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La Crònic
Setmanari comarcal
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PREUS DE SUBSCRIPCIÓ
2'5O pessetes trimestre

Tal com és
Dèiem dies passats que estem disposats a elogiar a l'Ajuntament vallenc i a
les autoritats locals sempre que un patriotisme sincer orienti la seva gestió. I
encara que ens plauria molt poguer fer
tal cosa, fins avui no ens és possible ferho, ben al contrari. 1 menys després de
la sessió del ple municipal del passat
dilluns.
Per un bon vallenc, amant de la seva
ciutat i les seves coses, per un vallenc
que sigui patriota veritable, ha de causar-li
un efecte depriment veure com l'Ajuntament local s'entreté malversant el temps
quan hi ha tants problemes importants a
resoldre, quan són necessàries orientacions que tendeixin a donar més vida a
la nostra ciutat, quan és precís impulsar
projectes i obres que contribueixin a millorar la nostra població i a l'ensems donar treball a tants obrers que no en tenen.
Però l'Ajuntament té feina i té grans
preocupacions en destituir juntes i funcionaris, en donar gust als desitjós plens
de partidisme i sectarisme dels que formen ia majoria. I no entrem en detalls
perquè si comencéssim a analitzar la gestió de l'Ajuntament actual tindriern tasca
llarga.
Es llastimós sentir com en plena sessió hi ha consellers que diuen que són a
l'Ajuntament per fer obra partidista i altres declaracions semblants. El patriotisme no els preocupa, ells ho confessen, i,
per altra part, ho posen d'evidència en
les obres. Han canviat la junta de la
Casa de Caritat en la qual hi havia destacades persones de la nostra ciutat, de
tots colors i condicions. Ara hi haurà una
junta de gent afina als que manen, com
si a Valls tothom pensés igual, i més coses podriem dir sobre aquesta qüestió.
Al grup escolar se li donarà el nom de
Rafael Campalans, un senyor enginyer i
professor que no té res que veure amb
t la nostra ciutat. Però era socialista, ',
amb això ja n'hi ha prou. £On és el patriotisme de la majoria de l'Ajuntament
vallenc?
Ens és veritablement llastimós, pels
que sentin amor a Valls, contemplar l'obra de l'Ajuntament el qual, si continua
per aquesta ruta, anirà enredant-ho tot,
i la nostra ciutat no serà pas un poble
progressiu.
L. S.

Els actes de Setmana Santa
Amb l'esplendorositat tradicional i pròpia d'ells, s'han celebrat aquests dies els
actes de la Setmana commemorativa de
la Passió i Mort del nostre diví redemptor Jesucrist.
Per aquest motiu el poble de Valls ha
tingut ocasió de palesar una vegada més
la seva profunda religiositat, que amb tot
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astreria àndoli
Participa a la seva nombrosa i distin*
gida clientela l'haver rebut els gèneres
i novetats per la present temporada
da primavera i propera d'estiu, tots
ells d'alta qualitat i de gust refinat.

Baldric, 54
i els embats del laicisme es manté ben
viva, i és precís fer que aixi sigui.
* **
El passat diumenge, de Rams, al matí
començaren als nostres temples les funcions religioses de la Setmana Santa amb
la benedicció de palmes i rams. El litúrff|p acte de la benedicció resultà molt solemne a l'església arxiprestal, com també
l'ofici consegüent durant el qual es cantà
el Pàssio. La concurrència a aquests actes fou molt nombrosa. A la tarda del
mateix diumenge es celebraren els tradicionals Via-crucis al temple arxiprestal i
a la capella de Jesús Natzatè de l'església de! Lledó.
El Dijous i Divendres Sant en tots els
temples i capelles de la nostra ciutat tingueren lloc els actes litúrgics corresponents, a l'hora assenyalada. Als de l'església arxiprestal i a la de Sant Francesc,
ambdós molt solemnes, assistiren les respectives germandats del Sant Crist.
Tots els actes relgiosos celebrats durant ambdós dies es vegeren tan concorreguts com de costum. Es de destacar,
però, els de l'església arxiprestal de Sant
Joan. En ells hi ha predicat uns adients
sermons el Dr. Joan Palau, professor del
Seminari de Tarragona. Durant tals actes
l'espaiós temple s'ha vist ple de fidels.
Una capella cuidà de la part de cant i musical.
També durant ambdós dies foren molt
visitats el monuments, en la forma de
consuetud.
Es pot dir que les festes de Setmana
Santa no perden gens del sabor i carac*
terísüques que els són pròpies. Llàstima,
però, que en alguns llocs no es respecti
tan degudament l'augusta santetat d'aquests dies.
** #
Tothom ha trobat en falta, enguany,
les processons de Setmana Santa, que
tant de relleu tenen a la nostra ciutat.
Aquestes no s'han celebrat per diverses
circumstàncies fàcils d'endevinar, i, a
més, perquè les autoritats no les haurien
autoritzat, ja que així va manifestar-ho el
Comissari d'Ordre Públic n Catalunya.

