VODAFONE FA COMPTES QUE L’ANTENA DE FARTÀRITX FUNCIONI ABANS DE CAP D’ANY Pàg. 21
“Tem l’home que només llegeix un sol diari” (Joan Fuster)
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La cap de llista del Partit Popular a Sant Llorenç,
Manuela Messeguer, podria estar tramant un cop d’efecte important
de cara a les properes eleccions del 2007. Una antiga militant
socialista del municipi llorencí podria acompanyar la candidata
en el número dos de la llista conservadora. El fet pot ser sonat.

El temps avui
Temperatures
sense canvis

MATÍ

MALLORCA
RECICLA

HORABAIXA

La consellera de Cooperació Local, Catalina Julve, va
lliurar dimecres passat un
total de 9 cubs pels residus
de paper-cartró i envasos
lleugers i 1a compostera al
Centre d’Educació Especial
Joan Mesquida de Manacor.
La seva directora, Catalina
Nadal, va agair l’esforç de la
institució insular per facilitar la tasca de reciclar a les
aules. A la imatge, Julve i Nadal amb dos alumnes del
centre.
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QUI GUANYA AMB IB3?
PEP J. BAUÇÀ

es productores televisives creades per
l’ocassió. Aquestes són les grans beneficiades gràcies als contractes multimilionaris signats amb la direcció de la cadena,
i que un any després estan suposant un autèntic descalabre econòmic, amb uns resultats d’audiencia calamitosos. Aquests mateixos balanços, tant econòmics com d’aceptacció, haurien suposat en la televisió privada la primera gran netejada a fons.
Dues setmanes després que les primeres
dades d’audiència d’IB 3 posin de manifest
que els programes televisius amb més pressupost de la cadena autonòmica es veguin
en prou feina per aconseguir entretenir a
tres mil persones, segons algunes franjes horàries, la direcció de l’ens autonòmic segueix sense prendre cap decissió (si és que
pot?) per intentar aturar el que sembla una
autèntica sangria econòmica, lluny de criteris professionals.
Segons les dades de Sofres, la franja horària que millor funciona és la que va de les
12 del migdia a les 3 del capvespre. No només és que funciona sinó que té una quota
d'audiència francament bona. Crida i molt

L

l’atenció, que el programa de cuina de Paquita Tomàs té un 28 per cent el que el situa
com l'espai amb més seguidors de la cadena
i un dels més econòmics.
Entre les anècdotes, per denominar-les
de qualque manera, els espais de Terrassa,
Carlos Davila, Llum Barrera, Tomeu Maura i
l’ensabonador Bartolomé Beltran, entre d’altres, es mouen entorn del 3 per cent. Els cost
total dels espais que dirigeixen aquest professionals de la comunicació superen els
150.000 euros mensuals de despeses a la cadena. Mai la incompetència professional havia aconseguit estar tan ben remunerada.
Sabien vostès que la productora que s’encarrega de la informació meteorològica en
els informatius de la cadena factura mensualment a IB 3 més de 12.000 euros, únicament, per aquest concepte.
Saben vostés quina cadena de televisió va
oferir divendres a la nit i en directe la disputa del derbi illenc de Basquet de la Lliga
LEB, entre el Palma Aqua Màgica i el Drac
Inca ?. Teledeporte de TVE.
Una cadena de desproposits. Continuarem informant.

Hi haurà Estatut
es delegacions del PP i
del PSOE reunides dimecres passat a Madrid, en
el Congrés dels Diputats, assoliren un acord que permetrà l'aprovació de l’Estatut abans de
les pròximes eleccions.
Les delegacions, encapçalades per Rosa Estaràs i Francesc
Antich es reuniren a Madrid per
a establir la fórmula que garanteixi l'arribada a Balears del
deute històric de l'Estat, que es
va establir en 3.000 milions
d'euros en la reforma del Estatut aprovada pel Parlament.
El PP i el PSOE decidiren
acordar el model d'inversió estatal en Balears sense que figuri
una quantia concreta. La xifra
final resultarà de "la inversió
mitja per càpita realitzada en
les comunitats autònomes de
règim comú" en "un termini no
superior a set anys". La inversió
que resulti d'aquest sistema estarà determinada per "la normativa estatal", tal com consta en
disposició transitòria vuitena
de la proposta de reforma de
l’Estatut. La xifra de 3.000 milions d'euros que l'Estat invertiria en les Illes, d'acord amb la
redacció anterior, desapareix i
no hi ha nombres que la substitueixin en el text nou. La quantia oscil·laria entre els 2.100 i
els 2.400 o 2.500 milions d'euros.
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“Grenen” de
cap a Madrid ?
Resulta díficil d’entendre
que polítics de les illes, enrolats
a formacions polítiques d’implantació estatal, haguin tingut
tant de problemes a l’hora d’acordar l’arribada del màxim de
doblers possibles, en matèria
d’inversions, des de Madrid de
cap a les illes. La quantitat inicial de 3000 milions d’euros, finalment ha quedat reduïda a
una mica més de 2000 mi-

lions. Cal demanar-se de cap
on grenen els nostres representants polítics ?.
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La Llei d’Igualtat s’oblida
dels municipis “petits”
La norma que garantitzarà la paritat en les llistes electorals eximeix les
poblacions amb menys de 5000 habitants del seu compliment. Un nombre
considerable de dones viuen a municipis de Mallorca que “no donen la talla”
n veïnat més o
menys pot ser decisiu a l’hora d’aplicar la denominada Llei d’Igualtat: la obligatorietat que els partits establesquin llistes electorals
paritàries, és a dir, que el
nombre de persones de cada
sexe no sigui superior al
60%, ni inferior al 40%. Així i
tot, l’avantprojecte fa una
excepció, que a pesar de la
seva voluminositat -pot arribar a afectar a sis milions de
ciutadans de tot l’Estat- ha
passat del tot desapercebuda: les poblacions de 5000
habitants o menys queden
excluides del cumpliment
d’aquesta mesura. El motiu,
segons fonts de la secretaria
general de Polítiques d’Igualtat, el trobam en les dificultats per poder confeccionar
candidatures d’aquestes característiques en el territoris
amb poca població. La veritat és que aquesta salvetat
s’oblida d’un nombre considerable de dones que viuen a
distints municipis de l’interior de Mallorca.
En mesures com aquesta
el govern central de ZP intentarà fomentar la participació de la dona en l’activitat política i evitar que es repestesquin situacions com
les que actualment poden
observar a bona part dels
municipis de l’illa. L’escenari

que plantejaren les darreres
eleccions locals de 2003, posa de manifest que en la
composició de bona part de
les Corporacions Municipal,
l’home i la dona segueixen a
anys llum de distància. Únicament un de cada deu ajuntaments un està governat per
una batlessa. Entre els regidors municipals, la pluralitat
de sexes és una mica major:
la proporció de dones s’eleva a una de cada quatre.
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En la composició
de bona part de les
Corporacions
Municipal, l’home
i la dona segueixen
a anys llum de
distancia
Entre els regidors
municipals, la
pluralitat de sexes
és una mica major

