Països catalans-

-AVU1, dijous, 6 maig 1976-

LLEIDA

Dues de les tres comarques
que podrien beneficiar-se de la
construcció del pantà de Rialb,
s'han pronunciat en contra de
l'esmentada construcció. Primer
va ser la Segarra, èn una reunió de tots els seus alcaldes a
Sant Martí de Maldà, i ara són
les Garrigues, en un escrit tramès al governador civil de Lleida per la Junta Directiva del
canal de les Garrigues, en el
qual aquesta manifesta que no
els seria gens beneficiós de regar els seus camps amb aigües
elevades.
Es mostren, doncs, contraris a la
construcció del pantà de Rialb allegant que els costos serien superiors als beneficis que podrien obtenir-ne. Ara com ara, els únics que
semblen estar-hi d'acord és la Junta del Canal d'Urgell que, sense
consultar-ho abans als regants ha
informat favorablement aquesta cons
trucció, i no ha vist amb bons ulls la
gran oposició dels pobles de les comarques de la Segarra, les Garrigues i al Mig Segre, principals
afectats per aquesta obra.
D'altra banda, a Sant Marti de

BREU
BEGUES. — S'han desenrollat tots
« I s actes programats en les Jornades Culturals en el marc del Congrés de CC —informa Jordi Fortuny—, Organitzades pel Club de
Futbol i la Unió Sardanista locals,
han assolit un gran ressò a tota la
zona. Diumenge, Joan Isaac dedica
una cançó del seu recital al diari
AVUI.
GELIDA. — Amb motiu del lr.
de maig, en aquesta ciutat han aparegut pintades, signades pels distints
grups polítics. També s'ha escampat una bona quantitat de propaganda, que personal de l'Ajuntament ha procedit a cremar.
MARTORELL. — Han tingut lloc
les Fires i Festes de Primavera, amb
celebració de tota mena d'actes —informa Joan Pi i Saumell—, entre
els quals cal remarcar el XIV saló
d'art local i el festival de cinema
amateur, que han estat guanyats
respectivament per Agustí Penedès,
de Manresa, i per Eugeni Anglada,
de Sant Hipòlit de Voltregà.
NAVARCLES. — S'ha celebrat la
IV trobada de Moviments Júnior de
la comarca del Bages, amb participació de 400 nens i nenes. Va celebrar-se una missa al claustre de
Sant Benet de Bages, seguida d'una
xocolatada i Olimpíada. La tarda
fou animada pel grup "Pitus i flautes".
SALLENT. — S'eitA treballant activament en la preparació d« la
"Segona Mostra de Cançó dels Països Catalans" a celebrar el 3 de Juliol a Sant Vicenç de Castellet, a la
comarca del Bages El grup "Eixam",
amb la col·laboració d'Enllaç, organitza aquesta mostra de cantants de
tots els Països Catalans.
S A N T A COLOMA DE GRAMENET. — Han estat constituïdes dues
noves entitats musicals; Joventuts
Musicals i la Coral Infantil, segons
Informa Aurora Agustí. No cal saber música ni tocar instruments per
a formar-ne part Per a saber-ne
més detalls, adreceu-vos al carrer
Sents Eulàlia, 2.
SANTA M A R I A DE P A L A U T O R DERA. — Patrocinat per la Federació Catalana de Muntanyisme i organitzat pel Centre Excursionista
Sant Martí, de Barcelona, acaba de
celebrar-se el Campament Infantil
General de Catalunya, amb una participació de 1.164 acampadors, representatius de 29 entitats. Hi havia
un total de 845 nens.
SOLSONA. — A mitjan mes se
celebraran les Fires i Festes de Sant
Isidre, amb una exposició de maquinària agrícola i industrial. Hi
baurà un concurs de fotografies sobra temes agrícoles i sobre les fires.
S'efectuarà una recapta per a la lluita contra el càncer.
TORTOSA. — Al Museu de la
Ciutat, coincidint amb les Festes de
Primavera, s'ha obert una exposició
antològica d'homenatge al pintor local Ferran Arasa en els seus cinquanta anys de vida artística, segons informen Gonell-Roglan.
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Maldà se celebrà ahir una nova reunió de la Junta d'Alcaldes i presidents de Germandat per tal de redactar l'informe que el dia 21 han
de presentar al director general d'Obres Hidràuliques i en què manifesten la seva oposició, a la qual
cada dia s'adhereixen més pobles
lleidatans, a la construcció del pantà de Rialb.
MASSA INTERESSOS
Bàsicament, la queixa dels qui
s'han manifestat en contra de la
construcció del pantà de Rialb ve
suscitada pel fet que, d'una manera
o altra, no s'hagi efectuat cap consulta seriosa als interessats, tant als
qui perdran les terres com als qui
pagaran les obres. En canvi, hom
observa massa interessos al voltant
del projecte, uns interessos que poc
tenen a veure amb le s autèntiques
necessitats dels pagesos de Lleida.
Ja han estat denunciats aquests interessos i cal esperar que no arribaran a prosperar.
RICARD

públic

El batlle expulsa l a .

