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RIBERA BAIXA

CASTELLÓ

No a les aigües de la Ford al Xúquer

Dessecació d'aiguamolls a Torreblanca

Ho decidiren els alcaldes de la comarca reunits a Sueca
S'ha celebrat una reunió al
saló d'actes de l'Ajuntament de
Sueca (la Ribera Baixa), a la
qual han assistit representants
dels Ajuntaments i del sindicat
de regatge de totes les poblacions de la comarca, per tal de
tractar el greu problema que els
ha plantej at la decisió de la fàbrica d'automòbils F o r d d'Almussafes, de fer el desguàs de
les aigües residuals al riu Xúq u e r, uns quilòmetres més
amunt de la seva desembocadura.
La reunió fou presidida pel batlle
de Sueca, senyor Matoses. Els representants oficials dels pagesos i
dels pobles afectats han mostrat el
seu desacord amb la proposta de la
multinacional nord-americana, proposta que, si són certes les nostres
referències, fou ideada pel senyor
Giner Boira, i han fet una contraproposta que segurament _ haurà estat traslladada al governador de la
província Marià Nicolàs en l'entrevista que hi ha mantingut l'alcalde
de Sueca. Aquesta solució consisteix
que els desguassos vagin a parar al
riu Túria, ja molt aprop de la desembocadura. seguint la línia de la carretera 332.

SOLUCIO LÒGICA
Aquesta proposta sembla més lògica si tenim en compte qu« el riu
Túria, a aquesta altura, ja no és utilitzat per al regatge dels conreus
d'horta. En canvi, la solució de Giner Boira malmetria, si més no, els
conreus dels termes de Sueca, Cullera, Riola i Fortaleny. A més, faria
fugir el turisme de Cullera, perquè
les aigües del riu Xúquer han estat
utilitzades, en certes èpoques, per a
usos domèstics, encara que mai per
a beure.
Als regants de la Ribera Baixa, els
sembla molt estrany que Giner Boira els hagi donat una alternativa
pròpia d'una persona no lligada a
l'agricultura i no pas de l'assessor jurídic de la sèquia reial. Ha estat una
manca de previsió que pot tenir conseqüències incalculables
EL TURISME I L'ARROS,
H I PERDEN
El Xúquer, com sap tothom, desemboca al costat mateix de Cullera.
Cullera, cal no oblidar-ho, és ciutat
que viu, com la majoria de les ciu-

tats costaneres d'Espanya, de la indústria turística, i aquesta Indústria
es veuria molt perjudicada pel vessament de les deixalles de la Ford
al riu Xúquer; car ^qui seria tan
boig d'anar a estiuejar a Cullera
sabent que, quan faria vent del sud,
la platja s'ompliria de deixalles que,
possiblement, provocarien enfermetats dermatològiques? A Cullera ja
s'han alçat veus contra els desguassos de la Ford al Xúquer. Veus qu«
no seran les últimes, car en depèn
la vida d'un poble.
La "meravellosa" proposta d e l s
tècnics, deixant de banda el possible
col·laps^ d'un poble, no ha tingut
tampoc en compte —^és que alguna
vegada la Ford ha tingut quelcom
en compte?— els perjudicis que podria provocar als arrossers de Sueca. L'aigua amb què es reguen tots
el camps d'arròs de Sueca ix directament del Xúquer: ihan estudiat
els tècnics en aigües les derivacions
posteriors per a l'arròs?, ihan tingut
en compte que a tots aquests llocs
encara es fa la "plantà" manualment
i amb aigua fins al genoll?
La Ford cerca la solució més econòmica; però les solucions més econòmiques no solen ser gairebé mai
les millors. I així, doncs, no ens estranyem si algun dia ens trobem els
dirigents de la Ford cantant allò de:
"Qui vol deixalles, deixalles netes i
bones...?"
EMILI PIERA

En la platja de Castelló entre Orpesa i Alcocebre hi ha
una ampla franja de mar desèrtica. La sorra és fina, el paisatge bonic, però moltes parts
son encara zona pantanosa amb
totes les seves dificultats per
viure-hi
i
construir-hi
per
l'abundància de mosquits i l'aigua putrefacta.
L'ajuntament de Torreblanca vol
fer desaparèixer aquestes condicions
del seu terme.
Han sortit ja a subhasta pública
les obres per a dessecar i emplenar
els trossos de terreny prop de la mar
i al costat de la població de pescadors
de Torr«nostra. Aquesta obra, que
serà l'anomenada zona verda d'extensió de Torrenostra, pujarà a més
de dos milions de pessetes. Dins d'un
mes pareix que serà finalitzada, i
a l'estiu vinent el estiuejants i turistes d'aquest racó del Mediterrani
podran tenir un lloc més hospitalari.
Amb aquesta obra s'aconseguirà que
desapareguen els nius de mosquits
que aquesta zona pantanosa cria.
ERNEST N A B A S
PLE MUNICIPAL A BORRIANA
.S'acaba de celebrar a l'ajuntament
de Borriana el ple ordinari. No era
previst a l'ordre del dia l'apartat de
precs i preguntes, i va resultar el
més interessant quan l'alcalde va dir
que es fera, informa Xavier Manyanet".

