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ALACANT

VALÈNCIA

Homenatge a M. Hernandez: molt ressò u U n i v e r s i t a t i l a P O n s t r u C C i O
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poc <el
que els rosta
resta, I ••
als organitzadors, fins als dies de
l'homenatge. Malgrat això, les gestions avancen i la feina augmenta
en progressió geomètrica. Fins ara
A les dotze del migjorn d'ahir
plataforma integrada per organitza- go, per a després adreçar-se a la
han confirmat la seua assitència els
va celebrar-se una tribuna lliu- cions trotskistes, anarquistes i l'"OrGlorieta, on es trobarien amb els
Juglares, Jarcha, Ricard Salvat, Lore de districte a la Facultat de ganización de la'Izquierda Comunis- manifestants del moviment obrer i
la Gaos, el grup de teatre la Murga,
Filosofia i Lletres de València. ta de Espana". havia convocat aques- de barris, encara que no s'ha arribat
Nòmina en la qual hi ha entre i molts d'altres d'una llarga i amEls diversos representants de ta mateixa tribuna una hora abans. a un acord total en aquest punt, ja
molts d'altres: Joan Fuster, Ernest
pla col·laboració que ha sobrepassat
CCOO, USO i altres plataforAquestes darrers grups han acu- que un sector dels reunits pensava
Lluch. Enrique Cerdàn Tato, Vicent
les previsions de fa uns mesos. A
mes informaren els universita- sat per aquest motiu la Junta i el
que, per a no "atomitzar" les maVicent Ventura. Josep-Vicent Marmés d'aixó, s'ha fet públic a Alacant
ris del desenvolupament de la
nifestacions, caldria anar a les torConsell
de
provocar"
confusions
i
diquès, Alfons Cucó, Arcadi Blasco, el cartell anunciador de l'homenatge
vaga de la construcció.
res del Serrans, on havien convovisions per no tenir en compte "tot
Ovidi Montllor, Manuel Sanchis
dels pobles d'Espanya, cartell fet per
ca una manifestació les Comissions
el conjunt de lluitadors", ignorant la
Guarner, Raimon, Rodolí Sirera,
artistes valencians que suposem que
Obreres.
Segons indicaren, a les obres sicrida per fer la tribuna a les onze
Adolf Celdran, Equip Crònica. José
omplirà els carrers d'Alacant i la
tuades al voltant de diversos centres del matí.
Vicente Mateo, Laura Pastor, Franseua comarca durant els dies de universitaris en construcció han torcesc de Paula Burguera. i Vicent
l'Homenatge.
LLIBERTAT PER A JOVES
nat a la normalitat en la major part
Andrés Estellés. Es a dir persones
DETINGUTS
dels casos, solament resten en vaga
Significades dins el món cultural i
PONENCEES
SOBRE
L
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els obrers de la Fonteta de Sant
CONFERENCIA SOBRE
•òcio-polític del País Valencià.
Lluís i la meitat de la plantilla que
Dins els medis universitaris s'ha
UNIVERSITAT VALENCIANA
treballa en talls de la universitat
pogut saber que el grup de joves
A
les
Facultats
d'Econòmiques,
A més de la llista, la comissió reapolitècnica.
que van ésser detinguts a la maDret, Medicina i Ciències s'han cefirma, com ja ho va fer en un priCom- ja vam anunciar, el dilluns, 3
nifestació convocada per l'assemblea
lebrat
altres
tribunes
explicant
el
mer comunicat, els seus pressupost
de maig comença la tercera setmana
democràtica ,de la joventut fa una
significat històric de la data de l'I
des del moment en què va comen- de la nostra cultura a Alacant amb FRACAS DE L A V A G A GENERAL
setmana al carrer Sant Vicent han
de
maig.
S'han
penjat
banderes
anarçar a gestar-se l'homenatge al poeta
la conferència del doctor Manuel
estat posats en llibertat pagant una
quistes
i
falangistes
a
la
facultat
Oriolà. Així manifesta el comunicat: Broseta "Universitat Valenciana i