Les Garrigues contra el pantà de

FONT

no sap on para un estudi sobre un programa d'actuació

Els incidents que, sembla,
són la tònica del consistori des
de l'arribada del nou batlle,
senyor Sadurní, han culminat,
de moment, en l'últim ple municipal., Poc després d'haver començat aquest, el batlle va tocar la campaneta i va fer treure de la sala, pels guàrdies municipals el públic i periodistes
present, sense que hom pogués
observar cap tipus de comportament estrany que justifiqués
una tal mesura.
Cal destacar que s'ha canviat l'hora de celebració d'alguns plens —solen ser més conflictius— normalment a les vuit del vespre, i que ara
se celebren a la una del migdia. El
públic i la majoria dels corresponsals de premsa no poden, doncs,
assistir-hi amb normalitat. Les conclusions, podrem oferir-les' quan re-

IGUALADA

Convocat concurs per a zones verdes
S'ha celebrat a l'Ajuntament
un Ple extraordinari, del qual
no destacaren cap més punt
sinó el que feia referència a
l'obertura d'un període de concurs d'idees per a l'ordenació de
zones verdes.
Sota aquesta perspectiva d'ordenació dels espais verds, s'obre concurs per a la zona del Passeig Verdaguer i l'estació dels Ferrocarrils
Catalans, amb premis per valors de
cent, cinquanta i vint-i-cinc mil pesUn altre punt polèmic fou el de
la discussió sobre una demanda de
l'empresa constructura del nou mercat. Aquesta demanda era xifrada
en 13 milions de pessetes en concepte de puges de preus i encariment
de mà d'obra. L'Ajuntament escoltà
una recomanació dels advocats i
abonà 4 milions de pessetes a l'empresa Els regidors estan bastants
estranyats d'aquesta demanda, quan
el terme de lliurament ja és complert
fa temps.
EL CONGRES ES MANIFESTA
EI Secretariat del Congrés a la comarca de l'Anoia ha fet conèixer
un comunicat en el qual fa una
valoració de la trajectòria del Congrés, i f s una crida a tots els Igualadins i entitats preocupades per Is

cultura en general per tal que s'adhereixin 1 participin en les tasques
que el Secretariat organitza a la
ciutat.
SECRETARIA
CULTURALS

D'ENTITATS

En una reunió de 21 persones representants de les mateixes entitats
d'Igualada s'arribà a l'acord de crear
un secretariat o coordinadora que
aglutinés i fes de cap organitzador
de les activitats culturals d'Igualada. S'ha arribat a l'entesa en els següents punts: unificació dels fitxers
dels socis de totes les societats, organització d'activitats conjuntes i
s'ha trobat un padrinatge entre els
organismes econòmics 1 oficials.
DOCUMENT DE L'ATENEU
IGUALADI
L'Ateneu local ha retrobat en
part el seu antic nom i ha recobrat
bona part de les seves activitats,
ara vitalitzades per un grup de joves. Però els recels dels antics ateneistes han quedat poc satisfets per
l'ambigüitat del document, en el
qual es manifesten poc clares les
intencions de renovació per part de
la Junta Actual.
JESÚS GUTIERREZ

bem l'acta del ple. De moment podem, això. sí, assenyalar alguns dels
darrers cops de l'escàndol dels regidors, ex-tinents d'alcalde de Cultura i Foment, l'un cessat i l'altre renunciat en solidaritat amb el company.
Sembla, doncs, que el dia 10
d'abril passat, el governador civil de
Barcelona visitaba oficialment Vic
durant les festes del Mercat del
Ram. En una carta dirigida al batlle senyor Sadurní, els regidors
abans esmentats, Jaume Barnolas i
Pau Arboix, fan constar la seva indignació davant el fet que, tal i com
diuen "...es vam assabentar de la
visita per la ràdio local aquell mateix dia, quan ja s'havia celebrat
la recepció oficial". Més endavant,
els regidors diuen "...volem aclarir
per què va interceptar V. E. la carta que ens vàrem afanyar a fer arribar a l'excel·lentíssim governador
civil durant el dinar que aquest
presidia, carta que vàrem lliurar al
nostre company regidor Josep Maria Roca i Arumi per tal qne la fes
personalment a mans del seu destinatari, però que V. E. .. va retirar
de les mans del senyor Roca... i llegir en presència de l'esmentat company, tot i que el sobre deia que
anava dirigida a l'atenció personal
de l'excel·lentíssim governador civil.
Preguem també que precisi V. E.
qnin destí va donar a la carta".