• El govern central de ZP intentara fomentar la participació de la dona en l’activitat politica.

la quatre

JÚLIA ROMAN, ENCAPÇALARÀ LA LLISTA DEL PSOE-MANACOR.- L’actual portaveu socialista a l’Ajuntament de Manacor, Júlia Roman, va ser presentada el passat dimecres com a cap de llista del PSOE a les properes eleccions municipals que es celebraran dia
27 de miag. Roman avançar que el seu futur programa polític va dirigit a les persones. La
portaveu socialista destacà les dificultats de l’actual govern municipal a l’hora de solucionar els problemes quotidians que pateixen els ciutadans. A l’acte també hi assistí la candidata socialista al Consell de Mallorca, Francina Armengol.

NUEVA TIENDA
ESPECIALIZADA EN

NUTRICIÓN DEPORTIVA
Manacor
C/Major, 25 - bajos
Tel. 971 84 37 46
- - - Más de 50 tiendas en toda España nos avalan - - -

PRESENTAT PSM+ESQUERRA+ELS VERDS.- El Claustre de Manacor va ser l’indret
escollit pels integrants del Bloc de Manacor per presentar en societat el seu acord polític.
Enmig d’una cinquantena de persones, Sebastia Gayà, Joan Llodrà i Andreu Pascual (a la
imatge) exposaren la seva declaració d’intencions i quins seran els seus objectius polítics.
A la presentació també assistiren Biel Barceló (PSM), Joan Lladó (Esquerra) i Miquel Àngel
Llauger (Els Verds).
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L’ÚS DE LES
ENERGIES
RENOVABLES
El delegat de Comerç, Industria i Energia de Manacor, Andreu Vecina, va assistir el passat dilluns a les jornades del PIER ( Pla d’Impuls a les Energies Renovables ) per donar suport a tots
els empresaris, arquitectes,
empreses d’instal·lacions
elèctriques i particulars que
entenen que anar cap a un
model de ciutat sostenible és
la millor elecció. Aquesta actuació forma part del Pla Director Sectorial Energètic.
• El delegat Andreu Vecina, va assistir a les jornades informatives.

Constituïda
l’Associació
Al Maghreb
anacor és un dels Municipis
amb major assentament dels
immigrants magrebins residents en les Illes Balears.
Des de diversos mesos els activistes
associatius marroquís en la zona han
creat la delegació de l'Associació Al
Maghreb per sumar els seus esforços al
conjunt dels integrants d'aquesta associació al nivell dels Illes Balears, a favor de la integració efectiva del col·lectiu en la societat receptora.
Segons la nova Associació, “En Manacor, com en qualsevol altre municipi
dels Illes, seguim tenint obstacles significatius per assolir la plena integració, en el camp de l'habitatge, de l'educació, de la formació, de realitzar en
millors condicions les nostres activitats socioculturals, de tenir el dret al
descompte de viatges entre illes i la península, de la participació en la vida
política, d'accedir a l'ocupació, de tenir espais de participació, entre altres
necessitats”.

M

Manacor és un dels
Municipis amb major
assentament dels
immigrants magrebins

L’enginyer Higini Arau
visita Manacor
questa setmana l’enginyer acústic Higini Arau Puchades es va
desplaçar a Manacor per tal de
firmar el Contracte d’Assistència Tècnica per l’ assessorament i definició acústica del nou Auditori de Manacor; Higini Arau és una de les grans figures en el
món de l’estudi dels temps de reverberació. Ha participat en nombrosos projectes i un d’ells és la reforma del Teatre Liceu de Barcelona juntament amb
els arquitectes Lluís Dilme i Xavier Fabré que ambdós també prenen part en
el projecte de l’Auditori manacorí.
L’estudi i el disseny acústic de sales
destinades a l’audició musical són processos de màxima complexitat pel propi procés de transmissió sonora; en el
cas de la música és per exigències dels
diferents tipus de música i per gaudir
d’una òptima audició.
Arau té àmplia experiència en el
camp de la reverberació i nombrosos
reconeixements mundials en el camp
de l’acústica arquitectònica i l’enginyeria.

A
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AL-PORT creu que la junta
de districte de Porto Cristo
“és una maniobra per repartir
sous a la gent d’AIPC”
a formació política Alternativa per Porto
Cristo, mitjanaçant una
nota de premsa, ha denunciat
que la junta de districte,
aprovada divendres passat
per la plenària de Manacor,
“és una maniobra per repartir sous a la gent d’AIPC”. Segons Al-Port, “qui creu que a
un parell de mesos vista de
les eleccions municipals
AIPC vulgui descentralitzar
la gestió municipal amb una
simple junta de districte que • Jaume Vives.
caduca d'aquí a 6 mesos?”.

L
NOU PAC MÒBIL A MANACOR.- El gerent d’Atenció Primària de Mallorca, Albert Anguera, i el batle de Manacor, Antoni Pastor, presentaren el passat dilluns el nou servei de
PAC mòbil que atendrà els domicilis de la zona i les urgències que es produeixin fora del
Centre de Salut de Manacor.
rs. representants del PSM
i PSOE de Manacor,

S

Com a ciutadà de Manacor, i
donat que vostès han emprat el
meu nom fent-lo objecte de polèmica, voldria puntualitzar una
sèrie de conceptes del fets succeïts al passat ple de l’ajuntament i que han sortit en premsa.
Vostès, el sr. Gayà i la srta.
Román, pertanyen a partits seriosos, el quals disposen d’un
ideari polític i un sentit de servei al poble, partits que no haurien de tenir necessitat d’intoxicar per justificar la seva existència, i que no responen a interessos particulars ni econòmics, ni defensen el seu sou ni
el dels seus familiars.
És veritat que el poble diu
que, els seus partits no gaudeixen de cap líder que engresqui
el seu electorat, però estic ben
segur que, en algun moment,
disposaran d’algunes persones
més ben preparades per defensar els ideals del seus partits. I
això serà positiu.
Però de cap manera, aquesta mancança pot justificar la seva actuació del passat dilluns.
Uns partits polítics com el
seus, no poden anar a un plenari sense assabentar-se de les
funcions del Consell Escolar
Municipal, de quins són els representants i els mèrits i requisits que s’acrediten per a cada

