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Els grans
desafiaments del

segle XXI 

F
a pocs dies va venir a visitar-me un familiar des d'Amèrica. Des-
prés de posar-me al corrent de la situació familiar, hem parlat
de la societat en que vivim -als dos costats de l'Atlàntic-, la glo-
balització, i el desenvolupament científic i tecnològic dels úl-

tims anys. 
A ella li van cridar molt l'atenció els matrimonis homosexuals que ac-

tualment se celebren a Espanya, la crisi de la família patriarcal i la crei-
xent multiculturalitat. Són nous temps -vaig dir jo- intentant d'explicar
els canvis socials. Les dones tenen una major presència en el món laboral
i ha augmentat el percentatge de persones que viuen soles per separa-
cions o divorcis. També s'han incrementat les famílies monoparentals i
homosexuals. Mentre a la Comunitat Europea existeix una notable baixa
de la natalitat, a Amèrica Llatina es continuen aplicant mesures per con-
tenir una taxa de creixement excessiva. 

Malgrat el desenvolupament econòmic experimentat encara persistei-
xen problemes socials com la violència sexista, la marginalitat i l'aparició
de nous conceptes que s'oposen obertament als valors tradicionals, cre-
ant desconcert en gran part de la població. Es dóna gran importància al
moment present, a la immediatesa, a l'èxit fàcil, al "tenir" sobre el "ser". 

D'altra banda, hem tingut grans avançaments en la prevenció i teràpia sa-
nitària, conseqüència de les innovacions científiques en enginyeria genèti-
ca, nanotecnologia i làser, que han perllongat progressivament l'esperança
de vida dels ciutadans europeus. A Amèrica del Sud encara es lluita per era-
dicar malalties com la tifoide, la malària, el parasitisme o la desnutrició. 

En l'economia mundial es va consolidant la globalització que suposa el
creixement de grans empreses i grups multinacionals que actuen en un
mercat únic. A nivell polític existeix pau entre les grans potències, però
múltiples conflictes locals, latents o declarats entre pobles, grups ètnics i
grups ressentits per passades injustícies. La democràcia es va consoli-
dant en quasi tots els països del món, ja queden molt poques dictadures
"de jure" encara que no "de facto". En alguns països on es gaudeix de
democràcia, els ciutadans es queixen del seu imperfecte funcionament,
l'aparició de grups feixistes, fanatisme, populisme i corrupció. 

En definitiva, un dels grans reptes del segle XXI és disminuir les desigual-
tats entre els diferents països del món. Des d'una perspectiva objectiva,
sembla que cada vegada hi ha menys pobres, però en canvi els pobres cada
vegada són més pobres. A més a més, el model econòmic dels països desen-
volupats resulta ja insostenible per al planeta i sens dubte inaplicable. 

La concentració de riquesa en unes poques famílies és cada vegada més
escandalosa. Actualment les 250 persones més riques del món posseei-
xen la mateixa riquesa que el 40% més pobre de la població del planeta,
prop de 2.000 milions de persones. 
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El moviment a l’obra escultòrica
de Marc Barberà 

El jove escultor va exposar al Casal Cultural de Ca s’Hereu de Llucmajor

JOANA ESCANDELL

M
arc Barberà Antolin va
néixer l’any 1975 als
Estats Units, però la
seva vida va transcó-

rrer a Barcelona. De pares catalans,
va estudiar a l’Escola d’Art Messana
de Barcelona. Des de molt jove va re-
bre les influències i la mística de tre-
ball del taller del seu avi i besavi que
eren ferrers. És per això que va deci-
dir dedicar-se a l’escultura, especial-
ment de ferro reciclat i forjat

Marc Barberà actualment viu a
Mallorca i ha exposat la seva obra al
Casal de Ca s’Hereu de Llucmajor
amb motiu de les fires de la locali-
tat. Les seves escultures destaquen

pel moviment, la majoria contenen
elements mòbils que representen
paisatges dins l’horitzó. Com a te-
ma li agraden els objectes trobats
que ja tenen una forma preestabler-
ta. Improvisa reciclant coses amb
una mica d’humor i picardia. El seu
missatge es clar i senzill com ell ma-
teix, coses que ens fan riure i refle-
xionar, sense complicacions. 

L’artista va assenyalar que el fas-
cinen el moviment, els gestos, els
balancins, l’humor, els jocs de pa-
raules, els títols poètics, tot el que
pugui ajudar la gent a imaginar i
recrear nous escenaris. “S’ha de
continuar jugant, passant-s’ho bé i
rient. A vegades estem massa preo-
cupats” va dir. 

Marc Barberà ha participat en di-
ferents exposicions a Mallorca,
convidat per l’Associació Cultural
Sa Taronja de Andratx i a l’exposi-
ció col·lectiva “Per amor a l’art”
d’Alcúdia. A Barcelona té una es-
cultura pública davant el Museu
d’Art Contemporani, a la Plaça
dels Àngels.

Com a projecte futur, li agradaria
fer escultures dels miners dels Piri-
neus, com una manera de retre’ls
un petit homenatge. Finalment,
manifesta que continuarà en la seva
línea, creant figures amb ferro antic
i rovell que és el seu pigment natu-
ral. “També he introduït uns punts
de colors i he emprat acer  inoxida-
ble” va postil·lar.  

“Gunther” “Rataconeguro”

“Robato” “Toro esquivo”

EEssccuullttuurreess ddee ffeerrrroo rreecciiccllaatt ii ffoorrjjaatt 
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"Quatre retxes de Res" 
es presenta al Casal de 

Can Pere Ignasi de Campos

JOANA ESCANDELL 

D
ins el pro-
grama de
la Fira
d'Octubre

de Campos, es va pre-
sentar el llibre "Quatre
retxes de Res" de Josep
Antoni Pérez de Men-
diola (Palma, 1953).
"Mendi" com li anome-
nen els seus amics, és
definitivament un per-
sonatge de múltiples
facetes que ha treballat
en una entitat bancària,
alternant amb les feines d'articulis-
ta, crític de cinema i teatre, i autor
de llibres. També s’ha endinsat en
les Arts Plàstiques com a dibuixant,
pintor i escultor. 

El llibre "Quatre retxes de Res" re-

cull 400 il·lustracions seves, signa-
des sota el pseudònim de Res, pu-
blicades en diferent mitjans. Ac-
tualment treballa com a caricaturis-
ta al Diari de Balears, on cada dia
repassa l'actualitat política i social

amb els seus dibuixos. 
A l'acte de presenta-

ció de la publicació, re-
alitzat al Casal de Can
Pere Ignasi, va assistir
el regidor de Cultura
de l'Ajuntament de
Campos, Joan Juan; els
periodistes Andreu
Manresa i Pep Rosse-
lló; i l'editor Climent
Picornell. 

L'obra de Pep Men-
diola expressa a través
de l'humor gràfic un
missatge, una crítica
que retrata la societat

contemporània, amb un toc de sar-
casme i tendresa. Els presentadors
van coincidir en assenyalar la gran
capacitat de síntesi de l'autor per
fer veure en una vinyeta tota una
història o un argument. 

A. Manresa, J.A. Mendiola, J.Juan, J.Rosselló i C.Picornell

Públic assistent.

El Teatre Principal de Santanyí
va acollir l’obra humorística 

“Vis a vis a Hawaii” 
Una comèdia de José Luis Alonso de Santos dirigida per Paco León

SANDRA GONZÁLEZ

E
ls actors Joan Bibiloni, Lina
Mira i Toni Gomila varen
fer una fantàstica interpre-
tació de la comèdia d’amor

i d’humor “Vis a vis a
Hawaii”. La Com-
panya Produccions
de Ferro ha posat en
escena l’obra al Teatre
Principal de Santanyí,
que també es va re-
presentar a Vilafran-
ca, Campos, Andratx,
Son Servera i Mana-
cor amb un gran èxit
de públic.   

El text original per-
tany a Alonso de San-
tos i ha estat adaptat
al català. Sota la direc-
ció de Paco de León,
els actors se posen en

la pell d’una parella que té un en-
contre amorós dins una presó, un
vis a vis que ens dóna peu per ficar-
nos al món del sexe entre reixes i pa-
radoxalment a la presó de Hawaii,
que representa el paradís, la lliber-

tat i la il·lusió. L’argument fa refle-
xionar en clau d’humor les contra-
diccions de la vida quotidiana de
l’ésser humà, a vegades tancat a la
seva presó particular i somiant sor-
tir-ne d’ella de tant en tant envers la

trobada amorosa amb
una altre persona.

En declaracions exclu-
sives per a TALAIA, els
protagonistes van mani-
festar sentir-se satisfets
de la bona acollida del
públic i del bon moment
pel que travessen les
produccions en llengua
catalana. Joan Bibiloni,
Lina Mira i Toni Gomila
han treballat indistinta-
ment en programes i sè-
ries de televisió com “La-
berint de passions”,
“Llàgrimes de sang” i
“Ous amb caragols”.

