
E  s perseguiran els gossos que vaguin per Ripoll
“Lo gall de Ripoll” del 27 de maig de 1916 ens porta unes quantes notícies que són curioses:
sabem que aquella setmana durant dos dies es vacuna gratis de la verola a la Casa de la Vila,
també es bateja una nova orquestra ripollesa amb el nom “La Aliansa ripollesa”, tenim notícia
que un ex-aspirant a l'alcaldia de Ripoll,  un tal Sr. Campàs “preté fer pasar el clau per la
cavota”. 
Però el que més ens ha cridat l'atenció és el següent “Per acort de l'Ayuntament a partir del
dia primer del mes entrant, se procedirá a la persecució de gossos que baguin pels carrers
sens anar en deguda forma, per medi del llas en comtes d'usar el procediment de les boles
que moltes vegades ens havien fet presenciar  uns no molt  bonichs espectacles.  Aplaudim
l'ideya”.
Suposem que el procediment de les “boles” es deu referir al salvatge mètode d'enverinament
que consistia en barrejar verí  en petites boles de carn i que evidentment actualment està
prohibit.  Probablement  als  ripollesos  d'aquell  temps  no  els  devia  agradar  gens  trobar  els
animals morts o agonitzant pels carrers de la vila.
Sembla que sempre hi ha hagut alguns problemes relacionats amb aquestes pobres bèsties,
abans els amos els deixaven vagar a la seva sort amb el risc que fossin enverinats. Avui dia
potser no els deixen “vagar” tant, però alguns propietaris són tan “vagos” i no recullen els
excrements de les seves mascotes com pertoca i tots hem d'anar pel carrer fent giragonses
per no trepitjar-ne cap. 
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DE LA V!LA 

Sessió del Ajuntamfmt, del dia 22 

A un quart de s.is ·es aprOVf!da 1' acta de· la se~sió an
terior pels senyors Serdá, Meix, Vaquer, Andreu, Boix, 
Suriñach y ·cam~ás. · 

L' Alcalde Sr. Serdá dona compte del viatge -que h:a 
efecmat á Girona el auxiliar de Secre1aría Sr Arqués 
per asuntos relacionats ab cls expediems de quirues. 

S•acor.da donar a concurs entre'ls me~!res de cases 
de[; vila la conslrucció d'una cloaca en el carrer 'del 
Progres, quals obres deurán efectuarse totscguit ·per 
rahó de ser una verdadera necesshat per !'higiene 

· d'aquella part de pobtació, la consr~u'cció de dita ctoa"ca. 

Que's'ordeni a tots els propietari! de la carretera de 
i•Esració que procedcixin inmediatament a la colococió 

.d'aceres devam ses réspecrives c~ses y so'ars, conforme 
está disp0$81 en els articles 152 y 153 de les Ordenanses 
Municip~Is. 

Que'$ fassi el cambi de l'aixeta de la font de Sr. Eu
dalt, que s'ha fer doJen111, per allra de !es·que·reuneixin 
mes bones condicions dé solidesa. 

Després de donar compre el Sr. Alcalde de les saris
factories noticies que t:l Sr. losantos, Seéreta,ri del jut
ja1 Municipal d'aqu'esra vila, ha _·dut de Giron:j, referem 
al estat en que•s· trova J•assumpto de la subve_nció perla 
Dipuració provincial á !'Escala municipal de dibuix Y. no 
haventhi allrés coses de que tracrar, s'aixeca la sessió. . . . 

GAZETILLES 

·Avis als nostros Jectors: 
. Tots ti.quells -~u~rl ~ir del nú_me:ro eegüent 
hagin rebut el pei-iodiCb:"Y n,o el tornin o no don
guin avis en contrari, serán coneidera.ts com a 

aosCriptors. 

Per anuncis, soecripcions y ·eaquelea dirigirse 
a 1' imprempta. d' aquest setm&.nari.' 

-Du-rant dos dies el' aquesta semana s' .ha proceJit a 
la Casa de la Vila, a la vacunació gratis de la verola. 

