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ment per tot aixó _ exposat, que palesa
un bon desig i voluntat. S'ha de tindre
en compte que per la seva conseqüencia
política, s'ha trobat el nostre Ajuntament amb moltes dificultats i sense un
grop que oficialment li presti suport, ha
fet que en alguns moments pogués semblar una actuació personal. ..
Tots tenim el deure, d'estimular les
gestións orientades en el bé de la ciutat
i aixó, podrà cristalitzar el dia que en
l'Ajuntament hi sigui representada una
força política important 'que controli la
seva actuació, assessorant, encoratjant
i censurant si hi ha lloc, per a la bona
administració d 'ulJ'~ ciutat amb tantes
possibilitats com
la nostra.
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Divisió territorial
de Catalunya
Abans de decidir-me tractar d'aquest tema, he
dubtat si podia fer-ho o no.temerós de ficar-me en
IIn assumpte que tanta importància te per aquestes terres, dubte que creixia sabent que altres amb
més autoritat i amb més coneixements
l'han tractat amplament i d'una faisó clara i convincent,
des de les planes d'aquest quinzenal. Demés hi ha
criteris oposats i com es natural cadascú defensa
el seu, procurant
demostrar
que es el millor i el
més equitatiu, cosa que no deuria fer-se sens tenir ple coneixement del terreny i altres factors que
influeixen o deurien influir en la resolució
que es
dougui al problema de la divisió territorial de nostra terra.

Nous temps, noves costums.
En parlar. de l'oposició de criteris,
no vull reDe les coses rnés encoratjadores d'un ferir-me als sustentats en els articles que firmats
régim democràtic con el d'ara, destaca per AREUGLOF i CONQUÉS s'han publicat a
la sencillesa dels nous dirigents polítics. " «RENOVACIO,., criteris que comparteixo en absolut, sino als treballs publicats en altres perlóAbans, I'antèsala d'un polític de pri- dics, particularment en diaris de la capital de Catalunya,
mer rengle, era cosa cornplicadíssima.
Un d'ells, el que més ha remogut i disgustat a
Avui, la dignitat del càrrec armoriitza
llostra
comarca, ha sigut el d'en Rovira i Virgili,
molt bé amb l'amabilitat i la sencillesa.
Recenment hem pogut constatar-ho a publicat a "L'Opinió" de Barcelona, i que nosaltres creiem ha sigut mal interpretat
per la nostra
Barcelona.
gent al voler-hi-veure
en ell una defensa de Seu
Hem vist alguns dels nostres diputats,
d'Urgell com a capitalitat de nostra supercomarca.
entre ells al Conseller d'Agricultura se- No.es possible que l'esmentat escriptor, coneixenyor Mies,' tots palesen gran atenció en dor de tota llostra terra, pugui defensar una cosa
pràcticameut indefensable ja que si anem sobre el
atendre i f~rsuport a les peticións que
terreny, ens convencerem de que es una enormipoden interessar-nos.
Ens plau remar- tat, car no sols li falta la condició d'ésser cèntric.
car-ho i d'una manera especial pel Co- silla que son moltes niés les dificultats que s'han
missari ·Sr. Valldeoriola,
que mostrà de presentar per a que els pobles que formin la
afectuosa deferència,
envers els' seus supercomarca puguin fer els viatges a la capital a
amics de Tremp, i un sincer 'desig de que les circumstàncies els hi obliguin, tant per la
distancia COlli pels obstacles naturals que s'haucomplaure als comissionats.
rall de salvar
No teniu representant diuen, i la reaTell i 111 que des de la Vall d'Aran fin a la Vall
litat demostra que tenim una nodrida
d'A ger, tant per la ribera del Pallars com del Rirepresentació que no ens aten amb pa- bagorçana, per allar a la Seu s'ha de donar la Volta per Artesa de Segre, i encara que s'arrivi - a
raules solament sino documentant-se
construir
la carretera de Sort a Seu pel Cantó,
com feu el Sr. Valldeoriola, i inssistint
-que
solament pot afavorir a l'alt Pallars,no
interessadament.
ELISEU
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resoldrà els actuals inconvenients
sina temporalment, car durant una bona part de l'any serà intransitable a causa de les neus, peró encara que
s'hi pugues passar a tot temps, no es just que a

