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Alerta contra 
la corrupció! 

A
les organitzacions, especialment a les públiques, la
corrupció és una pràctica que consisteix en la utilit-
zació de les funcions i mitjans en benefici personal
dels seus gestors. És el mal ús del poder per aconse-

guir un avantatge il·legítim, que pot esser econòmic o d'una al-
tra índole. 

Tots els tipus de govern són susceptibles a la corrupció políti-
ca. Les formes de corrupció varien, però les més comunes són
els suborns, extorsions, tràfic d'influències, fraus, malversació,
i nepotisme. La corrupció facilita sovint un altre tipus de fets
criminals com el tràfic de drogues, blanqueig de diners, i àdhuc
la prostitució. 

La corrupció, com a desnaturalització del públic a favor del
privat, és un problema de gran complexitat, perquè involucra
diversos actors, raons i espais d'actuació a nivell local, regio-
nal, nacional i global. Aquest procés és normalment ocult però
les seves conseqüències, més prest o més tard,  es fan visibles. 

Els efectes de la corrupció són devastadors i plantegen un se-
riós desafiament de canvi. La corrupció en eleccions i en els
cossos legislatius redueix la credibilitat i distorsiona la repre-
sentació en la creació de noves normes; en el poder judicial
compromet  l'estat de Dret; i en l'administració pública dóna
com a resultat la disposició injusta de serveis i recursos. 

Per tant, aquest fenomen planteja una amenaça per a l'esta-
bilitat i seguretat de les societats, en soscavar les institucions i
els valors de la democràcia, l'ètica i la justícia. Compromet a
més a més el desenvolupament sostenible i l'imperi de la llei. La
corrupció és un càncer que cal evitar que arreli. A l'Amèrica Lla-
tina s'han donat alguns exemples de com la perversió i la im-
moralitat política han conduït milers de persones a la fam, la
misèria i a emigrar dels seus països d'origen. 

És responsabilitat de tota la societat civil, dels Estats, i de les
organitzacions, lluitar en la prevenció i l'eradicació de la co-
rrupció. Hem d'exigir un major control en la gestió dels recursos
econòmics públics; l'adopció de mesures que evitin l'enriqui-
ment il·lícit, com la declaració jurada de béns; una major trans-
parència i l'obligatorietat de retre comptes; així com la recupe-
ració d'actius i no permetre de cap manera la “impunitat”. Tot
plegat de conformitat amb els principis fonamentals del nostre
ordenament jurídic. 
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"Els de Cabrera" de Joan Rigo es presenta
al Teatre Principal de Santanyí 

El llibre reivindica la dignitat d'una família
santanyinera víctima de la Guerra Civil Espanyola 

JOANA ESCANDELL

S
etze anys van passar des que
Jeroni Bonet Barceló va con-
tar al seu nebot Joan Rigo
Bonet tot el que havia succeït

a la seva família a Cabrera durant la
Segona República, el cop d'Estat i la
guerra espanyola. Jeroni turmentat
pels records li va explicar la seva
tragèdia, la repressió i injustícies que
durant molts anys va patir en silenci.
Aquest testimoni enregistrat la tar-
dor de 1992 ha estat la base del llibre
titulat "Els de Cabrera 1936-1946". 

La família Bonet-Barceló s'havia es-
tablert a l'illa de Cabrera on treballa-
ven com a pagesos, l’any 1932 i des
d'aleshores eren coneguts al seu po-
ble, Santanyí, com "els de Cabrera".
Ells van viure els fets i els canvis so-
cials que va experimentar la societat
espanyola d'aquella època. Marc Bo-
net Escalas, el pare,  i els seus dos fills
Jeroni i Antoni van ser condemnats a
trenta anys de reclusió major per "ad-
hesió a la rebel·lió" i amb l'agreujant
d'ésser "esquerrans", per un Consell
de Guerra l’any 1943. Ells van patir
presó, càstigs i treballs forçats en
nombrosos centres de detenció de
Palma i la península. Però cap d'ells
era militar, i segons ells no pertan-
yien a cap partit, ni havien manifestat
mai la seva ideologia política. Al
complir els 65 anys, Marc Bonet fou
alliberat i al desembre de 1945 va
sol·licitar l'indult per als seus dos

fills, que es trobaven a les presons de
Zamora i Chinchilla respectivament.
L'indult se li va concedir i foren alli-
berats al gener del 1946.  

Segons l’autor, els de Cabrera no
varen tenir un judici just, a l'igual de
milers de persones a Espanya, i els
condemnats varen passar a la histò-
ria com criminals, ja que cap d'aques-
tes sentències, dictades durant la
guerra civil i la dictadura franquista,
han estat anul·lades i arriben als nos-
tres dies com a sentències fermes. La
publicació d’aquest llibre pretén de
recuperar la memòria històrica agre-
dida i marginada durant molts anys.
Joan Rigo va assenyalar que el seu
treball ha estat un “deute moral de
fer conèixer el que li va succeir a la
meva família i es un petit homenatge
a totes les víctimes”. 

El llibre va ser presentat per l'histo-
riador Miquel Sbert Barceló. A l'acte

també va assistir el batle de Santanyí,
Miquel Vidal; i el regidor de Cultura,
Cristòfol Vidal. La publicació ha estat
editada per Edicions Documenta Ba-
lear i patrocinada per l'Ajuntament
de Santanyí. El pròleg és de Margali-
da Capellà Roig. 

L'obra aporta una extensa docu-
mentació, treta d'arxius civils i mili-
tars, així com fotografies i corres-
pondència familiar. Cristòfol Miquel
Sbert va manifestar que “La memòria
és una manera de conèixer el present.
Benvinguda, per tant, aquesta nova
contribució a la recuperació de la
nostra història perquè el temps sol no
basta per curar les ferides  si no es
conta la història tal com va ser. Però, i
hem de remarcar-ho, per aconseguir-
ho, ningú no s’hauria de sentir dipo-
sitari de cap classe de fets històrics, ni
de resentiments covats de les genera-
cions anteriors”. 

L’arqueòleg Guillem Rosselló Bordoy ha tret un llibre 
sobre les teules del Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor

J. E.

S
ota el títol "Les teules del
Claustre" del s’ha pre-
sentat un nou llibre, del
qual són autors el Doctor

Guillem Rosselló Bordoy i Patri-
cia Monserrat Berenguel. Aques-
ta publicació està editada per la
Fundació de l'Antic Convent
dels Franciscans, amb el patroci-
ni de la Conselleria d'Educació i
Cultura, Sa Nostra, i l'Ajunta-

ment de Llucmajor. L’acte de pre-
sentació s’ha celebrat a l'Auditò-
rium del Claustre de Sant Bona-
ventura i ha estat presidit pel ba-
tle, Lluc Tomàs.  El llibre explica la
història des de la descoberta de les
teules pintades a Llucmajor fins a
la seva classificació i restauració.
També han assistit l’historiador
Guillem Rosselló Bordoy; el presi-
dent de la Fundació, Joan Jaume
Mulet; i el director de l'Obra Social
de Sa Nostra, Andreu Ramis. 

La presentació del llibre s’ha celebrat a
l'Auditòrium del Claustre.

Cristòfol Vidal, Joan Rigo, Miquel Vidal i Miquel Sbert. 
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Camargo ret un tribut a la bellesa
natural a través del paisatge 

El pintor afirma que el paisatge li ho diu tot, l’albada,
la solitud dels carrers, les cases derruïdes, la teula vermella... 

ELIZABETH SÁNCHEZ 

J
esús Pablo Camargo va néi-
xer a Granada en 1949. Essent
molt petit els seus pares es
van traslladar a Valladolid on

va transcórrer la seva infància i part
de la seva joventut. Allà va estudiar
dibuix a l'Escola d'Arts i Oficis. Ca-
margo és a més un gran afeccionat
a la música i durant els seus pri-
mers anys compaginava el cant
amb la pintura. L’any 1972 va venir
a Mallorca com a cantant d'una or-
questra, ja que amb l'apogeu del tu-
risme cercaven grups musicals de

la península, però mai no va deixar
la pintura. 

El seu ha estat un aprenentatge i
experimentació constants. Durant
tres anys va dibuixar figures al car-
bó i amb el temps va anar desco-
brint el color. Al 1980 va realitzar la
seva primera exposició i anys més
tard es va dedicar professionalment
i exclusiva a la pintura. 

La línia estilística dels seus qua-
dres alterna l'art abstracte, figuratiu
i impressionista. Com a tema, el
paisatge ha marcat tota la seva tra-
jectòria artística. En veure les seves
obres ningú no pot dubtar que Ca-

margo sigui un gran paisatgista, ju-
ga amb la llum sense fronteres i
plasma d'intensos colors els seus
llenços com un tribut a la bellesa
natural. Ell ha manifestat que el
paisatge li ho diu tot, la posta del
sol, la solitud dels carrers, l'albada,
els prats... Els seus quadres evo-
quen una sensació d'assossec, però
a estones es mostra inquiet i vehe-
ment. "De fet, Mallorca és fàcil de
pintar, cada temporada et dóna uns
colors diferents, a l'hivern els amet-
llers i a la primavera roselles. M'a-
graden molt els vermells" va assen-
yalar l'artista i va afegir que cada

lloc té un color especial. "Quan vaig
a Amsterdam, m'encanta veure el
color dels canals, aquests grisos.
M'encanten els colors de Vallado-
lid, els ocres de Castilla la vella, de
les cases derruïdes, de la teula ver-
mella... En canvi, la figura humana
no em diu res, l'home ho espatlla
tot", ha dit. 

Camargo ara està pintant temes
urbans, gaudeix de col·locar més
les coses, de construir. Últimament
ha treballat a Lisboa, Palma, França
i Marroc. El pintor troba que l'art ha
d'esser sincer, senzill i sense massa
artificis. Considera Busser (Sebastià
Busquets Servera) un gran mestre,
de qui va heretar les claus del color.

De Miquel Barceló pensa que és un
exemple de pintura honesta i mo-
derna, que l'entén tothom. També li
agraden els quadres de Miquel Lla-
brés, Tarrasó, o Bernareggi. "Crec
que cal anar consumint etapes i no
conformar-se amb elles. De Santan-
yí ho he pintat quasi tot, les seves
cales i racons, especialment el mer-
cat que dóna vida al municipi" ha
assenyalat.  

Els projectes immediats de Jesús
Camargo són exposar al Museu i
Fons Artístics de Porreres, al prò-
xim agost i setembre; al Claustre de
Sant Domingo al novembre, al Di-
jous Bo d'Inca; i a la sala d'exposi-
cions del BBVA de Valladolid, al de-
sembre. 