Joan Bibiloni, Lina Mira i Toni Gomila durant la seva actuació
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AAll ccoommpplliirr--ssee eell 880000
aanniivveerrssaarrii ddeell nnaaiixxeemmeenntt
ddeell rreeii JJaauummee II,, ddiivveerrsseess
iinnssttiittuucciioonnss ppúúbblliiqquueess ii
pprriivvaaddeess hhaann rreeccoorrddaatt llaa
sseevvaa hhiissttòòrriiaa,, dd''eessppeecciiaall
ttrraannsscceennddèènncciiaa ppeerr aa llaa
ggeenntt qquuee aaccttuuaallmmeenntt
hhaabbiittaa eellss tteerrrriittoorriiss ddee
ll''aarrxxiippèèllaagg BBaalleeaarr,,
CCaattaalluunnyyaa ii VVaallèènncciiaa.. EEnn
aaqquueesstt bbrreeuu rreeppoorrttaattggee
rreeppaasssseemm eellss pprriinncciippaallss
eessddeevveenniimmeennttss ii llllooccss qquuee
dd''uunnaa oo aallttrraa mmaanneerraa
eennccaarraa ssuubbssiisstteeiixxeenn eenn llaa
mmeemmòòrriiaa ccooll··lleeccttiivvaa.. 

ELIZABETH SÁNCHEZ

J
aume I va néixer el 2 de
febrer de 1208 i era  fill
de Pere de l'Aragó,
comte de Barcelona i

senyor de la Provença, i Ma-
ria, senyora de Montpeller.
Als sis anys va quedar orfe i
els nobles de Catalunya i Ara-
gó li van jurar fidelitat. Als
tretze anys fou casat amb
Elionor de Castella per asse-
gurar el més aviat possible la
descendència. Un any més
tard va néixer Alfons. En
aquella època la corona tenia
una gran necessitat d'expan-
dir-se i ho va fer cap al nord i
cap al sud. 

Jaume I es va llançar a la
conquesta de Mallorca amb el
suport dels nobles i la jerar-
quia eclesiàstica. El 5 de se-
tembre de 1229, Jaume I va
sortir de Salou cap a Mallorca
amb un estol de més de 150
naus que transportaven al seu
exèrcit. Als anys posteriors va an-
nexar Menorca, Eivissa i Formente-
ra. També va conquerir València.
L'11 de desembre de 1235 es torna a
casar a Barcelona, amb Violant d'-
Hongria, amb qui va procrear vuit
fills. Durant la seva vida Jaume I va
mantenir una política d’aliances
matrimonials amb els regnes cris-
tians, que va permetre l'extensió
mediterrània de Catalunya, i va im-

pulsar noves relacions comercials
amb Marroc, Tunis, Tremissèn i
Egipte. 

La divisió del regne
El 27 de juliol de 1276, als 68 anys

va morir a València Jaume I. En el
seu testament va disposar la divisió
del regne. Al seu fill Pere II li va
deixar els regnes d'Aragó i València
i el comtat de Catalunya; mentre

que a l'infant Jaume II li deixava el
regne de Mallorca amb Menorca i
Eivissa, a més dels comtats de Ros-
selló, Conflent i la Cerdanya, el sen-
yoritiu de Montpeller i el vescomtat
de Carladès. 

Les obres dels sobirans mallor-
quins van ser pacífiques. Jaume II
conferí el títol de vila a l'alqueria de
Llucmajor l'any 1300, fins i tot
abans d'ésser declarada parròquia

en 1346. En 1311 a la mort de Jaume
II, va prendre el ceptre el seu fill
don Sanç que va instaurar noves lli-
bertats i drets per al comerç. 

Amb la divisió del regne entre els
fills de Jaume I ja s'havia sembrat la
discòrdia. Com a rei d'Aragó, Pere
III va exigir en 1276 que les Balears li
presentessin vassallatge. Com Sanç
no va tenir fills i l'herència va passar
al seu nebot Jaume III, van tornar a
sorgir les hostilitats. Pere IV d'Aragó
va reclamar aleshores d'un mode
irrevocable la corona de Mallorca. 

La batalla de Llucmajor de 1349
i la desaparició del Regne de
Mallorca 

Procedent de Montpeller, Pere IV
desembarcà a la badia d'Alcúdia,
passà per Pollença, Muro, Inca, Si-
neu, fins arribar al pla de Llucmajor
i Galdent. Aquí va tenir lloc una de-
sigual batalla el 25 d'octubre de
1349. Jaume III va haver d'enfrontar-
se a 3.000 homes i 400 genets del seu
rival i va lluitar inútilment per la sal-

vació del regne.
Finalment Pere IV
decapità Jaume
III. El regne de
Mallorca va dei-
xar d'existir i les
Balears van passar
a ser una provín-
cia d'Aragó. 

Segons el pro-
fessor Mateu
Monserrat Pastor,
coneixedor de la
història de Lluc-

major, les despulles de Jaume III
van ser conduïdes a la parròquia de
Sant Miquel i després Pere IV se les
va emportar a València. A partir
d’aquest moment l’illa va quedar
sota la influència de la cultura cata-
lano-aragonesa que va facilitar les
migracions de catalans cap a Ma-
llorca. El poble de Llucmajor da-
vant aquests fets va ser un mer es-
pectador. Les restes de Jaume III ac-
tualment reposen a la capella de la
Trinitat de la Catedral de Palma. 

Per commemorar la efemèrides
de 1349, l’Ajuntament de Llucmajor
va aixecar en 1949 una senzilla creu
al lloc conegut com "El camp de sa
Batalla", a la sortida de Llucmajor
cap a s'Aranjassa. La inscripció diu
"Iacobo III Maioric regi Mvnvs. Tvi
memores tvi" que vol dir els teus no
t'obliden. També a Llucmajor exis-
teix en record de Jaume III un mo-
nument, al passeig que duu el seu
nom, i que representa el rei morint
mentre un dels seus lleials aixeca la
bandera de Mallorca al cel. Igual-
ment l'escola de la localitat porta el
nom de Jaume III. 

Al Camp de sa Batalla es va eregir una senzilla creu adornada amb un blasó.

Detall de la inscripció de la Creu d'en Jaume III 

Al passeig Jaume III
de Llucmajor

s'aixeca un segon
monument amb el rei

morint mentre un
dels seus lleials alça

la bandera de
Mallorca. 

El camp de sa Batalla de Llucmajor recorda la gesta de 1349 
En aquest lloc va morir el rei Jaume III i amb ell 

va desaparèixer el Regne de Mallorca 
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CRISTÒFOL-MIQUEL SBERT

N
o massa anys
e n d a r re r a ,
una quinzena
a molt estirar,

es comptava el creixent
nombre de cases buides a
cada carrer com un feno-
men alarmant, una prova
de l’abandonament pro-
gressiu del poble, el testi-
moni d’una decadència.

Però, Santanyí ha expe-
rimentat un canvi impen-
sat, des de 1992. Ja no és
el poble productor de len-
ta però constant emigra-
ció, en pocs anys s’ha
convertit en un poble cos-
mopolita, ha experimen-
tat un sorprenent incre-

ment  de la població, can-
vi radical originat major-
ment per l’arribada d’un
alt percentatge d’immi-
grants que ja tenen difícil
accedir a cap tipus d’ha-
bitatge a la vila.

El poble ja havia expe-
rimentat des de la post-
guerra una necessària i
benèfica arribada de gent
procedent de la Penínsu-
la que ajudà a compensar
l’emigració local ,espe-
cialment cap a Palma, i
que acabà per integrar-se
dins la comunitat.

Aquesta altra onada re-
cent, dels darrers setze
anys, és molt distinta,
molt més nombrosa, de
més diversa procedència

i de conseqüències més
penetrants ja en el mig
termini. Dos factors con-
tribuïren a l’arribada de
la primera fornada d’a-
questa immigració. Per
una part, la bona impres-
sió que el nostre clima i la
bellesa dels nostres pa-
ratges causà entre els pri-
mers turistes europeus,
amb una moneda forta, i
per l’altre, les ganes dels
santanyiners de gaudir
dels atractius que la pu-
jant societat de consum
oferia. Era un temps en
què la gent anava enda-
rrere d’assolir noves co-
moditats com cotxes, te-
levisors, geleres o mo-
bles. Així començaren les

primeres vendes a estran-
gers de trossos de terra
ran de la mar que tradi-
cionalment  havien estat
poc apreciats per ser gai-
rebé ermes.  

En conseqüència, co-
mençà una tímida immi-
gració bicèfala, per un
costat estrangers proce-
dents de l’Europa opu-
lenta en cerca de sol i con-
fort que volien construir o
remodelar les velles cases
adquirides i per l’altre, la
de mà d’obra no especia-
litzada  que venia  a tre-
ballar en aquesta cons-
trucció o a l’hosteleria.   

Ben aviat, s’hi sumà la
crisi de rendibilitat de l’a-
gricultura que provocà la

deserció del camp i les
conseqüents transaccions
d’immobles mig abando-
nats.  A continuació, s’hi
afegí la baixada dels ti-
pus d’interès nacional i
internacional, a finals

dels noranta. Així,  molts
capitals particulars aban-
donaren els bancs i es
col·locaren en la cons-
trucció, millora o  compra
d’habitatge. Això, afegit a
la política governamental

d’ajut públic per a l’em-
belliment de les façanes,
provocà  un efecte crida-
da d’immigrants per tre-
ballar a la construcció des
del països eufemística-
ment anomenats en vies
de desenvolupament i de
dones que venien a fer
feina a les cases, treball
que la gent d’aquí ja no
volia fer.

En setze anys, des de
1992, el municipi  ha ex-
perimentat un fort creixe-
ment de població, espe-
cialment accelerat durant
els 6 darrers anys: s’ha
més que duplicat la po-
blació, de 7.088 habitants
hem passat a 14.618.  

Les dades
És més alta la immigra-

ció procedent de països
desenvolupats com Ale-
manya (que amb 1688
persones representa el
col·lectiu més nombrós),
França, Països Baixos o el
Regne Unit, que totalit-
zen 3.049 que la de països
menys afortunats com
Marroc amb 557, i  que
sumen 2.239. El total
d’immigrants al municipi
és a hores d’ara de 5.280.

