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FA CENT ANYS
El dia 1 de Maig de 1835, al matí,
sorti una partida de voluntaris que anà a
Montblanc, per a rellevar als que estaven de destacament; anaren manats per
l'oficial Ramon Roca.
Entre una i dues de la tarda del dia 2,
tocaren llamada per la 5.* Companyia
del Batalló de voluntaris i per la de Caçadors, sortint al mando del capità don
Joan Oller (a) Ortega, en direcció a
Montblanc, mes, quan sigueren al coll de
Liila, a la alsina del vent, reberen contra
Ordre, retornant a Valls.
El mateix dia, entre tres i quatre de la
tarda, tocaren llamada per la Companyia de Qranaders, la 1." Companyia i
els individus de la de Caçadors que havien quedat aqui, i manats pel capità
D. Josep Teli, sortiren un centenar d'homes cap ei Pia de Cabra, no retornant
fins el dia 14 de Maig, sense novetat.
El dia 3, va ésser portada en processó
a la Parròquia, la imatge de Nostra Senyor del Lledó, en acció de gràcies pel
benefici de la pluja caiguda el dia 28 d'Abril, celebrant-se un solemne ofici amb
sermó, retornant-la el mateix dia als Caputxins, amb gran alegria. Es posà a
ploure mentre es feia la processó, entrant
la carrosa on era portada la Verge a tensenyansa del //osp/ta/(baixos de Sant
Roc); els tabernacles dels Sants patrons
dels gremis els entraren en diferentes cases i els gegants tots es mullaren. Al parar la pluja, novament va organitzar-se
la processó, i per a passar el portal del
Castell, com era tan baix, tregueren la
corona a la Verge 1 els gegants i banderes els passaren ageguts. Assistiren a
aquesta processó els veïns de Fontscaldes, Masmolets i Picamoixons; l'Ajuntament obligà a assistir-hi als mestres dels
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micalets, tornant a marxar el mateix dia
a la tarda.
El dia 12 el nunci va fer un pregó publicant un bàndol del Capità General
D. Manuel Llauder, Marqués de Vallderibas, donant quinze dies perquè els facciosos es presentessin amb l'armament,
prometent-los el perdó, passat quin termini seria penat tot el qui fos detingut.
El dia 14 estigué de pas cap a Tarragona el Governador militar de dita població que venia de Montblanc.
La nit del 15 al 16 una patrulla anà a
una casa de Les Parellades, habitada per
un fill del Figaté que havia estat realista, qui lluny d'obrir va fer caure un envà
passant a la casa del costat, on el trobaren amagat sota la màrfega d'un llit. A
casa seva hi varen trobar una bossa de
gremis i a les Chicas de la Confraria de pólvora. El portaren pres, posant-lo en
Sta. Ursula, pena de duas pasetas, la llibertat el dia 7 de Juny.
La nit del dia 17, uns 30 homes del
Chica de la Planta fea de Sta. Ursula,
Batalló,
junt amb set cavalls, manats pels
y també ó fea lo dia 6 Abril cuan traoficials
Magí
Guasch (a) Genis de Chel
gueren Sia. Ursula, va ésser-li imposai
Pere
Forés
(a)
Bolero, anaren al molí
da aquella penyora.
del pont de Goi, on permanesqueren fins
Cap al tard del dia 5, arribaren uns
la nit del següent, perquè havien estat
cent voluntaris del Batalló de Tarragona
alií uns facciosos, mes no hi tornaren.
i al mati del dia 6 anaren de destacament
La mateixa nit del dia 17, va ésser
a Montblanc.
arrestat Domingo Espafiol, per haver-H
Entre onze i dotze de la nit del dia 6,
trobat; un ganivet que obert, tenia dos
tocaren llamada general i després genepalms i mig, essent posat en llibertat, el
rala, reunint-se tots els voluntaris que hi
dia 23.
havia aquí, ja que n'hi havia fora un gran
Al mig-dia del 22, una partida de 30
número, juntant-se'ls-hi alguns paisans,
homens del Batalló, manats pel oficial
f entre una i dues de la matinada del dia
Magí Miquel (a) Anyerro, anaren a Pont
7, manats pel comandant D. Cosep Qasd'Armentera a portar-hi pa i minucions;
sol, anaren a Alcover; on varen juntar-se
aquestes havien estat portades de Tarraels voluntaris d'allí, dirigint-se a La Riba
gona, pels miquelets. Tornaren el dia prii d'allí a Gracia, mas del terme de Montmer de Juny.
real, retornant a Alcover a la nit del maAquest dia va rebre's la nova de que,
teix dia 7. Aquesta marxa va fer-se perla columna manada pel Comandant d'arquè es creia que el Qriset de Cabra amb
mes coronel D. Joaquim Dalmau, sortida
150 carlistes corria per aquelles muntad'aquí com s'indica en la nota corresponyes, mes no trobaren gent amb armes.