Jesús Camargo al seu estudi.  

Pintura i Escultura

Castilla. 65x54 cms. Acrílic damunt tela.

Lisboa. 81x65 cms. Acrílic damunt tela

Plaça de la Regna, Palma. 146x114 cms. Acrílic damunt tela.

Roselles 100x70 cms. Acrílic damunt tela.
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Història del Far de Cap Salines:
llum per a navegants i investigadors 

Actualment les instal·lacions alberguen una estació
experimental d'ecologia i oceanografia litoral 

CARLES RIPOLL

L
'origen dels fars
no és molt difícil
d'imaginar, ja
que resultaven

imprescindibles per a la
navegació durant la nit.
L'home va començar uti-
litzant fogueres col·loca-
des a llocs estratègics.
Normalment se situaven
dalt d'una muntanya prò-
xima a la costa, de mane-
ra que fossin visibles des
del mar, ja que a l'obscuri-
tat es perdien els punts de
referència utilitzats du-
rant el dia. Des d'allà es

van començar a construir
estructures que elevessin
les fogueres i que prote-
gissin el foc de situacions
temporals adverses que
podien apagar-lo. 

El nom de far prové
d'una torre recoberta de
marbre d'uns 160 metres
d'alçada, que es va erigir
en l'illa de Pharos, situa-
da a l'oest de la desembo-
cadura del Nil i enfront
de la ciutat d'Alexandria.
El Far d'Alexandria va

ser construït l'any 285
a.C. i va ser el far més fa-
mós del Mediterrani,
considerat una de les set
meravelles del món. Per
això va donar nom a
aquesta mena de torre
amb llum que se n'ha
anat perfeccionant al
llarg dels segles fins arri-
bar als nostres dies. 

Però la història del Far
de Cap Salines és relati-
vament recent. Va ser
construït en 1866 i està

ubicat al Sud de Mallor-
ca, 39º 16' N / 3º 03' E, al
límit del terme municipal
de Ses Salines i Santanyí.
Està a 17 metres sobre el
nivell de la mar i té un
abast de 13 milles.
Aquest far és fonamental
en les rutes entre la part
occidental de Mallorca i
la costa est; així com en la
navegació cap a Menorca.
Senyalitza a més a més el
canal que forma Mallorca
amb Cabrera. 

Segons dades de l'Auto-
ritat Portuària de Balears,
el Far de Cap Salines es va
projectar molt a prop de la
costa i per tant, subjecte a
l'acció del polsim d'aigua
quan no del propi onatge;
per això es va redactar un
segon projecte separant
l'establiment 60 metres
del mar. Es va construir
un camí de servei d'uns
13km de longitud a través
dels terrenys de Sa Vall i
de Sa Vallet, finques del
Marquès  del Palmer, qui
va cedir gratuïtament els
terrenys. Al maig de 1960
es va posar en servei una
instal·lació d'aerogenera-
dors, primera a Espanya
en el seu gènere que no va
tenir èxit degut principal-
ment a l'absència de vent
amb la velocitat requeri-
da, i en conseqüència va
ser substituïda per dos

grups electrògens. Al 1957
s'havia produït el recrei-
xement de la torre en 6,5
m per augmentar l'abast
geogràfic. Als anys vui-
tanta s'incorpora el siste-
ma fotovoltaic, i fou el
primer far d'Espanya que
va funcionar amb panells
de cèl·lules solars. Actual-
ment els antics habitatges
del far estan ocupats per
unes instal·lacions cientí-
fiques de l’Institut Medi-
terrani d'Estudis Avançats
(IMEDEA). 

La primera estació de
Recerca Costanera del
Mediterrani 

El projecte de crear un
centre d'investigació
científica es va iniciar el
maig del 2003, quan el
Consell Superior d'Inves-
tigacions Científiques
(CSIC) i l'Autoritat Por-

tuària de Balears van sig-
nar un conveni per a la
gestió i ús de les de-
pendències del far, per
part de l'IMEDEA. El
conveni establia la cessió
de l'ús dels diversos es-
pais -per un termini de
cinc anys prorrogables- a
excepció de la torre del
far.

L'IMEDEA és un insti-
tut universitari que rea-
litza recerques interdisci-
plinàries de qualitat, amb
relació al medi ambient
tant terrestre com marí.
La primera estació d'In-
vestigació Costanera del
Mediterrani es va posar
en funcionament el no-
vembre del 2005. 

A l'estació experimen-
tal d'ecologia i oceano-
grafia litoral, els científics
han pogut estudiar la mi-
crobiologia marina, la

qualitat de les aigües, les
poblacions de posidònia
o els corrents marins.

L'estació està oberta a
investigadors i oceanò-
grafs de tot el món, on
també es podran realitzar
estudis sobre la influèn-
cia que exerceixen les
marees sobre el canvi
climàtic que afecta el pla-
neta. 

La reconversió de l'an-
tic far de Cap Salines en
una Estació d'Investiga-
ció marca una fita impor-
tant en la recerca en eco-
sistemes marítims, no so-
lament a nivell de l'estat
espanyol, sinó de tota la
conca Mediterrània. 

Fins fa poc, no existia
cap estació d'aquestes ca-
racterístiques, ubicada en
una zona verge del litoral
de Mallorca i declarada
Reserva Marina.

El Far de Cap Salines va ser construït en 1866 i està ubicat al terme municipal de Ses Salines.



Dansa

10 jjuulliiooll 22000088

talaia Gastronomia

11jjuulliiooll 22000088

talaia

Porreres celebra la seva festa de l'albercoc
amb degustacions i exposicions de plats 

JOANA ESCANDELL

É
s temps d'albercocs a
Porreres i amb aquest
motiu es va presentar
a l'antic local de l’es-

corxador municipal la VIII
Degustació de confitura d'al-
bercoc i la VI Mostra de plats
elaborats amb la fruita, orga-
nitzades per la Cooperativa
Agrícola de Porreres i l'ajunta-
ment de la localitat. Un encon-
tre que s'ha celebrat al poble
amb un notable èxit de partici-
pació. 

Prop d'una trentena de persones
es van inscriure en el concurs, i
aportaren les seves mostres, en tres
categories diferents: confitures,
plats dolços i plats salats. El jurat va
estar integrat per Paquita Tomàs,
cuinera de reconegut prestigi; Car-
me Roselló, del Departament de
Química de la UIB; Immaculada

Bestard, de l'Associació pel Foment
dels Aliments de les Illes Balears
(AFAIB); i un representant de les
entitats organitzadores. 

El jurat va valorar els productes
participants en la mostra, conside-
rant el seu color, intensitat, textura,
fluïdesa, gust i acidesa; així com la
intensitat de l'aroma. El públic as-

sistent també va tenir l'opor-
tunitat de degustar aquests
productes. Cal destacar, com
a novetat d'aquesta edició, la
instauració del premi "Jaume
Canyelles Mut", en honor a
un dels membres del jurat,
que morí recentment. 

Aquesta iniciativa pretén
promocionar els productes
agrícoles de Porreres i fomen-
tar el consum d'albercoc entre
la població de Mallorca. La
temporada de la recollida de
l'albercoc s'allargarà fins a la
segona setmana de juliol.

Fonts de la Cooperativa Agrícola de
Porreres van assenyalar que des
d’aleshores s'han recollit 45 tones
d'albercocs de les varietats "canins",
"roig carlet", i en més petita propor-
ció del tipus "primerenc" i "galta".
La previsió és recollir un total de
200 tones d’aquesta fruita a tot el
municipi, al final de temporada. 

El jurat va valorar la textura, fluïdesa i aroma de les
mostres.

Més investigació
per elaborar vins de

gran qualitat

Les varietats de vinya
autòctones a les Illes

han estat objectes
d’investigació i estudi 

SANDRA GONZÁLEZ

L
a Conselleria d’Agricultura
i Pesca, a través de l’Insti-
tut de Recerca i Formació
Agrària i Pesquera (IR-

FAP), està desenvolupant el projec-
te de recerca anomenat “Caracterit-
zació morfològica i agronòmica de
varietats autòctones de Balears i
avaluació de la seva aptitud enolò-
gica: composició antociànica i perfil
aromàtic”, encapçalat per l’equip
del Dr. José Escalona.

El projecte té una durada de tres
anys (2006-2009) i té com a objectiu
estudiar el potencial de les varietats
autòctones minoritàries de les Illes
Balears de cara a la possible obten-
ció de vins de qualitat. 

Segons els primers resultats de
l’estudi, dues varietats ofereixen un
potencial molt important. Es tracta
de la varietat de raïm blanc “Giró” i
la varietat negre “Gorgollassa”.
Ambdues presenten  un bon com-

portament agronòmic, un creixe-
ment molt equilibrat, amb una gran
qualitat sanitària, ja que tenen una
baixa sensibilitat a les malalties. La
seva aptitud enològica també ha
donat excel·lents resultats.

S’ha experimentat amb 25 varietats
autòctones, entre les quals es troben
les varietats blanques:  Argamusa,
Callet blanc, Mateo, Quigat, Valent
blanc,  Vinater blanc; i les varietats
negres: Calop, Escursac, Esperó de
Gall, Fernandella, Fogoneu francès,

Gafarró, Galmeter, Mances de Cap-
dell, Mances de Tibus, Mandó, Saba-
ter, Valent negre i Vinater negre.

La consellera d’Agricultura i Pes-
ca, Mercè Amer, ha assegurat que
“la investigació és un pilar fona-
mental i que tenim plenament assu-
mit. Estarem al costat del sector
perquè els fruits d’aquestes investi-
gacions millorin encara més el bon
nom del vi fet a la nostra terra.”

Per tal de promocionar la fruita, els agricultors i la gastronomia local 

La consellera d’Agricultura i membres
de l’IRFAP

El grup folklòric Brot de Taperera de Campos
celebrarà el seu 25é aniversari de creació 

Des de la seva creació en 1983, la agrupació ha participat 
activament a les festes i celebracions del poble 

SANDRA GONZÁLEZ

L
a dansa folklòrica
és un ball tradi-
cional i represen-
tatiu que distin-

geix una regió, ciutat, o
poble. A Mallorca el ball
tradicional era normal-
ment executat per mem-
bres d'una comunitat de
pagesos, com a part de la
seva tradició cultural. 

Al terme municipal de
Campos, a ran de la ins-
tauració d'una escola de danses
folklòriques, es va crear una agru-
pació de ball l’any 1983. El nom
“Brot de Taperera” va sorgir en
consideració a un mitjà tradicional
de subsistència d’aquella vila i que
encara s’aprofitava.  La seva princi-
pal impulsora i fundadora ha estat
Francisca Mulet Salom, junt al seu
marit Maties Lladó Oliver. 