fiança de tres mil pessetes.
"Aquest homenatge dels pobles d'EsEls membres d'aquestes organitza- de Filosofia. A Dret. s'exhibia una
Societat"'; tema que per la seua imUn dels detinguts ha presentat
gran
pancarta
demanant
"Amnistia".
panya va més lluny que l'exaltació
plicació dintre del context sócio- cions sindicals locals han explicat els
una denúncia per mals tractes, ja
També a Medicina han estat presents
d'una figura, es conforma com un
motius
del
relatiu
fracàs
de
la
vaga
universitari valencià té una vigènque, segons el denunciant, quan es
general: per una banda, els errors els membres del moviment obrer. trobava a terra, en el moment d'éscompromís que assumeix plenament
cia total a la nostra ciutat.
S'han recollit diners per a poder
de
l'avantguarda
obrera
per
a
fer
les seues característiques definitòries •
ser detingut, un policia s'hi va raEl tema en si tractarà de la intecomprendre als seus companys els pagar les fiances dels obrers detin- bejar a guitzes.
1 tracta d'iniciar una nova pràctica gració i no integració dels no uniguts.
Alguns
estudiants
de
diverses
lligams
entre
les
reivindicacions
mecultural en la qual no troben punt
versitaris a l'ambient universitari
rament salarials i les de tipus po- -tendències polítiques han llegit pode partida els sectors marginats dels
valencià així com el paper de ia
nències referents a la jornada d'avui,
països de l'Estat espanyol. L'home- Universitat valenciana dintre el lític; d'altra banda, la intensa i for- a la Taula de Forces Polítiques i
ta vigilància de la força pública,
natge a Miguel Hernàndez serà
nostre éontext social.
Sindicals del País Valencià i la pròamb nombroses detencions, moltes
doncs la proposta d'una alternativa
xima constitupió de l'Assemblea Dedemocràtica en gestió cultural.
JOAN VICENT HERNANDEZ d'aquestes de caràcter preventiu.
mocràtica del PV.
Aquesta tribuna lliure de la FaBORRIANA. — A la darrera rercultat de Filosofia ha estat convoA aquestes assemblees, els estunió de la Comissió Municipal Percada per la Junta i el Consell del
diants decidiren acudir a les 7.30
País Valencià i pel ple de lluitadors, del vespre a la plaça del Bisbe Ami- manent s'ha aprovat la quantitat
de tres-centes quaranta-cinc pessetes
diàries per al personal que treballa
a les ordres de l'Ajuntament, ens diu
Xavier Manzanet. A més, hom va fer
constar que l'aparellador municipal cau dintre de les incompatibilitats
legals reglamentàries quant a l'exerEls veïns de diversos pobles
Creiem que els Ajuntaments de
cici simultani de la seua funció ofide la comarca de l'Horta han
la nostra comarca no s'han de descial i privada, i des d'ara haurà
adreçat un escrit als seus ajun- entendre de tota aquesta situació and'abstenir-se d'incidir en situacions
taments respectius» en el qual
guniosa i desesperant en què es troque comportin aquesta incompatibiba aquesta contrada, estimada semes mostren preocupats per la
Atesa l'enorme aglomeració de
En el terme municipal de Valèn- litat.
pre per la nostra gent com un be
contaminació que pateix l'Albupúblic que es formà ahir macia subsisteixen encara unes centcol·lectiu de gran significació per als
fera.
tí a les dependències municipals seixanta barraques, algunes d'elles
CASTELLÓ! — La sessió municiqui saben gaudir de la natura.
per al pagament de l'import de en condicions ruïnoses, segons reveDarrerament s'ha escoltat alguna
circulació de vehicles, l'alcalde là l'alcalde, d'aquesta ciutat, Miguel pal plenària celebrada a la Casa de
El text del comunicat diu aixi:
d'aquesta capital, Miguel Ramón