Un d'ells va ser per afirmar que
el Museu Històric Municipal, que és
a la Casa de la Vila és el culpable
que l'edifici consistorial es vaja badant Sembla que el Museu i la Biblioteca Municipals aniran a parar
a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.
En un altre punt, naturalment, es
va parlar de les falles, que també
se'n fan a Borriana. El senyor Boix,
fins ara president de la Junta Local
Fallera, ha deixat de ser-ho i l'alcalde s'ha autonomenat president, a
la vice-presidencia hi haurà el regidor senyor Montoliu. A p a r t i r
d'aquest moment el ple es va desbordar. Ni ha coses que s'hi van dis
i que nosaltres no podem reproduir.

Justo Linde, alliberat
El senyor Justo Linde Navarro,
president de la U T T de la construcció a Elx ha estat posat en llibertat
després d'haver estat retingut durant els darrers
dies, informa
l'agència Logos.
El senyor Linde fou retingut a
casa seua el passat dia 26 d'abril,
acusat, segons pareix, d'incitar mitjançant una crida pública a la vaga
del sector. Després d'haver fet declaració al Jutjat d'Instrucció número 1, i d'ingressar posteriorment
a la presó d'Alacant, el jutge ha
tomat el seu expedient arxivat.

PAÍS VALÈNCIA

Les "multinacionals" i els regants
ALPE ES UN COL·LEGI NASCUT
D'UNA PROFUNDA INQUIETUD
PEDAGÒGICA I AMB UN
GRAN SENTIT DE RESPONSABILITAT
VERS LA JOVENTUT
La línia pedagògica i característica que
segueix aquest col·legi ha assolit augmentar en els alumnes l'intèrés pel treball i millorar els hàbits d'estudi.
Els alumnes han pogut comprovar que
l'equip docent del col·legi està at servei
dels alumnes per a guiar-los en les activitats escolars i en el desemvolupament de llur personalitat.
La col·laboració amb els pares per la millor formació dels seus fills es,en definitiva,('objectiu màxim d'aquest gran col·legi.
Oberta l'Inscripció curs 1976-1977
Parvulari - E.G.B. - B.U.P. - C.O.U.
Per informació i inscripcions en el mateix col·legi,tots els
dies, des de les 10 fins a les 21 hores, inclusiu els festius.
Telèfons:
871 4 0 9 0 - 8 7 1 4 2 5 0 - 8 7 1 4 3 4 8
871 43 91 - 871 4 4 4 1 - 871 4 4 4 6

Ensenyança mixta.

AQUESTS dies estem experimentant el que suposa
entropessar amb una multinacionaL I de més
grosses en vorem, perquè en tenim més de multinacionals que s'aixequen al davant de la nostra economia, basada en indústries transformadores petites
i mitjanes, com si fossin immenses munia*} rp* difícils d'escalar. De multinacionals, n'hi ha d'altres,
al nostre País. El que passa és que no són tan
grans. Però ja fan la seva nosa. N'hi ha, per exemple, a la indústria del calcer, on les empreses més
grans són multinacionals i on és multinacional la
major part de la comercialització.
Però ara el que es destaca de l'actualitat —com
el lector d ' A V U I ha pogut comprovar per la informació puntual dels seus corresponsals, aquí, al País—
és la Ford i les seves aigües residuals. «Què cal ferne? Un pintoresc individu, que per cert s'ha llançat
en erenada contra el monestir de Montserrat, dea de
les pàgines de "Las Provi neias". per nn article
d'Amadeu Fabregat sobre les falles, ha plantat l'on
de Colom proposant que la Ford fa ça ona canonada
des d'Almussafes fins a la mar i que envle al Mediterrani directament, sense passar per l'Albufera,
les seues deixalles líquides.
Però el mastodont calla. No parla, ne diu res i
•Is sens representants assisteixen a reunions al Govern Civil. Ja no van a v o t » l'alcalde d* la cinta*
de València, que és tributària del lbte de FAlbufera, Ja no van als organismes més directaments
afectats. Van al Govern Civil, és a dir, van al Govern
tout court
i On, dones, aniran a rfirar les aigües? Ara dinen
que al Xúquer. Es a dir, que es tracta de despullar
un sant per vestir-ne un altre. Naturalment, els regants del Xúquer han protestat. I després diuen que
no hi ha oposició entre indústria i agricultura. No
n'ha hauria si la tècnica ecològiea stapücara a bastament Es a dir, si hi haguera força per a imposar-la a les fàbriques. Perquè dir que el '"r·eídatge''
d'aigua residual no és possible és dir «na inexactitud. <jCom és possible que nn circuit tancat d'aigua
que sí que és possible per a nn automòbil no siga
possible per a una fàbrica d'automòbils? El que
passa és que és més car de vessar l'aigua residual
a qualsevol bassa que siga més a prop. I la "bassa"
que té més a prop la Ford és l'Albufera. Ja es fotraa
els arrossers!