El grup va començar amb 20 per-
sones i l'acompanyament musical
de guitarres, bandúrries i castanye-
tes. Segons ha explicat Mulet, la
primera actuació del grup va ser el

16 de juliol de 1983, per a les festes
de la Mare de Déu del Carme de Sa
Ràpita. "De llavors ençà, el grup s'-
ha anat renovant constantment. Ha
passat moltíssima gent i hem tingut
els nostres alts i baixos" va dir. La
música també ha evolucionat amb
els anys perquè s'han incorporat
nous instruments musicals i can-
tors. Les lletres de les cançons són
de 1957.

Pel que fa a la forma de ballar,
Mulet va destacar la gran diversitat
de moviments, encara que tots pro-
cedeixen dels boleros, jotes, matei-

xes, fandangos i parats.
"No és el mateix fer una
mostra que una ballada.
Una ballada és més infor-
mal, es fa un rotlo i es ba-
lla de tot amb més lliber-
tat” va manifestar la mes-
tra. 

El vestuari és de dos ti-
pus per a homes i dones:
un el típic de dia de tre-
ball i l’altre per a les fes-
tes. La indumentària de
feina per a homes consis-
tia en una camisa de qua-

dres de color, calçons rústics, calces
de color, i espardenyes de goma.
Les dones portaven un volant de
color, una brusa amb màniga curta
amb manegots, falda de dos colors,
un davantal de matances, calces de
colors, espardenyes d'espart, i ca-
pell de palma.  

Actualment Brot de Taparera està
constituït per 29 integrants: 5 ho-
mes, 13 dones, i 11 músics entre
cantors, flabiols, xeremies, guita-
rres, violins, baix i castanyetes. "No
volem perdre les antigues arrels" va
assenyalar Francisca Mulet. 

Brot de Taparera en una de les seves actuacions 

Primera Trobada d'Escoles de Ball Mallorquí celebrada a
Campos al juny de 1986.
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CINEMALa creació artística ha estat l’eix

fonamental de la 1ª Mostra d’Art
i Artesania de Santanyí

A la demostració han participat pintors, escultors, ceramistes, fotògrafs,
cantants i agrupacions folklòriques del municipi

Entrevista/ Maria Monserrat, regidora de Festes de l'Ajuntament de Santanyí 

SANDRA GONZÁLEZ

A
mb la participa-
ció de més de 60
artistes i arte-
sans del muni-

cipi, s’ha estrenat la pri-
mera Mostra Mostra
d’Art i Artesania de San-
tanyí. Durant dos dies,
els protagonistes de la
jornada han presentat els
seus treballs a la Plaça
Major de la vila, la Plaça
Constitució, i el carrer
Portell. 

El consistori va habili-
tar carpes i estants per
acollir les diferents expo-
sicions de pintors, escul-
tors, ceramistes, fotò-
grafs, músics i artesans;
així com les associacions
de mestresses de casa,
gent gran i  agrupacions
folklòriques del municipi.

Aquesta iniciativa, sor-
gida des de la regidoria
de Cultura que ostenta
Cristòfol Vidal, ha estat
una aposta per potenciar
tot el que envolta l’art i

l’artesania del poble i ha
comptat amb una gran
afluència de públic. 

Vidal va fer una valora-
ció molt positiva i va as-
senyalar que “Tenim tot
un potencial cultural que
considero molt just que
es doni a conèixer de cara
a l’exterior, perquè la
gent dels altres pobles sà-
piguen que Santanyí és

un municipi molt viu en
aquest aspecte. A vega-
des donam molta im-
portància a tot el que ens
ve de fora, però si obser-
vam el que es fa a l’inte-
rior del poble ens ado-
nam de que tenim molt
que ensenyar a la gent
dels altres indrets”

Un altra atractiu d’a-
questa convocatòria va

ser que durant el primer
dia hi va haver diverses
actuacions musicals i cer-
caviles amb els gegants
del poble, Bernat Cin-
claus i Maria Ramis. El
segon dia es va continuar
amb l’actuació de la Ban-
da Municipal de Música,
els grups locals Es Reve-
tlers, Ordi Broix i la Colla
de Xeremiers.

La primera mostra s’ha estrenat amb una gran afluència de públic. 

Els regidors Cristòfol Vidal i Llorenç Galmés amb membres
d’Ordi Broix. Caterina Bonet al costat del batle i el seu marit. 

“De l'arrel religiosa de Sant Jaume s'ha
derivat a una festa popular en què la
gent surt al carrer per passar-ho bé”

AAllss pprròòxxiimmss ddiieess
ttiinnddrraann lllloocc lleess ffeesstteess
ddee llaa MMaarree ddee DDééuu ddeell
CCaarrmmee ddee CCaallaa FFiigguueerraa
ii lleess ddee SSaanntt JJaauummee aa
SSaannttaannyyíí.. LLaa rreeggiiddoorraa
ddee FFeesstteess eennss ccoommeennttaa
eellss aacctteess mmééss
ddeessttaaccaattss ii lleess
nnoovveettaattss pprrooggrraammaaddeess
ppeerr cceelleebbrraarr aaqquueessttss
ddiieess ttaann sseennyyaallaattss eenn
hhoonnoorr aallss sseeuuss ssaannttss
ppaattrroonnss.. 

ELIZABETH SÁNCHEZ

- Quins seran els prin-
cipals actes que es cele-
braran a Cala Figuera,
que són el preàmbul a les
festes de Sant Jaume? 

- Les festes de Cala Fi-
guera tenen un caràcter
mariner, atès que la Mare
de Déu del Carme és pa-
trona dels pescadors i
precisament, Cala Fi-
guera és un port
pesquer.

Per aquest motiu, l'acte
central es celebrarà el 16
de juliol, festivitat del
Carme. A l’església parro-
quial es realitzarà un ofici
solemne i quan acabi l'ofi-
ci religiós, la imatge de la
verge serà traslladada en
processó fins el moll,
acompanyada per la Ban-
da Municipal de Música
de Santanyí. Enguany no
sabem encara si podrem
fer la processó marítima,
perquè ha hagut alguns
canvis en la normativa. El
que sí que tindrem serà la
Nit d'Havaneres que és
un acte consolidat. En
aquesta edició tindrem
dos grups d'havaneres i
un sopar solidari organit-
zat per la junta
local de
l'Asso-
c i a -

ció Espanyola Contra el
Càncer. També he de des-
tacar el concert d'Entre-
veus, que és un grup mu-
sical format per tres dones
de Santanyí.

- Suposo que enguany
les festes es viuran d'una
manera diferent per les
dificultats econòmiques. 

- Volem aparcar els pro-
blemes per uns dies i re-
trobar-nos amb familiars
i amics. Això sens dubte
ens ajudarà a remuntar la
situació. Vull recordar
també que tots o quasi
tots els actes són gratuïts. 

- Quines novetats tin-
drem per a Sant Jaume?

- Seguirem amb una lí-
nia continuista i tradicio-
nal, però al mateix temps,
ens agrada anar intro-
duint algunes novetats
per intentar adaptar-nos
al gust de la gent. Aquest
any podria destacar el
Gran Campionat de Truc,
la Marató fotogràfica; el
concert de la Banda Mu-

nicipal que interpre-
tarà música dels

anys vuitanta. La
nit del 23 de ju-

liol tindrem
el tradicio-

nal So-

par a la Fresca, que és un
acte multitudinari on la
gent participa activa-
ment. Tindrem també
dues berbenes amb actua-
cions de grups com Ay-
len, Dónde estabas tú?,
Tumbet de Solfa, Ossifar,
o Pelucon Flowers. Torna-
rem a celebrar l'anada
amb carro des de Santan-
yí a s 'Amarador; i la II
Trobada de Gegants amb
la participació de les dife-
rents colles dels pobles de
Mallorca, com es va fer
l'any passat.

- Sant Jaume continua
sent la principal festa
popular del municipi? 

- Sí, de l'arrel religiosa
s'ha derivat a una festa
popular en què la gent
surt al carrer per passar-
ho bé. Els santanyiners la
senten com una cosa molt
seva i hi participen acti-
vament. 

- Fer un programa és
molt complex perquè s'ha
de pensar en tot i en tot-
hom 

- Certament. Vull ex-
pressar el meu profund
agraïment a la brigada
municipal, a la Policia
Local, i a les persones que
treballen a l'ajuntament
perquè les festes siguin el
més reeixides possible.
També desitjo d'agrair el
treball al grup de perso-
nes que cada divendres
ha vingut, des de febrer,
per organitzar els actes.
El programa s'ha confec-
cionat amb l'aportació i
idees de les associacions,
els joves i persones de la
segona i tercera edat. Maria Monserrat a la seva butaca de la Sala de Plens. 
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Programa de les Festes de Sant Jaume 2008Dijous, 17 de juliol 
n A partir de les 18,00 h.
Gran Campionat de Truc.
Bases i inscripció per pa-
relles, fins 1 dia abans, al
Bar Can Piquer. Col·labo-
ració: Bar Can Piquer.
n A les 20,00 h. Inau-
guració de l’exposició
de pintura Això era i no
era... de Miquela Nico-
lau.
n A la Casa de Cultura
de can Jaume Antoni (ca-
rrer Portell, núm. 11).Fa-
se prèvia torneig de Fut-
bol Sala
n A les 20,00 h.  1a. elimi-
natòria Sa Creu / Extin-
tors Mallorca
n A les 21,00 h.  2a. elimi-
natòria Elèctriques San-
tanyí / Multiprecio
n A les 21,30 h. Pregó de
les Festes de Sant Jaume
2008 a càrrec de Cristòfol
Covas Bonet. A l’església
de Sant Andreu.

Divendres, 18 de juliol 
n A les 18,00 h. A s’Abeu-
rador, concurs de dibuix
per a tots els nins i nines
fins a 14 anys. Organitza-
ció: Associació de Mes-
tresses de Casa Nured-
dunna de Santanyí.
n A les 18,30 h. Co-
mençament del torneig
d’Squash a l’hotel Pinos
Platja. Vegeu-ne progra-
mes a part.
n A les 22,30 h. SAN-
TANYÍ ROCK amb els
grups MISTY MOUN-
TAIN, THE BLACK BE-
ARDS i THE RATBUS-
TERS. A la Plaça Major

Dissabte, 19 de juliol   
n A les 9,00 h. Quadran-
gular de Petanca a les pis-
tes municipals de petanca
de Cala Llombards. Ve-
geu-ne programes a part.
n A les 16,00 h. A Son Da-
nusset, tirada al colomí
puntuable pel campionat
de Balears. A braç mecànic.
(Vegeu-ne programes a
part). Organització: Societat
de Caçadors de Santanyí

n A les 18,00 h. Hora-
baixa menut amb un
Gran Parc Temàtic, Músi-
ca i Festa de la Sabonera. 

