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Panell
Formació El GOB
organitza un curset
d’ornitologia
El GOB ha dissenyat un
programa de formació or-
nitològica, estructurat en
diferents nivells. Es farà els
propers dies 30 i 31 de
gener a Palma, tot i que la
segona sessió tindrà lloc a
l’Albufera.• dB

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

Presentat el llibre L’estatut dels regidors a les Illes Balears

El conseller de Presidència, Albert Moragues, presentà ahir el llibre L’estatut dels re-
gidors a les Illes Balears, original de la jurista Maria Torres Bonet, doctora en dret i ac-
tualment titular de la Secretaria General del Consell Insular d’Eivissa. A l’acte hi fou
present el director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, Lluís Segura.• dB

Viatge oficial Balanzati
Sampolsónala
RepúblicadelCongo
EldirectorgeneraldeCoope-
raciódelaConselleria
d’AfersSocials, JosepRamon
Balanzat, iel senadorPere
Sampolmantinguerenahir
elprimercontacteambel
GoverndelaRepúblicaDe-
mocràticadelCongo,encon-
cretambelministred’infor-
macióLambertMende.La
delegaciómallorquinahi
dónasuportalpladepau.• dB

Ciutat Sant Francesc de
Sales
El comandant general de
les Balears, Juan Carlos Do-
mingo Guerra, va presidir
ahir en el Club Militar Es
Fortí un berenar amb els
mitjans de comunicació
amb motiu de la festivitat
de Sant Francesc de Sales,
patró dels periodistes.• dB

Energia Conveni
d’estudi entre GESA i la
UIB
Gesa Endesa i la UIB desen-
voluparan enguany un pro-
jecte d’investigació que
consistirà en l’estudi de
l’efecte de la climatologia a
la producció d’energia en
un parc solar fotovoltaic
que es troba a Son Reus.
La finalitat és posar en
marxa un sistema d’instru-
mentalització que permeti
conèixer quin són els efec-
tes que tenen les diferents
variables climatològiques
per aconseguir energia
solar.• dB

Unió Europea Nova
xarxad’atencióalciutadà
Balears i Catalunya tenen
una nova xarxa de punts
d’informació i atenció al
ciutadà sobre tot allò
relacionat amb Brussel·les.
Hi a centres a Palma,
Eivissa, Maó, Barcelona,
Tarragona, Barcelona,
Girona i Lleida.• dB

Educació Centre Cientificomatemàtic
La consellera d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears, Bàrbara Galmés, inaugurà ahir el Centre d’Apre-
nentatge Cientificomatemàtic, un nou espai per a la reno-
vació didàctica de les matemàtiques on, a travès d’activi-
tat pedagògiques, s’explica aquesta matèria.• dB

Economia Els
ingressos tributaris
cauen un 14% a
Balears
Els tècnics del Ministeri
d’Hisenda apuntaren ahir
que l’increment de les
sol·licituds d’ajornament
de pagaments fiscals, a
més de la caiguda de l’acti-
vitat econòmica, han moti-
vat que els ingressos tribu-
taris a Balears se situassin
en 2,5 milions d’euros fins
al novembre del 2008.
Això representa un retro-
cés d’un 13,7 % en relació
al mateix període de l’any
anterior.• dB

Presó Torrada de Sant
Sebastià
El Secretariat Diocesà de
Pastoral Penitenciària del
Bisbat de Mallorca
organitza dues torrades a
dins el Centre Penitenciari
de Palma amb motiu de
Sant Sebastià. Els interns
podran gaudir d’aquests
actes els dies 28 i 29 de
febrer, depenent del
modul en què estiguin
ingressats. L’Ajuntament
de Palma i la Conselleria
de Comerç i Indústria
també hi participen.• dB

Medicina L’Acadèmia
Mèdica Balear dóna
suport a la facultat
L’Acadèmia Mèdica Balear
donà ahir el seu suport a la
creació “com més prest mi-
llor” a una facultat de Medi-
cina a les Illes Balears. L’As-
semblea d’aquesta entitat
considera que “aquests es-
tudis tenen molts avantat-
ges” pel que fa a l’assistèn-
cia sanitària, la docència i
la investigació. “Pensam
que la futura facultat hau-
ria de donar cabuda al
màxim nombre possible
d’estudiants segons la nor-
mativa vigent”, manifesta-
ren des de l’Acadèmia.• dB

Església Murgui amb
Bertone
El secretari d’Estat del Vati-
cà, el cardenal Tarcisio
Bertone, visitarà Madrid el
proper 5 de febrer per re-
cordar el LX aniversari de
la Declaració Universal dels
Drets Humans. El bisbe de
Mallorca, Jesús Murgui, as-
sistirà a l’acte.• dB


