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noTa demarcació de Catalunya

La premsa d'aquests dies ha publicat un avenç del que serà
la nova demarcació de Catalunya, si, com és de creure, el
Parlament Català aprova la ponència dels tècnics.
Dies enrera hom pogué llegir a La Publicitat uns comentaris sobre el mateix. El Sr. Rovira i Virgili, qui formava part
de la ponència, veia molt factible la divisió de Catalunya en
comarques i la creació d'unes súper comarques. No dubtem
que aquest criteri predominarà. I en dubtem menys després de
llegir certa premsa d'aquests últims dies.
Catalunya estarà dividida en 9 comarques. Tarragona i
Reus seran caps de comarca. Valls, els drets de la qual com
a capital del Catnp son indiscutibles per la seva situació i història, ha estat bandejada i el seu lloc l'ocuparà Reus, per la
única raó d'ésser més important.
Desgraciadament, doncs, sembla que els temors de que
succeís així han estat certs. Perquè?
Ni remotament volem atrevir nos en discutir als tècnics.
Però ens agradarà conèixer les raons per les quals Reus, a
costa de Valls, ha estat afavorida.
En la divisió comarcal és una raó la importància? Valls noés per la seva situació l'única que reuneix les condicions per
ésser cap de la comarca que la rodeja? Be, que si es volgués
dividir Catalunya—cosa absurda si es volgués fer—tenint en
compte la importància, que Reus estigués per sobra de Valls,
però per dividir Catalunya en comarques naturals que hi té
que veure el nombre dels habitants i altres coses ben alienes
a tot allò, que especifica i determina una comarca?
Entenem que Valls no deu acceptar pacíficament aquesta
divisió. Cal que vulgui ésser al Hoc qne li toca. Per això preguntem: que ha fet l'Ajuntament, el primer obligat a vetllar
per Valls?; que ha fet després dels requeriment que se li ha
fet? Esperem sapiguer-ho

Escola del Treball

Aquesta setmana ha inaugural les classes
nocturnes i gratuïtes el Patronat de Sant Gabriel, continuantjoberta la matrícula.

Diumenge passat s'inaugurà el curs de
1932 33 de l'Escola del Treball.
Demà a les sis de la tarda actuaran per priHi assistiren a l'acte inaugural el senyor mera vegada en la sala d'actes del Col legi de
Macià, Sr. Governador Civil i altres per- St Gabriel, les Seccions Dramàtica i de Ballets
del Patronat, representant selectes quadrets
sonalitats.
Es pronunciaren alguns discursos que escènics i executant interessants cançons amb
gestes.
foren molt aplaudits. Abans el Sr. Secretari llegi la memòria del curs passat per
la qual hom pogué constatar, àmb goig,
com creix, malgrat totes les vicisituds,
aquella Escola del treballador. I creiem
que seguirà creixent perquè no li ha de
d'Albert Güell
faltar l'apoi del poble de Valls.
ha e s t a t t r a s l ' l a d a d a
El Sr. Macià pronuncià un discurs fent
al dependent de la baral capdavall una mica de política, en una
beria de V i c e n s S o l é
festa eminentment cultural.
La sala d'actes estava plena de gom a
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VARIES
El Sr. Macià a Valls

Pel diumenge dia 23 del mes que som, s'està
preparant una sessió extraordinària i selecta a
càrrec de les seccions de Rítmica i Dramàtica
del Foment Parroquial de Cultura de Vimbodí i
de la Secció Dramàtica de Espluga de Francolí.
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Parròquia de Sant foanBta.
Avui, dissabte, a dos quarts de set funció de
l'últim dia de les Quarantn Hores, i després de
la reserva cant de la Salve a l'altar de la Candela.
Demà, dutiiénge, misses a les hores acostumades; en la de set, explicació del catecisme,
en la de vuit, Rosari, i a dos quarts de deu ofici
conventual amb explicació de l'evangeli. A les
tres de la tarda ensenyança del catecisme, i a
dos quarts de set funció del Mes d'octubre.
Tots els dies continuarà resant se el Rosari
durant les misses de vuit i de deu; i a dos quarts
de set del vespre amb exposició del Sagrament
funció del Mes d'octubre.
Dimecres dia 19, durant la missa de vuit
exercicis a honorança de Sant Josep.
Divendres, ftstioitat de Santa Ursula.—ÍA'tsses com els dies festius. A dos quarts de nou
Missa de Comunió general amb plàtica preparatòria que dirà l'litre. Dr. Salvador Rial, canonge de Tarragona. A dos quarts d'onze ofici
solemne amb sermó que farà dit orador sagrat.
A les sis de la tarda començament de la novena deiicada a Santa Ursula, amb sermó que
dirà el Rnd. Dr. Tomàs Galve, Pvre.
Els demés dies durant la funció del vespre
continuarà la novena.
Nota.—Les col·lectes que faran els membres
de la Junta d'Acció Catòlica en el dia de Santa
Ursula, seran per a les despeses que ocasioni
la festa, que abans sufragava l'Ajuntament.

