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FARMAClES

TARRAGONA

Els agricultors, descontents

L ' A s s e m b l e a , contra l'Ajuntament

& pa i les expropiacions, temes conflictius

Expectació davant et ple municipal del dia 29

13 malestar dels agricultors lleidatans sembla que s'estén als de la
comarca d'Osona, pel que es pot desprendre de les últimes reunions i
acord de la Cambra Oficial Sindical
Agrària. Fa pocs dies, més d'un miler
de camperols van reunir-se a Vic
per estudiar els gravíssims problemes que el camp d'Osona té plantejats i que afecten el preu del blat,
tos expropiacions, la pesta porcina i
l'atur. Pel que fa al pa, sembla que
no sigui lògic que l'agricultor vengui
a 10,40 ptes. el quilogram de blat,
mentre al mercat, el preu d'un quilogram de pa va a més de 40 ptes.
També preocupa molt la qüestió de
les expropiacions, sobretot pel que
ta a les derivades de la construcció
d'autopistes i autovies. Encara que
na «'arribi a realitzar, un projecte
d'expropiació significa la immobilització d'unes terres fèrtils i productives. Si l'expropiació arriba a reaUtrar-se, hom tem, amb fonament de
causa, que el migrat preu d'aquesta
trigui molt a cobrar-se. com ja ha
succeït en molts pobles de la província de Tarragona, on l'autopista ja
està en funcionament, amb els agricultors sense cobrar. D'altra, banda,
tos autopistes trenquen vials naturals, molts cops ni tan sols asfaltats,
però que serveixen de comunicació
tradicional entre masies o pobles de
poca importància.
EL FORPPA
D'altra banda, es féu palesa la
desconfiança dels pagesos envers el
FORPPA. Sobretot, perquè en posen
•n dubte la representativitat. La pesta porcina és un tema força complicat, car, si d'una banda és evident
que çal sacrificar els caps de bestiar
contaminats, d'altra cal tenir e n
compte els perjudicis que això ocasiona, les escasses compensacions
•conòmiques fetes als ramaders afectats i la falta d'una política global
que enfronti el problema de soca-rel.
finalment, els agricultors van parlar
de l'atur forçós que comença a fer
•stralls, i amb vista al qual tampoc
no hi ha previstes mesures realment
•ficaces.
FESTES POPULARS
Les passades diades de Sant Jórdi
van constituir unes autèntiques festes populars en les més importants
poblacions de la comarca d'Osona.
Entre molts més actes, en destaquem el recital de Raimon a Manlleu
—amb profusió de pancartes W H

l'Assemblea de Catalunya—, un col·lo
qui a Roda de Ter, al qual van assistir representants dels més importants
partits polítics catalans, una conferència de Jordi Moners sobre l'ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Vic i, per acabar una manifestació de vehicles que des de Folgueroles, on s'havia presentat l'Assamblea de Catalunya i on havia sonat l'Himne dels Segadors, va intentar arribar a Vic, on la policia municipal havia tancat la Plaça Major,
la qual cosa no impedí que alguns
centenars de persones es manifestéssin pacíficament pels carrers dels
voltants amb els crits ja tradicionals
de "Llibertat, Amnistia
Estatut
d'Autonomia", "El poble unit mai no
serà oprimit", i "Dimissió Consistori"
VICENÇ LOZANO

Tal com va anunciar ja el
diari A V U I en l'edició del dissabte 24 d'abril, les forces democràtiques de Tarragona ja
han reaccionat davant l'acord
oficial de suspendre l'aprovació de l'Ajuntament demanant
l'amnistia, l'Estatut del 1932,
la coordinació del moviment democràtic i les llibertats polítiques, d'acord amb els punts
programàtics de l'Assemblea de
Catalunya. La ciutat, concretament, l'Assemblea- de Catalunya de Tarragona, ha fet públic el comunicat següent:
1. — La retractació de l'Ajuntament de Tarragona no és explicable
si no és per causes desconegudes, ja
que de la premsa, ni de les notes
oficials es desprèn amb claredat, la

SITGES

Gestions per a desviar la riera
Aquest migdia, l'alcalde de
Sitges ha mantingut una sessió informativa amb els representants de la premsa, amb
la finalitat de proporcionar
noves notícies dels últims esdeveniments al poble.
En unes declaracions 'del passat
dia 14 d'abril, el senyor Vicenç
Ibànez^ ens manifestà la seva preocupació per l'afer de la riera de Vilafranca. Aquesta població, ens digué, en un temps rècord ha iniciat
les gestions pertinents per a la desviació de la riera i n'ha lliurat el
projecte a la Confederació d'Aigües
del Pirineu Oriental i al Govern
Civil. A nivell de ministeri, explicà, s'han realitzat també gestions
encaminades a una solució que esperem ràpida i efectiva, malgrat la
indiferència
que sembla
existir
per part de la Confederació d'Aigües.
Avui, a la sessió, ha informat del
reforçament del mur de contenció,
pels problemes que podrien sorgir
en època turística. Ha manifestat
que eren falsos els rumors que han
circulat darrerament sobre el creixement de la riera per causa de la
pluja, que en un moment donat el
cabal havia augmentat una mica
perquè tant la urbanització Rocamar —propera al mur— com la població de Sant Pere de Ribes havien obert les comportes del pas
d'aigües, però que les aigües resi-

duals
ment:
platja
mena

no arriben a mar. I efectivaaquesta tarda, a 500 m de la
de Terramar no hi havia cap
d'indici de desbordament...