CARTES AL DIRECTOR
Carta oberta al Sr. Gayà del PSM
i a la Srta. Román del PSOE de Manacor
una de les designacions. Per
qüestionar a un possible representant del Consell Escolar
haurien d’haver llegit el currículum, o si no són capaços de
lectura comprensiva, com demostraren a la sala, haurien de
conèixer la meva trajectòria
dins l’educació, que penso és
suficientment coneguda dins el
món escolar de Manacor. En
una paraula, no es pot fer el ridícul tan espantosament com el
que feren.
Amb 35 anys de professor,
he tingut la possibilitat de ser
director, durant més de 16 anys,
de distints centres: de primària,
de recursos pedagògics, i ara
del Centre de professorat a Manacor, he estat cap d’estudis,
orientador a Na Camel·la, participant, autor i professor experimentador en la LOGSE, tan a
primària com a secundària, tutor, coordinador de projectes
d’informàtica, audiovisuals, organitzador i coordinador de distints projectes i activitats d’àmbit europeu, membre de consells escolars, professor de privada i de pública, membre de

distintes comissions provincials, som mestre i llicenciat,
etc... Han estat 35 anys d’intensa dedicació a l’ensenyament,
amb il·lusió, afecte i respecte
per tots els meus alumnes i
companys. I aquesta activitat
ha tingut lloc durant distints règims polítics, els quals sempre
han tingut i tindran la meva màxima entrega i col·laboració
com a docent, independentment del color que siguin.
I vostès, perquè estic casat
amb una dona encantadora o
perquè pertanyo a un partit moderat i seriós, al qual em sento
orgullós de pertànyer, van intentar marginar-me.
Van mentir intentant fer
creure que el Partit Popular volia “col·locar-me” , però es van
oblidar de dir que, al Consell
Escolar, NINGÚ COBRA, que es
fa feina desinteressadament,
que no és un lloc polític sinó
d’educació, i exigeix una dedicació altruista. Els pares i mares que han format part de consells escolar ho saben bé.
També van oblidar comunicar al poble que, dins els 21

membres del Consell escolar, hi
figuren gent d’altres partits polítics de Manacor, i oblidant
també comunicar que l’equip de
Govern, el qual evidentment no
té el seu tarannà discriminatori,
no els qüestionà sinó que
agraeix la col·laboració.
També van oblidar de dir
que els seus partits, no havien
trobat ningú que desinteressadament volgués col·laborar
amb el Consell Escolar com a
tècnic de reconegut prestigi.
Vostès, ni considerant l’atenuant de la seva coneguda categoria política i/o intel·lectual,
no tenen cap dret a discriminar
ningú.
Però el fet més greu, no va
ser la falta de respecte al drets
ciutadans , sinó que va ser el fet
de votar en contra de l’aprovació del Consell Escolar, organisme que vostès havien intentat crear l’anterior legislatura.
Com poden explicar al poble la seva postura? Al·legaran
que van votar en contra de tots
els proposats, dels representants de les mares i pares, del
professorat, dels alumnes, sols

perquè un dels 21 components
té idees polítiques moderades o
està casat amb na Mercant?
Per sort, el poble de Manacor compta amb majoria en l’equip de Govern, cosa que va fer
que la seva irresponsabilitat, no
tingués altra conseqüència més
que provocar el seu propi descrèdit.
Espero que el seus partits
reflexionin. No demano que assumeixin públicament la seva
irresponsabilitat, sinó que, en el
futur, no els permetin repetir
conductes impresentables com
les esmentades.
I en quan a preparació, Srs.
Gayà i Román, si en la meva feina de docent, hagués demostrat
una mil·lèsima part de la ineptitud, incapacitat o irresponsabilitat política del que vostès van
demostrar a la Sala, no hauria
acceptat formar part del Consell Escolar, sinó que intentaria
apropar-me a vostès dos per
allò de “Dime con quien andas y
te diré quien eres”.
Òbviament no quedo a la seva disposició com a persona,
però sí al servei de totes les
aportacions que facin els seus
partits al Consell Escolar. (Si
ara són capaços d’entendre la
diferència de funcions, hauran
progressat una mica!)
Onofre Ferrer
Llicenciat i mestre de Manacor, casat amb
na Mercant i un més del Partit Popular.

la vuit
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Els ajuntaments poden
deixar aviat de treure
profit de l'habitatge
El boom immobilari, segons els indicadors més recents,
ha iniciat la senda de la ralentització
a ralentització immobiliària podria suposar també la fi a
les fructíferes pujades dels impostos locals.
Si els grans capitals eren
els habituals protagonistes
dels augments fiscals, els
municipis més petits han
pres ara el relleu, per a no
perdre l'oportunitat de generar més ingressos mentre esperen un nou model de finançament, l'eterna assignatura pendent.
Un nombre important de
municipis menors establerts
en el Pla de Mallorca, com és
el cas de Vilafranca, Porreres o Sant Joan han aconseguit millorar notablement les
seves fonts d’ingresos graciès al boom immobiliaria
que s’ha produit en aquests
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darrers dos anys.
La ralentització que es
preveu a curt o mig termini
podria suposar que els ajuntaments amb menors possibilitats econòmiques deixin
de treure profit a la construcció de nous habitatges.
L’increment de la resta de
grans impostos locals, com
les plusvàlues obtingudes en
les vendes d'immobles, que
ara eleven especialment els
municipis petits i mitjans, es
preveu com a solució més
pràctica. Mentre, l'Impost
d'Activitats Econòmiques
(IAE) tampoc ha escapat de
les pujades, excepte en els
municipis denominats grans
que en alguns casos han decidit “congelar” aquest increment com a mesura pre-electoral.

La Policia resol un
intent d'homicidi
amb resultat de
lesions greus
a Manacor
uncionaris de la
Comissaria de Manacor han posat a
disposició judicial, l'autor d'un intent d'homicidi
que va tenir lloc el passat
dia 12 de novembre, en
una finca de Manacor, on
es reuneixen persones
d'origen
sud-americà
menjar, beure i celebrar
festes, i en el qual un individu de nacionalitat colombiana va agredir i va
punxar amb un ganivet a
un altre de nacionalitat
equatoriana, causant-li
lesions que van obligar al
seu ingrés en Són Dureta.
Els fets van succeir al
matí del dia diumenge dia
12, quan la víctima va
acudir a una casa de
camp, en el camí de Ses
Pedreres de Manacor.
El detingut O.M.C., de
34 anys, nascut en Cali
(Colòmbia) estava reclamat en cerca i captura
per un Jutjat de Palma de
Mallorca, per un delicte
contra la Seguretat del
Tràfic (per conduir sota
la influència de begudes
alcohòliques).

F

• Es preveu una ralentització en la construcció del habitatges.