Al camp municipal
d’esports

n A les 18,00 h. Marató
fotogràfica: quin és el re-
có més emblemàtic de
Santanyí?. A la Casa de
Cultura de can Jaume
Antoni (carrer Portell)
entrega de rodets i bases.
Les fotografies s’exposa-
ran a la Casa de Cultura
de Can Jaume Antoni (ca-
rrer Portell) els dies 15, 16
i 17 d’agost.
n A les 20,30 h. Presenta-
ció del llibre Els caires de
la claror de Jaume Mes-
quida Sansó, guardonat
amb el XXIII premi de po-
esia Bernat Vidal i Tomàs.
A la Casa de Cultura de
can Jaume Antoni.
n A les 23,00 h. Verbena
Camp amb les actuacions
de les Orquestres AU-
MADRA i XICARANDA-
NA. Acabarem la berbe-
na amb el grup ES BÀM-
BOLS. A la Plaça Major.

Diumenge, 20 de juliol 
n A les 9,30 h. Volta ciclo-
turística. Partirem de la 

Plaça Major. A
la tornada hi
haurà berenar
per a tots els
participants a
Sa Residència.
(Vegeu-ne pro-
grames a part).
Organitza: Re-
nault Santanyí i
Ferreteria Mestre.
n A partir de les
18,00 h. Torneig
de Futbol 3x3 (a
partir de 14 anys).
Per fer les inscrip-
cions vegeu-ne pro-
grames a part. A la
Plaça Constitució.
n A les 22,00 h. Concert a
càrrec de la Banda Muni-
cipal de Música de San-
tanyí. Interpreta B-80, la
música dels anys 80. Di-
rector: Pere Vallbona Pla-
zas. A la Plaça Major

Dilluns, 21 de juliol  
n A partir de les 18,00 h.
Torneig de Futbol 3x3
(fins a 14 anys). Es faran
quatre categories: a) pre-
benjamí (anys 2000-2001),
b) benjamí (anys 1998-
1999), c) aleví (anys 1996-
1997), d) infantil (anys
1994-1995). Per fer les
inscripcions vegeu-ne

programes a
part. A la Plaça
Constitució
n A les 22,00 h.
Intercanvi cul-
tural de músi-
ca i ball a cà-
rrec dels
grups ORDI
BROIX (San-
tanyí) i OR-
CELLÓN DE
O CARBA-
LLIÑO (Ou-
rense). A la
Plaça Major

Dimarts, 22 de juliol 
n A partir de les 20,00 h.
GRAN GIMCANA per
totes aquelles persones
que vulguin passar una
tarda-vespre una mica di-
ferent i tinguin més de 16
anys (any 1992). Per
apuntar-se vegeu-ne pro-
grames a part. La concen-
tració, el desenvolupa-
ment d’un grapat de pro-
ves i el punt d’arribada
serà a la Plaça Major
n A les 20,00 h. Semifinal
del torneig de Futbol Sala
Promotora / Guanyador
eliminatòria primera.

n A les 21,00 h. Semifinal
del torneig de Futbol Sala
Losanti / Guanyador eli-
minatòria segona.

Dimecres, 23 de juliol 
n A les 17,00 h. Curses de
natació. Les inscripcions
s’han de fer 48 hores
abans a les piscines mu-
nicipals. A les piscines
municipals.
n A partir de les 18,00 h.
Final del Gran Campio-
nat de Truc. 
n A les 21,30 h. SOPAR A
LA FRESCA de Pa amb
Oli. Per poder sopar hau-

reu d’adqui-
rir uns ti-
quets. El
preu dels ti-
quets és de 4
€. (Vegeu-ne
programes
a part). A la
Plaça Ma-
jor
n A conti-
n u a c i ó ,
ball de sa-
ló amb
l ’ O r -
questra

B a c c u s .
A la Plaça Consti-
tució

Dijous, 24 de
juliol
n A les 18,00 h. Sor-
tida de dimonis i ca-
parrots que acom-
panyats pels xere-
miers faran la
cercavil·la pel poble
convidant la gent a la
festa.
n A les 19,00 h. Corre-
gudes de cintes i  carre-
res de joies per a totes les
edats. A la Plaça Major.
n A les 20,30 h. Final del
torneig de Futbol Sala.
n A les 23,00 h. VERBE-
NA SANT JAUME 2008

amb les actuacions del
grup santanyiner LOS
ELECTRODUENDES, la
santanyinera AYLEN,
DÓNDE ESTABAS TU?, i
TUMBET DE SOLFA.

Al camp municipal
d’esports.

Divendres, 25 de Juliol,
Festivitat de

Sant Jaume Apòstol

n A les 10,30 h. Albada
amb la Banda Municipal
de Música de Santanyí.
Director: Pere Vallbona
Plazas. 
n A les 11,00 h. Ofici so-
lemne en honor a Sant
Jaume. Presidirà i predi-
carà Mn. Antoni Mercant
Morey, rector de Banyal-
bufar, Estellencs, Espor-
les i s’Esgleieta, i secretari
de Pastoral i del Consell
Episcopal.
n Cantarà la Coral Sant
Andreu de Santanyí diri-
gida per Francisca Ferrer,
cor parroquial i poble
acompanyat a l’orgue per
Mateu Oliver i Francesca
Suau.

n A les 12,00 h. Interpre-
tació de La Balanguera
per la Banda Municipal
de Música de Santanyí.
n A continuació refresc
per a tothom.

n A les 19,00 h. A la Re-
sidència de la tercera
edat, festa per a les perso-
nes majors de Santanyí
amb l’actuació de ELS
VALLDEMOSSA. Es
retrà un homenatge a tots
els socis que duguin 50
anys de casats o més. Or-
ganització: Associació de
Persones Majors de San-
tanyí i Llombards.
n A les 22,00 h.  Gran Es-
pectacle EL MÓN DEL
MUSICAL. Un resum
dels millors temes dels
millors musicals: Cat’s,
Mamma Mia, Grease,
Mecano, Cabaret, etc. Al
camp municipal d’es-
ports.
n A les 24,00 h. Com a fi
de festa GRAN CAS-
TELL DE FOCS ARTIFI-
CIALS a càrrec de la Pi-
rotècnia Jordà. Al carrer
Bernat Vidal i Tomàs (de-
vora el Bar Sa Creu). 

Dissabte, 26 de juliol 
n A les 10,30 h. Anirem,
per tercer any conse-

cutiu, a
s’Amarador. La partida
serà a la Plaça Ramon
Llull amb carros, cavalls,
tractors o qualsevol mitjà
de transport diferent als
habituals.
n A les 14,00 h. dinarem
tots plegats (cadascú ha

de dur el seu dinar). Po-
deu apuntar-vos a l’A-
juntament de Santanyí
(Margalida Obrador) o al
telèfon 649 432 320.
n A les 18,00 h. Horabaixa
de titelles amb el grup Te-
resetes mitjorn. Organit-
zació: Associació de co-
merciants i empresaris de
Santanyí. A la Plaça Major
n A les 20,30 h. Final del
torneig d’Squash.
n A les 23,00 h. Per tancar
les festes de Sant Jaume
amb molta marxa VERBE-
NA amb SOCIETAT
ANÒNIMA, OSSIFAR RI-
VAIVAL, PELUCON
FLOWERS i festa de la sa-
bonera acompanyada del
DJ CARLOS GALLAR-
DO. Quan estigui a punt
de sortir el sol, totes aque-
lles persones que encara
no hagin acabat les forces,
berenaran de xocolata
amb ensaïmades. Al camp
municipal d’esports. 

Diumenge, 27 de juliol 
n A les 18,30 h. II Troba-
da de Gegants amb la
participació de les dife-

rents colles dels pobles
de Mallorca. A les 18,30
h, plantada a la Plaça
Canal; a les 19,00 h,
cercavila pels carrers
Llaneres, Majoral,
Plaça Constitució i
Plaça Major. A les
20,00 h, ballada de
tots els gegants parti-
cipants a la Plaça
Major.

Dilluns, 28 de
juliol 
n A les 10,00 h. Co-
mençament del X
Campus de Bàs-
quet.

Vegeu-ne programes a
part.

NOTA: Tots els actes
són gratuïts excepte el
sopar de Pa amb Oli

Molts d’Anys
a tots!!!

Del 17 Al 28 De Juliol



REDACCIÓ.

L'enclavament turístic de la
Colònia de Sant Jordi va
acollir per segon any conse-
cutiu el Masters d'Escacs,

que va comptar amb la participació
de grans mestres. Durant dos dies
consecutius es va disputar aquest
torneig d'escacs, organitzat per
ChessMallorca i patrocinat per l'A-
juntament de Ses Salines i la Junta de
Districte de la Colònia de Sant Jordi. 

A la convocatòria d'aquest any
han concorregut els jugadors Karen
Mosviszian (Armènia), Dimitri
Tyomkin (Canadà), Renier Castella-
nos (Xile); i representant Espanya,
va participar el mallorquí Sebastià
Massanet. El torneig va tenir lloc a
l'Hotel Colonia Sant Jordi Club, on
els quatre jugadors van enfrontar-
se uns contra altres, en un sistema
de lliga a doble volta, amb partides
a ritme modern de 20 minuts, amb
increment de 10 segons per mogu-
da. Aquest ritme de joc ofereix par-
tides molt vistoses i atractives per
als aficionats. 

La competició va ser molt renyida
i va finalitzar amb la victòria del ca-
nadenc Dimitri Tyomkin, amb 5
punts, seguit pel xilè Renier Caste-
llanos amb 3,5 punts. L'àrbitre dels
partits va ser Enrique Asensio Fe-
rrari, de la Federació Internacional
d'Escacs. 

Malgrat la derrota, Sebastià Mas-
sanet va destacar el gran moment
que viuen els escacs a les illes Bale-
ars, ja que al seu criteri hi ha cada
vegada "més torneigs i més gent ju-
gant". D'altra banda, el guanyador
de l'edició anterior, Karen Mosvis-
zian va subratllar els avantatges
d'aquest joc aplicats a la vida quoti-
diana "és  interessant, tranquil, in-
tel·lectual i s'ha de reflexionar molt
sobre el que es farà" va dir. 

A l’acte de cloenda van assistir els
regidors de l'Ajuntament de Ses Sa-
lines; Cosme Orell i Tomeu Llado-
net; el representant de ChessMa-
llorca, Juan Pedro Cerrato; i el pre-

sident de l'Associació Hotelera, Pa-
blo Bonet. Tots van coincidir en as-

senyalar el gran nivell del torneig
disputat. 