Els primer grup, amb
un més alta poder adqui-
sitiu és el qui ha anat ad-
quirint bens immobles i
que per tant té una in-
cidència més intensa so-

bre la fisonomia i estil de
consum del poble. 

Mentre en el conjunt de
les balears, el número
d’empadronats, que supe-
ra d’11 punts la mitjana es-
tatal, és del  20,8% del to-
tal,  es a dir 1 de cada 5
empadronats a Mallorca
és nascut a l’estranger, a
Santanyí ho és  1 de cada
3, es a dir és el 35,6% del
total. A més, si als immi-
grants de l’estranger su-
mem els nouvinguts d’al-
tres regions espanyoles
durant els darrers 12 anys,
des de 1996, llavors els
santanyiners amb residèn-
cia de més d’una dotzena
d’anys, es a dir els santan-
yiners diguem-li de sem-
pre, ja som només  el
49,3% del total del terme. 

Pel que fa a Santanyí-
poble, que semblava ina-
movible cap a dalt, en 10
anys, ha crescut el 50%,
de 2.514 habitants ha pas-
sat a 3.750.

Les conclusions, a cà-
rrec del lector. Però,
abans d’extreure opi-
nions frissades s’han de
tenir en compte, a més de
la nostra història i ta-
rannà,  tots els factors po-
sitius i negatius i no opi-
nar just d’acord a com
ens vagi l’aigua cap al
nostre molí.  I que mai no
sabem amb què el futur
ens pot sorprendre.

Més del 50% de la població santanyinera és nascuda fora
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Medi Ambient ha invertit 11 milions d’euros
en neteja i condicionament de torrents a les illes

S’ha actuat a Mallorca, Menorca i Eivissa amb l’objectiu
d’evitar inundacions i desbordamentsE

l conseller de Me-
di Ambient, Mi-
quel Àngel Gri-
malt, ha explicat

les inversions realitzades
durant el darrer any (se-
tembre 2007-setembre
2008) pel seu departament
autonòmic, a través de la
Direcció General de Recur-
sos Hídrics i l’Agència Ba-
lear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental, en matèria de
neteja i condicionament de
torrents. Grimalt ha expli-
cat aquestes inversions
durant una visita a les
obres realitzades al Torrent
dels Revolts, a Artà. En la
seva visita, el conseller ha
estat acompanyat pel di-
rector general de Recursos
Hídrics, Isidre Canyelles, i
pel batle d’Artà, Rafel Gili. 

Les obres executades
han consistit bàsicament
en la neteja, desbrossa-
ment i condicionament de
diferents llits, així com el
reforç d’obres de fàbrica,
reconstrucció de trams de
murs i baranes de protec-
ció, i recuperació de trams
esbucats i obstruïts per
materials esfondrats o
arrossegats per la mateixa

escorrentia. La longitud
aproximada dels trams
on s’ha actuat és de 80
quilòmetres, distribuïts
de la següent manera: 68,
5 a Mallorca, 2,5 a Menor-
ca i 8,5 a Eivissa. El pres-
supost invertit durant el
darrer any en neteja i mi-
llora de torrents és d’11,1
milions d’euros, dels

quals 4,2 corresponen a
neteja i els 6,9 restants a
obres de fàbrica, recons-
truccions i recuperacions
de trams. En total, s’han
posat en marxa una sei-
xantena de projectes, amb
una especial incidència
en els torrents de la xarxa
hidrogràfica de Palma,
molt afectada pel tempo-

ral d’octubre de 2007.
Cal recordar que el Mi-

nisteri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí té pre-
vist invertir, mitjançant
conveni amb el Govern
de les Illes Balears, altres
10 milions d’euros en
obres de millora i condi-
cionament dels torrents
de les Illes Balears.

Grimalt durant la visita a les obres realitzades al Torrent dels Revolts, a Artà

Les Illes Balears han participat en el Saló Nàutic de Mònaco

A
mb un estand institucio-
nal compartit per la Con-
selleria de Medi Ambient
(a través de l'empresa

pública Ports de les Illes Balears),
la Cambra de Comerç de Mallorca
i l'Autoritat Portuària de Balears,
les Illes Balears han estat presents
en el Saló Nàutic de Mònaco. L’es-

tand és fruit del conveni de col·la-
boració entre aquestes tres institu-
cions per a la promoció del sector a
destacades fires internacionals.
L'objectiu de la presència de les
Illes Balears al Saló Nàutic de Mò-
naco, i a altres grans fires sem-
blants, és  recolzar el sector nàutic i
portuari de la nostra Comunitat en

el seu esforç de promoció. L’estand
balear fa arribar al públic assistent
quina és l'oferta de serveis turís-
tics, nàutics i portuaris de les Illes
davant un mercat d'usuaris que es
caracteritza pel seu elevat poder
adquisitiu. El Saló Nàutic Mònaco
és una bona mostra de l’activitat
d’aquest mercat. 

El nou Pla Hidrològic garantirà el
subministrament d’aigua fins al 2027

E
l conseller de
Medi Ambient,
Miquel Àngel
Grimalt; el direc-

tor general de Recursos
Hídrics, Isidre Canyelles;
i el cap del Servei d’Estu-
dis i Planificació de la
mateixa direcció general,
Alfredo Barón, han expli-
cat l’esborrany del nou
Pla Hidrològic de les Illes
Balears, una de les plani-
ficacions més importants
i ambicioses pel que fa a

gestió i infraestructures
de la nostra Comunitat,
amb inversions econòmi-
ques de gran volum que
es realitzaran al llarg dels
propers anys.

El nou Pla Hidrològic
serà el principal instru-
ment d’ordenació dels re-
cursos hídrics de les Illes
Balears i, preveu inver-
sions per un import total
de 2.049 milions d’euros
per als propers 18 anys,
finançats per la Comuni-

tat Autònoma i per l’Es-
tat, si bé també hi podria
haver participació euro-
pea i local. D’aquests
2.049 milions d’euros,
1.974 milions es destina-
ran a infraestructures i 75
milions, a programes
d’actuació com mesures
de foment i consciencia-
ció de l’estalvi i la bona
gestió de l’aigua en usos
domèstics, comercials, in-
dustrials i agraris; con-
trols de possibles conta-

minacions, conservació i
restauració de torrents i
zones humides; i elabora-
ció d’un pla d’emergèn-
cies per a casos de seque-
res extremes o perllonga-
des i per a prevenció de
possibles efectes del canvi
climàtic. Per que fa a les
infraestructures, en línies
generals, les principals in-
versions es destinaran a
depuració de les aigües re-
siduals i reutilització de
les aigües depurades.

El Puig Major acollirà una estació de conservació
de vegetals per preservar la flora endèmica 

L
a Conselleria
de Medi Am-
bient signarà
un conveni

amb el Ministeri de De-
fensa per a la preserva-
ció de la flora endèmica
del Puig Major, recone-
gut com l’indret de les
Illes Balears amb una
major concentració
d’espècies endèmiques
amenaçades. Diverses
espècies vegetals tenen
en el cim i els penyals
de Son Torrella el da-
rrer refugi, i constituei-
xen testimonis relictes
d’èpoques de clima més
fred. Han trobat allà el
seu darrer refugi i la seva
preservació sols és possi-
ble en aquest punt.

Per aquest motiu, la
Conselleria de Medi Am-
bient ha redactat un Pla
de Recuperació de les
Espècies Vegetals Ame-
naçades del Puig Major,
que ja ha estat tramitat
davant el Consell Asses-
sor de Fauna i Flora i ha
estat exposat a informa-
ció pública.

Per tal d’impulsar amb
la màxima eficàcia l’apli-
cació del pla, la Conselle-
ria de Medi Ambient, a

través de la Direcció
General de Caça,
Protecció d’Espècies
i Educació Ambien-
tal, té previst subs-
criure diversos con-
venis amb propieta-
ris de la zona i ha
iniciat les gestions
per fer-ho també
amb el Ministeri de
Defensa, que manté
una important instal·lació
al cim del Puig Major.
Amb aquesta finalitat, en
dies passats es reuniren a
la seu del Ministeri de De-
fensa, a Madrid, el direc-
tor general de Caça, Pro-
tecció d’Espècies i Educa-
ció Ambiental, Pere
Ramon, i el director gene-

ral d’Infraestructura del
Ministeri, Jaime Denís,
per analitzar la possibilitat
de subscriure un acord.

El Ministeri de Defensa
s’ha mostrat receptiu a la
proposta d’acord presen-
tada per la Conselleria de
Medi Ambient.  La pro-
posta inclou una col·labo-

ració general  de les
dues Administra-
cions  en la preser-
vació de la flora
endèmica  del Puig
Major i l’establiment
al cim d’un recinte
tancat (per evitar
l’acció de les cabres,
el factor més greu de
destrucció de flora
al puig) que funcio-
narà com estació de

conservació de vegetals.
Aquesta estació pot ser
molt important per a la
recuperació de diverses
espècies i per seguir a
llarg termini els efectes
del canvi climàtic sobre
una comunitat vegetal
que n’és especialment
sensible.