CURS D’EQUINOTERÀPIA.- El president de S’Institut, Antoni Serra, acompanyat del batle de Manacor, Antoni Pastor i el delegat de Serveis Socials,
Rafel Nicolau, assistiren ahir dijous al centre hípic situat a la carretera de Porto Cristo, per presenciar l’inici del curs d’equinoteràpia. Aquesta modalitat
de tractament bio-psicosocial, aprofita els moviments naturals del cavalls per estimular a persones amb discapacitats o necessitats especials.
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ANUNCI
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICTUDS DE PARTICULARS PER
OCUPAR ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIMA TERRESTRE AMB
INSTAL.LACIONS DESMUNTABLES PER A L’ANY 2007.
Per la present, es posa en coneixement dels interessats que a partir de la publicació d’aquest anunci i fins el proper dia 30 de novembre de 2006 queda obert el
termini de presentació pels particulars interessats en presentar a l’Ajuntament la sol·licitud d’autorització temporal per OCUPAR ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARTÍMOTERRESTRE O ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARTÍMO-TERRESTRE I DE SERVITUD DE TRÀNSIT, si aquesta és via pública, carrer, places, passeigs, etc, en el litoral del terme municipal de Manacor amb instal·lacions desmuntables de TAULES, CADIRES, TENDALS, MERCADERIES, OMBREL.LES I PUNTS D’ATRACAMENT per a l’any 2007.
L’Ajuntament assumirà les peticions que es presentin pels particulars dins l’esmentat termini, les quals es tramitaran i autoritzaran si procedeix per la Demarcació de Costes a favor de l’Ajuntament, sempre que no es tracti de peticions que estiguin autoritzades ocupar per una concessió administrativa, les quals s’han de presentar directament a la Demarcació de Costes .
Amb independència que la sol·licitud pugui presentar-se directament en aquest Ajuntament és aconsellable presentar-la directament davant la Demarcació de Costes amb la finalitat que pugui comunicar-se directament a l’interessat i subsanar-se en breu termini de temps les deficiències u omissions que pugui existir en la documentació presentada i iniciar posteriorment la preceptiva autorització .
La documentació a presentar amb les sol·licituds per ocupar zona marítima terrestre per quintuplicat exemplar és la següent:
-Estudi econòmic financer referit a la totalitat de les instal·lacions que es proposen.
-Plànol de situació general.
-Plànol de planta a escala no inferior a 1:1000 on figuri la línia de costa, la de delimitació del domini públic marítima terrestre antic i el provisional, grafiant, mitjançant figures geomètriques acotades, les zones que es sol·liciten ocupar, així com les respectives instal·lacions.
-Memòria justificativa i descriptiva de les instal·lacions amb pressupost del seu valor material.
-Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manacor.
-Informació fotogràfica de les instal·lacions.
-Justificant del pagament en el seu cas, del cànon per ocupació del domini públic marítimo-terrestre referit a l’exercici 2006.
Si la sol·licitud és per ocupar zona marítima terrestre i de servitud de trànsit a més es presentarà la següent documentació :
-Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manacor.
-Justificant del pagament de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i mercaderies per l’ocupació de la zona de servitud de trànsit i, en el
seu cas, del cànon per ocupació del domini públic marítima terrestre referit a l’exercici 2006.
-Justificant del pagament de la taxa vigent per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i mercaderies per l’ocupació de la zona de servitud de trànsit.
Manacor, 23 d’octubre de 2006 - El batle, Antoni Pastor Cabrer

Dilluns, 27 de novembre de 2006

FÒRUM CIUTADÀ DE L’AGENDA LOCAL 21

ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ

COMISSIONS DE TREBALL: Economia, Treball i Turism
Qualitat Ambiental, Educació Ambiental i Mobilitat

L’ANY 1906 I EL PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL
DE LA LLENGUA CATALANA

DATA: Dilluns, 27 de Novembre de 2006
LLOC: Biblioteca Municipal de Manacor
HORA: A les 20:00h

Dimarts 28 de novembre, a les 20.15 h, al Centre Sociocultural
del Consell de Mallorca (c. de Pius XII, 5, de Manacor).
CONFERÈNCIA

L’aportació dels participants estrangers al
Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
a càrrec del Sr. Jaume Corbera Pou, professor del Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.

.

la deu
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Jesús Murgui
pronunciarà
una
conferència
a s’Agrícola
l Bisbe de Mallorca,
Jesús Murgui, pronunciarà el pròxim dimecres, dia 29, una conferència a s’Agrícola de Manacor. La conferència serà presentada pel membre del
Consell Parroquial de la Parròquia dels Dolors, Joan
Cubells.
El títol de la conferència
és “Una església semaritana
per al nostre temps”. La conferència s’iniciarà a partir de
les 21 hores.

E
GUSTAVO A LA SALA D’ART DE CA N’ABELLANET.- El reconegut pintor Gustavo inaugurarà exposició el
pròxim divendres, dia 1 a la sala d’exposicions de Ca n’Abellanet de Manacor. Gustavo exposarà algunes de les seves
darreres creacions artístiques titulades “Volant per damunt
els colors - Volando sobre colores”. L’exposició romandràoberta al públic fins dia 26 de gener de 2007.

RAFEL PERELLÓ EXPOSA “TINTES”
El pintor manacorí Rafel Perelló inaugurarà el pròxim
dijous, dia 30, exposició a la Galeria Mediterrània de Palma. L’obra du per títol “Tintes”.

ASSOCIACIÓ
CULTURAL

S’AGRÍCOLA
Sa Bassa, 4 - Tel. 971 55 00 16 - MANANACOR

Dimecres 29 de novembre 2006 a les 21 hores
Conferència a càrrec de

Mons. Jesús Murgui Soriano,
Bisbe de Mallorca
Presentació: Joan Cubells Fullana, membre del
Consell Parroquial de la Parròquia dels Dolors

Una església semaritana
per el nostre temps

• Catalina Sureda i Maria Antònia Mercant amb els dibuixants Pep Boix, Tatum, Rafel Vaquer,
Pau i Max, els comissaris de la mostra Florentino Flórez i Joan Roig, i els familiars de l'històric
creador Nené Estivill, a la Torre de ses Puntes.