Festes de la Mare de Déu del Carme a Cala Figuera
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Ajuntament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971649117/ 25
Unitat Sanitària Ses Salines  . . . . . . . . . . .971649440
Unitat Sanitària Colònia Sant Jordi  . . . . .971656131
Centre Cívic Colònia Sant Jordi
Oficina d'Informació Turística . . . . . . . . . .971166005
PAC Campos (URGÈNCIES)  . . . . . . . . . . .971651270
Urgències INSALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .061
Apotecaria Ses Salines  . . . . . . . . . . . . . . . .971649144
Apotecaria Colònia Sant Jordi  . . . . . . . . .971655207
Policia Local Ses Salines  . . . . . . . . . . . . .971649311
Policia Local Colònia Sant Jordi . . . . . . . .971166035
Guàrdia Civil Colònia Sant  . . . . . . . . . . . .971656464
Guàrdia Civil (URGÈNCIES)  . . . . . . . . . . . . . . . .062

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Programa de Festes de la 
Mare de Déu del Carme a Cala Figuera

Dies 11, 12, 13 i 16 de juliol de 2008

Divendres dia 11 de juliol de 2008
n A les 21,30 h. Pa amb Oli a benefici de
l’Associació Espanyola Contra el
Càncer. A la Plaça Major de San-
tanyí

Vegeu-ne programes a
part. Organització :
AECC

Dissabte dia 12 de
juliol de 2008
n A partir de les 10,00
h. II Torneig social d’s-
quash. A l’hotel Pinos
Platja.
n A les 17,00 h. Al moll
Tradicional rompuda d’olles.
Organització: Confraria de Pesca-
dors de Santanyí
n A les 18,00 h. Tallers de clauers, voladors,
marcs de fotografies i maquillatge per a tots els nins i ni-
nes que vulguin passar una estona ben divertida. A l’es-
planada del Moll de Cala Figuera
n A les 23,00 h. Verbena amb les actuacions de les or-
questres ROMÀNTICS, QUARTET PISCIS i del grup de
versions de la mítica “movida madrileña” ESCUELA
DE CALOR. A l’esplanada del Moll de Cala Figuera

Diumenge dia 13 de juliol de 2008
n A les 22,00 h, a l’esplanada del Moll de

Cala Figuera Concert d’ENTRE-
VEUS, Poemes i cançons. Com-

posicions pròpies i versions
de clàssics del pop i can-

tautors

Dimecres dia 16 de
Juliol, Festivitat de la
Mare de Déu del
Carme
n A les 18,00 h. MISSA

SOLEMNE en honor a la
Mare de Déu del Carme.

Església de Cala Figuera. 
n En acabar la missa, la Mare

de Déu serà davallada en proces-
só fins al moll de Cala Figuera acom-

panyada per la Banda Municipal de Música
de Santanyí.  Hi haurà un petit refrigeri per a tothom. A
l’esplanada del Moll de Cala Figuera
n A les 22,00 NIT D’HAVANERES amb els grups A
LLOURE i SA BAUXA. Degustació de rom cremat. A
l’esplanada del Moll de Cala Figuera 
n A les 00,30  FI DE FESTA

Molts d’Anys a tots!!!

El canadenc Dimitri Tyomkin guanya el 
II Masters d'Escacs Colònia de Sant Jordi 

A l'encontre van participar jugadors d'Armènia, Xile, Canadà, i Espanya 

A la imatge participants, organitzadors i patrocinadors del torneig.
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El govern municipal rebaixarà
l'impost de plusvàlues 

REDACCIÓ.

Al'última sessió plenària
de l'Ajuntament de Lluc-
major es va aprovar una
modificació de l'orde-

nança fiscal reguladora de l'impost
sobre l'increment del valor dels te-
rrenys de naturalesa urbana, cone-
guda popularment com l'impost de
plusvàlues. 

Aquesta modificació afecta tres
factors decisius en el càlcul de l'es-
mentat impost: el valor cadastral del
sòl, el tipus de gravamen, i les boni-
ficacions. Pel que fa referència al va-
lor cadastral del sòl, la Llei permet
durant els cinc primers anys d'efec-
tivitat dels nous valors, aplicar-los
una reducció del 40 i el 60%. El go-
vern municipal opta per aplicar la
màxima reducció, és a dir el 60%. 

Respecte a les bonificacions, s'in-
crementa del 15%(abans) al 75%(ara)
la bonificació de la quota íntegra de
l'impost en les transmissions, per
herència entre pares, fills i cònjuges. 

I pel que fa als tipus de gravamen,
segons els anys transcorreguts des
de l'última transmissió, els nous ti-
pus aprovats són els següents: d'1 a
5 anys: 25% (abans 30%); de 5 a 10
anys: 22% (abans 27%); de 10 a 15
anys: 20% (abans 25%); de 15 a 20
anys: 19% (abans 22%). 

Aquesta revisió a la baixa de l'im-
post de plusvàlues, que suposarà un
alleugeriment per al contribuent i
menys recaptació municipal, s'em-
marca en la política de l'actual govern
municipal, encaminada a minimitzar
els efectes derivats de la recent actua-
lització dels valors cadastrals. 

Darrer Ple de l’Ajuntament de Llucmajor

Nous policies
turístics per al

municipi

REDACCIÓ.

Dotze nous policies turís-
tics han jurat o promès el
seu càrrec davant el batle
de Llucmajor, Lluc

Tomàs, el regidor de Funció Pública
Guillem Veny i el secretari munici-
pal, Rafael Martínez.

són: Jaume Maimó, Pau G. Taber-
ner, Albert Mulet, Coral Salas, Joan
Sabater, Miquel Àngel Riera, Fran-
cisco García, Magdalena Amen-
gual, Antonio Fernández, Sergio
Pérez, Leopoldo Terroba i Antoni
Garau. Els policies arriben al muni-
cipi després d'haver-se format a l'E-
BAP, depenent del Govern Balear.

Els agents han subscrit un con-
tracte amb l'Ajuntament de Lluc-
major de nou mesos de durada. Els

Conferència sobre
energies alternatives
aplicades al turisme

sostenible

Membres de l'Associació d'Agroturismes de Llucmajor

REDACCIÓ.

El director gene-
ral de Recursos
Hídrics, Isidre
Canyelles, i el

director gerent de
l’Agència Balear de l’Ai-
gua i la Qualitat Am-
biental (ABAQUA), Da-
mià Nicolau, han visitat
les tasques de neteja dels
torrents del Jueus, Bini-
ficat i na Joanota del ter-
me municipal de Lluc-
major. 

Les obres executades
comprenen el desbroç,
neteja de matèria vegetal
així com de escombra-
ries de la llera amb l’aju-

da de mitjans mecànics.
El recorregut del torrent
de na Joanota , des d’ai-
gües avall, s’inicia en la
sortida del nucli de
Llucmajor, interromput
en un tram i considerant
una longitud total de
2.717 metres. Al torrent
dels Jueus s’han netejat
871 metres i al de Binifi-
cat 3.760.

Aquesta actuació
s’emmarca en els projec-
tes que la Conselleria de
Medi Ambient executa
per al bon comporta-
ment i funcionament de
la xarxa hidrogràfica de
les Illes Balears en cas de
pluges intenses. 

Els directors de Recursos Hídrics i de l’ABAQUA han visitat les
tasques de neteja

La Conselleria de
Medi Ambient

realitza tasques de
neteja en els

torrents dels Jueus,
Binificat i na Joanota

REDACCIÓ.

Al l'auditori del
Claustre de
Sant Bonaven-
tura s’ha dut a

terme una conferència so-
bre "Energies alternatives
aplicades al turisme sos-
tenible", a càrrec del di-
rector general d'Efficte-
nia, Fausto Oviedo. 

L’acte ha estat organit-
zat per l'Associació d'A-
groturismes de Llucma-

jor, integrada per onze
establiments de turisme
rural. Els agroturismes
són empreses familiars,
amb una mitja de 12 pla-
ces hoteleres. El presi-
dent de la entitat, Damià
Verger va assenyalar la
necessitat d’un treball
coordinat amb les agen-
cies i la administració
pública, en temes de pro-
moció, millora de ca-
mins, o l’aplicació de
energies netes.
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Continuen les obres
d’empedrament del
carrer de l’Almoina

REDACCIÓ.- 

Amb un pres-
supost de
220.000 eu-
ros s’estan

duent a terme les
obres d’empedrament
del carrer de l’Almoi-
na. Aquest projecte es
fa amb una subvenció
de la Conselleria de
Comerç i Indústria del
Govern Balear. La du-
ració de les obres és
a p r o x i m a d a m e n t
d’uns 3 mesos. Aquest
carrer seguirà obert al
trànsit els dies feiners,
i per als vianants els
diumenges i festius.
També cal recordar
que no es permetrà l’a-
parcament al mateix. 

El projecte es fa amb una subvenció de la Conselleria de
Comerç i Indústria

Millores en la seguretat de les rondes  

REDACCIÓ.- 

Pe r
t a l
d e
mi-

llorar la cir-
culació i
minvar el
nivell de pe-
rillositat a
les diferents
rondes del
poble, L’A-
j u n t a m e n t
de Porreres
ha arribat a
un acord
amb la Con-
selleria d’Obres Públiques i Carreteres del Consell de Mallorca. Es tracta de
reduir els aparcaments en aquestes zones i construir tres passos de vianants
elevats perquè els vehicles redueixin la velocitat.  Aquest passos estaran ubi-
cats a tres punts importants de la vila: davant la Residència Social, davant el
Pavelló Joan Llaneres i a la ronda de l’Estació. 

Pla integral de neteja de s'Arenal,
son Verí i zones costaneres 

REDACCIÓ.

L'Ajuntament de
Llucmajor, mit-
jançant l'empresa
municipal de ser-

veis LLEMSA, ha presen-
tat un pla de neteja que
en principi ha estat dis-
senyat per a s'Arenal i
son Verí Vell, amb actua-
cions puntuals a son Verí
Nou, Cala Blava i Bella-
vista, amb una inversió
anual de 956.000 euros,
per sis anys i dos més
prorrogables. 

El pla de neteja, que as-
sumeix l'U.T.E. Melchor
Mascaró - Net i Fresc, in-
clou la contractació de 26
treballadors en tempora-
da alta (maig - octubre) i
19 en temporada baixa
(novembre - abril), l'ad-
quisició de tres màquines
escombradores, una mà-
quina fregadora, un ca-
mió de 16 metres cúbics,
un vehicle recol·lector -
compactador de 5 m3.,
un equipament de neteja
"top clean" per eliminar
taques de greix, graffitis i

xiclets, i quatre vehicles
auxiliars. 

