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LES ILLES

VALÈNCIA

L'arxipèlag, en situació colonial

La ciutat roman sense aigua domèstica

Denúncia del Partit Socialista de les illes
Amb motiu de l'I de maig
s'han produït a Mallorca dues
declaracions públiques sobre
la situació política i sindicaL
Per una banda, el Consell Provincià! de Treballadors es pronuncia per la unitat sindical,
qualsevol que signi l'afiliació
dels sindicalistes de base, per
a úna total independència de
les organitzacions professionals
de treballadors i tècnics respecte als empresaris i a l'administració.
El consell de sindicats oficial demana també el reconeixement de les
llibertats de reunió, negociació collectiva i vaga. D'això n'informàrem
ahir extensament.
La segona declaració procedeix
del Partit Socialista de les Illes, que,
d'entrada, denuncia la doble política colonial a què es veuen sotmeses
les Balears. "De l'una banda —afirma la nota del PSI—, la política

. centralista de l'administració que
considera la nostra realitat col·léctiva únicament com a font de divises
i, de l'altra, la política econòmica
d'aquella que, lligada als interessos
dels grans monopolis, ha posat la
nostra economia a mans dels "Tour
operators", amb tot el que això significa".
Després de fer constar la seva solidaritat amb les reivindicacions laborals, socials i polítiques de la classe obrera, el SI acaba manifestant
que "la lluita i els objéctius de la
classe treballadora coincideixen objectivament amb els interessos d'una
àmplia majoria de la nostra població. Interessos que es concreten en
una alternativa que passa, simultàniament, per la democràcia sense
exclusions i pel reconeixement de
l'exercici del dret d'autodeterminació dels diversos pobles que formen
l'estat espanyol".
BOSCO MARQUES

La principal conducció és avariada des de dissabte
Aproximadament a les dues i
mitja de la matinada d'ahir,
hom detectà una manca de pressió de l'aigua a les aixetes. £1
motiu: una avaria de característiques desconegudes a la més
important de les conduccions de
la xarxa de proveïment d'aigua
potable de la ciutat de València,
que és situada molt a prop de
l'avinguda del Castell. Des de
les cinc de la matinada els bombers són a la galeria de protecció, en la qual es iroba la conducció totalment inundada.
En relació amb aquest incident,
hem rebut una nota que diu: "La
Societat d'Aigües Potables informa
que aauesta matinada s ha produït
una explosió a la canonada principal
que subministra aigua a València. De
seguida es va procedir a deixar-la

MALLORCA

Decisions cabdals per a l'Hoteleria
La pròxima setmana s'espera que hi hagi molt de moviment
al sector hoteler. Els primers
dies poden ésser decisius per a
diverses raons. En primer lloc,
perquè els empresaris d'hoteleria hauran de començar a abonar als treballadors els sous establerts en els acords aprovats
blerts en els acords aprovats
darrerament.

BREU
CASTELLÓ. — Un total de nou
famílies han rebut els premis provincials de natalitat i promoció familiar. L'import d'aquests premis
arriba a la xifra de tres-centes cinquanta mil pessetes i els han rebut
Joan Taus d'Onda, Vicente García i
Jesús Snchez de Castelló, Vicente
Gonzalez d'Almenara, José Ramírez
i Manuel Avalos de Vila-Real, Miquel Traver de Betxí i Victorià Medina de l'Alcora, informa Xavier
Manzanet.
MALLORCA. — Segons informa
Cifra, ha estat detingut per la poli-eq snsp^iM Xueuia^B ;ipqns j » e p
gerin, de quaranta-dos anys qtie el
passat dia 12 s'apoderà d'una camioneta blindada amb un milió i mig
de marcs.
La poiicia alemanya havia establert la identitat del presumpte lladre i havia arribat a la conclusió
que havia abandonat el país. A través de la Interpol, la policia espanyola havi* rebut l'ordre de cercarlo i capturar-lo.
D'altra banda, alguns membres de
l'associació Unió del Poble Espanyol,
ente els quals hi ha Xavier Carvajal, s'han desplaçat a la Ciutat de
Mallorca per establir contactes amb
els homes de l'UDPE a les Balears
'—més de mil, segons afirma Cifra—,
dirigits pel procurador a Corts Gabriel Tous Amorós. L'UDPE prepara
per a la primera quinzena de juny
•una assemblea a les Illes, car espera que aleshores ja s'hauran constituït les unions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera ara en
període de formació, i en total hauran arribat ja als mil cinc-cents militants.
També ens informa Bosco Marqués que començaran els treballs del
primer curs sobre els problemes dels
municipis turístics, que ha organitzat l'Institut d'Estudis d'Administració Local en col·laboració amb la
Diputació balear i el col·legi de secretaris.

