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VALÈNCIA

LES ILLES

Universitat Balear a l'octubre

L'Albufera és un problema de tothom

No tindrà tres de les Facultats demanades

Presentació del "Llibre blanc de la natura als
Països Catalans"
a tots els biòlegs. I una de les

L a Universitat Balear sera
abans que la comissió gestora i
no a l'inrevés, com es pogué entendre en la conferència de
premsa ael ministre a'Educacio
celebrada dissabte proppassat a
Mallorca.
Així, idò!, si el ministre digué que
el pròxim curs ja seria nomenada la
comissió, volgué dir també que la
Universitat era un fet imminent.
Més o menys, aquestes són les manifestacions del vice-rector dels centres universitaris de Balears, doctor
Roig, fetes en una altra conferència
de premsa convocada per puntualitzar precisament el contingut de les
informacions aparegudes durant l'estada de Robles Piquer a les Illes.
Aquesta ha estat la darrera sorpresa, afortunada sorpresa, de la
història de l'anomenada Universitat
Balear, que enguany fa vuit anys
que va ser solemnement demanada
per l'Ajuntament de la Ciutat de
Mallorca.
La llarga espera i el fet que el
ministre encara no anunciés com a
definitiva la Universitat malgrat renovar-ne la promesa i assenyalar la
creació de l'esmentada comissió gestora, van fer que els diaris de Ciutat
de Mallorca agafassin les paraules
de Robles Piquer amb un cert escepticisme. "Diario de Mallorca", concretament, en titular la seva primera
Pàgina, digué "un petit pas cap a
la Universitat" A Menorca, el dia
següent, el mateix ministre afirmà
Que no es tractava sols d'un pas
sinó que la qüestió estava ben decidida.
Les reaccions decebudes de les
Illes davant l'anunci de la comissió
gestora, probablement han canviat
les idees del ministre i li han fet
pensar que, puix que l'estat espanyol hi ha moltes universitats menys

dotades que la de Mallorca, podria signar la constitució de la Universitat Balear i d'aquesta manera
complaure els illencs en posar f i a
un llarg capítol d'entestament. E1S
fets són aquests, i ens permeten
anunciar que, pa l'octubre, és molt
probable que Balears tenguin el seu
propi districte universitari i així siguin independents del de Barcelona.
Els rectors de les universitats catalanes fa prou temps que venen propugnant aquesta idea.

C A L QUE SIGUI
AUTONOMA 1 BALEAR
Ara, però, és quan comença realment la lluita per la universitat Balear. Els responsables de la seva direcció hauran d'encaminar la tasca
cap a la idea d'una autèntica Universitat de les Illes que respongui
als desitjós i a les necessitats de Mallorca, Menorca i Eivissa, i tingui eh
compte que les Illes menors han
d'ésser necessàriament presents tant
a! procés constitutiu com a la participació dels avantatges culturals que
reporti la Universitat.
El camí no és fàcil, ja que dissortadament, i per començar Madrid ha
dit que no a una Facultat de Biològiques, a una altra de Medicina i a
una tercera de Ciències Empresarials. La Universitat Balèar serà
l'any vinent, però la pregunta és
aquesta: iPodrà gaudir de la suficient autonomia per a obeir a la
seva societat i quin grau de participació tindrà aquesta en la institució? Cap resposta no podem obtenir
encara.
SEBASTIA VERD

Com un llibret bàsicament informatiu va ser presentat per
en Manuel Sanchís Guarner el
Llibre blanc de la gestió de la
natura als Països Catalans.

En un acte celebrat a l'Ateneu
Mercantil i que va comptar amb la
presència de Trinitat Simó, escriptora; J. V. Marquès, sociòleg; M Gil
Corell, professor d'ecologia de la
Universitat de València; Ramon
Folch i Guillem, professor de botànica de la Universitat de Barcelona;
i Lluís Villar, del Centre Pirinenc
de Biologia Experimental de Jaca
í Aragó).
Manuel Sanchis Guarner va significar els dos aspectes del llibre:
l'un dirigit .11 públic, bàsicament informatiu; i l'altre que es podria anomenar informatiu, dirigit a les autoritats, que són les que, en definitiva
han de prendre les decisions en la
ronservació de la natura.
L A N A T U R A , UN T E M A
CONFLICTIU
Va parlar a continuació Ramon
Folch, que presentà el tema del llibre com a tema conflictiu, del que
tothom espera moltes coses, coses
que el llibre no pot oferir en la seua
totalitat, car la qüestió del medi
ambient és un problema massa gran
per a abordar-lo en un sol llibre.
Per a Folch els problemes de la
natura són els nostres problemes;
puix que entre tots nosaltres els hem
de resoldre.
Lluís Villar va parlar del que l'ex.
pressió "gestió de la natura" significava per a la majoria de la gent:
molta gent entén la gestió de la na-