Paeonia Cambessedesii en fruit

Polystichum Setiferum

Taxus Baccata-Teix

Les plantes fotografiades no són
endèmiques, però sí estan
amenaçades. Colchicum
Lusitanum
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PROMAX
n Limpia interiores de vehículos
n Limpieza a fondo incluida

tapiceria
n Servicio gratuito a domicilio
n Agua descalcificada
Tel. 692 447 984 • CAMPOS

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

La Setmana de la Cuina Mallorquina de l'OCB
Campos compleix la majoria d'edat 

Durant la jornada es va realitzar un menú medieval
i un menú dedicat a la Fira de la Sobrassada 

CARLES RIPOLL

A
mb la ponència "La cuina
en temps de Jaume I, el
Conqueridor" d'Antoni
Contreras es va obrir la

XVIII Setmana de la Cuina Mallor-
quina, que va organitzar l'Obra
Cultural Balear de Campos junta-
ment amb la Regidoria de Cultura. 

El pregó de l'historiador i metge
Antoni Contreras va ser molt didàc-
tic ja que va explicar amb claredat
què i com es menjava en l'època me-
dieval. En el temps del rei Jaume I,
la relació entre taula i religió era
molt forta, el menjar de cada dia es
realitzava segons la regla dels tem-
plers, en silenci, dos o tres vegades
la setmana carn, observant els deju-
nis i abstinències. Les classes socials
formades per clergues, nobles i pa-
gesos també constituïen diferents

grups alimen-
taris. Així per
exemple, els
monjos s'ali-
mentaven bà-
sicament de
verdures; els
nobles de
carns de caça i
especialment
d'aus, les quals
consideraven
que estaven
prop del cel; i
per altra ban-
da, els pagesos
que menjaven

de tot el que podien. Els elements
comuns de l’alimentació eren el pa,
el vi, la civada, les carns salades de
vedella, cabra i ovella, i els format-
ges. Antoni Contreras ha utilitzat
una bona font documental, de re-
ferències i manuscrits de l'època.
L’acte celebrat al Casal de Can Pere
Ignasi es va fer en commemoració
de l’Any Jaume I.  

Addicionalment, l'OCB de Cam-
pos va organitzar un menú medie-
val complet a càrrec de Jordi Gui-
llem i un menú de la cuinera Ma-
ria del Carmen Llaneras, dedicat a
la Fira de la Sobrassada de la loca-
litat.

Pregó de la XVIII Setmana de la Cuina Mallorquina

L’acte es va celebrar al Casal de Can Pere Ignasi de Campos

Fires de Tardor a Llucmajor
REDACCIÓ.

Llucmajor va ce-
lebrar un any
més la seva tra-
dicional Fira

d'Octubre que va com-
plir la seva 462 edició
amb una gran demostra-
ció de l'artesania, gas-
tronomia i comerç de la
localitat. 

Entre els esdeveni-
ments més destacats po-
dem esmentar la Mostra
Llucmajorera on van par-
ticipar les empreses més
representatives del muni-
cipi del ram de l'alimen-
tació, automòbils, joieria,
publicitat, materials de
construcció, destil·leries,
mobles, jardineria, ecolo-
gia i medi ambient, in-
formàtica, ceràmica, fus-

teria, joventut i institu-
cions. 

A l'última fira, pràctica-
ment la meitat dels ca-
rrers de la ciutat es van

omplir d'estands, for-
mant més de cinc quilò-
metres de fira. A més, hi
va haver un gran nombre
d'exposicions d'animals

com gossos de totes les
races, carros, carretons,
eines del camp, cotxes i
motos antigues, i un es-
pectacle eqüestre.

Els mestres artesans han estat
els protagonistes de la VIII Fira

Artesana de Sant Miquel 

REDACCIÓ.

La primera jornada
de les Fires de
Llucmajor, la Fira
Artesana de Sant

Miquel, s’ha celebrat amb
la participació de més de 50
mestres artesans de Mallor-

ca, Menorca i Meano (Na-
varra). Els artesans han
ofert al públic una sèrie de
productes de fusta, vidre,
fang, pedra, tela i fibres na-
turals. Amés s’han organit-
zats diferents tallers amb la
participació de molts esco-
lars del municipi.
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VII Trobada de Gegants 
REDACCIÓ.

Diferentes colles de gegants d’onze municipis
de l’illa es van donar cita a Llucmajor per
dansar i recórrer diversos carrers de la ciutat.
La trobada va comptar amb la participació

dels gegants del Consell de Mallorca, Palma, Inca, Fela-
nitx, Binissalem, Santa Eugènia, Campos, Calvià, Sineu,
Santanyí, Muro i Llucmajor.

Prop de 70 expositors
participen al Mercat

d’Antiguitats i a la Trobada
d’Artesans de Terra 

REDACCIÓ.

La VII
Trobada
d'Arte-
sans de

Terra va comp-
tar amb 20 mes-
tres terrissaires
de Pòrtol, Pal-
ma, Algaida,
Lloseta, Llubí,
Binissalem, Po-
rreres, Santanyí
i Llucmajor. Mentre que
50 expositors de Mallorca
van acudir al VIII Mercat
d'Antiguitats. Al mateix
lloc es va celebrar la V Fi-
ra d'Agricultura Ecològi-

ca amb una exhibició de
productes ecològics de
qualitat a càrrec de l'As-
sociació de Productors
d'Agricultura Ecològica
de Mallorca ( APAEMA).

La Mostra Llucmajorera
fou la més visitada  
REDACCIÓ.

Dues grans car-
pes instal·lades
al passeig Jau-
me III van aco-

llir diverses empreses del
municipi. L'equip de go-
vern municipal va inau-
gurar la XXVIII Mostra
Llucmajorera i les diver-

ses exposicions artístiques
en diferents locals de la
ciutat. Molt concorregut
va ser el mercat automo-
bilístic d'ocasió, amb
vehicles que han estat
oferts per vuit concessio-
naris de la localitat. El bon
clima va acompanyar la
jornada de la Darrera Fira
que va tancar amb un rè-

cord de més de 100.000 as-
sistents. El cert és que l'è-

xit va ésser degut a un ex-
cel·lent programa ferial. 

Nadal juga al golf a Llucmajor
per motius solidaris

REDACCIÓ.

E
l tenista Rafel
Nadal va can-
viar per un dia la
raqueta de tenis

pels pals de golf, per a so-
lidaritzar-se amb l’Asso-
ciació d'Ajuda a l'Acom-
panyant del Malalt de les
Illes Balears (ADAA). El
numero 1 del tennis
mundial estava acom-
panyat pels seus oncles
Antoni i Miquel Àngel
Nadal. També varen as-
sistir Tomeu Salvà, el ju-
gador de basquet Ferrán
Martínez, i els patrocina-
dors Bernardí Jaume, ge-
rent de Renault Llucma-
jor i Armando García
Otero, director general de

Renault Espanya. 
A aquest torneig, dut a

terme al Golf Son Antem
Marriott d’aquesta locali-
tat, hi varen participar
160 jugadors de golf.
L’ONG ADAA treballa
per donar suport a les
persones necessitades de
trasplantament i als seus
familiars, sobretot pel
que respecta a la tramita-
ció de documents, infor-
mació sobre hotels i re-
sidències més apropiades
a l’hora de desplaçar-se a
la península i en la recer-
ca de subvencions d’enti-
tats públiques i privades
pels acompanyants del
malalt. Aquest organisme
està presidit pel llucmajo-
rer Joan Janer.

Organitzadors i participants del IV Torneig del Golf Renault
Llucmajor.
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Ramón Quiñonero es retira del
moviment veïnal per afrontar

una nova etapa de la seva vida 

Grans emocions a la VII Diada
Automobilística de 4x4 

Medalla al Mèrit de la Guàrdia
Civil per al cabo Fernando

Miguel López 

Escolars guanyadors del
concurs de vinyetes de les

Fires de Llucmajor 

El conseller de Cooperació Local
visità Llucmajor per conèixer les

necessitats del municipi

Homenatge al campió mundial
de kick boxing 

REDACCIÓ.

Després d'una
dècada de ser-
vei a la comu-
nitat a través

de la directiva de la Fede-
ració d'Associacions de
Veïns de Llucmajor i la
Confederació d'Associa-
cions de Veïns de les Illes,
Ramón Quiñonero Sola-
no es retira a la vida pri-
vada als seus 74 anys. 

En declaracions per a
TALAIA, Quiñonero va

manifestar sentir-se satis-
fet per la feina complerta i
ho ha volgut agrair a tots
els seus companys i com-
panyes. "Ha estat extraor-
dinari conèixer l’entreví
de l'administració que
dins les seves prioritats ha
satisfet les nostres reivin-
dicacions. Sempre ens ha
animat l'esperit de servei
no remunerat" va dir i va
afegir que mitjançant el
diàleg entre veïns i polí-
tics s'han resolt innombra-
bles queixes. 

REDACCIÓ.

Per informar-se
de primera mà
dels projectes i
idees dels ajun-

taments de cara al pla
d’obres i serveis del 2009,
l’equip de Cooperació
Local, encapçalat pel con-
seller Miquel Rosselló i el
director insular Joan
Font, ha visitat el munici-
pi de Llucmajor.

Roselló s’ha reunit amb
el batle Lluc Tomàs;  el re-
gidor d’Urbanisme, Joan

Jaume; i la regidora del
Bloc, Joana Lluïsa Masca-
ró. 

Llucmajor està execu-
tant un pla de millora
d’abastament, saneja-
ment i pluvials a vàries
zones del municipi amb
l’ajuda del Pla d’Obres i
Serveis del Consell de
Mallorca. El projecte que
tenen intenció de presen-
tar a la convocatòria del
POS 2009 és un Punt Verd
per al nucli de S’Arenal,
amb un pressupost apro-
ximat de 120.000 euros.