L’exposició “Historietes. El Còmic
a les Illes Balears” arriba a Manacor
El passat dissabte 18 de setembre es va inaugurar
a la Torre de ses Puntes de Manacor
'acte inaugural va
comptar amb la presència de Catalina Sureda, directora general de
Cultura del Govern Balear;
Maria Antònia Mercant, delegada de Cultura de l'Ajuntament de Manacor i Carlos
Loshuertos, director comar-

L

cal de la Fundació Sa Nostra,
així com d'un nombrós públic, d'entre el que destacaven els més prestigiosos creadors de còmics de la nostra
comunitat, com Pere Joan,
Max, Rafel Vaquer, Tatum o
Pau, entre d'altres.
Al llarg de la presentació

hi hagué unes emotives paraules dedicades a Jaume
Ramis, que estava representat per la seva mare i altres
familiars, així com a Tomeu
Matamalas, els dos autors
manacorins presents a la
mostra.
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l’onze

Ordenen retirar una imatge de
Miquel Àngel Nadal de l’Ono Estadi
La mesura ha coincidit amb unes declaracions de Grande contra el manacorí
per haver assistit dissabte passat a una festa blaugrana celebrada a Felanitx
na considerable imatge del
manacorí i ex-jugador del
Reial Mallorca i FC Barcelona, Miquel Àngel Nadal, que
durant molts d’anys havia presidit la cafeteria central de l’estadi mallorquinista,
ha desaparegut de la nit al dia. La instantània feia referència a una imatge de
l’esportista aixecant a la Llotja de l’estadi de l’Elx la Copa del Rei aconseguida a l’any 2003 contra el Recreativo.
Aquesta mesura, que cap veu autoritzada del club ha sigut capaç d’explicar
el motiu de la retirada, ha coincidit amb
unes declaracions reproduides fa uns
dies pel diari esportiu AS del president
Vicenç Grande que expressava amb veu
alta el seu malestar contra Nadal per haver assistit dissabte passat, unes hores
abans de l’encontre entre el Mallorca i el
Barça, a una trobada de penyes blaugranes a Felanitx. Segons Grande, “no em
sembla elegant, ni tampoc adequada”.

U

• Nadal amb la Copa del Rei.

Segons Grande,
“l’actuació de Nadal
no em sembla elegant,
ni tampoc adequada”

la dotze
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El novembre més calorós en 30 anys
Mallorca comença a tenir necessitat que arribin les plutges de la tardor
anquen sis dies per
acabar el mes, i novembre
presenta
unes temperatures mitges
molt elevades, de manera que
si no hi ha una reculada molt
important, fet aquest que segons l'Institut Nacional de
Meteorologia és bastant improbable, almenys fins a
avançada la setmana que ve,
aquest novembre podria presentar rècords de temperatura mitja.
En el que duem de mes,
els termòmetres han estat entre dos i tres graus per sobre
de la referència climatològica, un terme mitjà que pren
com referència els últims
trenta anys, i són, provisionalment, superiors als anteriors rècords de temperatura
mitja per a novembre en un
grau, més o menys. Així, per
exemple, en els distints municipis del Pla i Llevant la
temperatura mitjana durant
aquest mes de Novembre ha
estat de 24 graus de màxima,
amb mínimes de 14 graus.

M

En el Pla i Llevan
la temperatura
mitjana durant
aquest mes
de Novembre ha
estat de 24 graus
de màxima, amb
mínimes de 14 graus
• Feia anys que Mallorca no vivia una tardor com enguany.

TOTS ELS DILLUNS,
DIA DE L’ESPECTADOR
Funcions des de les 15.00h
MATINALS
dissabtes i diumenges 12.00h

ALTRES TÍTOLS EN CARTELLERA
• BORAT • EL ILUSIONISTA • DOA: DEAD OR ALIVE
• COLEGAS EN EL BOSQUE • UN BUEN AÑO

“El malo de la película”,
d’Albert Pla, al Teatre d’Artà
Es representarà demà dissabte a partir de les 22 hores
'inclassificable Albert Pla
torna als escenaris amb
un nou treball on interpreta el paper d'un advocat que
treballa per una corporació
multinacional immobiliària i
que té per missió transformar
una idíl·lica i allunyada zona rural en un polígon industrial. El
viatge en cotxe fins al lloc en
qüestió i l'observació del seu
entorn seran claus perquè l'advocat es replantegi la seva tasca.
Una història emmarcada per
un inquietant i, com sempre polèmic, espectacle interactiu,
amb la projecció d'un audiovisual en el qual han col.laborat
els cineastes Cesc Gai, Juanma
Bajo i Joaquim Jordà, i una posada en escena a l'estil d'un videojoc. I tot plegat, explicat a
través de noves composicions
d'Albert Pla i Judit Farrés interpretades en directe. Tots els interessats també poden reservar
les seves entrades al telefon
971.829700.

L

el detall

la tretze
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QUÈ EN DIU
LA PREMSA
ESPECIALITZADA
"Tots els fantasmes de
Pla van apareixent en
una crítica ferotge(...),
els cantautors d'equerres, les fòbies, el nacionalisme, el terrorisme, el
sexisme, les relacions de
poder, la frustració quotidiana i el consum de drogues són alguns dels temes abordats per un Pla
més explícit que mai."
Luís Hidalgo , El País

"Si Jacques Tati hagués estat punk es diria
Albert Pla"
Pere Pons, Avui
• Albert Pla torna als escenaris amb un nou treball “El malo de la película”.

Cormotor
Ctra. Palma-Artà, km. 47.400. Tel. 971 55 38 51

MANACOR

la catorze
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Petra i Sant Joan
Manifestació popular a Sant
entre els més renouers Joan contra la instal·lació d’una
Un 63% dels ciclomotors
inspeccionats ha superat l'ITV

E

La convocatòria de protesta ha estat convocada per UM
nió Mallorquina Sant
Joan, mitjançant una
nota de premsa, ha
manifestat el seu desacord a
la instal·lació d’una antena
de telefonia mòbil que preten ser instalada, concretament a la cantonada entre
els carrers Fra Lluís Jaume i
Sant Joan, a pocs metres de
la guarderia i a dins del casc
urbà.
UM ha manifestat el seu
desacord amb la decisió, “ja
que nombrosos estudis
apunten que aquest tipus
d’antenes són perjudicials
per a la salut i davant l’alarma social que ha causat
aquest tema, demanam a l’Ajuntament que no doni la llicència que s’ha sol·licitat”.
UM Sant Joan està preparant una moció per al pròxim ple demanant la redac-

U
• Miquel À. Flaquer.

ble o zona a la que siguin més renouers, si bé els pobles on hi ha
hagut un major porcentatge de
vehicles renouer han estat: Sant
Joan, Petra, Santa Margalida i
Campos.
Pel que respecta a l'estat general dels ciclomotors, en els municipis que més superarien l'ITV
serien: Montuïri (100%); Banyalbufar (100%); Ses Salines (100%);
Calvià (93%) i Sencelles (92%).
Els municipis on trobaríem més
defectes i no superarien l'ITV serien: Palma (83%), Campos (63%)
i Maria de la Salut (56%).

