LA CEONICA DE VALLS
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Rafael Piana Coll
Lluis Piassa Molins
Enric Pons Aguilar
Josep M." Pros Cavallé
Josep M.a Queralt Fontanilles
Francesc Rafí Fontanilles
Joan Ribé Martí
Guillem Ribé Nuet
Pere Roca Odena
Joan Rodon Vtves
Josep Rovira Ortiga
Joan Sala Kroft
Daniel Sanromà Calbet
Francesc Sans Lavila
Antoni Saumell Benet
Antoni Serra Cartana
Joan Serra Miquel
Francesc Serra Saperas
Wigbert Serra Vilamajor
Joaquim Silvestre Benages
Josep Simó Domènech
Josep M.a Torras Gavarra

62 Joaquim Torres Sanromà

63
64
65
66
67
68

Josep Trilla Colet
Vicens Vergés Molina
Enric Vilanova Mateu
Josep Vilella Ferrando
Antoni Vives Vives
Joan Vivó Esteve

Remítít
A l'opinió vallenca
Hom recordarà que en l'any 1933 l'Associació Musical de Valls i Comarca promogué una campanya contra els components de la Orquestrina Sanahuja que es
traduí en una coacció sobre les entitats
locals per tal que aquestes s'abstinguessin de contractar els serveis de la mentada orquestrina.
Portat l'afer als Tribunals de Justícia,
per la nostra part hem volgut guardar silenci mentre durava la tramitació, tot i
suportant els greus perjudicis que la
coacció ens reportava.
Avui, però, que els Tribunals de justícia han dictat la seva resolució, ens creiem en el dret de dirigir-nos a l'opinió
pública de la nostra ciutat per a fer-li sapiguer que segons sentència ferma dictada pel Jutjat, ha estat declarada la improcedència i il'legalitat de la nostra expulsió, imposant-se les costes a l'Associació
Musical de Valls i Comarca per la seva
temeritat i mala fe.
Al fer pública aquesta resolució judicial
no ens mou altre desig que lograr que les
entitats vallenques, com esperem, reconeixent la justícia de la nosUa actitud i
atenent-se a la resolució judicial, ens retornin la confiança pretèrita i ens honorin
novament amb els seus encàrrecs.
Valls Febrer de 1936.
Per la Orquestrina Sanahuja
JAUME SANAHUJA

MUNICIPI
Sessió del Ple del dia 10
Dilluns passat l'Ajuntament va celebrar la sessió trimestral ordinària.
Fou aprovat definitivament el contracte sobre electricitat signat fa poc entre
l'Ajuntament i la Cooperativa Elèctrica
de Valls.
S'aprovà, després d'unes observacions
del senyor Bonet, un informe que s'ha
d'enviar al Conseller de Sanitat de la ge-

lloa revelació de laindústria nacional...
Aviat es posarà a la venda el receptor

"TELEDINO'A 135
Super-heterodí de 5 vàlvules per a
corrent altern de 125 volts
Vàlvules d'última creació.
Altaveu de 20 cm.
Quadrant tipus avió.
Tàndem "triple" flotant.
Moble d'exquisida presentació.
12 circuits sintonitzats
sensibilitat: 6 microwalt
selectivitat: 9 quilo-cicles
control automàtic de volum (antifading)
control de so, progressiu
5 watts modulats de sortida
etc. etc.

Tota onda

extra curta, normal i llarga (14 a

metres)

Amèrica en ple dia!
2 anys de garantia electiva

Construït per

RADIO TELEDINO - VALLMOLL
neralitat sobre l'adaptar els matencers de
l'escorxador a les plantilles del personal
municipal.
A més es trectaren d'altres afers d'escassa importància i finalment s'acordà
passi a l'estudi de la Comissió d'Aisenda
el proposta de la minoria tradicionalista
demanant es doni una subvenció a l'Asil
de les germanetes dels Pobres, amb motiu dels cinquanta anys del seu estebliment a Valls.