_ -Per áco~t de l'Ayuntament a partir del.dia primer del 
-mes entrant, se proceditá a la persecuciá deis gossos qu.e 

baguin pels carrers sens anar en deguda forma, per medí 
del !!as en comtes d'usar el Procediment de les ~Mies que 
moltes vegades ens havlen fet p1esenciat uns no molt l:ío· 
nichs espectacles. 

Aplaudim l'ideya, 

-Per falta de espay y per haber d1spensat la impar. 
tanda que li requereix a la testa de avuy nos veyem en la· 
imposibilitat de d(;mar compte _de la discusió de 1' acta 
d' aquest districtf en· el Cengrés. Ho farem la setmana vi· 

nenta, 

'-,-El dijous prop"pass·at fou bateijada la nova oi'questa 
d' aqUest~ ~ila que dirigeix 1' inteligent profesor de -1, Es
cOla MUni¡:;i¡:\al de Música D. · Ramon Serrat amb él nom 
"La Aliansa Ripollesa" celebranthO amb sardaries que''s 
tocaren al mati devant del café Coló'n y a la tarde al Pas
~eig y amb un sopar a la fonda Rotllat. 

Li desitj~m !larga vida y ·prosp~ritit. . . 

-Els aimants de l'ilrt musical podr.án gaudir de un bell. 
rato assistint demá. diumenge a l'audició del recital de 

.guitarra que donará el jove y eminetit guitnrrista ·D. Joan 
Parras del Moral en l'elegant coliseo de! Casino de 
Ripo11, a les notL de la nit: 

- Llegim en !'aCta d~ la sessió pública celebrada el día 
r5.de! corrent perla Ju:-~ta provincial de/ Cens electOral,· 
al ()bjecte d'examinar y resoldre les reclamacións produides 
contnL les llistes de· rectific~ció del Cens electoral, que 
s'han desestinat, per considerarlas improced~nts, les inclu· 
siól)~ y exclul>iónS que ha,ría dema'1at ~evant la Junt!t 

. municipa! del Cenl' electoral d'aquesta vil a, el ex-aspirant 
a la vara d'alcalde de Real Ordre D. Josep,h Campás. 

No cal que hi fem cap comentari, perque es veu ben bé 
que sempre que'! Sr. Cunpás preté fer passar el clau per 
la ca vota, no pot sortir ab la Seva ¡Mal ~guanyat temps y 
ene'rgies esmersadasl ' 

..:...Ha estat aqui pera visitar al Sr. Alcalde en Jpseph 
Ginestet de Vich, qui segous tenim entés err'Senyará de 
agafar gossos ab llas y corretó a la- persona que s'encarregi 
de la feyna. 

-El periódidl "Ripoll" que surt quai1 vol, sens~ nott 
ni guia, les empren en son darrér nombre que ha vist la 
llum, cOntra l' Alcalde, queixantse de que no fes ~b ell lo 
que va fer ab la gent gran y entenimentada de la vila, invi-
tantlo a la FÍ:sta ·del Arbre. ' 

Paciencia, malta paciencia, divertit colega, y pensa que 
quan serém grans ja•ns convidarán. 

-Hem rebut un atent ofici del ,Sr. Alcalde'convidant

nos als actes de avuy. 
Agrahim 1' atenció, prometent enviari una representacio 

de El Gall. 

-·L'Ajuntament ha 11,1anat guarnir com es costum ele 
cada any !'estatua perpe-tuadora deis dolorosos fets que 

'avuy'conmemorem, que te son asent a la pl~ssa del Ccrr'al 
amb plantes,_ banderes y llums, causant un bon c:Jip de 
vista havent quedat' llesta ah ir a la nit disposta a rebr~r 
l'homenatje que el Iliberal poble ripoHés Ji dedicará _en 
honor a lo que ella simbolisa. 

-Aquesta setmana s'han imposat varies mUltes a di .. 
ferents vehins p~r i~cumpliment de les Ordenances Muni· 
cip::~ls en [o que fa referenciá a la limpiesa del carrer. 

Ens enterem amb vera satisfacciá á'aquesia nova y 
recomanem constancia. 

-~~~~ 
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