MEKORCA

L'Assemblea Democràtica, contrària al Règim Especial
Davant la creació d'una comissió per a discutir i elaborar un Règim Especial per a
les Illes, l'Assemblea Democràtica de Menorca va donar a
informació pública un comunicat:
"L'Assemblea Democràtica de Menorca, davant el fet consumat, clarament nu democràtic, de la formació
d'una Comissió oficial per a l'estudi
i elaboració del Règim Especial per
a les Balears expressa la seva total desaprovació per tal com l'actual
composició de l'esmentat organisme
no és de cap manera representativa,
ja que la majoria de persones que
la integren no més representen 1 estructura oficial. Per tant. aquesta
exclusivitat, que no té en compte la
participació popular, pot ésser de
tal manera condicionant que els resultats no siguin democràtics i, en
conseqüència, no coincidents amb
els legítims del póble.
L'Assemblea de Menorca, preocupada per trobar una alternativa democràtica als problemes que crea la
nostra singularitat regional, manifesta que, seguint uns mínims criteris democràtics, per tal d'arribar
a conclusions que duguin cap al desenvolupament normal de la personalitat col·lectiva de cada una ae
le s Iltes Balears qualsevol organisme creat per a aquesta funció necessita la participació i col·laboració
de totes les forçes polítiques, socials
i culturals que integren la comunitat humana d'aqüestes Illes única
fórmula que pot garantir 1 establiment d'una situació de normalitat
político-administrativa insular, que
és el que, per la séva especificitat,
les Hles necessiten i requereixen
amb urgència".
L'ASSEMBLEA DE LES I L L E S
••

La notícia de la p-ompta creació
de l'Assemblea de les Illes que portava el "Dia io de Mai'orca
r>el
pasat 21 d'abril, ha provocat iue
l'Assemblea Democràtic* de Menorca fés el s e g ü e n t
comunicat:
-L'Assemblea Democràtica de Menorca és a favor de Ja constitucio de
l'Assemblea Democràtica de les Illes,
ara bé, com que fins al moment prenent l'única Assemblea Democràtica
constituïda a l e s Balears ha estat la
de Menorca, creiem que, per parlar
d « la constitució de la de les Illes,
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s'hauran de constituir primer les de
Mallorca i Eivissa. Una vegada constituïdes les tres Assemblees, podran
tractar en igualtat de condicions, de
la formació i constitució de l'Assemblea Democràtica de les Illes. Si es
fes d'una altra manera, tot desconeixent per part de Mallorca el que
s'ha fet a les illes petites, i ignorant la personalitat de cada col·lectivitat insular menor, es cauria en
el mateix error antidemocràtic del
Règim actual, la qual cosa faria que
l'Assemblea Democràtica de les Illes
no tindria cap raó de ésser, ja que
no podem oblidar que la seva constitució ha de tenir com a 'finalitat
primordial el reconeixement democràtic de la personalitat de totes i
cada una de les Illes Balears".

que el Col·legi d'Advocats de Balears
havia aprovat la decisió d'elaborar
un projecte d'Estatut per a les Illes.
El fet que el Col·legi d'Advocats
prengui una tal determinació ha
causat molt bon impacte a Menorca.
Recordeu que el 1931 el Col·legi d'Advocats no defensà la idea de la Cambra de Comerç de Mallorca de redactar un projecte d'Estatut.
Seria interessant emperò —i no
dubtam que així es farà— que Menorca fos vertaderament representada dins la comissió qUe estudiarà
i redactarà el projecte d'Estatut per
a les Illes. Si no es fan bé les coses
ens expqsam a un altre fracàs com
el del 1931 i, evidentment no estam
avui per repetir experiències poc
profitoses per a nosaltres.