UNES OBRES

"IL·LEGALS"

Per un altra banda, el regidor extinent d'alcalde de Foment cessat.
Pau Arboix i Pujol, adreça una altra carta al batlle, senyor Sadurní,
expresant la seva indignació per dos
fets que passem a resumir.
El primer d'ells és el que afecta
a les obres que el sotasignant de la
carta considera "il·legals" als números 38 i 40 de la Carretera de Roda.
Es dóna el cas que les obres s'han
finalitzat, amb tots els acabats complementaris —antena TV, etc.—
quan l'alcaldia havia decretat la
demolició per dues vegades.
Un altra queixa del regidor que
fa cosa d'un mes havia parlat d'irreerularitats" al Consistori, parla del
fet que el 22 d'agost del 1975. els
tinents d'alcalde es van comprometre a fer un estudi o programa d'actuació, amb el fi que 'TAlcaldia pogués preparar nn programa d'actuació", programa que. segons el senyor Arboix, va ser presentat. L'interrogant del denunciant és "Què se
n'ha fet d'aquell estudi, i en qnin
estat es manté la projectada programació genera! mnnicipal qne faria possible el "Dossier de necessi-

VALLS

DIVISIONS METÀL·LIQUES

Renfe continua sense facturar mercaderies
Aquests primers dies de maig
les empreses industrials
de
Valls hauran de cercar uns mitjans propis per a efectuar la
facturació per ferrocarril de les
seves remeses de manufacturats.
I si, com sembla, ls qüestió continus invariable, ningú no hi trobarà remei.
Des de fa temps, malgrat haverse proclamat amb molta insistència
que Valls estava destinada a ésser
una població d'alt nivell industrial,
els serveis de facturació de paquetatge i mercaderies per transport
viari havien estat suspesos a l'estació de la RENFE a Valls. Llevat de

les trameses fetes per règim d'equipatge, totes les de les altres tarifes
(porta a porta, gran o petita velocitat, etc.) s'havien de realitzar a
l'estació de Reus. Una agència concessionària, compromesa per contracte trimestal, feia d'enllaç entre
els fabricants locals i l'estació receptora reusenca.
Ara sembla que, per dèficit econòmic l'agència no ha renovat el
contracte, i la ciutat s'ha quedat
sense aquest gervei. Qui vulgui trametre mercaderies per ferrocarril,
haurà de tenir mitjans propis per a
recórrer els vint quilòmetres que
separen ambdues poblacions.
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A Manlleu no hi ha ni un pediatre
Fa més de quinze dies que
Manlleu, amb els seus quinze
mil habitants (dels quals gairebé tres mil són canalla) es
troba sense pediatra, i no hi
ha indicis que se solucioni en
un terme curt el problema.
El darrer d'ells, el senyor Ladislau Jiménez, havia notificat en diverses ocasions, fins i tot en un Pla
Municipal, l'excessiu nombra d'afi-

liats que havia d'atendre, ja que a
dreta llei, pertoquen a Manlleu dos
pedriatres, advertint que si no se so.
lucionava la qüestió abandonaria la
plaça, i realment ha estat així.
Coneguda la notícia, han estat
diverses les persones i les Entitats
que s'han mogut entre elles la Jove
Cambra que va trametre una carta
a l'Ajuntament, sense que n'hagi
rebut resposta.
JOAQUIM A L B A R E D A

NECROLOGiCA
t

GABRIEL BADELL
I GONZALEZ

Mori el dia 23 de juliol
de l'any 1943
L « SEVA VÍDUA; JOSEPA
RIBAS i TOLL

tats ciutadanes", presentat el 23 de
juny del 1975 a V. E. per més de
mig centenar d'entitats locals, i f a
estrany que no s'hagi contestat encara l'esmentat dossier, passats ja
m'és de 10 messos".
VICENÇ L O Z A N O

FA R M A C I E S
GUARDIA NOCTURNA
de 10 nit a 9.30 matf
ABELLÓ. — Trajano, 16 (junt Avinguda
J. Antonlo)
ALTIMIRAS. — Indústria. 341 (Biscaia)
BUSQUETS. — Avinguda Generalíssim, 68
(Trabajo)
CARDONA. — PI. S. G. Taumaturg, 8
(Ganduxer)
CERA. — Passeig Maragall. 250 (Amilcar)
COMBALIA. — Segre, 100 (junt Borriana)
DIVI. — Princesa, 39 (Montcada)
DURAN". — Avda. Gaudí, 71 (Castillejos)
FERRER. — Avda. Hospital Militar, 32
(Ballester)
\
GALCERA
Avda. J. Antonio, 131 (Sardenya)
LARREN. — Alcàntara, 1 (C. Simanca»)
L A V I L L A . — Argullós, 49 (Puente Dragó)
MARTI. — Balmes, 176 (junt Avinguda
Generalíssim)
MARTÍNEZ. — Av. J. Antonio, 566 (Muntaner)
MOLERO. — Beatriz, 11 (Dant)
OBACH. — Aragó, 1 (Tarragona)
RUBIO. — Aribau, 310 bis (junt Via Augusta )
VAZQUEZ. — Trav. de Les Corts, 194
(Carloa H I )
V I L A N O V A . — Plaça Catalunya, 16 (Fontaneria)
V I L A R R U B I A . — Torrent Vidalet, 35 (Sant
Lluís)

