifià. Hi asisteixen els regidors Srs. Cabré,
Marti Català, Grimau, Sanromà,
Magrifià Llort, Brunel, Ollé i Pairot.

Permisos d^ obres
S'en concedeixen a:
D. Miquel Jové, per a una modificació d'obertures de la casa n." 2

Per tal d'homenatjar el cantaire
més vell de l'Aroma Vallense, senyor Pere Vendrell, aquesta entitat
ha organitzat per demà, diada de
Sí. Josep, una festa ben simpàtica
que es descapdellarà segons el següent ordre i programa.
A les dotze en punt sortirà de son
hostatge social L'Aroma Vallense i
el seu Orfeó junt amb les representacions de les Societats, dirigint-se a Casa la Ciutat, on l'Orfeú, en salutació al poble, cantarà
«El cant de la Senyera» i «La Sardana de les Monges».
Seguidament i junt amb les Autoritats, la manifestació es dirigirà
davant la placa del Mestre immortal En Josep A. Clavé, cantant a la
seva memòria «L'Estany de Banyoles» (sardana) i «Les Flors de
Maig» (homes), de Clavé. Acabat
l'acte la comitiva tornarà al local
de l'Aroma on quedarà disolta.
A dos quarts de deu de la nit,
Solemne Vetllada dedicada a l'homenatjat, amb assistència de les

El pregoner de nostra ciutat, feu
saber que el passat d'umenge a un
veí nostre, se li havien extraviat
tres bitllets de 25 ptes., dels quals
un en trobà, el barber en Josep
Armengol, retornant-lo tot seguit
al seu propietari.
Ho consignem amb gust a petició
de l'interessat.
La Comissió organitzadora del
projecte de l'estatut de l'Associació
pares i mares dels alumnes de l'Escola Nacional, invita a l'assemblea
del dia 19 de març a les onze del
matí, al Carme, per aprobar el dit
projecte i constituir-la definitiva
ment, a tots els vallencs interessats.
Hem rebut dos exemplars del follet editat per la Mancomunitat Hidrogràfica del Pirineu Oriental, sobre la «Repoblació Forestal» en el
qual s'anomenen les facilitats que
es donen per l'esmentada Entitat,
per tal de portar a cap la repoblació farestal de certes conques, detallades en l'esmentat follet.
En parlarem més extensament.
Diumenge, a les onze del matí,
en el Cinema Valls, el Sr. Marcel·lí
Domingo, actual Ministre d'Agrí
cultura, donarà una conferència de
caràcter polític.
Després serà obsequiat amb un
banquet.
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Albada claríssima i plena de resplendors encoratjadores",
fou la del 14 d'abril de l'any passat per ais que pensant en bona
democràcia, freturàvem per una sana i recta administració en la
cosa pública, i asseguràvem cor oberts que per fi s'havien acabat d'una vegada les immoralitats administratives, els favoritismes inoportuns i les combinacions de mal gust a que tan estàvem acostumats, en tot quan derivava de les resolucions del
nostre Consistori Municipal.
Portàvem clavada al cor l'espina de les despòtiques resolucions dictatorials. Sentíem el regust amarg d'aquells afers
tan tèrbols, com per exemple: l'adjudicació del transport i compra de grava, per l'arranjament del ferm dels carrers de la ciutat, a favor encar que encobertament d'un regidor de la dicíaduro. I en compensació veiem i sentíem com elements gens
dubtosos, bons demòcrates i republicans de tota la vida, afanyosos de bona administració, aixecaven llurs crits al cel tot
blasmant d'aquesta forma de proce !ir tan poc d'acord amb
l'Estatut Municipal.
Qui recorda aquells temps, no podia dubtar que si per un
atzar arribaven un jorn a administrar la cosa pública els que
escandalltzats estripaven llurs vestidures davant d'aitals anomalies, ho fariem rectament, sanament i de cara al poble sense
haver de recórrer a retrucs d'entre bastidors. No fa?
Amb el 14 d'abril s'esíablia un nou règim a l'ensems que
arribava l'hora de posar a prova la gestió d'aquests senyors
que ens ocupem, d'aquells que cridaven de portes enfora i que
avui actuen de portes endins, en fi, d'aquells que recordant
llurs protestes d'antany haurien de filar actualment molt prim
perquè no els hi fos tornada la pilota.
Perquè
sincerament voldríem estar mal informats.
Però
no tenen molta semblança el cas d'aquella grava dictatorial, per exemple, amb uns trajos que fa poc varen estrenar
els nous urbans? o bé, amb les gàbies de fusta que protegeixen
els arbres últimament plantats en diversos indrets de ia ciutat?
i com també amb quiscuna altra feina feta en cert taller de caldereria i a compte de l'Ajuntament? Treballs tots aquests que
deuen haver de portar actualment una diàfana etiqueta de Democràcia i República.
No volem creure, ni menys afirmar, que els bons ciutadans
que es poguessin donar per aJiudiís hagin canviat de manera
de pensar, ans bé estem quasi segurs que els regidors de les
últimes dictadures varen deixar a son pas per la Casa Gran,
quiscun microbi contagiós a qui no han copsat encar, els procediments ultra-desinfectants emprats fins ara pels nostres governants.
Recomanem Zotal doncs, força Zotaí.
X, X.