Mitja pensió.
Servei d'autocars.
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LES "MULTINACIONALS" POLÍTIQUES A CASA
NOSTRA
HI ha també "multinacionals" polítiques que opinen sobre les qüestions valencianes, cou acaba de
passar amb un partit que s'ha "valencianiteat", no
pas perquè siga autònom —com no ho són d'altres
que igualment es valenci^jtitzen per la seva façana—, sinó perquè ho afegeixen a les seves sigles.
Cal dir. per al eonvenient aclariment que bo es
traeta de cap federació de partits, amb un plural
efectiu en tota la seva organització establerta sobre
eixa base, sinó de partits federats on l'autonomia es
limitada per l'existència d'execntfves a nivell de
l'Estat espanyol, que són les qua manen encara que
deixant que practiquen les seves delegacions regionals una mena de lerronxisme més • menys actualitzat perquè pugtien opinar sobre qüestions del
nostre pafs eom acaba de fer ara el Partit Socialista
Popular d qual ha aflgit a la seva sigla les paraules "del Paf* Valeneiano". Aquest partit està d'acord

en la nnitat lingüística dels Països Catalans, però
no ho està en la comuintat nacional, que en cert
sentit denuncia, reivindicant una autoctonia que
ningún no nega, que jo sàpiga. Es a dir, que, objectivament, es posa del costat dels qui ataquen els
partits d'obediència estrictament valenciana, per
"catalanistes". El plet és vell perquè aquí qualifiquen pejorativament de "catalana", per "catalanistes" —i no es veu on hi fa l'ultratge —els qui reclamen nn Estatut d'Autonomia per al País Valencià
—repetiré perquè quede clar, "per al País Valencià"— com a mitjà polític que recupere la consciència del poble que és, és a dir, del poble que ha
estat i l com i per què negar que ha estat, en bona
part d'ascendèneia catalana? En la seva major part
Es per això que hi ha una unitat cultural, admesa
curiosament pel "PSP" del " P V " que. o i canvi qüestiona allò altre. «D'on, en el xe «as, ve la unitat cultural? Sis d* la voravia d'enfront són més clara en
això: negocn que el Valencià siga una forma dialectal de parlar el català a casa nostra; diuen, alguns, que és mossàrab, que ja hi havia documents
àrabs escrits en "valencià" el segle X a Dénia o que
quan va arribar aqui el rel Conqueridor, ja hi havia
nn rel moro a València. I tant! I en alttres indrets
del pala. En fl, esperem qns pel fil de l'acceptació
de la nxrttet dels Països Oatalanas —difícil de negar per a n > militància més o menys nombrosa
però especialment unlvaisltaria con és la del PSP
en tot cas— arriben aquests amics a conclusions
més clares sobre la història del poble valencià —tot
sencer, és clar— i això els condueixea a considerar
que la perllongació de la seva sigla originària siga
quelcom més que unes paraules.

L A MARGINACIÓ DEL HOMOFILS TRACTADA
A VALÈNCIA
D'una manera discreta, i és de desitjar que eficaç, haurà tingut lloc aqui, al País Valencià, a Burjassot més exactament i amb el patroeini de la
"Fraternitat Cristiana de l'Amistat", un I Congrés
de Promoció Humana i Social Joan XXIII, ha donat acolliment a aquest congrés, el principal tema
del qual ha estat la marginació de l'homòfíL Es
tracta d'un plantejament rigorós que va des de les
qüestions religioses fins a les psíquiques passant
per les jurídiques i sociològiques. Hauran estat ponents Gómez Beneyto com a metge psiquiatre^ Miret Magdalena com a teòlow; Josep Vicent Marquès
eom a sociòleg i Garcia Esteve com a jurista.
Si ressenye aquest Congrés, del qual no puc reportar els treballs perquè no és l'objecte d'aquestes
cròniques, ho faig en primer lloc creient que és
important que temes com aquests es puguen tractar
amb la serietat que mereixen i fins i tot amb una
certa —només una certa, encara— normalitat Però
també perquè és a la mateixa València on alguns
intolerants han manipulat un article d'una revista
poc divulgada per mobilitzar la ignorància —en contradicció amb ei que són les festes satiritzades per
la revista est qüestió— on b a pogut celebrar-se n
Congrés d'aquest caire, ÜB Congrés, sobre un problema de marginació que demana no pas tolerància, que això seria una pura concessió intolerable,
sinó el dret que els qui hi estan implicats, miren
de resoldre ris problemes derivats d'eixa marginacié f WwitüiMt injusts,
VICENT VENTURA