Canvi d'Ajuntament
Com a conseqüència del resultat de les
eleccions, dilluns al matí van renunciar
dels respectius càrrecs els consellers municipals gestors.
El mateix dia a dos quarts d'onze del
vespre, seguint les indicacions del nou
Governador General de Catalunya senyor Moles, es possessionaren de nou els
consellers municipals que foren destituïts per haver-se sumat f col·laborat al
moviment revolucionari del 6 d'octubre,
excepte els que estan empresonats pel
mateix motiu.
Presidi el primer tinent d'alcalde senyor Ramon Figuerola, qui saludà als demés consellers i pronuncià les frases del

Generalitat de Catalonha — La Crònica de Valls (1905-1936), 22/2/1936, pagina 3

cas dedicant records als empresonats polítics i t-ocials.
Per a suplir els empresonats foren designats interinament els consellers suplents senyors Rosend Solé, Josep Maria Ollé, Josep Tondo i J. Fàbregas.
Després de possessionar-se els consellers, el senyor Figuerola en funcions
d'alcalde va sortir al balcó per tal de saludar al poble representat per unes dues
centes persones que hi havia a la plaça
del Blat. Va recomanar disciplina i ordre.
Ahir hi va haver novament sessió per
a constituir l'Ajuntament. Hi assistí, a
més, la minoria de Lliga Catalana formada pels senyors Batalla i Casas Casas. Es va determinar que ocupés el càrrec d'Alcalde el senyor Ramon Figuerola,
qui a la vegada serà primer tinent, segon
tinent ho serà el senyor Homs, tercer el
senyor Farré Reig i quart ei senyor Torrents.
Després el senyor Figuerola va parlar
manifestant la satisfacció per haver quedat constituït l'Ajuntament. En nom de
la minoria de Lliga Catalana el senyor
Pere Batalla va manifestar que col·laboraria en tot quan sigui compatible i fer
obra constructiva pel bé de Valls, actitud
que va agrair el senyor Farré Reig. Tam-

bé parlà en termes semblants als del senyor Batalla el senyor Casas Casas.
Va actuar de Secretari en ambdues
sessions el senyor Arístides Forès, ja
que el senyor Martinell no pogué fer-ho
per trobar-se absent a causa de desgràcies de família.
Exerceix el càrrec d'alcalde, amb caràcter accidental, el senyor Ramon Figuerola. A ell i a tots els demés consellers els desitgem sincerament força encert en l'exercici del càrrec, pel bé de la
nostra estimada ciutat.

Comissió municipal de Govern
Sessió del dia 19
Acords adoptats per la Comissió municipal de Govern celebrada el 19 de febrer de 1936, presidida per l'alcalde accidental Sr. Ramon Figuerola Solé, assistint-hi els conseller-regidors Srs. Francesc Homs Pintó, Joan Farré Reig i
Eduard Torrents Civit amb el Secretari
accidental Sr. Forès.
Lecturació i aprovació de l'acta del 3
d'octubre de 1934.
Lectura del Decret del 17 de febrer del
corrent en el que són reposats en els
seus càrrecs els Alcaldes i Consellers
dels Ajuntaments de Catalunya que foren designats per elecció popular el 14
de gener de 1934 i que no es troben subjectes a processament.
Concessió de permisos d'obres a Elisa
Climent Montserrat per a l'obertura de
l'acera per a procedir al desaigua de la
casa n.° 14 del carrer de St. Sebastià, arbitris 3'50, i a Rosalia Bella Dalmau per
al revoc d'unes clotes a la façana de la
casa n.° 4 del carrer A. Clavé, arbitris
1 pesseta.
Nomenament del Sr. Farré Reig com
a delegat Municipi al Consell Local de
Primer Ensenyament.
S'acorda deixar sense efecte els nomenaments dels Vocals de la Junta de l'Hospital fets per la Comissió municipal de
Govern el 4 de juliol del 1935; i nomenar
a Pere Figuerola Espanyol, Vocal de la
Junta per a cobrir la vacant produïda per
Miquel Illa Pujol.
S'acorda deixar en suspens fins a nou
acord, els nomenaments d'empleats de
Secretaria i Intervenció que exercien amb
caràcter interí i que en sessió del Ple data 17 de Desembre de 1935 foren nomenats en propietat en llurs càrrecs, així
com l'augment de sou que el dit canvi
reporta.
Reposició de l'Oficial de Secretaria senyor Joan Sendra Siscart i reservar el
lloc d'Interventor al Sr. Francesc Martí
Català.
Remetre als Srs. Regidors els extractes de les sessions de la Comissió municipal de Govern. També s'acorda rependre la publicació del Butlletí municipal.
Oficiar a la Junta de Casa de Caritat
perquè els nens i nenes d'aquell Establies reintegrin a les classes del Grup Escolar.
Designar per al reconeixement de minyons el metge titular Sr. Pareta; l'exsargent Josep Masvidal Peris pera tallador, i els minyons Gabriel Mestres
Trenchs i Pau Gatell Rius per a intervenir als expedients d'exempció.
Fer constar en acta el condol de la
Comissió pel traspàs del Cap de la Guàrdia Urbana senyor Josep Romeu Boronat, com també pel de l'esposa del Secretari interí Sr. Lluis Martinell.