Com tots els anys la secció acadèmica de la Congregació Mariana
de nostra ciutat organitza pel proper diumenge, una confeiència que
tindrà lloc al saló d%ctes del Collegi de Sant Gabriel a dos quarts
de sis de la tarda, a càrrec del culte advocat de Tarragona D. Eudalt
Melendres i Rué, president d'Acció
Popular Catòlica, de Tarragona.
La conferència versarà sobre la
Llei del divorci. 1. Breu noticia del
divorci a través de l'història i de
les teories favorables i contràries a
la dissolució vincular. II. Competència de l'Església i de l'Estat en
matèria del divorci. III. Exposició
crítica i comparada de la Llei espanyola de 2 de Març de 1932.
Continuant la tasca empresa per
l'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre a fi d'organitzar la propietat
r ú s t i c a de Catalunya, diumenge
passat ens visità una comissió.
A l'estatge de l'Agrupació Social
que estava ple de propietaris dels
pobles del partit judicial, es va cellebrar l'acte. Començà el Sr. Oller,
qui féu la presentació dels oradors.
Seguidament el Sr. Joan Riba
digué que l'agrupament dels propietaris s'ha de fer perquè així ho
disposen les lleis.
El Sr. Lluís Ballester, president
de la Cambra Agrícola de Tarragona, feu ressaltar la conveniència
de la unió dels propietaris.
El Sr. Josep Cirera, féu ressaltar que l'Institut en fer l'obra que
porta a terme per tot Catalunya,
demostra que s'ha transformat de
fons i, de forma, fuetejant els que
inconscient o amb massa malícia
varen portar la pertorbació al
camp.
El senyor Marquès de Camps,
recordà que altres vegades havia
vingut a Valls i en actes com el d'avui hi veia barrejats els propietaris
amb els parcers. Llegeix algunes
dades molt interessants de la transformació que la propietat segueix al
Penedès i la compara amb el procés que té a Rússia.

Finalment el senyor Jaume de Riba féu ei resum dels discursos, i féu
constar ben clarament que l'Institut
amb els actes que celebraj no fa
mé.s que complir un deure que l'hi
imposen els articles dels seus estatuts.
Seguidament es nomenaren els
delegate en els diferents pobles, i
els dos que, en representació del
partit judicial de Valls han de formar part deL Consell general, que
són els Srs. Vicenç de Moragues i
Rodes i Francesc-Galofré i Oller.

Diumenge passat es reuniren les
Germaneats que assisteixen a les
processons de Setmana Santa, de
Valls per tal de celebrar el Capítol
anual i acordar l'assistència o no a
les processons. L'acord fou el d'assisiir-hi si per cas ies processons
eren organitzades pels qui fins avui
ho han fet, i a tal fi gestionar la seva organització. No obstant, el criteri predominant, especialment en
els Cristaires de Sant Joan i Sepulcre, era el de no sortir.
Els Capítols de la Germandat de
Sant Joan i Sant Francesc acordaren fer constar en acta ia protesta
per haver estat tret el Sant Crist
de les escoles i llocs públics.
Sortiren elegits pracuradors per
la de Sant Joan els Srs. Antoni Padró Magrinà i Tomàs Ximènez Musolas, i per la de Sant Francesc els
senyors Josep Pífies i Constanci
Prats. El .Sant Sepulcre elegí procuradors als Srs. Ramon Qatell i
Pau Adserà.

MECKOL·OíilQlJES
Demà, a dos quarts de nou ès
celebraré a l'arxiprestal de Sant
Joan una missa de Comunió en recordança dels que secumbiren en la
Guerra carlista, el qual acte està
organitzat per l'Agrupació Social,
entitat Tradicionalista.