En principi, sembla que la majoria imatge no es pot llençar sense disposar d'unes estructures ben organitdels hotelers estan disposats a cumzades. I aquí és on es nota més
plir les estipulacions (recordem que
l'actual crisi. Les exigències i conel salari mínim ha de ser de catorze
trol del negoci turístic per part dels
mil tres-centes pessetes). Els diritotpoderosos Tour Operators ha fet
gents de la UTT, en tot cas, estan
que els empresaris balears travespreparats per a intervenir i adoptar
sin ara uns moments molt difícils.
les mesures necessàries si alguns
Quant, a l'administració, fins ara
dels empresaris no compleixen els
ha fet ben poc o quasi res per ajuacords. De totes maneres fins que
c'ar als hotelers a sortir de llur críno passin uns dies, no se sabrà realtica situació. Avui es treballa a bament quina ha estat l'actitud global
se d'uns preus del tot insuficients,
presa pels empresaris en relació al
pagament de salaris.
Les jornades vinents, ja ho em
SOLUCIONS URGENTS
dit abans, seran importants per al
-,utur de la indústria turística de les
Illes. Després d'uns quants ajornaEl negre panorama actüal, per
ments, la setmana entrant vindrà a
tant. requereix solucions urgents.
les Balears el sots-secreíari de TuEmpresaris i treballadors desitgen
risme, Ignacio Aguirre Borrel. La
exposar al sots-secretari de Turisme
teva visita, esperada des de fa basels seus problemes respectius. Els hotant temps, ben segur que serà aprotelers pensen sol·licitar al senyor
fitada per tots els estaments vincuAguirre que la indústria turística,
lats directament o indirectament al
rom excel·lent font de divises què
sector hoteler. La presència del sees, sigui considerada indústria exnyor Aguirre a l'Illa major de l'arxi- portadora i, per tant, gaudeixi de la
pèlag coincidirà amb el Musical Madesgravació fiscal. Es possible que
llorca, festival que va néixer i'any
el Foment de Turime li plantegi el
passat sota la iniciativa del Foment
desig que sigui autoritzat el joc,
rel Turisme i amb el propòsit prinatractiu que sens dubte ajudaria a
cipal de promocionar Mallorca en
revitalitzar el turisme de qualitat. I
el sector turístic mundial.
mentrestant, els treballadors també
esperen veure satisfetes les seves
reivindicacions econòmiques i soVISITA DEL SOTS-SECRETARI DE
cials.
TURISME
Mallorca, les Balears esperen impacients l'arribada del sots-secretari
de turisme. Hi ha moltes qüestions
En parlar de turisme, la imatge
és una cosa que mai s'ha de descui- a resoldre. I un tema general també
Urgent és d'estudiar seriosament una
dar. La promoció exterior ha estat
reestructuració de l'hoteleria balear,
necessària. I avui, fins i tot és imBOSCO MARQUES
prescindible; Però, és clar que la

VILA-REAL. — L'Ajuntament, per
mitjà de la Comissió Municipal Permanent ha acordat allargar el termini voluntari de cobrament de l'imPost municipal de circulació fins el
dia quinze Vinent per tal de facilitar
als contribuents el pagament i ia retirada del corresponent distintiu,
e ns diu Xavier Manzanet. D'altra
banda, cal esmentar la sorpresa davant el fet que alguns vehicles, com
« s el Citroen A K .
cotiien més a
Vila-Real que en altres poblacions
de les comarques del nord del País
Valencià.
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fora de servei i a abastir la població amb altres conduccions d'un diàmetre més menut, que no permeten
d'atendre tota la demanda i, per tant,
l'aigua tan sols arriba a les plantes
inferiors dels edificis.
Actualment es treu l'aigua en el
sector de l'avaria per poder arribar
a aquesta i conèixer les seues característiques.
Un cop conegudes aquestes, es podré disposar el que calgui per a la
reparació i s'informara del temps
que cal per a establir el servei normal.
S'HA D'ESTALVIAR AIGUA
Mentre, es recomana al veïnat qüe
limiti tot el que puga el consum d'aigua.
En cas de no tenir-ne a casa seua,
podran tenir-la a l'abast a les plantes baixes.
Per la nostra part, hem pogut saber que no és probable que l'averia
siga arranjada abans de quarantavuit hores.
Les emissores de radio local conviden tot els veïns de València a estalviar tanta aigua com siga possible i, així, aconseguir que la pressió
munti i l'aigua puga Tribar a les
segons i terceres plantes. També
s'aconsella no utilitzar els electrodomèstics particularment els termos i
tots aquells en els quals l'aigua actua com a refrigerador del motor.
Fins que els bombers no hagin tret
tota l'aigua que hi ha a< voltant de
la conducció, no es podrà saber si
els desperfectes són més o menys
greus.

