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Manacor, 24 de novembre de 2006 la sis

L’ÚS DE LES
ENERGIES

RENOVABLES
El delegat de Comerç, In-

dustria i Energia de Mana-
cor, Andreu Vecina, va assis-
tir el passat dilluns a les  jor-
nades del PIER ( Pla d’Im-
puls a les Energies Renova-
bles ) 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 ac-
tuació forma part del Pla Di-
rector Sectorial Energètic. 

• El delegat Andreu Vecina, va assistir a les jornades informatives.

L’enginyer Higini Arau
visita Manacor

Aquesta setmana l’enginyer acús-
tic Higini Arau Puchades es va
desplaçar a Manacor  per tal de

firmar el Contracte d’Assistència Tècni-
ca per l’ assessorament i definició acús-
tica del nou Auditori de Manacor; Higi-
ni Arau és una de les grans figures en el
món de l’estudi dels temps de reverbe-
ració. Ha participat en nombrosos pro-
jectes i un d’ells és la reforma del Tea-
tre Liceu de Barcelona juntament amb
els arquitectes Lluís Dilme i Xavier Fa-
bré 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 pro-
cessos de màxima complexitat pel pro-
pi 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’enginye-
ria.

Constituïda 
l’Associació
Al Maghreb

Manacor és un dels Municipis
amb major assentament dels
immigrants magrebins resi-

dents 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 asso-
ciació al nivell dels Illes Balears, a fa-
vor de la integració efectiva del col·lec-
tiu en la societat receptora.

Segons la nova Associació, “En Ma-
nacor, com en qualsevol altre municipi
dels Illes, seguim tenint obstacles sig-
nificatius per assolir la plena integra-
ció, en el camp de l'habitatge, de l'edu-
cació, de la formació, de realitzar en
millors condicions les nostres activi-
tats socioculturals, de tenir el dret al
descompte de viatges entre illes i la pe-
nínsula, de la participació en la vida
política, d'accedir a l'ocupació, de te-
nir espais de participació, entre altres
necessitats”. 

Manacor és un dels
Municipis amb major

assentament dels
immigrants magrebins