el detall

l conseller d’Economia i
Hisenda, Miquel Àngel Flaquer ha valorat positivament aquesta tercera campanya
d'inspeccions per a ciclomotors, i
ha explicat que l'experiència acumulada amb aquest programa
permetrà al Consell de Mallorca
adaptar-se a la normativa estatal i
autonòmica sobre inspecció tècnica d'aquests tipus de vehicles
dins els terminis establerts. Enguany les inspeccions s'han realitzat a 39 nuclis de població de
Mallorca.
Els punts més conflictius són
els següents: absència de retrovisors; defectes en enllumenat (funcionament i color); sistema de suport (peu de cabra, cavallet); manipulacions tub d'escapament;
mala situació de les plaques de
matrícula i manca de documentació.
De tots els pobles que han participat en aquesta campanya els
més actius han estat Sa Pobla,
amb 22 inspeccions; Sóller amb
20 inspeccions i Alaró amb 18. Sobre l'estat dels ciclomotors referent al renou no s'extreu una conclusió clara sobre un tipus de po-

antena de telefonia mòbil

L’antena de
Fartàritx a Manacor
La Plataforma contra l’antena de Fartàritx ha fet públic
un comunicat aquesta setmana exposant que la Comunitat
Europea recomana en relació
a la exposició a les radiacions
electromagnètiques que la ciutadania té el dret de decidir
quin risc vol asumir.El barri
de Fartàritx ha decidit que no
es vol exposar a les radiacions
de l `antena. El darrer ple de
Manacor acordà aprovar una
Ordenança que reguli aquest
tipus d’activitats.

ció immediata d’una ordenança municipal reguladora
de la instal·lació de noves
antenes de telefonia per tal
d’evitar més polèmiques en
el futur. Aquesta mateixa formació política ha convocat
per demà dissabte, dia 25,
una convocatòria popular
davant de l’Ajuntament de
Sant Joan en contra de l’antena de telefonia mòbil.

La protesta tindrà
lloc aquest dissabte
a les 15 hores davant
l’Ajuntament
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JULVE COMPROVA
L’EFECTIVITAT DE
MALLORCA RECICLA
La consellera de Cooperació Local,
Catalina Julve, acompanyada pel director del Club Robinson d’Espanya i Portugal, Montserrat Galmés, visità la setmana passada les instal·lacions del
Club a Cala Serena i comprovà la feina
que estan fent per contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Mallorca recicla és un programa
pioner en quan a la gestió medi ambiental.

la quinze
INTEGRANTS
CINQUENA ILLA A
FELANITX.- Els integrants del segon operatiu denominada “Cinquena Illa 2006” han estat rebuts aquesta setmana per la batlessa de
Felanitx, Catalina Soler
i la consellera d’Immigració i Cooperació del
Govern, Encarnación
Pastor. Entre els expedicionaris es trobaven
cinc descendents de felanitxers residents a Cuba i Argentina: María
Concepción Mora, Alejandra Noemí Riera, Antonio Mascaró, Isabel
Antich y Mónica Alicia
Sagrera.
Foto: GORI VICENS

LLUMS I OMBRES DE LA REVOLUCIÓ BOLIVARIANA.- Avui divendres, a les 21’30 hores, a Sa Recreativa
de Felanitx es projectarà la pel.lícula:
“La revolución no será televisada”. Hugo
Chávez, escollit President de Veneçuela
el 1998, és un heroi popular carismàtic i
imprevisible estimat per la classe obrera
del seu país al mateix temps que considerat com a bèstia negra per les estructures de poder que cerquen la seva renúncia. Després de la pel.lícula hi haurà
debat entre els assistents.

UM de Sant Llorenç
aconsegueix que
l’Ajuntament subvencioni
el transport escolar
Segons un comunicat de premsa fet
públic aquesta setmana per UM a Sant
Llorenç, “l’equip de govern es va comprometre al plenari de dijous dia 16 de
novembre a subvencionar el 50% del
transport dels estudiants de batxillerat
gràcies a la pressió del regidor d’UM
Pascual Soler”. Segons el comunicat,
“Soler va recriminar a la regidora d’educació i al batle, Mateu Puigròs, la seva
falta de paraula ja que en diverses ocasions havien manifestat la intenció de
dur a terme aquesta proposta”.
Des d’UM de Sant Llorenç recomanen que tots els pares que podrien ser
beneficiaris d’aquesta mesura es posin
en contacte amb l’Ajuntament per informar-se d’aquesta actuació.
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la setze

Ordenen sacrificar 60.000 gallines
retingudes per salmonel·la a dues
naus de Manacor i Felanitx
L
La Conselleria d’Agricultura
demanà que no es faci «alarmisme»
i tranquil·litzà els consumidors

es 60.000 gallines ponedores
immobilitzades des de dilluns
passat en dues naus de Felanitx i Manacor per la detecció
de salmonel·losi seran sacrificades i
traslladades a una planta de tractament autoritzada de la Península perquè siguin eliminades. Els dos propietaris de les granges rebran ajuts del
Govern central i, un cop hagin desinfectat les naus, les podran tornar a
omplir. Així ho apuntà dimarts passat
la consellera d'Agricultura, Margalida
Moner, qui confià que la detecció d'aquests dos casos no acabi afectant negativament el consum. Perquè això no
passi, demanà que no es faci «alarmisme» i tranquil·litzà els consumidors.
La responsable recordà que la salmonel·la just afecta la clovella dels
ous i, per tant, aquests es poden consumir igual. En tot cas, recomanà rentar-los bé abans de cuinar-los. Els ous
de les naus afectades seran tractats
adequadament i destinats a fer-ne
pols per a la restauració i rebosteria.
Segons les primeres hipòtesis, el brot
es podria haver detectat en el fems de
les naus afectades. Amb tot, aquestes
naus es troben en dues granges diferents, de propietaris distints, i conviuen amb altres naus que, tot i regirse pels mateixos criteris de neteja, no
se n'han vist afectades. Les gallines
ponedores que hauran de ser eliminades suposen gairebé un 20% de les
320.000 aus d'aquest tipus que hi ha a
Balears.
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la devuit

L’oposició de Felanitx
demana una plenària
per debatre els
recursos de C’as Corso
'oposició de l'Ajuntament -PSOE, PSM, Alternativa EUEV i l'edil del grup mixt Montse Pérez- ha sol·licitat la
convocatòria d'un ple extraordinari per tractar la resolució dels recursos presentats pels actuals propietaris dels terrenys de Cas Corso. L'oposició també demana informes del
secretari i de l'interventor. Del total de 330 veïns afectats, 160
han recorregut; 85 han pagat i altres 85 encara no han rebut les
notificacions. El principal motiu dels nombrosos recursos presentats fa mesos pels residents de Cas Cors contra la liquidació
de les quotes d'urbanització és el de la prescripció, tant del dret
a liquidar com del dret a recaptar.