ACTES AL PRIMER DE MAIG
Organitzats per l"Obra sindical da
Educación i Descanso", s'han fet a
València i a diversos pobles del país,
una sèrie d'actes per celebrar la festa
de sant Josep Obrer.
A les 9.3Q, a l'església castrense
de Sant Domènec s'ha oficiat una
missa a la qual ha assistit el governador de València, Maria Nicolas.
Després, als jardins del Parterre,
s'ha celebrat una mostra artística i
cultural amb molt poca assistència
de públic. Han actuat grups de folk,
de dansa, rondalles i grups de teatre. A València, Torrent, Ontinyent
i d'altres pobles hi ha hagut celebracions esportives. Mereix ser destacat el 3r. Saló de Primavera-76 de
pintura de treballadors, a la Sala
d'Art de l'Associació de la Premsa
Valenciana que restarà obert fins
demà.
Els medis obrers i els cercles pròxims a les Associacions de Veïns han
festejat l'I de maig amb un esmorsar i un dinar de germanor. No hi
ha hagut manifestacions ni cap mena d'alteració de l'ordre. Als carrers
de València no hi ha gent; plou i
fa un vent molt fort.
EMILI PIERA

Manifestacions de divendres: 40 retinguts
Com ja informàvem ahir, diveiidres dia 30 hi hagueren nomb ros es manifestacions durant el
vespre, entre les 7 i les 9.30.
Hem pogut esbrinar que el nombre de manifestants detinguts
per aquest motiu, puja a quaranta, que van ésser conduïts
al llarg del vespre i part de la
nit a la Jefatura Superior de
Policia.
La meitat dels detinguts recobraren quasi inmediatament la llibertat;
a la resta, els instrueixen les oportunes diligències per a passar a dis-

posició, si calgués, del jutge d'ordr»
públic.
Alguns manifestants de significació política desconeguda, trencaren
les llunes de les oficines de quatre
bancs: Banca Marc, al carrer Colom,
Banc de Biscaia, al carrer Guillem
de Castro, i les sucursals del Central i del Bilbao, a la Gran Via-Marquès del Túria. A la nit del dia 1,
a les 2, si fa no fa, van trencar els
vidres de l'establiment de confections "Àna". Una agressió semblant
va tenir per objectiu l'aparador de
ja Central del Fumador del carrer
del Convent de Santa Clara, que dó- •
na al carrer Calvo Sotelo.

VILA-REAL

No ais comptadors d'aigua potable
A les últimes sessions plenàries d'alguns ajuntaments de
la Plana Baixa Borriana i VilaReal s'ha parlat de posar comptadors per controlar l'aigua que
es consumeix a les cases. A Borriana ja es dóna com a cosa
feta. A Vila-Real les coses no
semblen gaire clares.
Es ben cert que —a Vila-Real, una
població amb més de d6.000 habitants— es malversa l'aigua. L'Ajun-

APEL, S. L.Avda. Enllaç Vicenç j
Martorell, ír3 CORNELLÀ
Tel. 37739 49
Especialistes en el manteniment I
d'ascensors, I muntecàrregues

Segons opinions de personal tècnic. les característiques de la canonada, la seva graiidor, fan pensar
que ès molt difícil que es trenqui
accidentalment per la mateixa pressió de l'aigua.

tament ha dit que hi ha un dèficit
de 2 milions de pessetes, i cal augmentar el preu. I és clar, hi ha una
llei de l'any 1940 segons la qual no
es pot apujar el preu si no es posen
comptadors. Què fer?
Sembla que la solució millor seria
la que alguns proposen: educar la
gent perquè no malgaste l'aigua i fer
la instal·lació de comptadors a les
indústries perquè són elles qui més
en gasten.
XAVIER MANZANET

Decoració
M o b l e s P r o j e c t e s TaMe«s d'ebenisteria propis
Regals Llums Sofàs Butaques
M o b l e s p e r a t e r r a s s a i jardí
Via A u g ü s t a 2 9 2 Tel 2 0 4 4 9 9Q Barcelona 17
Direcció; Carles Calis i Eètèruelas

ENGINYERIA — PROJECTES I LEGALITZACIONS
INSTAL·LACIONS l'ROPANO
TRACTAMENT D'AIGUES — FGKNS D'INCINERACIÓ
ACCESORIS bF COURE TOTES MIDES

I N G A S A

VIC: C/ Montserrat, n.° 33. — T. 889 33 17
BARCELONA: Avda. Infanta Carlota, n.» 145. T. 239 98 84
Informis sense compromís
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de moderns i confortables apartaments, devant del mar, a Segur de
Calafell i Sitges per l'estiu. Preus per dia. Mínim 8 dies.
Tel. 894 18 39 Sitges
Tel. 977-66 24 09 Segur