REDACCIÓ.

L'Ajuntament de
Llucmajor, apro-
fitant la històri-
ca fusió entre els

clubs de futbol locals CE
Espanya i Llucmajor FC,
que va reunir al Camp
Municipal d'Esports a
unes 2.000 persones i
més de 400 joves futbo-
listes, ha homenatjat el

flamant campió mundial
de kick boxing, el lluc-
majorer Juan García "Jua-
nito". 

L'alcalde Lluc Tomàs
acompanyat del regidor
de Turisme i Esports,
Guillem Roig, i de mem-
bres de les directives del
Llucmajor i de l'Espanya,
ha lliurat al campió una
rèplica de l'estàtua del rei
Jaume III. 

REDACCIÓ.

Els afeccionats als
esports d'aventu-
ra varen gaudir a
doll amb la VII

Diada 4x4 celebrada amb
motiu de la fira de la lo-
calitat. Aquest és el sèp-
tim any consecutiu que
es realitza la competició
on han participat més de
50 vehicles tot terreny de
l’illa. La competició, or-
ganitzada pel Club Lluc-
major 4x4 i patrocinada
per l’Ajuntament de
Llucmajor, va consistir en

dos circuits amb diferents
graus de dificultat. El pri-
mer estava destinat a
vehicles de sèrie amb
preparacions bàsiques i
que incloïa vuit obstacles.
El segon circuit era per
cotxes preparats i ferra-
lles amb rodes i contenia
tres zones d’obstacles. La
proba del V Trial tingué
lloc durant l’horabaixa
on es premià els millors.
Tant els participants com
els espectadors es varen
sentir satisfets de l’orga-
nització i la logística
aportada. Enhorabona!   

L'Ajuntament de Llucmajor compensarà als
seus contribuents per l'augment de l'IBI 

REDACCIÓ.

L'equip de go-
vern munici-
pal ha posat
en marxa me-

sures correctores per
rebaixar la pressió fis-
cal sobre els ciutadans
del municipi, després
d'haver rebut de la
Gerència Cadastral la
base liquidable defini-
tiva aplicable a l'Im-
post de Béns Immo-
bles de 2008. 

L'alcalde Lluc Tomàs
va anunciar que bai-
xarà l'IBI un 29,5% en
2009 per compensar el
recaptat en excés en-
guany, per l'augment

de les bases imposa-
bles derivades de l'úl-
tima revisió cadastral
decretades pel Minis-
teri d'Economia i Hi-
senda de l'Estat. 

Així doncs, el consis-
tori baixarà el tipus
impositiu de l'IBI del
0'8 al 0'5%, és a dir que
ho deixarà quasi igual
als barems anteriors a
la pujada. Aquesta me-
sura serà ratificada pel
Ple de la Corporació
municipal. Els contri-
buents rebran, junta-
ment amb el rebut de
l'IBI, un text explicatiu
amb les compensa-
cions que s'aplicaran
el pròxim any. 

REDACCIÓ.

Amb motiu de
la festa de la
Verge del Pi-
lar, la Guàrdia

Civil de Llucmajor ha
honrat la seva patrona i
ha aprofitat la celebració
per condecorar amb la

Medalla al Mèrit de la
Guàrdia Civil amb distin-
tiu blanc al caporal pri-
mer de la Policia Judicial,
Fernando Miguel López.
Li ha fet entrega de la
condecoració el seu cap
superior, el sergent de la
Policia Judicial, Barto-
meu Montserrat. 

REDACCIÓ.

Els estudiants de
quart i cinquè de
primària del
Col·legi Públic

Son Verí i del Col·legi
Nostra Senyora de Gràcia
han estat els guanyadors
del concurs d’auques que
ha promogut l'Ajunta-

ment de Llucmajor entre
els escolars del municipi,
amb motiu de les Fires. 

Els regidors de Cultura,
Guillem Salvà, i de Parti-
cipació Ciutadana, Gui-
llem Veny, han lliurat els
premis consistents en
MP4's i material escolar,
al claustre de Sant Bona-
ventura. 
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Incorporació de nous agents a la
plantilla de la Policia local de Santanyí

REDACCIÓ.

Vuit agents d’o-
cupació tempo-
ral han passat a
formar part de

la Policia local com a fun-
cionaris de carrera, des-
prés d’haver aprovat les
oposicions per cobrir
aquests llocs de forma de-
finitiva. L’1 d’octubre,
han pres possessió del
nou càrrec i ja són part de
la infraestructura de se-
guretat que s’ha marcat
l’Ajuntament de Santanyí
per oferir un millor servei
a tot el terme municipal 

El primer tinent de ba-
tle i regidor d’Interior,
Llorenç Galmés, ha des-
tacat el gran esforç que
està realitzant l’Ajunta-
ment en matèria de segu-
retat, ja que s’estan con-
solidant les patrulles es-
pecífiques en distints

àmbits com la vigilància
mediambiental; els cur-
sos d’educació vial a les
escoles, i el seguiment
dels casos de violència
domèstica i de gènere

que s’han produït al ter-
me. A més, se continuarà
potenciant  la figura de
policia tutor que té una
funció molt positiva i la
regulació del trànsit a

l’entrada i sortida de les
escoles en els punts més
conflictius.

Galmés també va as-
senyalar que amb la
construcció d’un quarter
a l’edifici Polisportiu Mu-
nicipal de Cala d’Or, se
milloraran les infraes-
tructures ja que els agents
podran disposar de nous
despatxos, sala de reu-
nions, vestuaris i la possi-
bilitat d’utilitzar les ins-
tal·lacions pels seus en-
trenaments. Finalment, el
responsable d’Interior va
dir que el consistori està
fent un gran esforç per
dotar a la Policia local de
les eines i material neces-
sari per poder realitzar
les seves funcions. En
concret està prevista la
compra d’un nou vehicle
i s’estan renovant els cot-
xes actuals per  obtenir
un major rendiment.

La Corporació municipal sol·licita a
l’ABAQUA agilitzar la construcció d’una

bomba impulsora per a Calonge
REDACCIÓ.

L’equip de govern
(PP) de l’Ajunta-
ment de Santanyí
va aprovar la

moció presentada a la da-
rrera sessió plenària cele-
brada el 15 d’octubre, per
sol·licitar a l’Agència Ba-
lear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental (ABAQUA) i
a la Conselleria de Medi
Ambient, informació so-
bre la situació actual del
projecte per a la instal·la-
ció de la bomba impulso-
ra del clavegueram de
Calonge a l’Estació depu-

radora de Cala Ferrera.
Aquesta petició té com

a objecte agilitzar el pro-
jecte, ja que l’Ajuntament
de Santanyí va cedir uns
terrenys de 50 m2 de pro-
pietat municipal, situats
al nucli de Calonge, per
acord de sessió plenària
de 9 d’octubre del 2007, a
l’Agència Balear de l’Ai-
gua i Qualitat Ambiental,
perquè no hi hagués cap
impediment per poder
dur endavant la instal·la-
ció de la impulsora.

La xarxa de clavegue-
ram de Calonge està aca-
bada però no serveix de

res fins que no entri en
funcionament la impulso-
ra que conduirà les aigües
brutes a l’estació depura-
dora. Segons fons munici-
pals, l’Ajuntament ha vol-
gut recordar a la Conselle-
ria de Medi Ambient que
la cessió dels terrenys po-
dria revertir en el consis-
tori si no els dona l’ús es-
mentat. No obstant això,
el més important “és po-
der connectar la xarxa de
clavegueram a la impulso-
ra i l’Ajuntament necessita
preveure quan entrarà en
funcionament” van assen-
yalar les mateixes fonts.

DDuurraanntt llaa
tteemmppoorraaddaa ttuurrííssttiiccaa
aallttaa ss’’iinnccrreemmeennttaarràà

eell sseerrvveeii ddee
rreeccoolllliiddaa ddee ffeemmss

El consistori san-
tanyiner va apro-
var a la mateixa
sessió plenària la

modificació del contracte
de prestació dels serveis
de recollida domiciliària
de fems i transport a l’a-
bocador. Degut al gran
augment de població que
s’ha produït al municipi
es fa necessari incremen-
tar el servei, que es realit-
zarà durant els tres me-
sos de temporada alta,
del 15 de juny al 15 de se-
tembre. El preu de l’es-
mentat servei serà de
50.177,51 euros. 

La cultura ancestral ha estat la gran
protagonista de la fira de tardor del municipi 

La mostra d'animals autòctons va atreure un gran públic 
REDACCIÓ.

Al'igual que
altres muni-
cipis del
M i g j o r n

mallorquí, Santanyí va
celebrar la seva tradi-
cional fira d’octubre
que va començar amb
l'amollada de coloms a
l'emblemàtica Porta
Murada. Tot seguit la
comitiva, encapçalada
pel batle Miquel Vidal,
va recórrer els dife-
rents estands, acompan-
yats per la Banda de Mú-
sica Adagio de Cala d'Or,
que va donar molt am-
bient a la festa. El poble
va sortir als carrers per
gaudir de les nombroses
activitats programades
amb aquest motiu. Una

de les exposicions més vi-
sitades, va ser la de la
Fundació Natura Parc
que va exhibir un gran
nombre d'animals de
granja i de races autòcto-
nes, donant el caràcter de
“fira pagesa” que tenia
antany. L'Associació Co-

lumbòfila de Santanyí va
presentar els millors
exemplars de coloms
missatgers. Els caçadors
de la localitat, també van
tenir una destacada parti-
cipació amb una exposi-
ció de perdius de reclam.
Les associacions i entitats

socioculturals van
gaudir dels seus
propis espais al ca-
rrer Calvo Sotelo.
També hi va haver
una gran oferta de
productes i fruites
de temporada, oli-
ves, magranes, roba
d'hivern, i artesa-
nies. 