Un altra an>, si Déu vol.
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VALLS
MUNICIPI
Sessió del Ple del dia 6
Presideix l'alcalde Sr. Casaprima. Assisteixen tots els consellers de la majoria
esquerrano-socialista í els Srs. Batalla de
Lliga Catalana i Bonet i Serra dí la minoria Tradicionalista.
Es llegida i aprovada l'acta de la sessió anterior.
Es dóna compte d'una reclamació de
l'arxiver municipal Sr. Farré Bella, contra
l'acord de l'Ajuntament rebaixant a 1000
pessetes la consignació de 2000 ptes. que
se l'hi adjudicà com a oficial tercer encarregat de l'arxiu.
A proposta del Sr. Rodon passa a la
Comissió de Govern.
Una comunicació de l'Alcaldia proposa
sigui nomenat amb caràcter definitiu
guàrd'a municipal el Sr. Joan Dalmau.
El Sr. Casaprima diu que substitueix
el lloc vacant per defunció del caporal
Sr. Josep Romeu.
S'aprova.
Un dictamen de la Comissió de Govern proposa intervenir en un expedient
obert al Jutjat municipal com a conseqüència de la manifestació popular que
exigí la destitució del Secretari.
Amb l'advertiment del Sr. Bataila de
que es tracta d'un expedient informatiu
s'aprova el dictamen.
S'acorda celebrar l'aniversari de la pro
claniació de la República, 14 d'Abril, amb
festes extraordinàries consistents en donar el nom de Gonzàlez Alba al carrer
dels Castells col·locant una placa a la
casa on nasqué tal senyor, donar el nom
de carrer dels Castells al de Santa Anna
I batejar el Grup escolar amb el nom de
Raafel Campalans, un pedagog segons els
consellers majoritaris.
S'acorda, amb el vot «n. e^ntpi de les
minories, canviar la Junta de la Casa de
Caritat, per a la que es* designa ais senyors Josep M.a Vidal Romeu, Antoni
Fàbregas Batalla, Simó Molas Monné,
Simó Rodon Rodon, Joan Plana Tondo,
Fermí Grimau Grogues, Agustí Clariana
Tous i Gabriel Claravails T o r n i . Com p

Nom. 1606

consellers en formaran part els Srs. Ollé
i Peris i un altre a designar per les minories.
També s'acorda canviar el Patronat de
la Biblioteca en formació a Fontscaldes.
S'aproven els pressupostos de l'Hospital a petició de la seva Junta.
Després de fer-hi oposició el Sr. Bonet
és aprovat un dictamen rebutjant el recurs de reposició formulat pei Sr. Magí
Casaflas contra l'acord que obliga al seu
fill, becari de l'Ajuntament, a canviar de
col'legi.
Es llegeix un dictamen de Cultura
anuliant la forma de construcció del
Grup Escolar sol·licitada a la Direcció
General de Primer Ensenyament de Madrid per l'Ajuntament gestor. Es proposa
que sigui construït per l'Ajuntament i
subvencionat per l'Estat amb 30.000 pessetes. El pressupost és de 49.074 pessetes.
El Sr. Oiié senyala una rectificació en
les obres respecte del projecte anterior.
El Sr. Serra mostra un criteri contrari
a la forma de construcció actual que suposa una pèrdua econòmica respecte del
proced ment rebutjat,
Es proposa la construcció d'un edifici
parvulari a Valls a càrrec de l'Ajuntament, prèvia subvenció de 40 000 pessetes de l'Estat. El pressupost és de 57.608
pessetes.
El Sr. Serra formula idèntica observació que a l'anterior.
El Sr. Ollé diu que sols es tractarà de
prop de 2.000 pessetes la diferència en
contra l'Ajuntament de fer-ho aquest pel
seu compte.
La comissió de Govern proposa que
l'Ajuntament s'adhereixi a l'homenatge
que les comarques tarragonines tributaran en data pròxima als treballadors del
mar de Tarragona, pel seu comportament
a favor dels presos embarcats del 6 d'octubre I de les seves famílies. Proposa
també subvencionar-los amb 100 ptes.
S'aprova.
S'aprova un dictamen de Govern pro«
posant ia designació de 5 vocals per la
Junta general del Repartiment.
El Sr. Batalla demana que les papeletes de convocatòria es reparteixin el més
tard el dijous, que del contrari es veuen
obligats a presentar-se al saló de sessions sense saber al!ò que deu discutirse. Avui mateix ha de recabar per a ell
sol la responsabilitat de les seves intervencions ignorades per falta de temps
pels seus superiors del partit.
Els Srs. Casaprima i Ollé psrlen al
mateix temps prometent satisfer el desig
del Sr. Batalla.
El Sr. Rodon prega al conseller de
Cultura que visiti escoles i grups escó*
lars a fi d'enterar-se dels últims models
de mobiliari escolar, i s'estudií si pot ésser construït a Valls.
El Sr. Ollé està d'acord amb l'observació anterior.
El Sr. Rodon proposa que s'inscriguin
al Registre Civil els que no ho estiguin
(és de suposar que sense formulismes).
I s'aixeca la sessió.