L
• L'oposició també demana informes del secretari i de l'interventor.

Foto: GORI VICENS

Més il·luminació a
Ses Forques de Porreres
Després dels darrers actes vandàlics i de robatoris denunciats a l’aparcament del Camp de
Ses Forques a Porreres, l’Ajuntament de la localitat ha decidit augmentar la il·luminació de
tota la zona exterior, per evitar més actes semblants.
Segons reconeix una nota de premsa de l’Ajuntament, “les oportunes denúncies fetes pels
propietaris dels vehicles afectats pels actes
vandàlics segueixen el seu curs, sent enviades a
la Guàrdia Civil que juntament amb la policia
local de Porreres, investiguen el cas”.

• La trobada va tenir lloc a Vilafranca del Penedés.

PRIMERA TROBADA DE
VILAFRANQUES DE
PARLA CATALANA
El passat divendres 17 i dissabte 18 de novembre va tenir lloc a Vilafranca del Penedès
(Catalunya) la 1ª Trobada de Vilafranques de
parla catalana, en què participaren, a més de
l'Ajuntament organitzador, el de l'Ajuntament
de Vilafranca del Conflent (Catalunya Nord), el
de Vilafranca del Cid (País Valencià) i el de Vilafranca de Bonany. Aquesta trobada va celebrar-se amb la intenció d'establir i posar en
marxa projectes comuns que contribueixin a
una coneixença mutua entre les diferentes Vilafranques, dins el context d'un mateix marc geogràfic i cultural i amb el català com a llengua
pròpia i comuna.
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la denou

Els municipis del
Manacor incrementarà enguany la
despesa en comparació a l’any passat
Llevant es gastaran
més de 60.000 euros
en l’enllumenat
nadalenc L
a totalitat de municipis del
Llevant
de Mallorca desemborsaran aprop de 60.000 euros en el seu enllumenat nadalenc. Les principals localitats de
la zona com puguin ser Manacor, Son Servera o Capdepera gastaran aquest any quasi el doble en comparació a l’any passat voltant en instal·lar i mantenir l'enllumenat de
Nadal, que s'encendrà en els pròxims dies.
La major part de la despesa prevista correspon a la instal·lació i el
manteniment de l'enllu-

menat,
que en el
cas de Manacor , és de
gairebé més de
9 mil euros, als quals
cal afegir el consum.
La decoració dels eixos comercials d’altres localitats corre a càrrec dels propis comerciants i el municipi només pagarà el
consum, que durant aquestes festes practica doble la despesa a qualsevol altre mes de
l’any. Cap de les fonts municipals consultades ha pogut facilitar una xifra aproximada
de la despesa que es preveu. Sembla, en alguns casos, il·limitat.

la vint
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Més de 400 firmes sol.liciten
la peatonització de Conqueridor
i carrer Ciutat d’Artà
Els informes de la Policia Local i de l'arquitecta municipal avalen
que la regulació actual és ambigua i no funciona, segons EU-EV
U-EV a l’Ajuntament
d’Artà presentarà una
moció a la propera
plenària municipal relativa a
les actuacions necessàries
per garantir que el carrer
Ciutat, la Plaça del Conqueridor, i les altres vies afectades per a la peatonalització
siguin realment vies peatonals. Segons el portaveu
d’EU-EV, Julen Adrian, “la
moció ve motivada per la petició avalada per 428 firmes
registrades a l'Ajuntament,
pels informes de la Policia
Local i l'arquitecta municipal, i sobre tot, per la falta de
resposta de l'equip de govern a una reclamació dels
veïns afectats, que veuen

E

En opinió d’Adrian, “la
solució passa per tancar al
trànsit aquests dos carrers i
instal·lar-hi barreres físiques
mòbils que permetein obrirlos en casos excepcionals”.

Espais Naturals

• Els veïnats afectats demanen que els carrers siguin peatonals.

amb preocupació com els
carrer Ciutat i la Plaça del
Conqueridor, teòricament

peatonals, són un perill pels
seus fills”.

Esquerra Unida-Els Verds
denuncia que 6 mesos després de la entrada en vigor
del Reglament Municipal pel
qual es regula la circulació
de vehicles de motor dins els
Espais Naturals del terme
d'Artà, l'equip de govern no
ha fet res per fer-lo complir.

Un grup de 25
monitors es fan
càrrec de més de
230 nins a les
escoletes d’estiu
de Son Servera
L’Ajuntament anima els joves del municipi a fer els cursos de monitors per tal que siguin ells els qui ocupin les places laborals i no persones,
amb titulació, d’altres municipis. La demanda del servei ha
augmentat tant al darrer any
que s’han hagut d’habilitar
nous espais i han estat contractats dos directors de
temps lliure i 25 monitors, a
més dels 8 coordinadors dels
serveis educatius de l’Ajuntament.
Un grup de 237 nins s’han
inscrit, aquest mes de juliol, a
les Escoletes d’Estiu del municipi de Son Servera. Per atendre aquest grup d’infants, l’Ajuntament ha contractat un
equip de 25 monitors, un auxiliar tècnic per atendre un nin
amb problemes de mobilitat i
dos directors de temps lliure.
A més s’han habilitat espais a
Cala Millor i Son Servera amb
l’objectiu de facilitar l’accés a
les escoletes d’aquelles persones que no tenen vehicle propi.

la vint-i-una
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• al tancament

Vodafone fa comptes que l’antena de
Fartàritx funcioni abans de cap d’any
L’empresa va signar ahir el comptador de corrent amb la companyia Gesa
a companyia de telefonia mòbil Vodafone
España SA té intenció
que la polèmica antena de
la barriada de Manacor pugui entrar en funcionament
abans de despedir el present any, segons ha pogut

L

sabre de franc.
La pròpia empresa ahir
mateix va signar amb la
companyia Gesa el contracte que fa possible la instalació d’un contador de subministre elèctric a l’aparell
transmisor i que podria ser

• Equip del Fisiomèdia Manacor.

