EL

PRESIDENT"
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En un periode de tres anys
després de restaurada la
Generalitat, enguany és la
segona vegada en que Tremp
ha estat visitat pel cap
del Govern Autonàmic.
La primera va ésser, com
vos vam informar en el seu
dia, la de l'honorable Jo, sep Tar.radellas i Joan el
15-7-78. Aquest ds del baI
có de la Casa de la Ciutat
s'adreçà als trempolins
tot prometent que torneria
al cap de quinze dies, per
dir-nos que pensava el Govern de la Generalitat de
Tremp i la seva comarca, i per dir-nos que pensava fer per ella.
. Han discorri t, no quinze dies, sinà exactament:.dos anys, i un nou
President visita Tremp. L'honorable Jordi Pujol i Soley, va ser rebut
pel consistovi davant de l'ajuntament. Seguidament des de una tribuna, i
en contestació a les paraules del batlle Dr. Victor Laforga i Saurina,
el que li sol.licita solucions a la greu problematica pallaresa; el President s'adreçà als ciutadans que s'havien aplegat a la plaça de la Creu
tot dient que la seva estima per aquestes comarques venia de molts anys
ençà, que la prova es que son moltes les poblacions on hi tenia amics de
molts anys. Que si abns, sense ser President de la Generalitat havia fet
Coses pel Pallars, ara encara es veia obligat a fer-ho més. Pero, indica
que no prometia res en concret, que l'únic que p01ia prometre es que treballaria per resoldre els problemes del Pallars. Acompanyaven al President en la tribuna els diputats al Parlament de Catalunya Srs. Mesegué i
Verdeny, i el batlle de Trem.
Després, i a la bibliotecà'de la Caixa, tingué
lloc una reunió de trenall
amb els alcaldes del Pa
llars.
Confiem en que la manca
de prometences no sigui la
manca de resultats efectius
Malgrat tot hi ha una cosa
que els pallaresos, a pes-,
sar dels desenganys, encara
,mantenim. L'esperança d'un
futur diferent per al Pa
llars. No ens la feu per
dre.
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