NOVES EDIFICACIONS
ESCOLARS
S'ha rebut una notificació del
ministeri d'Educació i Ciència de
l'aprovació del projecte de construcció de nous edificis per als estudiants del BLP. amb una capacitat per a 480 alumnes. Els edificis
seran situats en un terreny al costa* del Gruy Escolar Miquel Utrillo,
inaugurat el passat mes de gener.
VINYET

PAJNEI.LA

suposada infracció comesa el dia 25
de març. Abans de donar un pas d'aquesta naturalesa el dia 12 d'abrü,
el més lògic hauria estat de fer una
consulta franca a estaments relacionats amb el .dret i vinculats a Catalunya i fer públic el dictamen.
2. — Demanem, per tant, al senyor
Batlle, si és que es troba en condicions de fer-ho, que expliqui públicament quines han estat les circumstàncies o pressions a què féu
esmant a l'Obertura de la sessió
municipal plenària del dia 12 d'abrü,
per canviar d'una manera tan radical, l'acord d'un Ajuntament que, per
uns dies, va honrar el nom de Tarragona davant tot Catalnuya.
3. — Rebutgem una vegada més,
el "Règim especial" que es projecta
per una comissió mancada de representació i, per tant, d'ajuda popular tan necessària per a tractar
els problemes de la nacionalitat catalana.
4.
Fem constar la protesta més
enèrgica per la innecessària duresa
emprada per la força pública contra
els indefensos ciutadans de Tarragona, que de forma pacífica i ordenada es manifestaren el proppassat dia
4 d'abril.
5. — A la vegada, protestem per
les amenaces que pateixen dignes
tarragonins, fins i tot consellers de
l'Ajuntament, pel fet de defensar els
més elementals drets democràtics.
6. — Per tant, es dedueix clarament, la necessitat urgent d'uns
Ajuntaments elegits per sufragi universal i al servei del poble, tal i
com va demanant l'Assemblea de
Catalunya.
Davant d'aquest document del recurs interposat per un grup de tarragonins i de la proximitat del ple
municipal del dia 29, que hom diu
que serà protagonista d'una acció
municipal corprenedora, la ciutat retorna una vegada més a l'expectativa.
MASSADA

MORA LA NOVA

Formació del secretariat del Congrés
Fou celebrada a Móra la Nova la primera reunió per formar el secretariat per al Congrés de Cultura Catalana a la
Ribera d'Ebre. Més d'un centenar de persones assolien l'objectiu de reunir-se, després de
successius intents avortats
Eren presents a la reunió les vegueries de Reus i de l'Ebre. Cadascuna
va explicar «Is seus mètodes de tre-

CONCERT DE LA «CORAL SANT JORDI», PATROCINAT
PER «LA CAIXA»

ball envers el Congrés, però la qüestió de fons era la integració de la Ribera d'Ebre a alguna d'elles. La posició de Reus era que la Ribera d'Ebre s'hauria d'integrar a ella per
qüestions comercials 1 de comunicacions. La Vegueria de l'Ebre —formada per Tortosa, Terra Alta i Baix
Ebre— defensava la integració a ella
per problemàtiques comunes com les
nuclears, els pantans 1 el transvasament de l'Ebre.

RETROBAR LES SENYES
D'IDENTITAT
Malgrat ela fonamenta històrica^
aocials, polítics i econòmics que es
varen aportar, la gent de la Ribera
de l'Ebre va considerar que, en primer lloc, els assistent» no eren prou
representatius de tota la comarca i
que, una qüestió tan important, l'havia de decidir tota la base democràticament. Per altra banda, es va argumentar que les raons històriques
que s'aportaven no eren suficients,
ja que calia considerar la història
com a cosa oberta i perfeccionabl»
envers una redistribució territoriaL
La idea en què més es va insistir va
ésser que el Congrés havia d'ésser
l'eina de treball que permetés de
retrobar les senyes d'identitat comarcal i que permetés, sobre un seNO AL BATLLE DE FALSET