Les actuacions inclouen
escombrats diaris de ca-
rrers, buidat de papere-
res, neteja de contenidors
de residus sòlids urbans,
així com la recollida por-
ta a porta d'objectes volu-
minosos i paper, entre
d'altres. Paral·lelament,
entrarà en funcionament

un servei d'intervenció
immediata, les 24 hores
del dia i els 365 dies de
l'any, per actuar amb
urgència en casos d'abo-
caments imprevists, co-
rriments de terres, caigu-
da d'arbres i branques,
vidres o combustibles a la
via pública, etcètera. 

Segon fons municipals,
tots els detergents utilit-

zats pel nou concessiona-
ri no són contaminants;
els seus vehicles, a l'igual
dels de LLEMSA i els de
l'Ajuntament, consumi-
ran biodiesel, i tota la no-
va maquinària que s'ad-
quireix és de baixa conta-
minació acústica, a fi
d'ocasionar les mínimes
molèsties possibles als
ciutadans. 

Les zones de bany i entrada
d'embarcacions de Cala Pi i

s'Estanyol han estat senyalitzades 

REDACCIÓ

Un grup de sub-
marinistes del
Club de Pesca es
Cap Roig ha dut

a terme la instal·lació de ba-
lises al mirall de mar Cala
Pi i al Mollet s 'Estanyol,
per delimitar les zones de
bany i els canals d'entrada
d'embarcacions, com a me-
sura de protecció per als
banyistes. 

L'any passat, l'Ajunta-
ment de Llucmajor i Club
de Pesca es Cap Roig van
subscriure un conveni de
col·laboració, per un perío-
de de tres anys, mitjançant
el qual el club es va com-
prometre a realitzar les fei-
nes de col·locació, manteni-
ment i retirada de les bali-
ses de les zones
esmentades. Aquests matei-
xos submarinistes han nete-
jat el fons marí de Cala Pi. Els bussos del Club Es Cap Roig van instal·lar les balises 

Campanya per
mantenir lliure
d'excrements

canins a carrers i
places del
municipi 

REDACCIÓ.

L'Ajuntament de Po-
rreres ha iniciat una
campanya divulgati-
va i de conscienciació,

dirigida als propietaris de
cans per mantenir net el po-
ble, especialment les places,
zones verdes i punts freqüen-
tats per nens. 

Com un acte de civisme es
considera mantenir la vila po-
lida i es requereix la col·labo-
ració ciutadana. Per això, el
consistori insta als propietaris
de cans que recullin els seus
excrements dels llocs públics i
utilitzin petites bosses. Els ex-
crements d'animals són trac-
tats com a residus orgànics. 

Càpsules de
feromona i les
capses-trampa
s’utilitzaran en

la lluita contra la
processionària 

REDACCIÓ. 

La lluita contra la pro-
cessionària del pi s’ha
convertit en un objec-
tiu comú a Porreres.

L’Ajuntament de la localitat
ha col·laborat amb les tasques
d’extermini d’aquesta plaga
que afecta a la zona rural i
paisatgística del municipi. Ai-
xí, enguany, el consistori està
distribuint càpsules de fero-
mona i les capses-trampa als
particulars. Les erugues ata-
quen la vegetació i provoquen
al·lèrgies als humans. 
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Canvi d'il·luminació 
en el centre del poble 

REDACCIÓ.

Amb la finalitat
d ' e s t a l v i a r
energia i evi-
tar la conta-

minació lluminosa, l'A-
juntament de Santanyí ha

reemplaçat un total de 63
fanals que funcionen
amb vapor de sodi, són
de baix consum i il·lumi-
nen molt més que les
convencionals.  Les no-
ves bombetes han estat
instal·lades a la Plaça Ca-

nal i als carrers Reiet, Sol,
Sant Andreu, Castelnovo
i Cos. Un altre aspecte
que s'ha tingut en compte
ha estat l'estètica dels fa-
nals que són d'estil antic i
que combinen amb les
façanes de pedra de la

majoria de cases. Algu-
nes zones com les del
centre del poble ja dispo-
sen d'aquest tipus d'il·lu-
minació i l'objectiu és
anar canviant-les totes,
segons van informar
fonts municipals. 

La ràdio municipal ja es pot
escoltar per Internet 

REDACCIÓ.-

L'emissora local del municipi s'ha apuntat al carro de
les noves tecnologies i des de fa uns dies, es pot es-
coltar a través d'Internet. Santanyí Ràdio té una fre-

qüència modulada 107.3 que cobria principalment el ter-
me municipal i part dels pobles de la comarca del Migjorn,
però des d'ara es podrà escoltar des de qualsevol part del
món en rigorós directe. La ràdio es va posar en funciona-
ment l'estiu del 2002 sota la direcció de Pere Pons. La seva
programació inclou notícies, esports, música, actualitat, i
una sèrie de seccions destinades a oferir un servei a l'oient.
Santanyí Ràdio compta amb la participació de 25 col·labo-
radors i la seva web és www.santanyiradio.net

Els socialistes sol·liciten que
s'elimini la pujada de preus de

l'ORA a Cala d'Or 

REDACCIÓ.

Ala sessió plenària del mes de juny, els regidors del
PSOE-PSM van demanar a l'Ajuntament de San-
tanyí que suprimeixi  la modificació de les tarifes

aprovades, ja que això suposa un increment del 70% en el

preu de l'Ordenança Reguladora d'Aparcaments (ORA), al
nucli turístic de Cala d'Or. El regidor Jesús Núñez (PSOE)
va demanar a més a més que es revisi el preu d'acord a
l'IPC, que es creïn aparcaments gratuïts alternatius per als
treballadors i que es donin targetes unifamiliars d'aparca-
ment als residents. El batle Miquel Vidal li va respondre
que a Cala d'Or hi ha més gent que places d'aparcament i
li va proposar d'estudiar la creació de noves zones per
aparcar. Només va haver acord en un dels quatre punts, i
en conseqüència la moció dels socialistes no va prosperar. 

Millores a la carretera de Calonge 

REDACCIÓ.

El consistori santanyiner demanarà a la Direcció In-
sular de Carreteres del Departament d’Obres Pú-
bliques del Consell de Mallorca, un nou asfaltatge

a la carretera de Calonge a Cala d’Or, que es troba en un
estat bastant lamentable. Aquest vial és molt important
ja que constitueix el principal accés per carretera. 

Per altra banda, l’equip de govern municipal també
sol·licitarà descomptes per a joves estudiants en les ta-
rifes de transport públic, especialment en el servei de
tren o de bus de Palma; i demanarà a la Conselleria de
Salut i Consum la presència permanent d’un servei
d’ambulància que cobreixi les necessitats bàsiques del
municipi de Santanyí, ateses les característiques terri-
torials i d’afluència que pateix. 

Campanya informativa sobre
la recollida de residus 

REDACCIÓ.

L’Ajuntament de
Santanyí ha
llançat una cam-
panya divulgati-

va, a través de l’Agenda lo-
cal 21, sobre l’ordenança de
neteja, deixalles i residus
sòlids urbans. Amb l’objec-
te de donar a conèixer l’es-
mentada ordenança, s’han
editat uns tríptics informa-
tius en català, castellà, ale-
many i anglès, que seran
distribuïts casa per casa i
també podran ser recollits
a l’Ajuntament, a través de
l’oficina AL21. 

Els tríptics ofereixen de
forma clara i específica els
horaris de recollida de re-
sidus per nuclis, la ubica-
ció dels dos parcs verds:

el de Santanyí i Cala d’Or,
amb els horaris i els tipus
de residus que s’hi poden
dipositar, el bon ús dels
contenidors de vidre, en-

vasos i paper. També s’in-
forma del nou telèfon de
servei de recollida gratuï-
ta de voluminosos i qui-
nes són les sancions per
als infractors. 

El primer tinent de ba-
tle, Llorenç Galmés, i els
tècnics de l’oficina AL21,
destacaren el gran esforç
realitzat per l’Ajunta-
ment en aquesta campan-
ya que intenta informar i
conscienciar als ciuta-
dans de que és necessària
la seva implicació per
aconseguir un municipi
més net i respectuós amb
el medi ambient.

S’han editat tríptics en català, castellà, alemany i anglès, que
seran distribuïts casa per casa

Tres mocions presentades
per UM Santanyí van ser

aprovades per unanimitat
REDACCIÓ.

El Ple de l’Ajunta-
ment de Santanyí
va aprovar unà-
nimement tres

mocions presentades pel
grup municipal d’UM
Santanyí.  En primer lloc
es va demanar a l’Ajunta-
ment que es faci un Estu-
di de Mobilitat de Calon-

ge, ja que aquest nucli té
molts de problemes de
circulació i manca d’a-
parcaments. El problema
s’agreuja encara més a
l’estiu, ja que el trànsit es
multiplica. En segon lloc
es va sol·licitar la retirada
de les pasteres que hi ha
als nuclis de Porto Petro i
de Cala Figuera, a Ports
de les Illes Balears i a De-

legació de Govern. Fa
més d’un any que estan
abandonades, i donen
una mala imatge. Final-
ment  i coincidint amb el
Dia Mundial del Medi
Ambient, Unió Mallor-

quina va demanar un
compromís ferm per im-
pulsar un Pla d’Acció
Municipal contra el Can-
vi Climàtic.  Amb petites
esmenes les propostes
van ser acceptades. 

Ple de la Corporació Municipal de Santanyí
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Subconcesionario
Oficial

SERVIAUTO CAMPOS, S.L.U
C/ F. Talladas Historiador, 9

07630 CAMPOS
Tel. 971 65 07 83 - Fax: 971 65 11 83

E-mail: serviautocampos@hotmail.com

Buffet Menjars per endu-s’en
Comunions • Batiaments • Banquets

Buffet does laborables: 7,50 €
Paellas i Fideuàs 7 i 8 € ració

Banquets per encàrrec
Ctra. Palma-Campos, Km 3,5 – 07630 Campos
Tel. 971 65 23 37 - 636 70 81 39 - 971 65 01 12
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Campaments i l’escoleta d’estiu
per a nins i joves

REDACCIÓ.