A l’horabaixa al
carrer Bernat Vidal i
Tomàs hi va haver
un espectacle eqües-
tre amb una demos-

tració de doma de cavalls
i la tradicional Mostra de
Cuina de l'Associació de
Mestresses de Casa Nu-
redduna. La jornada va fi-
nalitzar a la Plaça Major
amb una ballada popular
i el Firot, organitzat pel
Centre d'Informació Jove

El Club Esportiu del Santanyí
celebra els seus 40 anys

d'història

REDACCIÓ.

El director general
d'Esports del Go-
vern Balear, Ga-
briel Gili, i el di-

rector general d'Esports

del Consell de Mallorca,
Antoni Seguí, varen visi-
tar l’estand del Club Es-
portiu del Santanyí, que hi
havia a la fira de Santanyí
per commemorar els seus
40 anys d'història. També

han volgut su-
mar-se a les felici-
tacions el regidor
d'UM a Santanyí,
Gabriel Vidal i el
Conseller de ca-
rreteres del Con-
sell de Mallorca,
Antoni Pascual.
Les autoritats han
estat rebudes pel
president del
Club Bernat Picó. 
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Gran participació a la segona edició
de l’Spinning a la Fresca

REDACCIÓ.

Per fomentar i
acostar mes l’es-
port a la població
jove del munici-

pi, s’ha dut a terme la sego-
na edició de l’Spinning a la
Fresca  organitzada per les
Noves Generacions del
Partit Popular de Santanyí.
Com l’any passat unes 40
persones en edats compre-
ses entre 20 i 50 anys es tor-
naren a congregar a la
plaça Constitució per par-
ticipar en la jornada espor-
tiva, emmarcada entre les

activitats de la Fira. Els
monitors, especialitzat en

aquesta activitat esportiva,
eren de l’entitat +Esport i

gimnàs de Campos. 
Aquest és el tercer any

consecutiu que les NNGG
de Santanyí organitzen un
acte esportiu a la Fira. El
primer any es va fer una
jornada de Trivial i el se-
gon igual que aquest any
una jornada d’Spinning.
El foment de l’esport ha
estat una de les prioritats
dels joves. Així ho ha des-
tacat el president de
NNGG de Santanyí, Llo-
renç Galmés, qui recent-
ment ha estat elegit presi-
dent regional de les No-
ves Generacions.

El Teatre Principal acollirà
l’obra “En Joan, na Maria...i na

Nati que les fa companyia”

Un nou hotel al centre
històric de Santanyí va obrir

les seves portes 

REDACCIÓ.

La companyia
de teatre Ses
Grasses pre-
sentarà l’obra

“En Joan, na Maria...i
na Nati que les fa com-
panyia” el pròxim dis-
sabte 8 de novembre,
al Teatre Principal de
Santanyí. Es tracta
d’una comèdia de Joan
Bauzà i Pere Terrassa
dirigida a tots els pú-
blics. 

L’obra és el retrat
d’un matrimoni, des del
dia del casament fins al
dia de la seva mort. Per-
sonatges molt humans i
realistes que, a un ritme
trepidant, ens mostraran
les seves vides plenes de
tot tipus de coses: d’ale-
gries i de penes, de rialles
i de bregues, d’un fill i
d’una amant, de tot el
que està plena la vida de
qualsevol. Com ha assen-

yalat el representant de la
companyia “si dins una
coctelera hi posam “Ma-
jorica” de Xesc Fortesa;
dues o tres pel·lícules
d’Alfredo Landa; un pol-
sim d’alguna sèrie televi-
siva protagonitzada per
matrimonis i dues culle-
rades del nostre caràcter
mallorquí, creiem que en
sortiria aquesta obra que
presenten”.

REDACCIÓ.

En un entorn in-
comparable, si-
tuat al centr
històric del poble

es troba l'Hotel Santanyí,
que recentment va co-
mençar la seva activitat en
una magnífica casa refor-
mada de 600 m2. Fa trenta
anys que es va tancar el
darrer hostal a la localitat.
Ara, Sabine i Frank Sattler
tornen a posar en marxa
una nova albergueria. Les

instal·lacions estan envol-
tades per llocs emblemà-
tics com l’Església de Sant
Andreu i cases amb faça-
nes i patis antics, que ens
recorda l'encant dels vells
pobles. L'Hotel Santanyí
està ubicat a la Plaça
Constitució i està catalo-
gat com a hotel interior,
que és equivalent a un de
quatre estrelles i només
disposa de set habita-
cions, totes reformades i
adaptades amb exigència
depurada i elegant. 
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El GOB presenta al·legacions 
contra la llicència municipal del

camp de golf i l’hotel de Son Baco
El grup ecologista assenyala que el projecte incompleix normes legals

REDACCIÓ.

El Grup Balear
d'Ornitologia i
Defensa de la
N a t u r a l e s a

(GOB) considera que el
projecte de camp de golf
presentat per Camp de
Golf Son Baco S.A. repre-
senta una incidència que
hauria de motivar la de-
negació rotunda de la
llicència d'activitats que
actualment tramita l'A-
juntament de Campos;
tant pel que fa a l’in-
cidència territorial i pai-
satgística, com per la
greu afectació que repre-
senta als recursos natu-

rals, especialment l'aigua
(el municipi de Campos
és dels que pateixen més
manca de pluges anuals,
manco de 400mm/anuals
considerat pels experts;
clima mediterrani de ti-
pus semi-àrid) i també, i
molt especialment, pel fet
de que implica construir
de bell nou un nucli urbà
nou dins fora vila. Per
això el GOB demana a
l’Ajuntament de Campos
no doni la llicència a
aquest complex de golf.

El projecte del camp de
golf amb oferta comple-
mentària, ubicat a les fin-
ques de Son Baco i Es Pi
del municipi de Campos,

preveu l’ocupació d’unes
65 hectàrees de sòl rústic,
la construcció d’un camp
de 18 forats, amb una seu
social, una casa de vigi-
lants, un hotel, 12 edificis
d'apartaments, una cafe-
teria, un pavelló de ves-
tuaris, una piscina d’uns
350 m2 i diverses pistes
de tenis. En total unes 328
places turístiques noves.

Segons el GOB, el camp
de golf que es preten
construir contradiu la
Llei 4/2008, de 14 de
maig, de mesures urgents
per a un desenvolupa-
ment territorial sosteni-
ble a les Illes Balears, la
creació d’un nou nucli

urbà i de població, con-
tradiu les DOT, i la seva
localització es fa enfora
de zones turístiques, con-
tradient el que diu el Pla
Territorial. El GOB també
va proposar que s'iniciï
un expedient de caduci-
tat de la declaració d'in-
terès general del camp de
golf de Son Baco, ja que la
Llei de Sòl Rústic esta-
bleix un termini de sis
mesos des de la concessió
de l'interès general per-
què el promotor sol·liciti
la pertinent llicència i ini-
ciï les obres. Passat
aquest temps sense cap
tipus d'actuació, el per-
mís ja no és vàlid. 

Discrepàncies per la pujada de l’impost de circulació  
REDACCIÓ.

La modificació
de l’Ordenança
fiscal regulado-
ra de l’Impost

sobre vehicles de trac-
ció mecànica, han en-
frontat a l’equip de go-
vern municipal (UM-
CpC) i l’oposició
(PP-CC). A la darrera
sessió plenària celebra-
da el 25 de setembre, la
Corporació municipal
va decidir aprovar un
increment del 6% sobre
l’impost de circulació
que regirà a partir de l’1
de gener de 2009, amb 8
vots a favor i 5 en con-
tra. 

La portaveu de l’opo-

sició Margalida Ginard
va assenyalar que el seu
grup està molt preocu-
pat per la situació
econòmica actual, amb
la pèrdua de llocs de
feina a Campos, l’incre-
ment de l’atur, la difi-
cultat per pagar les hi-
poteques i les puges de
la despesa d’alimenta-
ció, carburants i electri-
citat. “L’economia està
molt tocada, i no es cul-
pa de l’equip de go-
vern, però els toca cer-
car solucions i el que es
fa és posar la traveta” es
va queixar. Margalida
Ginard va proposar
congelar els sous dels
regidors i dels càrrecs
de confiança, i que no

se’n posin més.
Per la seva part, el re-

gidor Joan Juan va ma-
nifestar que preocupats
hi estan tots i que l’aug-
ment de l’IVTM, en al-
guns casos no arriba ni
a seixanta cèntims.
Aquest impost servirà
per invertir en segure-
tat, millorar la circula-
ció i policia. L’incre-
ment pot anar des de
0,45 fins a 14 euros a
l’any “amb això no
s’enfonsa l’economia
dels veïns” va dir. 

El batle Guillem Gi-
nard va explicar que
l’impost de vehicles no
s’havia pujat des de
2001, l’impost de bens
immobles (IBI) si és

possible no es tornarà a
pujar, mentre que la ta-
xa per recollida de fems
es va retirar per
prudència en espera de
saber el percentatge
d’increment que apli-
carà el Consell sobre
l’incineració. Pel que fa
a congelar els sous dels
polítics va subratllar
que “ja hi estan des del
primer dia i no fa falta
que ho proposi. L’equip
de govern perd molt
poc temps en fer públi-
ques coses com aques-
ta”. En quant a mesures
contra la crisi, espera ti-
rar endavant un siste-
ma de fraccionament de
l’IBI, que ja és qualque
cosa.      