nent al dia 7 de aquest mes, havia tingut
El matí del mateix dia 7 arribà el co- foc amb una gaoilla de facciosos, el dia
mandant d'arrrtes D. Joaquim Dalmau 19, prop de Torrellas de Foix; els carlisamb els Mossos de l'Esquadra, soldats i tes eren manats pel Lluigé de Piera i
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Aguiler de Igualada i eren uns cent vuitanta; segons els partes rebuts, havien
mort els dos cabecilles dits i quatre mes i
vuit ferits; la columna de aquí, tingué
també vuit ferits. El mando de dita gaoilla, el prengué un tal Pichot de Sant
Quintí de Mediona; afegint el dietari que
ei Lluigè, ja corria en el mes de Novembre de 1833, havent pres part en les guerres de 1822 i 1827, havent vingut a
Valls ei any 1824, com a cabo de Guardas, i que, a l'alçar-se l'any 1833, està
pres a Barcelona, d'on fugi.
El dia 23, arribà Mateu Miquel, de
Santa Colom? de Queralt, qui vingué a
reclutar personal per a formar una companyia de Tiradors o miquelets, com ordinàriament eren nomenats, donant la
paga diària d'una pesseta i tnitj»; l'any
1822, aquest ja era capità de miquelets,
havent marxat a França, on estigué fins
que va donar-se l'amnistia.
MARC-ANTON

MUNICIPI
Sessió del Ple del dia 6
Presideix ei Sr. Alcalde. Assisteixen
tots els consellers de la majoria esquerrano-socialista. De les minories sols està
present el tradicionalista Sr. Bonet.
Es llegida i aprovada l'acta de la sessió anterior.
En període de comunicacions es dóna
lectura a la llei dei Parlament Català d'illegimitat dels Ajuntaments governatius.
Es llegida una comunicació de la Direcció General de Primer Ensenyament
de Madrid dient que el projecte d'edifici
parvulari presentat per l'Ajuntament no
és admissible per defectes tècnics que no
estan conformes amb les característiques
que han de tenir els edificis escolars.
El Sr. Ollé dóna explicacions. Diu que
per les mateixes raons serà rebutjat el
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projecte d'edifici escolar a Picamoixons.
Demana un vot de confiança per a la
Comissió de Govern perquè pugui fer
rectificar els projectes o encarregar-los
nous.
Així s'acorda.
Es llegeix un telegrama del Conseller
del Treball, ordenant a l'Alcalde, que de
conformitat amb una ordre que apareix
a! Butlletí Oficial, havent estat denegat
el mercat del diumenge, es faci complir
la llei del descans dominical.
El Sr. Alcalde diu que quan arribi l'ordre dei Butlletí es farà complir,
El Sr. Torrents d»u que ara que l'Ajuntament farà complir el descans és hora
de demanar a la Generalitat que aquesta
mesura s'exttngui, amb caràcter general,
a totes les poblacions.
El Sr. Alcalde diu que ha parlat amb
el Conseller de Treball i que aquest té el
criteri d'acabar amb tots els mercats del
diumenge, però creu que no sobrarà que
es faci la petició indicada pel senyor Torrents.
Així s'acorda.
S'entra a la Ordre del dia:
Es llegit un dictamen en el que basantse en la necessitat de simplificar l'administració de l'Hospital i la d'unificar criteris en el referent al subministre d'aigües
es proposa establir un acord amb la Junta
de l'Hospital sota les següents bases:
1." L'Ajuntament serà reconegut com
a únic propietari de tes aigües.
2." L'Ajuntament abonarà a i'Hospital en compensació del traspàs del servei
d'aigües la quantitat de 4.138'12 ptes.
anuals.
3." Si l'Ajuntament obfé de l'administració de les aigües altres beneficis a part
dels actuals abonarà a l'Hospital la següent proporció:
Per un benefici de 10.000 a 25 000
ptes. abonarà 2.500 ptes.
Per un benefici de 25.000 a 50.000
ptes. abonarà 5.000 ptes.
Per un benefici de més de 50.000 ptes.
abonarà 7.500 ptes.
4.a Aquestes quantitats procedents del
suministre del servei d'aigües seran independents de les subvencions que per
quansevol altre concepte pugui atorgar
l'Ajuntament a l'Hospital.
5. a Les presents bases comerçaran a
regir el dia primer de Gener de l'any vinent.
Queda aprovat.
Seguidament es dóna lectura a altre
dictamen basat en la llei d'iliegitimitat
d'acords proposant la declaració de rullitat dels següents acords:
a) Acord de la Comissió del 18 (í'Ortubre de 1934 (restabliment de la Capella del Cementiri, 117 ptes.)
b) Acord de la Comissió de Govern
del 3 de Gener de 1935 (subvenció a la
Secció Catequístics de la Congregació
Mariana, 125 ptes.
c) Acord de la Comissió de Govern
del 31 de Maig del 1935 (concedint subvenció al Patronat de Sant Gabriel, 25
ptes.)