El departament de Joventut i Família sota la supervi-
sió de la regidora Margalida Adrover, en col·labo-
ració amb el Centre d’Informació Jove de Santanyí

i Cala d’Or, ha organitzat dos Campaments d’Estiu. Un
destinat a nins i nines en edats compreses entre 6 i 9 anys,
que tindrà lloc a la Granja- Escola s’Olivaret d’Alaró, des
del 23 al 26 de juny. I un altre destinat a al·lots i al·lotes
d’entre 9 i 16 anys, que es realitzarà a les instal·lacions El
Paraiso de Madrid del 27 de juny al 3 de juliol. Tant un
com l’altre campament han tingut un gran èxit d’inscrip-
ció ja que totes les places que s’havien previst (una cin-
quantena per a cada campament) s’han esgotat. 

Finalment, ja està tot a punt per començar l’escoleta
d’estiu, que enguany com a novetat, també es podrà
dur a terme al nucli de població de s’Alqueria Blanca.
Fins aleshores, aquesta activitat només es realitzava a
Santanyí, Cala d’Or i Calonge. Aquest estiu, els quatre
nuclis disposaran dels recursos necessaris per  poder
començar l’activitat escolar durant els mesos de juliol i
agost.

Mes seguretat durant la
temporada estival

REDACCIÓ.

La Taula de Seguretat es va reunir per acordar una
sèrie d’iniciatives per millorar la seguretat del
municipi durant l’època estival. Un dels acords

que es varen prendre fou organitzar patrulles conjuntes
compostes per un agent de la Policia local i un altre de
la Guàrdia Civil per dur a terme controls de vigilància
al terme municipal de Santanyí, més concretament a les
zones per a vianants de les àrees turístiques, principal-
ment  de Cala d’Or. Una altra acció serà la de dur a ter-
me controls als camins rurals. Per fer efectiva aquesta
vigilància s’han creat patrulles conjuntes que estaran
formades per un Guàrdia civil i el Guarda rural de San-
tanyí.

La Taula de Seguretat està composta per un brigada i
un cabo de la Guàrdia Civil, el capità de l’àrea judicial
de la Benemèrita de Manacor, el sergent de la Policia lo-
cal de Santanyí, el batle, Miquel Vidal, el regidor d’In-
terior, Llorenç Galmés i el delegat de Turisme, Álvaro
Solana.

La temporada estival sol ésser conflictiva degut al
gran augment de població que experimenta la zona
costanera amb l’arribada de turistes de distints indrets,
i principalment d’Europa.

Les platges de Sa Font de n’Alis,
Cala Santanyí i Cala Gran ja

compten amb servei de socorristes

REDACCIÓ.

Mitjançant un  conveni entre l’Ajuntament de
Santanyí i la Creu Roja Espanyola, es realit-
zarà el servei preventiu a les platges de Sa

Font de n’Alis, Cala Santanyí i Cala Gran.  Aquest servei
ha començat el passat 1 de juny i finalitzarà el 15 d’octu-
bre. Cada una d’aquestes platges comptarà amb dos so-
corristes aquàtics diaris contractats en règim laboral. En
total hi haurà sis socorristes a la costa del municipi de
Santanyí per cobrir les tasques de prevenció i salva-
ment. La Creu Roja posa a disposició de l’Ajuntament la
infraestructura, els recursos materials i els recursos hu-
mans. Així mateix, es responsabilitza del salvament i el
socorrisme a les platges i es compromet a la prestació
dels servei de primers auxilis. També es compromet a
realitzar  les primeres cures en els accidents lleus i sol·li-
citar altres recursos en col·laboració amb altres serveis,
tals com el centre coordinador d’emergències 112, per
garantir una ràpida i eficaç intervenció i trasllat al cen-
tre sanitari més adient. L’horari del servei serà de 10 a
18 hores. Per la seva banda, l’Ajuntament de Santanyí es
compromet a satisfer a la Creu Roja la quantitat de
87.990 euros en concepte de col·laboració econòmica per
al sosteniment de les despeses que el servei acordat oca-
siona. 

L’escoleta d’estiu enguany es farà també a s’Alqueria Blanca

Cada una d’aquestes platges comptarà amb dos socorristes
aquàtics diaris.

REDACCIÓ.

Al'última sessió
ordinària de
l'Ajuntament
de Campos, es

va aprovar inicialment
l'Ordenança Reguladora
aplicable als vehicles
abandonats i als vehicles
considerats com a residus
sòlids urbans; així com la
taxa per la retirada dels
esmentats vehicles. 

Segons el regidor de Se-
guretat Ciutadana i Cir-
culació, Rafael Vidal Gi-
nard, aquesta mesura
evitarà que gent del mu-
nicipi i dels pobles veïns

abandonin els seus cotxes
als carrers, els deixin mal
aparcats o per un temps
abusiu. La nova orde-
nança permetrà a la Poli-
cia Local seguir un proce-

diment d'actuació, i mi-
llorarà la gestió de la
grua i el dipòsit munici-
pals. La despesa econò-
mica que aquests serveis
suposen, seran carregats

als propietaris dels vehi-
cles. La mesura va ser
consensuada i aprovada
per unanimitat de tots els
grups polítics. 

Altres punts que també
van ser autoritzats unàni-
mement van ser: l'apro-
vació definitiva de l'estu-
di de detall per a l'orde-
nació del tram de façana
marítima situada a l'avin-
guda Miramar, entre els
carrers Gamba, Rajada i
Llevant de sa Ràpita; i la
sol·licitud d'adhesió al
conveni marc per a la im-
plantació d'una xarxa
d'oficines integrades al
servei del ciutadà. 

La mesura va ser aprovada unànimement per tots els grups
polítics. 

El consistori aprova una ordenança
per evitar que s'abandonin

vehicles a la via pública 

La constant pujada del petroli
fa estralls al sector ramader 

REDACCIÓ.

L'Associació Inter-
sectorial Agrària
(AIA) ha denun-
ciat públicament

la crítica situació en què es
troben les explotacions de
l'illa com a conseqüència
de la pujada del preu dels
cereals i pinsos, l'augment
dels costs de producció i la
disminució de les vendes
en el sector primari. Situa-
ció que es veu agreujada

accentuant els problemes
del sector. Per als agricul-
tors i ramaders de l'illa, les
mesures d'ajuda han de
plantejar-se amb caràcter
d'urgència ja que està en
joc la subsistència d'un
bon nombre d'explota-
cions ramaderes. Si desa-
pareix la cabanya ramade-
ra s'obligarà "al consumi-
dor a pagar encara més
per la carn i els derivats"
van afirmar les mateixes
fonts. 

per el constant increment
del preu del petroli i que
afecta les explotacions ra-
maderes de porc, oví i bo-
ví de Mallorca. Això re-
percuteix negativament
en les granges que utilit-
zen gasoil i electricitat en
la majoria de màquines i
sistemes de calefacció i de
refrigeració, que són vitals

per a la cria i el manteni-
ment del bestiar. 

AIA denuncia, així ma-
teix, que la posada en
marxa del Pla Estratègic
previst per ajudar el sector
està endarrerit i, al seu pa-
rer, l'Administració està
actuant amb força lentitud
en aquest sentit, creant in-
certesa entre els pagesos i
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La posada en marxa de nous
semàfors millorarà la seguretat

de vianants i vehicles
REDACCIÓ.

El Consell de Mallorca, a tra-
vés de la Conselleria d’O-
bres Públiques, ha dut a ter-
me una nova ordenació del

trànsit a l’entrada a Campos per la
carretera de Sa Ràpita, a l’encreua-
ment que hi ha entre el Camí de Mar,
la Ronda de s’Estació i la Ronda Jau-
me II.  

El projecte ha inclòs l’ordenació
d’una zona d’aparcament, la
instal·lació de semàfors per a cotxes i
per a vianants, la construcció de no-
ves aceres, el soterrament del cable-
jat elèctric i de telefonia, així com
l’embelliment i la il·luminació de
l’antiga caseta del Tren. Amb aquesta
reordenació urbana es regula el tràn-
sit de manera eficient, amb l´ús de
semàfors de baix consum i un pas de
vianants per a cada carrer de l’en-
creuament, aconseguint així el millor
grau possible de seguretat en aquest
indret. 

Aquesta actuació eliminarà un
punt negre on s’havien produït

molts accidents i grans embossos
de vehicles procedents de les plat-
ges de Ses Covetes, Es Trenc i Sa
Ràpita, sobretot a l’estiu. Aquest
projecte ha suposat una inversió
d’uns 100.000 euros.

El batle de Campos, Guillem Gi-

nard, juntament amb el conseller
d’Obres Públiques del Consell de
Mallorca, Antoni Pascual, i mem-
bres del consistori, han inaugurat
les obres i han posat en marxa els
primers semàfors que s’han
instal·lat al poble. 

Festa de fi de curs de la Gent Gran 

REDACCIÓ.

L'Associació de Persones Majors de Campos ha
celebrat amb una gran festa el final dels cursos i
tallers, que ha desenvolupat durant l'any. Prop
de 300 persones van participar a la celebració

que va comptar amb l'animació d'un grup de glossadors
i música, i després d'això van compartir un sopar a l'aire
lliure. A l'acte també van assistir representants polítics. 

Armengol inaugura les obres de la segona
fase de la carretera Campos-sa Ràpita 

REDACCIÓ. 

La presidenta del
Consell de Mallor-
ca, Francina Ar-
mengol, va oficia-

litzar les obres del segon
tram de la carretera Cam-
pos-sa Ràpita (Ma-6030). El
projecte integral d'amplia-
ció i reforma d'aquesta via
ha contemplat dues etapes.
La primera fase que va fi-
nalitzar al juliol del 2006 i
que incloïa els 6 quilòme-
tres inicials des de Campos
a són Catlar; i la segona que

comprenia els 5 quilòme-
tres restants des de són Ca-
tlar fins a sa Ràpita. 

Armengol ha presidit
l'acte d'inauguració d'a-
questa carretera; juntament
amb el conseller d'Obres
Públiques, Antoni Pascual;
i el batle de Campos, Gui-
llem Ginard.  La presidenta
del Consell ha destacat du-
rant la seva intervenció l'a-
posta de la institució insu-
lar per la reforma i millora
de la xarxa de carreteres,
fent “un model de vies res-
pectuoses amb l'entorn i el

patrimoni”. Per la
seva part, Guillem
Ginard ha agraït
el compromís
complert per part
del Consell de re-
formar aquesta
via, amb un grau
molt alt d'acciden-
talitat. Finalment,
el conseller Pas-
cual ha destacat la
inversió en aques-
ta segona fase de la refor-
ma de la carretera, de més
de 8 milions d'euros i en la
qual s'ha fet un gran esforç

“per millorar tant les con-
dicions de seguretat com
de mobilitat” ha assenya-
lat.

Conclouen les
activitats del

Programa
d’Educació Viària

REDACCIÓ.