AAppèènnddiixx aall ccoonnvveennii ddee
ccooll··llaabboorraacciióó eennttrree

ll’’AABBAAQQUUAA ii ll’’AAjjuunnttaammeenntt
ddee CCaammppooss ppeerr aall

mmaanntteenniimmeenntt ddeellss mmoolliinnssAla mateixa sessió plenà-
ria, la Corporació mu-
nicipal va aprovar per
unanimitat un afegit al

conveni de col·laboració entre
l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental (ABAQUA) i
l’Ajuntament de Campos, signat
el 27 de desembre de 2007, relatiu
al manteniment i explotació de
determinats molins d’aigua gene-
radors d’energia eòlica, per incre-
mentar la despesa inicial per po-
der arreglar una bona part dels
molins avariats.

El batle Guillem Ginard va ex-
plicar que l’empresa de manteni-
ment ha redactat un informe so-
bre l’estat dels 55 molins, on es
detallen les mancances amb un
pressupost per arreglar-los per tal
que puguin funcionar. És tracta
d’una aportació de l’ABAQUA
per aquestes reparacions (n’hi ha
dos o tres que no s’havien acabat
de muntar). Amb aquest apèndix
es podrà disposar de 50.000 euros
més per el reparament. 

CCaammppooss ssooll··lliicciittaarràà mmééss
aajjuuddeess ppeerr mmaanntteenniirr llaa

ccoossttaa vveerrggeeEl batle de Campos, Gui-
llem Ginard va anunciar
que demanarà, juntament
amb el batle d’Artà i de

Sant Joan de Labritja (Eivissa),
compensacions al Govern Balear
per mantenir la costa verge. És
tracta de fer un front comú per re-
clamar “el que és just i ens corres-
pon” va dir Ginard, qui  considera
necessari més ajudes per fer front
a les despeses de neteja, vigilància
i socorrisme a les platges i evitar
que aquest espai es degradi. “No
és just que els campaners paguin
de la seva butxaca el manteni-
ment d’una platja com la des
Trenc que utilitza tothom. S’ha
protegit però no s’ha compensat.
Hem fet una crida al Govern en
privat i ara la fem en públic amb
l’esperança que demostri sensibi-
litat” va assenyalar.     

Dues campaneres participen a la
Mostra de Moda “Balearic Trends”

REDACCIÓ

L’escultora Mi-
quela Vidal i la
seva germana
Isabel han par-

ticipat en el show-ro-
om de moda "Balearic
Trends", que va tenir
lloc entre els dies 3 i 5
d'octubre al recinte fi-
ral de l’Aeroport de
Palma.  Ha estat la pri-
mera vegada que Mi-
quela i Isabel han tre-
ballat juntes, l’una dis-
senyant els vestits i
l’altra els complements
i joies. Isabel va entrar
al món de la moda des-
prés de finalitzar els
seus estudis de disseny
i dibuix. Actualment té
una tenda d’alta costu-
ra al centre de Palma.
Miquela va dir que  cu-
riosament mentre la seva germana
petita treballa amb seda, tul o ran-
da, ella utilitza l’acer, pedra, òxids o
ciment. “Som molt diferents però
ens complementem” va dir. La pas-

sarel·la de moda Balearic Trends va
tenir un gran èxit de participació i
de públic, amb més de 40 firmes de
Mallorca, Menorca i Eivissa i més
de 3.000 visitants. 

Inauguració de la Plaça de la Balanguera
REDACCIÓ

En m a r c a t
dins la pro-
g r a m a c i ó
de la Fira

de la localitat, ha
tingut lloc l’acte d’i-
nauguració de la
Plaça de la Balan-
guera. Cal anotar
que el 25 de setem-
bre el Ple de la Cor-
poració Municipal
aprovà per unani-
mitat donar el nom de Balanguera a
la plaça situada entre la Ronda Es-
tació i els carrers Ametlers i de sa
Teulera. El batle Guillem Ginard va
recordar que enguany se complei-
xen 12 anys des de la declaració de
la Balanguera com a himne de Ma-

llorca i va demanar que entre tots
cuidem el nostre patrimoni. L’acte
va comptar amb la presència dels
quatre gegants campaners i els mi-
nistrils del Consell de Mallorca qui
interpretaren tres peces, inclosa la
Balanguera. 



REDACCIÓ.

L’àrea de Jo-
ventut de
l’Ajuntament
de Ses Sali-

nes posarà en marxa
un centre pels joves,
durant aquesta legis-
latura. L’idea és que
tinguin un lloc i dife-
rents opcions d’acti-
vitats que fins ara no
s’havien pogut dur a
terme. El regidor Joan
Salvà ha assenyalat
que vol “moure” als
joves i que s’està tre-
ballant per recaptar més
participants i posar en
funcionament una sèrie
d’activitats. El Casal de

Joves podria estar ubicat
a Ses Salines o a La Colò-
nia, encara que el tema
juvenil està més avançat

a Ses Salines amb l’asso-
ciació Sal Jove que parti-
cipa activament a la vida
del poble. 

“Aquest espai obert
de participació, de tro-
bada i desenvolupa-
ment per als joves és
molt important perquè
es plantegin les seves
inquietuds i interessos; i
a partir del qual, s’in-
tentaria generar estratè-
gies i projectes per a tre-
ballar en la construcció
de respostes a les de-
mandes” va dir Salvà,
al temps que va pun-
tualitzar que no seria
només un lloc d’oci sinó
d’àmbit social per a
tractar temes mediam-

bientals o sanitaris. De
moment, es continuarà
desenvolupant activitats
puntuals cada mes.
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UUMM eess mmaanniiffeessttaa aa ffaavvoorr ddeell
ccaammpp ddee ggoollff ddee SSoonn BBaaccoo 

REDACCIÓ.

El president de Unió Mallor-
quina i conseller de Turis-
me, Miquel Nadal Buades,
durant la seva visita a la fi-

ra de la localitat va assenyalar que
el seu partit està a favor del projecte
del camp de golf de Son Baco, ja
que considera que s'ha de diversifi-
car l'oferta de sol i platja, amb la
promoció d'esports nàutics, el sen-
derisme o el golf. "Sempre i quan
les coses es realitzin amb mesura,
seny i acords amb els ajuntaments"
va dir Nadal. 

D'altra banda, Guillem Ginard va
afirmar que el poble ha fet un gran
esforç per protegir les platges però
“no hem rebut cap ajuda per mante-
nir-les netes i conservar-les”. La gent
ha de sortir del poble per treballar.
Tenim dos o tres projectes de quali-
tat i "seria positiu si s'arriba a un
acord o es compensa. Hem de sub-
sistir de qualque manera. No podem
continuar amb aquesta manca d'in-
gressos i inversions." va subratllar. 

La fira d'octubre de Campos s'especialitza 

REDACCIÓ.

La fira de tardor
que se celebra
anualment al mu-
nicipi de Campos

ha adquirit una nova di-
mensió amb la primera
edició de la Fira de sa So-
brassada de Mallorca.
Aquesta fira centenària ara
representa un dels produc-
tes més típics de l'illa. A la
Plaça de Can Pere Ignasi es

van habilitar dues carpes
per acollir els diferents
productors d'embotits, em-
preses comercialitzadores i
al Consell Regulador de la
Indicació Geogràfica Pro-
tegida Sobrassada de Ma-
llorca. El batle de Campos,
Guillem Ginard va rebre
un grup d'autoritats i re-
presentants polítics del
Consell i el Govern, amb
els qui va realitzar la inau-
guració del recinte ferial i

el recorregut. En un breu
discurs Ginard va manifes-
tar que la Fira de sa Sobras-
sada “neix amb vocació de
continuïtat” i que serà un
atractiu pel turisme. 

A l'edició de enguany
han participat diversos
sectors d'artesans, del co-
merç i restauració; així
com les entitats socials i
culturals del municipi. En-
tre els esdeveniments des-
tacats podríem esmentar

l'arribada de la Flama de la
Llengua des de Lluc i lec-
tura del manifest; la mos-
tra de productes artesans; i
la visita al museu parro-
quial, amb obres de pintu-
ra, escultura, orfebreria i
ornaments religiosos del
segle XV al XX. També han
participat activament l'As-
sociació contra el Càncer,
la protectora d'animals
Ben Tractats i l'Associació
de Dones Campaneres. 

Inauguració de la Fira de sa
Sobrassada de Mallorca.

Les autoritats van recórrer el recinte
ferial 

L'Associació de Persones Majors va
organitzar l'exposició "Estris de l'avior".

UUnnaa vviinntteennaa ddee vveehhiicclleess
ppaarrttiicciippeenn aa llaa IIII CCuurrssaa ddee

CCaarrrreettoonnss ddee CCaammppooss

El camí del depòsit de s’ai-
gua Son Rosseó fou el lloc
de trobada de la segona
Cursa de Carretons, orga-

nitzada per joves campaners i l’A-
juntament de Campos, amb el su-
port de la Conselleria d’Esports i
Joventut del Govern Balear. 

Més de 20 participants, animats
per un nombrós públic, corregue-
ren dividits en les categories de 3 i 4
rodes. El Batle Guillem Ginard,
convidat per un carretoner, també
s’animà a baixar amb un carretó, i
comentà que no descarta partici-
par-hi l’any que ve. Posteriorment
les autoritats locals lliuraren els tro-
feus als guanyadors qui foren “No
n’hi ha pus”, “JJ Team” i Rossi
Campos” en la categoria de 3 rodes
i “101 Remaches”, “Soldaduras
100%” i “Catacrack” en la categotia
de 4 rodes. També s’entregaren pre-
mis especials als més divertits i  al
més originals que recaigueren en
“Poc a poc” i “Per avall assustats”. 

