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Part
La Fira de la taronja es farà
Forana per juny amb un nou format
SÓLLER La Fira de la taronja

Més
orquídies
MURO
L’espècie protegida de
Son Bosc s’expandeix
El Grup d’Ornitologia Balear (GOB) ha detectat una
expansió de l’espècie protegida d’orquídia de prat
als terrenys de Son Bosc.
Els ecologistes manifesten
que “aquesta dada s’haurà
de tenir en compte a l’hora
de redactar el pla de conservació d’aquesta flor” i
asseguren que “la situació
nova fa encara més qüestionable el projecte del
camp de golf”. El cap de
setmana passat, alguns
membres del GOB visitaren
els terrenys de Son Bosc,
on comprovaren que l’expansió d’aquesta espècie “i
els resultats d’aquesta nova
prospecció indiquen que
l’àrea ocupada per l’orquídia s’ha estès més enllà de
la localitzada fa un any”.
D’aquesta manera, el grup
conservacionista demana
que la zona s’inclogui al
parc de l’Albufera.• M.N.

Tens res a dir del teu poble?
Fes-ho a redaccio@dbalears.cat

i la llimona tindrà continuïtat, però es trasllada al mes
de juny i amb un fórmula
“totalment renovada”. Després que fa uns dies la continuïtat d’aquest esdeveniment es ves molt compromesa pel poc interès de
bars, comerços i restaurants, ahir el regidor de Promoció, Miquel Gual, després de reunir-se dimarts
amb altres organitzadors,
anuncià que “només en
uns dies ja s’hi han adherit
25 restaurants, perquè el
nou plantejament que els
hem proposat és molt més
profitós per a ells”.
Així, aquesta fira per promocionar la vall dels tarongers i el seu producte “estre-

lla” es durà a terme del dia
6 al 21 de juny, ambdós inclosos (fins ara durava
només un dia). A més de

El Tren de
Sóller vendrà
bitllets que
inclouran un
menú
restaurants i d’hotels, segons explicà Miquel Gual, hi
tenen la col·laboració del
Tren de Sóller, que durant
els 16 dies de la mostra vendrà bitllets a 27 euros que
inclouran
els
viatges
d’anada i tornada, el tiquet
del tramvia i un menú en
qualsevol dels restaurants

adherits, tot i que caldrà fer
abans una reserva.
De la mateixa manera, els
restaurants s’han compromès a difondre l’esdeveniment via correu electrònic
als seus clients habituals i la
cooperativa agrícola ha preparat bosses de taronges de
dos quilos que es podran
adquirir en bars i restaurants. Així mateix, la cooperativa tindrà cada dia una
paradeta a plaça on vendrà
cítrics de temporada i altres
productes.
El programa també preveu un dia central per inaugurar la mostra que inclourà exhibicions de cuiners
mediàtics i artesania relacionada amb els horts de tarongers.• Ll.G.

ALGAIDA
Constituïda la junta de seguretat
Algaida ja té una junta de seguretat. Es creà ahir, en presència del delegat del Govern, Ramon Socias; el batle d’Algaida, Francesc Miralles, i els representants dels diferents
cossos de seguretat. A més, s’ha constituït una mesa de
coordinació per dur a terme accions conjuntes.• A.B.

Saps resoldre problemes?

ALCÚDIA
IV Festa de les matemàtiques

L’any passat, la fira va ser només d’un dia i als restaurants no els sortí a compte.

Els dies 8 i 9 de maig, Alcúdia acollirà la fase final de la IV
Festa de les matemàtiques de les Illes Balears. Tots els
participants tenen com a repte la resolució de problemes
i l’objectiu de la iniciatica és desenvolupar la capacitat de
fer-se preguntes i de prendre decisions. Ho organitza la
Societat Balear de Matemàtiques XEIX.• dB

Tanmateix

MARGALIDA
SOCIAS

Si no bastava la crisi econòmica,
les alarmes es disparen amb la
pandèmia de la febre porcina,
des del focus mexicà. Tot torna a
sortir de mare. Es creuen les informacions als mitjans de comunicació. I després s’esdevenen,

SANTA MARGALIDA
Mercadet benèfic a a
Can Picafort
en aquesta societat nostra, tot un
seguit de pors, que fan caure la
borsa, el consum de carn de porc,
baixada de les reserves turístiques. Quin desgavell... això em
duu a pensar en les “sensacions”.
Pot ser que el món vagi fatal, però
si jo no en tenc la sensació tot va
bé, i no passa res. Si, fins i tot, no
tens temps de llegir la premsa, és
“millor”. La ignorància ens salva
de moltes de pors, de molts malsons, i vos diré que ho estic comprovant, per a allò bo i per a allò
dolent: pràcticament no tenc
temps per a la lectura pausada de
la premsa, només per als titulars i
la lectura en diagonal. Això té de
bo que no m’assabent ni de la meitat de les coses que passen en

aquesta societat mallorquina. I
d’allò dolent, no sé què fan els
nostres polítics, com manegen els
nostres doblers, els beneficis de la
cervesa, els trenta anys d’ajuntaments, si hi ha o no nous assumptes presumptament corruptes per
investigar, Madrid-Barça, la salvació del Mallorca, la darrera victòria de Nadal... I apareix després la
paraula màgica mallorquina
d’aquell i “tanmateix” no puc canviar la realitat, no hi podem fer
res... Tanmateix, el petit món de
cadascun de nosaltres és el nostre
gran món. És el que vivim, el petit
redol. Per tant, no hi ha tanmateix
que valgui en aquest petit món, i
lluitar és el que podem fer, precisament al nostre petit entorn.•

La plaça de Cervantes de
Can Picafort acollirà demà,
entre les deu del matí i les
sis del capvespre, el tercer
mercadet benèfic que organitza l’associació Infants
del món. S’hi ha programat
una desfilada de moda a les
dotze, a més d’activitats esportives a partir de les quatre i mitja de l’horabaixa.
L’entitat Infants del món es
dedica a ajudar menors de
Rússia, sobretot en el cas
dels orfenats que allotgen
deficients físics i psíquics.
També col·labora amb les
missioneres mallorquines
que fan feina al Burundi i a
Ruanda.• dB