(2-1) El Fisiomèdia
Manacor cedeix el
primer partit a València
Els manacorins feren una bona primera part
Primera derrota de la temporada del
Fisiomèdia Manacor que no va saber traduir amb gols una molt bona primera
meitat i que va veure com el OHL Politécnica València capgirava el resultat a
favor seu en la segona part de l’encontre.
OHL POLITÉCNICA VALÈNCIA
2.- Luna, Muniz, Susky, Charly y Duda.
También jugaron: David, Santi, Català y
Tamarit.
FISIOMÈDIA MANACOR 1.- Toñete, Tirado, Matheus, Gréllo y Oscar Redondo. También jugaron: Jesús Illán,
Paulinho, Iago Socastro y Ferreira.
ÀRBITRES: Moreno Millán y Núñez
Camuñas (Colegio Catalán). TARGETES: Grogues: Duda (min. 2), Tamarit
(min. 8), Oscar Redondo (min. 27), David
(min. 32), Charly (min. 38) y Paulinho
(min. 39). Vermella: Santi (min. 20).
GOLS: 0-1 (min. 3) Oscar Redondo. 1-1
(min. 27) Duda. 2-1 (min. 40) Duda. INCIDÈNCIES: Pabellón Universitario.
Ple.

• Santiago Marquez, president de la
FEFS, amb el president de Fisiomedia
Manacor, Miquel Jaume.

instalat la proxima setmana.
Aquesta notícia ve a confirmar els temors dels propis veïnats afectats en contra de l’antena, i que demostren que la pròpia empresa
interessada en la instalació

de l’antena continua amb la
tramitació adminsitrativa
corresponent sense tenir en
compte les protestes veïnals.
Cal recordar que els propis veïnats la setmana passada traslladaren una vega-

da més les seves protestes a
l’Ajuntament de Manacor,
en el transcurs de la plènaria municipal que va decidir, a proposta d’ALM-UM,
l’aprovació d’una Ordenança municipal que reguli
aquest tipus d’activitats.
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Federer imbatible
El suís torna demostrar a Shanghai per què és el numero ú

solit en un any.
La darrera final disputada a Shanghai, la segona més
curta en jocs de la història
del Màsters, de les disputades a de cinc sets, va demostrar que Roger Federer és el
millor tennista del món.

Nadal: “Federer i jo no rivalitzam”

• Nadal i Federer aquesta setmana en un acte comercial.

• Federer va demostrà al Masters Series de Shanghai perque és el millor.

l suís Roger Federer
va tornar a demostrar
que és el millor tennista del món. Després del
darrer partit memorable davant Rafel Nadal, el suís va

E

guanyar diumenge passat la
final de la Copa Màsters de
Shanghai. Es va imposar al
nord-americà James Blake
per 6-0, 6-3 i 6-4 en una hora
i mitjana de joc. Amb aquest

darrer triomf, Federer tanca
la millor temporada de la seva carrera, amb el dotzè títol
i amb uns guanys de
8.343.885 dòlars, una xifra
que cap altre jugador ha as-

El tennista manacorí ha assegurat que Roger Federer i ell
no són "rivals" i que es manté ferm en el seu lema de "treballar cada dia perquè les coses mai es torcin". En una entrevista publicada en el periòdic indi The Hindustan Times,
Nadal referint-se a Federer, va afirmar que manté amb el suís una bona relació. "El que passa és que juguem sovint i els
partits solen ser durs i igualats, per això resulten tan interessants. Però Roger és un jugador molt complet i per guanyar-li necessites jugar al 120 per cent", va dir Nadal, que ha
guanyat al suís en quatre ocasions aquesta temporada.

Buffet de desayunos y meriendas - Buffet diario - Almuerzo - Bodas, Comuniones y Banquetes

A partir del VIERNES, día 24 de noviembre
les atenderemos en el nuevo restaurante
“Es Cantó” de MONTUÏRI km 30,
donde podrá seguir disfrutando de nuestro buffet diario.
NOVEDAD: Show-Cooking y música en vivo.
Ctra. Palma-Manacor km. 30 - MONTUÏRI - Mallorca

Tel. 971 64 40 01
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“El ser humano es un hijo de puta
y eso es una certeza absoluta”
Arturo Pérez-Reverte, a la presentació de la
seva darrera novel·la “El pintor de batallas”

Podríem despedir l’any abans d’hora?
L’Observatori de Costitx descobreix un meteorit que s’acostaàa a la terra el pròxim mes de Desembre

E

l doctor Reiner Stoss, de l'Observatori Astronòmic de Costitx,
el doctor José Luís Ortiz de
l'Institut d’Astrofísica d'Andalusia
i els seus col·laboradors en La Sagra (Granada), han detectat un asteroide d'uns 300 metres de diàmetre potencialment perillós per a la
Terra. Pel que es veu, el descobriment es va produir la nit del passat

• Trajectòria del meteorit.

18 de novembre, però davant la
magnitud de la roca aquesta ja ha
entrat en ‘la llista negra’ mundial
al ser classificada com objecte potencialment perillós (PHA, Potentialy Hazardous Asteroid, segons la
classificació anglosaxona).
Mai les entranyables festes nadalenques s’havien vist tant amenaçades. Serà nou el regal d’Os-

• Imatge de l’observatori.

sama B.L. al món ?. Les observacions obtingudes per un dels telescopis de gran camp de l'observatori
de La Sagra, han permès determinar que l'òrbita de l'asteroide est à
pròxima a la Terra. L'asteroide, denominat ara ‘2006 WH1’, s'acostarà a nosaltres el dia 27 de Desembre. Podríem despedir l’any
abans d’hora?.

El nou “canapé” de Burger King
Burger King no es dóna per vençut en la seva particular batalla
amb el ministeri de Sanitat. Primer, el departament d'Elena Salgado
va reclamar la retirada de la publicitat de l’hamburguesa XXL, després l'Agència per a la Seguretat Alimentària va amenaçar amb denunciar la cadena de restaurants i ara Burger King respon amb fatxenderia: no només no va retirar l'anunci, sinó que ara treu una nova hamburguesa alta en calories, la Triple Whopper. El darrer “canapé” de Burger King.
• Calories a bufetades.

• Notícia difosa per PRNoticias.

Franco només un
Gràcies al domini “malaprensa.com” ens enteram d'aquesta divertida ficada de pota. En la pàgina PRNoticias (dedicada a informar
sobre els mitjans) la portada inclou (aparentment des de les 13:26 del
passat dimarts, dia 20) aquesta referència a la mort de Franco: “La
prensa se olvida de Franco en el aniversario de su muerte”. La fotografia que acompanya el text és la de l’ex-director d’El Periodico de
Catalunya, Antonio Franco. Ja els hi val !.

• L’altre Franco. El d’El Periódico.

Un Touareg
arrossega un 747
L'avió utilitzat per a la demostració va ser
un Boeing 747-200 que ja està fora de servei i
pesa 155 tones. Volkswagen va calcular inicialment que el Touareg podria arrossegar 200 tones i fins i tot va fer una prova preliminar amb
un 747-400 de 190 tones.
Desafortunadament, l'únic avió que van
poder aconseguir per a la prova amb la premsa va ser el de la foto.
• El Touareg va aconseguir moure un Boeing 747.
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