EEll ccoonnssiissttoorrii ccaammppaanneerr
aappoorrttaarràà 33..880000 € ppeerr lleess
oobbrreess ddee rreessttaauurraacciióó llaa

tteeuullaaddaa ddee ll’’eessggllééssiiaa

El batle Guillem Ginard i els
regidors Joan Juan i Rafel
Vidal, juntament amb el
rector de la Parròquia de

Sant Julià, Francesc Munar, visita-
ren les obres de reforma de les teu-
lades de les capelles laterals que es
trobaven en molt mal estat, provo-
cant humitat i greus d’anys a l’inte-
rior del temple. Les obres suposen
un gran esforç econòmic i una gran
dificultat per l’altura, l’extensió i la
pronunciada pendent de les teula-
des que s’estan reformant. 

Ginard lliurà en mà la llicència
d’obres al rector, informant-lo al
mateix temps que l’Ajuntament
ajudarà amb 3.800 € a la parròquia
per a la realització de les obres es-
mentades. El mestre d’obres de
l’empresa adjudicatària, Biel Reus,
fou l’encarregat de guiar i explicar
als representants municipals tots
els detalls de l’obra que s’està
duent a terme. 

Ajuntament 971 64 91 17/ 25

Unitat Sanitària Ses Salines 971 64 94  40

Unitat Sanitària Colònia Sant Jordi 971 65 61 31

Centre Cívic Colònia Sant JordiOficina d'Informació Turística 971 16 60  05

PAC Campos (URGÈNCIES) 971 65 12 70

Urgències INSALUD 061

Apotecaria Ses Salines 971 64 91 44

Apotecaria Colònia Sant Jordi 971 65 52 07

Policia Local Ses Salines 971 64 93 11

Policia Local Colònia Sant Jordi 971 16 60 35

Guàrdia Civil Colònia Sant 971 65 64 64

Guàrdia Civil (URGÈNCIES) 062

AJUNTAMENT DE SES SALINES

El consistori estudia 
la creació d’un Casal de Joves
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Porreres • Vida Municipal talaia
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Vida Municipal • Porrerestalaia

Els productes locals guanyen terreny a la Fira de Tardor de Porreres 
L'artesania local, els productes ecològics i materials 

de construcció van ser els més apreciats  

REDACCIÓ.

La Fira de Tardor
de Porreres va
tenir aquest any
com a protago-

nistes els productes de la
localitat que es van exhi-
bir en primera línea. Hi
va haver una gran repre-
sentació d'artesans po-
rrerencs, divers gènere

d'agricultura ecològica,
la Mostra de Fusters, i
com esdeveniment des-
tacat es va presentar la
Fira de la Construcció,
on van participar més de
50 empreses del ram. 

El batle Bernat Bauçà
va encapçalar el recorre-
gut de les autoritats pel
recinte de la fira. Bauçà
va estar acompanyat

d'alts càrrecs del Govern
Balear i del Consell de
Mallorca. La comitiva va
recórrer totes mostres
que componien la fira,
les exposicions, els ani-
mals, i la Fira Jove i de
Salut. 

També hi va haver tres
carpes del Consell de
Mallorca amb una expo-
sició del Patrimoni, al-

tra de Promoció de Pro-
ductes de Mallorca, i
una altra d'Educació
Ambiental de Mallorca
Recicla. 

L'animació va córrer a
càrrec de l'Escola de Mú-
sica de Porreres, Sa Reve-
tla de Son Ferriol i S 'Es-
tol Porrenc, els qui van
oferir música i balls tradi-
cionals

Més de trenta
artistes es donen
cita en la Nit de
l'Art a Porreres 

REDACCIÓ.

El poble de Porreres es va convertir en un
gran escenari on van participar més de
trenta artistes de Mallorca. L'art urbà i
contemporani es va manifestar a través

de la pintura, escultura, fotografia, i muntatges.
A l'encontre van intervenir creadors i artistes de
la talla d'Antoni Portas, Velcha Velchev, Jorge Az-
ri, Pep Alaminos o Malena Tous, junt a joves pro-
meses. La Nit de l'Art es va desenvolupar en di-
versos espais municipals com l'Escorxador, el
Museu i Fons Artístic, l'Auditori o la Sala Poliva-
lent.  Malena Tous i Fèlix Coll van exposar les seves obres a la Sala Polivalent. 

Bernat Bauçà va encapçalar el recorregut de les autoritats pel recinte ferial

A la Fira de la Construcció van participar més de 50 empreses. 

Estand dels mestres fusters 
Llúcia Salleras, Agnés Oliver i Francisca Mora, regidores de
l’Ajuntament de Porreres 
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talaia

PER CHIQUI PEÑA

L
a jove model és Neus Lombardo, la seva il·lusió
és ser veterinària i compaginar els seus estudis
amb la seva afecció per la moda, li agrada posar
i no li fa por la càmera. Veig en aquesta al·lota

molt futur. A la seva curta edat ja ha realitzat el seu pri-
mer catàleg. Ella va vestida de Jean Paul Gultier i Victo-
rio&Luchino. La sessió de fotografies es va fer a Cam-
pos. Es proposa per a aquest hivern un maquillatge
molt clar però llavis vermells amb el clàssic Chanel.
Molta sort per a Neus.

Fotografia Chiqui Peña • Model Neus Lombardo

Galeria d’imatges 
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Saps per què els
antibiòtics no

destrueixen els virus? 

P
erquè els virus són immu-
nes als antibiòtics que són
substàncies químiques,
que una vegada accepta-

des en l'interior d'una cèl·lula, pro-
cedeixen a matar-la. Com els virus
no són cèl·lules aquest mètode no
funciona amb elles. Per això no
existeix cap medicament eficaç con-
tra el refredat i els remeis freqüent-
ment utilitzats són només analgè-
sics (àcid acetilsalicílic i paraceta-
mol principalment).

Els trastorns mentals
més sorprenents 

L
a negligència hemisfèrica
és el deteriorament dels
centres visuals d'un costat
del cervell que provoca que

el malalt només vegi la meitat de
les coses. Aquests pacients només
mengen, per
exemple, el cos-
tat esquerre del
plat, escriuen al
costat esquerre
del foli o es lli-
guen només la
sabata esquerra. 

De la síndrome
de l'accent estran-
ger existeixen
cinquanta casos
localitzats en el
món d'aquest es-
trany trastorn,
que sorgeix quan
diverses connexions dels centres de
control del llenguatge al costat es-
querre del cervell sofreixen un
dany. Alguns pacients generen un
patró de llenguatge completament
diferent al propi. En certes oca-
sions, l'individu acaba parlant amb
un accent distint al del seu país o

amb una llengua sense reconeixe-
ment possible, producte de la mes-
cla de diverses llengües amb les
que hagi tingut contacte. 

La síndrome de Munchausen es
tracta d'un dels anomenats tras-
torns ficticis més greus. El pacient
simula patir malalties mitjançant la
ingestió de productes nocius i tam-

bé es practica ferides i mutilacions
per cridar l'atenció i així beneficiar-
se dels suposats avantatges d'ésser
atès. Quan el pacient fa el mateix
amb els seus familiars, com per
exemple amb els seus fills petits, el
trastorn s'anomena síndrome de
Munchausen per proximitat. 

Endevinalles divertides 
11 .- Realitzaren una inspecció

per controlar el pes de les ba-
lances d'una carnisseria.

Però, encara que no li van posar
cap multa, l'amo estava molt trist i
hagués preferit la multa. Com és
possible? 

22 .- Es diu que a la làpida de
Diofanto, el gran matemàtic
de l'antiguitat que va estu-

diar les equacions que porten el
seu nom, hi havia la següent ins-
cripció: "Llarga va ser la vida de
Diofanto, la sisena part de la qual
va constituir la seva infància; el
seu mentó es va cobrir de vellosi-
tat després d'un altre dotzè de la
seva vida; la setena part de la seva
vida va transcórrer en un matri-

moni estèril; va passar un quin-
quenni més i li va néixer un fill, la
vida del qual només va durar la
meitat de la del seu pare, que no-
més va sobreviure quatre anys a la
del seu amat fill." Quants anys va
viure Diofanto? 

33 .- L'illa d'Aruba és famosa
per les seves platges, els
seus casinos i per un clima

càlid i assolellat absolutament
predictible. De fet, el temps en
Aruba és tan previsible que els
diaris ni tan sols es molesten en
publicar una predicció meteorolò-
gica. El curiós és que una Nit de
Cap d'Any, quan els illencs esta-
ven a punt d'entrar al 2007, va co-
mençar a ploure. Atès que es trac-

ta d'un esdeveniment tan estrany,
quina possibilitat existeix, entre el
0 % i el 100 %, de que el sol torni a
brillar al cap de 72 hores? 

RESPOSTES: 
1.- Les balances, malaurada-

ment, pesaven de menys i feia
força temps que es va realitzar
l'última inspecció per tant l’amo
va deduir que va perdre més del
que li hauria costat de pagar la
multa. 

2.- Diofanto va viure 84 anys
(x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 + 4 = x) 

3.- La possibilitat és del 0%
perquè 72 hores més tard serà no-
vament de nit, i en conseqüència
és impossible que brilli el sol. 

Curiositats