Sota el patrocini de la C A I X A DE PENSIONS PER A L A VELLEST 1 D'ESTALVIS va tenir lloc amb un èxit
extraordinari a l'església dels Josepets, al Concert que cada 23 d'abril ofereix tradicionalment "Coral Sant
JMxtt ". Aquest aar va » « dedwa* a la momàcto de M a « è » Antoni BttOSm, «n « I idnfeè aniverwwi d * to SOM
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Els presenta a la reunió erm con»dents —< així ho van remarcar moltes intervencions— que el fet territorial anava immergit dintre una
| problemàtica política on el punt da
; referència era l'Estatut d'utonomia.
Així varen fer constar públicament
«I seu desacord amb tos reunions d*
batlles a Falset 1 a Gandesa, on anaven batlles d » la Ribera d'Ebre per
tal de tractar del "projecto de Régimen Especial". En concret a Falset, els batlles —presidits pel diputat i batlle de Falset, conegut membre del "bunker"—, es van oposar
al "Régímen Especial" per no caure
en mans del centralisme bàrceloní 1
optar pel centralisme de Madrid,
"ja que fins ara hem anat prou bé".
Així van dir que el resultat de Falset havia estat una decisió unilateral del batlle, ja que la resta de batlles no teniem ni ordre del dia i a la
primera reunió es va prendre la desg6
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BARCELONA
CENTRO ESPECIFICOS
M. FERRER ARGELAGUET
Roger de Llúria, 74. T. 257-69-44
CENTRO ESPEC. MUNTANER
FARMACIA S. CASTELLS ROIG
Muntaner, 223.
Tels. 230-57-19 i 239-32-62
FARMACIA A. BOLOS
Rambla de Catalunya, 77
TeL 215-29-75
FARM. ESTEVA VILARRASA
Passeig de Gràcia, 104.
Tel. 227-95-14
FARMACIA PONSATI. T. 319-17-4*
Francesc Cambó, 12 (abans Avinguda Catedral)
FARMACIA MESTRE
Villarroel, 53
Av. J. Antonio. 542. Tel. 254-84-7®
FARM. BALLESTER MARTI
Tel. 227-38-41
Vallirana, 46 bis, cant. Francolí
FARMACIA JAIME FIOL
Tel. 253-74-61
Casanova, 140, entre Mallorca I
Provença
FARM. J. PADRÓS SECANELL
Montcada, 10. Tel. 319-76-32
FARMACIA R. DOU CASALS
TeL 214-51-26
Carrer Ntra. Sra. del Coll, 99
FAR. CENTRO ESPEC. J. SEGARRA
Unió, 5 prop Rambles Tel. 302-69-31
FARMACIA J. M. DE POMES
Tel. 253-92-20
Aribau, 62 entre Aragó i València
FARMACIA X. PRAT
Via Augusta, 49 i 51
Tel. 217-11-66. Servei a domicM
FARMACIA CIVIT
Av. Borbón, 64. Tel. 251-01-79
FARMACIA DE " L A CRUZ"
Avinyó, 27. Tel. 317-39-43
FARMACIA P. LOSA. Tel. 251-10-41
Garcilaso, 213 i Manigua, 30
DOCTOR NADAL DELHOM
Rambla de Canaletes, 121
Tel. 221-29-51
FARM. "GERMANA" F. LAFARGA
Ronda St. Pere, 15. Tel. 317-39-3Í
FARMACIA J. MORERA
Hospital, 42 (PI. Sant Agustí)
Tel. 218-47-92
FARM. CENTRO ESPECIFICO*
FRANCISCO VELADOT
Passeig de Gràcia, 26.
Tel. 302-11-24
FARMACIA A N A SURRIBAS
Capità Arenas, 62 cantonada Mentre Falla. Tel. 203-37-94 z
FARMACIA VALENTINES NABT
Verdi, 7. Tel. 213-30-48
FARMACIA A. CLIMENT CURTO
Calvet, 29. Tel. 218-73-90
FARM. P. MARTI. Tel. 203-50-4T
Rda. General Mítre, 9 (carreter*
Sarrià)
FARMACIA A N A VIVER
"LAS DOS CRUCES"
Bailén, 166 i 174 bis. T. 258-06-8»
Bloc de la Caixa d'Estalvis
FARM. HEREDIA ESPECIFICOS
Muntaner, 322 cant. Madrazo
Tel. 228-11-65
FARMACIA N. GONZALEZ
Tel. 211-24-43
Ravella, 11, junt GraL Mitra, 10»
FARM. M VTLAS. TeL 247-64-43
Passeig Bonanova, 54 (cantonada
Escoles Pies)
FARMACIA FERRER ISARETA
Enamorats, 145. TeL 245-72-70
FARM. TOMÀS TOMÀS JULIÀ
Plaça Rovira, 1. Tel. 213-34-30
FARMACIA L. FARRÉ POU
TeL 321-16-47
Rosselló, 37 (cant. Entença)
FARM. J. L. ALBERT FARRERO
Riera Blanca, 7
Tels. 249-80-14 i 240-10-44
FARM. M.» PEREZ ANGUERA
Pere IV, 210 (Passeig Triomf)
Tel. 309-17-15
CENTRO ESPEC. DR. FARRERO
DE E. LLORENS. TeL 242-25-82
Ronda de Sant Antoni, 12
MEDICOS URGÈNCIA
Centro Av. Sarrià, 90
Ambulàncies

321-41-41
321-21-ïl
321-21-21

S
S
TRGKKCIA
AMBULANCIAS

212-85-86
212-84-94

HABITACIONS
JUVENILS
a mida
Dormitoris múltípte
cambres-estudis,
porejtcas I dissenyats en
cada cas. Informació T.
300 02 90. Hores taller