Es començarà el proper diiiia
Diumenge arrivà, pels volts de les onze del
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Demà, diumenge; misses a les set, a les vuit,
dels Campionats provincials seig de l'Estació.
ritats i molts vallencs, en nombre d'uns 4 o 5
amb plàtica doctrinal, i a dos quarts de deu,
d'Atletisme, prenent-hi part
cents.
Després d'uns brillants exàmejis ha obtingut ofici amb homilia evangèlica. Tarda, a les tres
Desprès es traslladà a Casa la Ciutat i setots els Clus i atletes de la
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el titol de Batxiller nostre compatríci l'intelli- catecisme; a les cinc, exposició major de S. D.
guidament a l'Escola del Treball.
M., rosari, exercicis del mes del Roser, lletaprovincià.
gent jove En Francesc Gomà i Musté.
Acabat l'acte emprengué el viatge de retorn.
nies dels Sants, benedicció i reserva.
Avui
ja
podem
informar
amb
L'enhoralíana.'
Els representants de la peEl públic que l'esperà e n s o r t k de l'àeté inauguDiiluns, missa a l'altar de la Pia Unió.
mes
certesa
sobre
aquella
cursa
nya Ben Forjats, de nostra
ral a la Plaça del Carme, l'aplaudi.
Dijous, a les sis de la tarda, Hora Santa.
ciutat, assoliren els següents infantil que és celebrarà a
El Governador ha imposat una multa de 500
Divendres, Via-crucis.
resultats, per cert molt hono- Valls el dia 23 del corrent, fira
Hom assegura que per a la fira d'Octubre pessetes al Casino de Valls i una altrade 250 al
Parròquia de la Mare de Déu del Carme.
de nostra ciutat.
l'Ajuntament contractarà les dues colles de Cas- Cafè Concert, per jugar-se als prohibits, segons
rables.
Avui, dissabte, a les sis de la tarda, es codenunciat.
L'iniciativa i organització es tells.
mençarà amb tota la solemnitat, la Novena a
Llençamentdel pes
Esperem la confirmació d'aquests ríjmors.
deu a la «Penya Xocolata» i
Santa Teresa i predicarà cada dia el P. Ferran
En la muralla de Sant Antoni continua en Torra. Avui, després de la funció, cant de la
entusiastes elements dels «Cil.er Badia (B. F.) 11'685
La temporada del vermar es pot donar per peu la línica casà que falta enderrocar per tal Salve.
cles Figueres». La volta que
2.on Llorenç 10'09
acabada,
doncs, un dia d'aquests tancaran el de continuar i terminar la reforma iniciciada, en
Demà, diumenge, les misses a les hores
els minyons hauran de fer com
3.er Solé (B. F.) 10'06
él troç de la costa de l'Esglesia i Costa de la acostumades i durant la de vuit, punt doctrinal.
Sindicat Agrícola i la Societat Agrícola.
dèiem en el número passat seCom ja dèiem la collita ha estat curta i els Peixetaria,
A dos quarts de deu, ofici i explicació de l'EvanLlençawent del disc
rà: Sortida de Valls, passant vins son de poc grau.
Perquè no s'obliga al propietari tal com es geli. A les tres de la tarda,' doctrina i a les sis
l.er Llorenç 35'00
feu amb eU demés?
per Alió, Viiarrodona, Aiguala Novena.
2.on Salvat 32'28
Dimecres, durant la missa de set, els exercimúrcia, Santes Creus, Pont
Comunitat de regants de la Serra
cis propis del dia dinou de mes dedicats a Sant
3,er Badia (B. F.) 32'01
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No havent tingut lloc la Junta general ordi-^
4.art Solé ( B. F. ) 3003
arribada a nostra ciutat on hi nària senyalada pel 25 de Setembre prop passat, les oficines municipals i t)ancaries així com en Josep.
les de l'Estat.
Església de Nostra Sra. del Lledó
haurà la «meta» a la Plaça de es celebrarà de segona convocatòri el dia 16 del
5.000 metres
Les fabriques i comerços tot el dia estigueDemà, diumenge, començaran unes Quaranta
la República enfront del «Bar mes que som en et mateix local i hora les 10 del ren oberts.
ler Martorell
Hores que duraran fins al nimecres, i dijous
mati.
Lion Cafè» inaugurat suara.
se en faran unes altres, que acabaran el diumen2.on Ballesteros
Hom diu que en quasi tots