La premsa nacional, i concretament AVUI, oferia la informació

JOSEP M. Q U I N T A N A

tura com a conservació de la natura. Conservació entesa en els termes:
" A i x ò no es pot tocar...". Aquest enfocament de la gestió de la natura
és un enfocament negatiu.
En l'actualitat ens trobem amb una
explotació del medi terrestre totalment desafortunada per part de l'administració; especialment pel que fa
als sòls fèrtils. Cal tenir en compte
que els sòls fèrtils ens són molt escassos Als nostres països ens trobem
amb la paradoxa que els terrenys
més fèrtils, les ribes dels rius, són
ocupats per indústries que hi escampen les deixalles i els destrueixen.
I, contràriament, es fan grans despeses en els sòls marginals per fer-los
fèrtils.
D'altra banda, el problema s'agreuja amb la construccio de preses, que
per regla general hom basteix en terrenys de muntanya mitjana, que
són els més fèrtils de la zona muntanyenca.
El problema de l'Albufera "no és
estrictament local —digué el senyor
Gil Gorell—. El problema de l'Albufera avui. interessa tot el món
científic. Cada vegada més, les zones humides del nostre' planeta adquireixen una gran importància per

Seixanta sis veïns d'Alaquàs
tl'Horta) han enviat un escrit
al batle de la ciutat mostrant la
seua preocupació pel projecte
municipal de construcció d'un
nou mercat amb un pressupost
que l'acosta als setanta milions
de pessetes, per al qual l'Ajuntament ha demanat un crèdit
de quaranta milions al Banc de
Crèdit Local, i la resta, la pensa
, obtenir de la concessió administrativa dels llocs de venda.
L'actual mercat, construït l'any
seixanta, quan el poble tenia deu mil
habitants, estava en condicions dolentes. Avui amb una població de
vint-i-cinc mil habitants es fa necessari un nou mercat per a Alaquàs,
però els veïns en l'escrit que signa
en primer lloc Pura Soriano, manifesten la seua inquietud perquè "no
s'ha fet conèixer quin en serà en
concret el sistema de funcionament,
ni quines les ordenances per què es
regularà aquest important servei públic; l'experència de la lamentable
manca de previsió observada en altres mercats municipals, ens fa tenir
por que no puga repetir-se en el
nostre municipi aquesta precipitació.
Es necessari disposar d'un detallat
estudi econòmic de là inversió a
realitzar".

EMILI PIERA

ES VOL I N F O R M A C I O

PUBLICA^

També es demana en l'escrit que
abans d'eser realitzat el projecte es
presente a informació pública, i
s'aproven unes ordenances de funcionament, concessió de llocs de venda, etcètera, perquè el veïnat, faça
conèixer el seu parer. Mentrestant,
els signants demanen al batle que
paralitze tota activitat empresa per
a la construcció.
VICENT A L E I X A N D R E

BREU
M A L L O R C A . La presentació del
Congrés de Cultura Catalana prevista per ahir dijous ha estat ajornada
per causes alienes a la voluntat del
organitzadors, fins al dia 11 de maig.
L'acte havia de ser presentat per
l'escriptor Antoni Serra i per Biel
Mool, i s'hi havia d'informar d'una
sèrie d'activitats a realitzar en una
data pròxima a la Facultat de Filosofia i Lletres i a l'Escola del Magisteri.
BOSCO MARQUES
M A L L O R C A . En relació amb la
campanya de cooficialitat del català
a les Illes, s'han rebut entre d'altres
les adhesions del Partit Carií i la de
l'Ajuntament d'Andratx.
B.

El boom turístic de la zona no atengué necessitats elementals

Can Pastilla és una barriada que
en els famosos anys de) "boom" turístic va tenir una notable expansió.
S'hi ha registrat un gran creixement urbanístic, hotels, apartaments
comerços... Sorgien nous carrers i
nous edificis. Can Pastilla tanmateix, i malgrat el turisme, té unes
necessitats ben concretes i urgents.
L'associació familiar de la barriada
les va exposar clarament al batle

Ahir al matí un centenar de mestresses de casa es manifestaren al
mercat central. Les manifestants portaven tres pancartes en les quals es
podia llegir: "Els salaris no ens arriben!", A baix els preu!", "Els botiguers no en tenen la culpa!" i " N o
a la carestia!". Van recórrer quasi
totes les dependències del Mercat
Central i després es dissolgueren pacíficament. Aquesta és una de les
primeres manifestacions d'aquesta
mena que es fan a València.