De 9.30 matí a 10 nit
FARMACLA CENTRE D'ESPECÍFICS
ALIBES
Aragó, 286 (V. Laietana). Tel. 302-52-73
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECÍFIC 8
SEGURA
Còrsega, 241 (cant. Aribau!
Tel. 230-49-12)
N Ú R I A V I D A L TORT. Tel. 227-48-18
Major de Gràcia, 78 (Junt Travessera)
F A R M A C I A P. V I L A N O V A
Plaça Calvo Sotelo, 2
Tels. 227-11-06 i 228-49-lí
FARM. L L T . A. J. FORCADELL
Tel. 253-58-54. Muntaner, 67 bis (entre
Aragó i Consell de Cent)
F A R M A C I A A N T O N I SORNI
Mandri, 6. Tel. 247-10-28
FARM. SALVADOR RUBIO
Aribau, 310 bis. Tel. 217-71-57
CENTRE D'ESPECÍFICS Z A R R A N Z
Avda. S. Ant. M. Claret, 229
Tel. 236-98-40
F A R M A C I A C. CKRCAVINS
Unió, 6 (Junt Rambles). Tel. Í17-23-84
F A R M A C I A ESTRANY. Tel. 211-48-76
Via Augusta, 189 entre (Cal vet i AmigA)
F A R M A C I A M. C. REVERTER
Viladomat. 90. Tel. 223-38-59
FARM. JORDI MARLY. Tel. 234-42-»
València, 90 (cantonada Rocafort»
FARMACIA P. B A L A S A
Borrell, 43. Tel. 241-03-11
FAR. C. COSTA (Front camp d* VWwnptt)
Sardenya. 520. Tel». 214-26-81 i 214-SO-41
FARMACIA A. M A T A
Carrer Llansà. 11. Tel. S2S-48-0T (Junt
Plaça d'Espanya)
FARMACIA i . SALVATELLA
Tel. 251-36-92. Maladeta, 7 i 11 (per
Plaça Virrei Amat)
F A R M A C I A PELAEZ. Tel. 257-20-10
Bailén, 200 (cantonada Indústria)
FARM. M M A R T Í N E Z M A T A S
Avda. J. Antònio, 566. Tel. 254-72-89
(entre Casanovas i Muntaner)
FARM. RODRÍGUEZ N U S E Z
Tel. 310-34-60. Sombrerera, 19 (front
Santa Maria del Mar)
F A R M A C I A JUSTO CAMÓS
Bruc-Mallorca. Tel. 257-93-3S
F A R M A C I A LAFUENTE
1. M. M A R T I MUMBRU
Balmes, 176 (junt Av. Gtneralls«ütt)
F A R M A C I A M. ELIES. Tel. 251-84-97
Pardo, 4 (Vivendes Congrés)
FARM. RAMON GALCERA T A R R A G Ó
Avda. J. Antonio, 731. Tel. 225-01-61
CENTRE D'ESPECIFICS J. M A R T I T O »
Aragó, 395 (Nàpols). Tel. 258-29-71 i 4
F A R M A C I A A. I G U A L
Rbla. del Prat, 23. Tel. 227-es-2J (Jun»
Via Augusta)
FARM. M.» LUISA DÍEZ MONTES
Comte Assalt 147. Tel. 241-42-91
F A R M A C I A M. S A M A R A N C H
Guillem Teli, 25. Tel. 228-12-51
FARM. CEN. ESP. FEBRER
Còrsega, 507 (Sicilià). Tel. 258-94-89
CENTRE D'ESPECIF. PL. CATALUVRA
FARM. ANDRES-VILANOVA-MARISO
Plaça Catalunya, 16. Tel. 329-57-97 (front
Telefònica)
FARMACIA L VILARRUBIA
Torrent Vidalet, S5 (cant. Sant Lhrfs)
Tel. 218-34-49

EN SERVEI D'URGENCIA
METGES D'URGENCIA
Centre Av. Sarrià, 30
Ambulàncies
METGES D'URGENCIA
AMBULÀNCIES

321-21-21
321-21-21
321-21-21
S12-85-8»
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