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L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Pagament ràpid de les expropiacions

(Jna autèntica festa major popular

Peticions de Cambra Oficial Agrària de Barcelona

El Centre Social de La Florida. conjuntament amb la Delegació del barri de l'Associació de Veïns de La Florida,
Pubilla Casas i Can Vidalet, i
la Llibreria La Florida, treballen en la preparació, per al
proper mes de juny, d'una Festa Major, autènticament popular en el barri.
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Primer va ésser la Setmana Cultural, que organitzava l'Ajuntament,
que va ésser qüestionada per les entitats cíviques de la ciutat, i va rebre moltes crítiques en un principi,
fins que aquest any s'ha convertit
en una "Primavera Cultural".
Es un fet real, que a mesura que
la vida associativa i ciutadana es
revitalitza. les festes "oficials", que
històricament eren les úniques possiblesj passen a segon pla i es potencien les conegudes com a "'populars",
que encara que deficientment muntades i amb pocs mitjans econòmics,
tenen una participació molt alta dels
veïns del barri.
Aixó es el que ha passat aquests
dies en la Festa organitzada pel Centre Social de La Florida i la Llibreria La Florida, en què, a més dels
stands de venda de llibres, van tenir molt d'èxit una ballada de sardanes. amb cobla i tot. Es van repartir milers de banderins que demanen més cultura per al barri, es van
fer titelles per els infants i ttn concurs de dibuixos artístics.
Aquestes activitats de la Festa del
Llibre es varen fer en un descampat, que l'Ajuntament va netejar
després de quasi una dotzena de viatges dels joves del Centre.
El presupost per a les activitat»
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INTOXICACIÓ
Un total de cent sis persones —entre professors i alumnes— han resultat intoxicats en una escola de l'Hospitalet de Llobregat, després d'haver menjat aliments en condicions
dolentes. El servei de menjador de
l'al·ludit col·legi, junt amb els d'altres de la mateixa zona. és assortit
per una agència. Professors i alumnes van ésser atesos a la residència
"Francisco Franco" des d'on van tornar a llurs domicilis.
M. D. CALVET

La Cambra Oficial Sindical
Agrària de Barcelona acaba
de reunir-se en sessió de treball, havent acordat, entre d'altres punts, de mostrar la seva
disconformitat pels preus agraris fixats pel Govern i per tota
la seva política agrària, que
ignora l'autèntica realitat en
què es mou el pagès.
PREUS RUÏNOSOS
També estudiaren altres temes, entre els que cal assenyalar el de les
expropiacions que es realitzen amb
motiu del desviament del Llobregat
i de l'ampliació de l'aeriport. sol·licitant un pagament prest de les mateixes.

També ressaltaren que els preus
de la llet són ruïnosos pe- als ramaders, i que el problema s'agreuja del
fet que els ramaders no poden vendre llet fresca directament al consumidor. Al mateix temps es denuncià l'existència d'escorxadors sense
desinfectar i de pesta porquina.
Cal assenyalar, pel seu interes,
que se sol·licità que es deneguin les
ampliacions de z o n e s urbanes a
molts municipis, ja que aquestes ampliacions fan impossible la tasca de
mantenir explotacions agràries per
causa de l'augment d'impostos. Finalment, denunciaren la insuficiència de les prestacions de la Mutualitat Nacional Agrària i la necessitat que s'implanti una assegurança
d'atur per al sector agrari.
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d'aquestes diades e:a de 32.000 pessetes, de les quals l'Ajuntament n'ha
aportat 15.000

taria amb els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostòlica el dia 3 de
maig del 1976.
A.

C. S.

Els seus afligits filla política Maria Bassols Vidua Casanellas néts
Isabel, Francesc. Pere, Raimon i Josep-Maria, néts polítics Sigfrid, Teresa, Ester, Rosa i Maria-Dolors, besnéts, cunyats, nebot», cosins i família tota; n'assabenten llurs amics i
coneguts i els preguen d« voler-la
tenir present en les oracions. L'enterrament serà avui dia 4. a les 11 del
matí a l'Església Parroquial de Verge de Gràcia i Sant Josep ("Josepets)
on s'oferirà una missa exequial per
al bé de la seva ànima.
Casa mortuoris: Septimàaéa, 41
baixos.
No s'Invita psrtienlwmeMt

boira i cia., s- a.
Plau saludar tots ete amic i clients dels Països Catalans, amb
"^otm de l'aparició d'AVUL primer diari en català després de
trenta-set anys.

Boira i Cia. S.A.
Primer fabricant de serres per tallar metalls,
amb 50 anys d experiència.
^ T e s per a màquina, de mà, arcs de serra,
sei-res de cinta, àe calar, ete.

EAL·LIDs
Venem seguretat.
CRÉDITO Y CAUQON
Enguany han fet fallida milers de
negocis de tot el món.
^
Se'ls va endur la incertesa, el
^
risc, la inseguretat.
,$
Empreses que semblaven rendibles, tancaven davant J'excésde pafe
ssiu.
Potser el vostre negoci continua

%

essent pròsper, però, qui us assegura
que serà sempre així?
Crèdit i Caució a través d'una
%
<í
pòlissa, elimina riscs.
K
La millor cosa que podeu comprar en aquests moments per a tes
vostres transaccions és seguretat.
Us en venem.

CRÉDITO Y CAUCION
Comerç sense risc.

i

Boira • 2
Tot
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a»ena d"'eatris" per a màquines electroportàtils i
utillatge divers per al "BRICOLAGE"

^ w a n e u els nostres catàlegs
Qf } b r i c a : Ctra. Martorell a Olesa, Km. 4,300. telèfon 875 10 50 Ext. 533
C l n e s : Secretari Colom, 64-68, telèfon 219 79 31 - BARCELONA-12
MARTORELL (Barcelona)
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