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Panell

Tens res per explicar a la
redacció?
Escriu a redaccio@dbalears.cat i
fes-nos arribar els teus comentaris i
notícies sobre l’actualitat.

Gairebé un centenar d’integrants de
l’Associació de veïns d’Orson Welles
protagonitzà ahir la segona
manifestació de protesta per reclamar
a l’Ajuntament de Palma que actuï
contra la degradació que pateix el
barri. Els veïns, que el setembre
passat ja varen organitzar una
mobilització, es tornaren a queixar
que el Consistori els té discriminats a

favor dels immigrants, a qui
concedeix més beneficis que la resta
de residents. En tot cas, es referiren
sobretot a la sensació d’inseguretat
que es viu a la zona, especialment
després de la brega multitudinària del
juliol passat, els aldarulls constants, la
manca de civisme, el renou i la
brutor. Els manifestants acabaren el
recorregut a la plaça de Cort.• dB

61 %

Diplomes XXI Olimpíada matemàtica estatal
La presidenta del Parlament de les Balears, Aina Rado, va
lliurar als 60 participants illencs de la XXI Olimpíada de
matemàtiques estatal els diplomes que acrediten que hi
han pres part.• dB Foto: J. Morey

Estadística Nou
matrimonis es rompen
cada dia a les Balears
Nou matrimonis es rompe-
ren cada dia a les Illes du-
rant el primer trimestre de
2010, una cinquena part
dels que s’oficiaren el
2009. El 61% de ruptures
va tenir lloc a Palma, on hi
haugé dues ruptures famili-
ars per cada enllaç de
2009. Segons les dades pu-
blicades pel Consell Gene-
ral del Poder Judicial, du-
rant els sis primers mesos
de 2010 s’ha registrat a les
Balears un total de 827 rup-
tures familiars i el 92,8%
han acabat en divorci.• dB

Conferència d’A. Riera
“Hi ha relació entre
creixement i medi
ambient”
“S’han de definir les relaci-
ons entre el creixement
econòmic, el creixement
demogràfic i el medi ambi-
ent, perquè aquest trenca-
closques no està ben

col·locat”, va mantenir
ahir Antoni Riera, director
del Centre de Recerca Eco-
nòmica, una entitat de pre-
visió econòmica amb parti-
cipació de Sa Nostra i de la
Universitat de les Illes Bale-
ars. Durant la intervenció,
el mandatari del CRE afir-
mà que en aquests mo-

ments el creixement eco-
nòmic presenta problemes
de competitivitat, el demo-
gràfic amenaça la cohesió
social i la utilització de re-
cursos mediambientals és
intensiva i ineficient. El
benestar de la ciutadania
depèn de totes aquestes
circumstàncies.• M.J.

Tribunals No s’admet a
tràmit la querella contra
el Col·legi de Metges
El Jutjat d’Instrucció núm. 8
de Palma ha rebutjat, en
una interlocutòria emesa el
25 de juny passat, l’admis-
sió a tràmit de la querella
presentada pel candidat
perdedor en els comicis del
Col·legi Oficial de Metges de
les Balears, el doctor Fer-
nando García Romanos,
contra la junta electoral de
l’entitat per presumptes de-
lictes de prevaricació, falsi-
ficació documental i delicte
electoral. El jutjat dóna la
raó a la junta.• dB

Solidaritat Concert per
combatre la malaltia de
pell de papallona
Els pares d’un infant que té
la malatia de la pell de pa-
pallona, Obdúlia i Lluís,
que són músics i professors
de l’escola de música Qua-
tre 42, han organitzat un
concert benèfic, a les 19.30
hores al Conservatori de
Palma, amb l’objectiu de
donar a conèixer aquesta
patologia i recaptar fons
per a l’associació creada al
voltant d’aquest mal,
Debra España.• dB

ALMA Rafel Matas, natural
de Santa Margalida, ha estat
nomenat provincial auxiliar
dels Germans de La Salle del
districte València-Palma,
després de la remodelació
que ha viscut la institució.
Dissabte, en un acte a Cala
Morlanda, li confirmà la de-
signació el visitador per a
Espanya i Portugal, Jesús Mi-
guel Zamora, que llegí la

carta de nomenament fir-
mada pel superior general,
Álvaro Rodríguez.
La congregació té en tot el

món 840 germans i als seus
col·legi hi fan classe més de
7.000 professors i hi estudi-
en 80.000 alumnes. A la
zona de les Balears-València
disposen de 14 centres, amb
700 docents i 13.000 estudi-
ants, si fa no fa.• M.C.

Rafel Matas és nomenat
nou provincial de La Salle

Matas i Zamora, en l’acte de dissabte. Foto:M.C.

Els veïns de Son Gotleu, ahir, durant la manifestació que organitzaren contra Cort.

Veïns de Son Gotleu
protesten contra Cort

Antoni Riera pronuncià ahir una conferència a Son Reus. Foto: Jaume Morey