Veïns contra nou mercat

Can Pastilla demana guarderies i altres serveis

Per conèixer-los cal trepitjar molts
<!e carrers i tenir moltes converses.
Es una tasca gens còmoda però vfertitablement necessària si un batle
ho vol esser de tothom. I per ara
sembla que en Butchens va per
aquest camí. La dar-era visita del
batle ha estat a Can Pastilla

M A N I F E S T A C I Ó DE DONES
A L MERCAT CENTRAL

ALAQUAS

MALLORCA

El Batle de Ciutat de Mallorca, Paulí Butchens, continua la seva política d'aproximació a les realitats dels barris ciutadans. Butchens vol
conèixer "in situ" els problemes de tot tipus que es presenten en diferents zones de la
ciutat.

zones més interessants, biològicament
parlant, és l'Albufera de València,
pel fet de trobar-se dins la ruta dels
ocells migratoris que passen la primavera i l'estiu a Europa i hivernen a l'Africa central".
" L a protecció de l'Albufera —va
dir— és una tasca en la qual ens
hem de comprometre tots els valencians; tant pel que fa a nosaltres
mateixos com pel que fa al món
sencer".

amb un ordre de prioritats. Així, el
primer que interessa resoldre és la
instal·lació d'una guarderia infantil.
Al respecte, l'Ajuntament ja ha comprat un edifici, i una volta habilitat
per a guarderia, el manteniment
d aquesta anirà a càrrec de l'esmer»tada associació.

C A P A U N A Z O N A DE SERVEIS
En segon lloc s'ha demanat la
creació d'una zona de serveis al centre mateix de Can Pastilla per tal
d'esborrar els evidents dèficits d'equipament urbà. Aquesta zona seria
possible mitjançant l'adquisició d'uns
terrenys amb una superfície de tres
mil metres quadrats i en què es poc'rian construir un consultori mèdic,
una biblioteca, instal·lacions esportives, jardins, etc.
D'altres qüestions no menys importants són obrir un tram d'un carrer per tal de fer realitat la circumval·lació en la xarxa viària de la ba-

rriada i l'asfaltat d'alguns carrers.
Finalment, hem de fer referència a
una altra petició: cal revisar el pla
d'urbanisme de la platja de Ciutat
perquè així s'hi puguin incloure zones adients per a la construcció
a'habitatges de caràcter social per
alS treballadors de Can Pastilla
BOSOO MARQUES

M.

M A L L O R C A . El governador civil
de Balears, Duc de Maura, ha visitat
Manacor, la segona ciutat de les Illes
en el curs dels seu programa en el
qual ha de retre visita a totes les
poblacions.
Eh la mateixa jornada visità també d'altres poblacions de la comarca
de Manacor, entre elles Porto Cristo
i Son Massia. En aquest darrer llogarret el governador es trobà amb
la sorpresa que el poble havia acudit a la carretera a esperar-lo i ferli mambelletes. Aquestes coses feia
temps que no passaven a Mallorca.
Tal volta —opinà algú— perquè els
darrers governadors no s'havien molestat a conèixer els petits pobles
de l'Ilía.

& VERD

L A PLANA

Primers acords al conveni taronger
Uns quants collidors de taronges d'Almassora. Castelló, Borriana, Vila-Real Nules i altres
pobles diuen que alguns punts
del Conveni col·lectiu per a la
recol·lecció de cítrics no semblaven gaire clars.
Ara s'ha arribat a uns acords per
f i * a r els nous salaris que queden
així: Caps de colla, collidors de
més de 18 anys, dones: 507 ptes. De
menys de 18 anys: 420 ptes. El cap

de colla tindrà, a més, 40 ptes.
El sou per als diumenges i festius
serà de 710 ptes.
Quan la collita es faça a preu fet
el sou per kg. collit seràDia norriíal: ptes. Festiu: ptes.
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