Paral·lelament a la fi-
nalització del curs
escolar, han conclòs

les activitats del progra-
ma d’Educació Viària,
promogut per l’àrea d’E-
ducació Viària de la Poli-
cia Local de Campos. Al
programa han participat
alumnes de tercer curs
dels col·legis Fra Joan Ba-
llester i Joan Veny i Clar. 

Una de les activitats
que s’han dut a terme ha
estat el concurs de redac-
ció “Les senyals, les me-
ves amigues” que ha
guanyat l’alumne  Josep
Pou Aguiló del Col·legi
Fra Joan Ballester. El
guanyador ha tingut l’o-
portunitat de participar
activament en la regula-
ció del trànsit tant a l’en-
trada com a la sortida de
l’escola. El policia Rafel
Monserrat ha estat l’en-
carregat de desenvolupar
el programa, un dels ob-
jectius del qual era fo-

mentar i reforçar l’ús del
pas de vianants. 

Malestar a
Campos davant
l’anunci de la
Conselleria

d’Educació de
suprimir cursos
d’ensenyament

d’adults

REDACCIÓ.

Alumnes i profes-
sors del IES Da-
mià Huguet, han

rebutjat la proposta de la
Conselleria d’Educació de
suprimir algunes ofertes
acadèmiques d’educació
per a adults, per motius
pressupostaris. 

Al llarg del curs 2.007-
2.008, a més dels grups
d’ESPA, que de moment
es mantenen, l’Institut ha
impartit classes de prepa-
ració per a les proves d’ac-
cés a la Universitat per a
majors de 25 anys, cursos
de Català dels nivell B i C,
i d’Anglès. Activitats que
la comunitat educativa va-
lora positivament, amb un

bon funcionament, i que
proporcionen un servei
important a la comarca de
Migjorn. La proposta ha
estat qualificada per l’a-
lumnat de “indignant i

vergonyosa”, motivada
únicament per raons
econòmiques, i sense valo-
rar els aspectes formatius,
socials, i laborals, que
aquests cursos suposen. 

L'Associació de Persones Majors de Campos va celebrar el
final d'activitats

Ginard i Pascual han inaugurat el nou servei.

Les obres del segon tram han suposat
una inversió de més de 8 milions d'euros.
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Jean Yves Crozier i les teràpies
alternatives per prevenir

malalties d’origen emocional
La Tècnica de la Llibertat Emocional evidencia
la profunda relació entre el físic i el psicològic 

CARLES RIPOLL

E
s pot comparar l’èsser
humà amb una casa. En
aquesta existeixen parets,
sòls, sostre, jardí i sistema

d'aigua, elèctricitat i seguretat.
Igualment, l'humà està compost de
diferents estructures com el sistema
ossi, muscular, nerviós, de circulació
sanguínia o l'activitat de l'intel·lecte
i de les emocions. Quan hi ha algun
problema o desperfecte a la casa po-
dem necessitar un lampista o un
electricista. Nosaltres també podem
consultar un oftalmòleg per als ulls,
un quiropràctic per a l'esquena o a
un psicoanalista per entendre els
problemes psicològics. 

Però addicionalment a això, exis-

teix en els humans un sistema
energètic o d'energia pura. Si podrí-
em veure el nostre cos sota el mi-
croscopi, veuríem que està compost
de cèl·lules i ampliant la potència
del zoom ens trobaríem amb una
estructura molecular formada per
una massa d’energia que vibra a al-
ta velocitat. Aquesta realitat implica
que també existeix un sistema
energètic encara que no ho vegem,
a l'igual que no veiem les ones que
ens permeten de parlar pel mòbil. 

La Tècnica de la Llibertat de les
Emocions EFT (de l'anglès Emocio-
nal Freedom Technique), és una tèc-
nica relativament senzilla i eficaç
que permet de restaurar les parts
del nostre sistema energètic que
han estat danyades per les expe-

riències negatives que hem patit.
Aquesta pràctica permet de resol-
dre qualsevol malestar emocional,
eliminant amb gran eficàcia les
emocions negatives com ara ràbia,
tristor, pors, fòbies, estrès, addic-
cions i traumes de tot tipus. 

La tècnica original, el TFT
(Thought Field Theraphy) va ser
descoberta en 1980 per un psicòleg
de Califòrnia, el Dr. Roger Calla-
han, Ph.D., mentre estava amb un
pacient que patia d'una fòbia aguda
a l'aigua. El seu principal alumne,
Gary Craig, ha aconseguit de sim-
plificar el mètode fins arribar a de-
senvolupar l'EFT, la dècada dels no-
ranta i que actualment s'utilitza
amb sorprenents resultats. 

Tractant les energies del cos i ba-

sant-se en els descobriments mil·le-
naris de l'Orient, que ens han donat
teràpies com l'acupuntura, l'EFT es
basa en la següent declaració: “La
causa de tota emoció negativa és
una ruptura en el sistema energètic
del cos”. Quan a un li succeeix una
experiència negativa, aquesta pro-

dueix emocions negatives i tensió,
que paral·lelament produeixen en
el sistema energètic de l'individu
l'equivalent en electricitat a un curt-
circuit. L'EFT implica la restauració
del sistema a l'igual que un electri-
cista canvia els fusibles fosos des-
prés d'una avaria. 

Jean Yves Crozier és
el primer terapeuta a
Mallorca en oferir
aquesta tècnica per
alleujar tota mena de
problemes emocionals.
És un dels sols set titu-
lars del nivell més
avançat de l'EFT a Es-
panya i l’únic practi-
cant a Balears. 

Segons va explicar
Crozier, l’EFT és fàcil de
practicar, simplement
donant cops amb la pun-
ta dels dits a uns dels
punts clau d'energia.
Aquesta pràctica permet
d'equilibrar el sistema
energètic mentre el pa-
cient està sincronitzat al
problema i per tant eli-
mina la seva causa. 

La tècnica funciona
moltes vegades de for-
ma molt ràpida (de ve-
gades només amb  una
sessió, en qüestió de
minuts!) i ofereix resul-
tats duradors on d'al-
tres tècniques han fra-
cassat. El pacient no
necessita de cap pasti-
lla, ni ha d'analitzar es-
deveniments traumà-
tics del passat. El tera-
peuta és més aviat un
guia aconsellant al seu

pacient a les diferents etapes del
procés, ja que existeix entre els dos
una estreta cooperació. Els profes-
sionals que practiquen aquesta tèc-
nica provenen d'horitzons diversos,
tant del camp de les teràpies alter-
natives com de la psicologia o de la
psiquiatria. 

COMERCIAL
Es precisa per a

venda de publicitat 
• Incorporació

immediata 
• Que visqui a la

zona   

• Vehicle propi 
• Treball tot l'any 
• Condicions a con-

venir 

Avda. Primavera, s/n
Tel. 971 65 60 43

Tel. Mòbil 656 806 235
galeriamatisos@hotmail.com

07638 COLÒNIA DE SANT JORDI

HORARI: DE DILLUNS A DISSABTE
DE 18.00 A 22.00 HORES
HORES CONVINGUDES

Jean Yves Crozier és el primer terapeuta a Mallorca en oferir aquesta tècnica.

Mapa dels punts d’energia



Saps quins elements conté 
el pa blanc? 

E
ls tres components principals són: el Peròxid de
Benzoilo que serveix per blanquejar les farines
utilitzades al pa. En les dosis mínimes requeri-
des no afecta ni el contingut ni els components

de la farina. S’utilitza també en medica-
ments per al tractament de l'acne i

té efecte descolorant en con-
tacte amb el cabell o teles;

el gluten, que és una
mescla de proteïnes; i el
zinc, que s'hi afegeix
per enriquir el pa i
ajuda a reduir els pro-
cessos infecciosos en
els nins, un metall
molt important en el
procés de galvanitza-
ció de l'acer. També hi
ha l’obligatorietat de
reincorporar totes les

vitamines i minerals
que es redueixen durant

el procés de la mòlta.
Normalment les farines

s'enriqueixen amb vitamines B1,
B2, B3, ferro i àcid fòl·lic. 

És possible viure només amb un
pulmó? 

S
í, encara que la respiració no sigui tan eficaç i
l'afectat hagi de reduir la intensitat de la seva
activitat física de forma permanent. Es calcula
que milers de persones per tot el món viuen

amb un sol d'aquests òrgans. L'extirpació quirúrgica
d'un pulmó -denominada en medicina com neumotec-
tomia -, o d'un dels seus lòbuls -lobectomia-, són mesu-
res extremes que s’acostumen a utilitzar per combatre
malalties com el càncer. 

Paraules curioses 

A
Espanya, a la cervesa l'anomenam "canya" o
"birra", a Cuba "lagarto", a Mèxic li diuen "che-
la", mentre que a l'Equador l’anomenen "bie-
la". La "chamba" és el treball, mentre que Es-

panya li diuen el "curro"; i a l'Argentina "laburo". A la
península ibèrica, els amics o companys de treball són
"col·legues", "patas" a Perú, "chamos" a Veneçuela o
"cuates" a Mèxic. Els arbres quan treuen flors, floreixen i
quan fan fruits? fruiten, però el verb fruitar es pot subs-
tituir també pel més conegut fructificar.  

Galeria d’imatges
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Curiositats

Utilitza la teva lògica i resol les
endevinalles 

1.- "Aquest lloro és capaç de repetir tot el que
senti", li va assegurar a una senyora l'amo d'una
ocelleria. Però una setmana més tard, la senyora
que el va comprar estava de tornada a la botiga,
protestant perquè el lloro no deia ni una sola pa-
raula. No obstant això, el venedor no li havia dit
mentides. Pots explicar-ho tu? 

2.- Un home que no portava paracaigudes va sal-
tar d'un avió. Va caure sobre terreny dur però no va
resultar ferit. Com? 

3.- Una ampolla i el seu tap costen 1,10 euros.
L'ampolla costa 1 euro més que el tap. Quant costa
l'ampolla? I el tap? 

RESPOSTES 
1.- El lloro era sord 
2.- Obvi, l'avió estava parat en la pista. 
3.- Efectivament, el tap val 0,05 i l'ampolla 1,05.

L'ampolla és un euro més cara. 

L’estilista Chiqui
Peña ens proposa
un estiu diferent,
on la gent se senti

còmoda amb el que porta.
Són temps de canvis i és
molt important ésser pràc-
tics a l'hora d'escollir el
vestuari, es vagin on es va-
gi. La model de la foto du
un apariament pintat a mà
per dones tailandeses, que
passen hores pintant teles
així de meravelloses. Ell va
més esport, recordant  les
antigues vaqueries de
Campos.
Models: 
Víctor i Elena Losa 
Fotografia: Chiqui Peña
hevistocolor@gmail.com

Campos està
de moda! 