El Rnd. Lluis Grau, compatríci nostre i resi- ge, amb els següents cultes: mati, a les set exEs declara oficialment l'existència del mal
4. art Cots (B. F.)
els pobles que han de passar- roig en els termes municipals de Ginestar, Al- dent a Ciudad Real ha estat designat per a tras- posició i missa, tarda, a les sis, lletanies dels
Badia en el llençament del
lladar-se a Tucuman (República Argentina) on sants, rosari, trisagi cantat i reserva a les set.
hi a la fi de contribuir fan ofre- canar, Rodonyà, Valls, Reus i Caseres.
disc va batre el recod de Valls,
ha de dirigir la fundació d'un seminari.
na d'algunes primes. Això es
• Vetlla Nocturna.
Li desitgem força encert.
el qual abans estava establert
un puntal que cervarà durant
Durant la nit d'avui a demà la Secció de
Demà estarà oberta la farmàcia del Sr. Saren 30'78.
tota la cursa, un interès palpi- ró i el divendres, festivitat de Santa Ursula, la
l'Adotació Nocturna de nostra ciutat tindrà la
REL·IGIOSÍES
El mateix atleta s'adjudicà
seva vetlla mensual a l'església arxiprestal.
del Sr. Murtra.
tant.
sense esforç el titol de Campió
Aquest vespre es començarà a la Parròquia
Congregació Mariana.
Els organitzadors a la fi de
del Carme la selerane novena dedicada a Santa
provincial en la seva especiaDemà, diumenge, a dos quarts de nou del
procedir amb justesa han conPer no haver enviat la documentació recla- Teresa.
litat, amb una, marca separada
Eís sermons sdn a càrrec del Rnd. P. Ferran matí, Missa de Congregació a la Capella dels
siderat opurtú de classificar mada pel Govern Civil, segons el Butlletí oficial
del record de Catalunya en
Dolors. Els aspirants i congregants de la secció
als participants amb dues cate- del dia 4 del corrent es declaren caducades les Torra.
18 cm. La nostra felicitació.
menor deuen acudir al lloc de reunió a un quart
entitats següents:
gories que seguin regulades
de nou.
Acció Catalanista Republicana—Alió.
Demà tindrà lloc la II jornaDivendres, festivitat de Santa Ursula, comper llurs ^/zys, els més infanA les tres de la tarda ensenyança del cateCentre
de
Lectura—Pla
de
Cabra.
da i esperem dels nostres atlepatrona de Valls, es celebraran els mateixos cisme per a infants a dita capella i per a jovetils a fi de situar-los amb un Joventut «La Unión Agrícola»—Salomó.
tes una classificació que no
Cooperativa de Tablajeros Vallense—Valls. cultes dels anys anteriors, els quals revestiran nets al Patronat de Sant Gabriel, i visita als
pla d'igualtat tindran la sortida
desdiurà i àdhuc millorarà l'and'especial solemnitat.
malalts, per a les respectives seccions.
Herhíandad Reformista—Valls.
amb cinc minuts d'aventatja.
No es celebrarà la processó que s'acostuterior.
Sport Ciclista Vallenc—Valls.
Molts industrials i particuFederació Catalana de Joventuts recreativas mava fer.
lars contribueixen al relleu d'a —Viiarrodona.
La penya Ben Forjats orga- questa festa ciclista fen ofrena ^ Confraternitat de Cambreres de Jesiis Sa- E S P E C T A C L E S
nitza en vistes a la propera de voluosos regals. La pròxi- cramentat—Valls.
Partit Republicà Federal -Viiarrodona.
Programa de cine per'avui nit i demà tarda i
temporada de bàsquet, un ma setmana ja donarem l'ordre
Comunitat de Regants dels Fontanals—Valls. nit que es projectarà al Cinema Apolo:
BANC DE VALLS
Campionat social, prenent-hi dels premis, i dels corredors
Societat de Caçadors—Vilabella
Revista Paramount.
Secció de comptes corrents ae la
part quatre equips de l'entitat inscrits.
Organització Catòlica d'Acció Piiblica—
El Embrujo de Sevilla, per Rafael Rivelles,
classe obrera
Valls.
Maria L. de Guevara i M. Luz Callejo; parlada Han ingressat per 70 imposicions 88.013'00 pts.
organitzadora.
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Centre Catalanista Republicà—Vilabella
Sociedad Sindicatto Agrícola «Agricultors
Rabassaires»—Vilallonga.
Unión de Patrones Albafliles—Valls.
Orfeó Riudomenc—Riudoms.
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