Ramón Izquierdo, a la inauguració la Vila ha passat sense pena ni glò"Seguim amb. preocupació totes les veu d'autoritats, en defensa del llac,
Izquierdo, decidí allargar el pe- d'una exposició denominada "La ba- ria, informa Ernest Nabas. Cal fer
vicissituds per les que passa aquest com la del batlle de Massanassa. Cal
notar, no obstant, l'aprovació d'un
ríode de pagament voluntari.
rraca, avui", informa Cifra.
indret nostre, tan vinculat a la vi- que aquesta actitud dels Ajuntapressupost destinat a la construcció
El senyor Ramón Izquierdo suggel·la dels homes dels nostres pobles. ments, com a representants oficials
de dues unitats educatives preeseodels interessos del veïnat, siguin
rí la idea de formar una associa- lars i el prec fet pel conseller senyor
Especialment pel que respecta a la
unànime i decidida, així com iniciar
Ahir finalitzà el terme donat inició per a la defensa de les barra- Quintana demanant aclariment socontaminació, com més va més creiamb urgència les accions munici- cialment, però a causa de l'incre- ques, idea que arrelà immediataxent, que produeixen els desguasbre la quantitat que ha de pagar
pals pertinents, encaminades a de- ment de l'esmentat impost, els conment i ja nombroses persones deci- una indústria situada al Serrallo que
sos de moltes de les poblacions de tenir dràsticament la contaminació
tribuents anaren demorant el paga- diren de constituir-la i . d'adherir- contamina els tarongers dels seus
la nostra comarca, així com les fàproduïa pels desguassos domèstics
ment i, en arribar el darrer dia, s'hi.
briques instal·lades sense els ele- i industrials que van a parar a
voltants.
s'han precipitat a fer el pagament,
ments corresponents depuradors i l'Albufera.
— Coincidint amb la data del priPer
mitjà
d'aquesta
associació
i
i això ha donat origen a l'aglomeraque omplen de porqueria les sèquies
mer de maig, avui se celebra a la
amb suport municipal, es pretén
VICENT ALEEXANDRE
ció.
que van a parar al llac.
d'estimular la conservació de les ba- capital el dia de la rosa, informa
rraques existents i de col·laborar en Ernest Nabas, Aquesta tradició que
llur restauració. L'alcalde anuncià se celebra el primer dissabte de
també el projecte de construir un maig, enguany es veurà acompanpetit grup de barraques, amb les se- yada per l'actuació a la plaça M a j o ï
de quaranta-tres agrupacions corals
ves hortes corresponents, a la zona
d'ampliació dels jardins dels vivers. i rondalles. Després d'aquesta actuació, i fins a la matinada, les ronLa barraca fou durant molts se- dalles s'escamparan per tota la ciugles l'habitatge comú de l'horta va- tat cantant a les xiques amigues a
les quals regalaran una rosa.
lenciana.
La Comissió coordinadora del
riel
País Valencià de l'homenatge a
Miguel Hernandez. a celebrar
del 17 al 27 de maig. despres
d'haver-se reunit ha fet pública
la nòmina definitiva dels integrants d'aquesta coordinadora.

S'han fet tribunes informatives a les diferents facultats

BREU

L'HORTA

Els veïns molt amoïnats per l'Albufera ^ s temps per a l'impost de circulació
L'alcalde defensarà la típica barraca

C. I. CASADESUS, S. A.
Corretges de Transmissió
Politges de Transmissió
Cintes de Transport i
manutenció

Decoracio
Mobles Projectes Tallers d'ebenisteria propis
Regals Llums Sofàs Butaques

Mobles p e r a terrassa i jardí

Via Augusta 292 Tel 204 4 9 9 0 Barcelona 17
Direcció: Carles Calls i Esteruelas
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COMPRI LA SEGONA V7VENDA EN UN EDIFICI
DE CATEGORIA. INFORMES MOSAFA, S. L.

DE

MALAVELLA

(Girona)

BRUSI, 36. T. 227-64-23. BARCELONA-6

