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SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
L’Ajuntament demana millores sanitàries
L’Ajuntament en ple va aprovar instar la Conselleria de
Salut del Govern a la construcció d’un nou centre de salut.
Tots els partits polítics donaren suport a la moció presen-
tada pel Partit Popular, a l’oposició. Aquesta petició es jus-
tifica en el sentit que “Sant Llorenç és un municipi amb
dues localitats d’interior, a més de les poblacions turísti-
ques, que fan del tot necessari un centre que garanteixi
una millor atenció mèdica als habitants i visitants, que du-
rant l’estiu s’incrementa de manera molt important”.• A.B.

Els guanyadors, amb les autoritats i representants del Jardí Botànic de Sóller.

Fotobotànica arriba
a la seva XIII edició

SÓLLER El JardíBotànicde
Sóller acollí ahir el lliura-
ment de premis del ja tra-
dicional concurs de foto-
grafiadenaturaFotobotà-
nica, que enguany ja ha
arribat a la seva XIII edi-
ció. Segons explicà el di-
rector del Jardí Botànic,
Josep Ll. Gradaille, en
aquesta ocasió la partici-
pació ha desbordat les
previsions amb un total
de276obrespresentades,
tot i que lamentà que fi-
nalment “només n’hagin
pogut concursar 222 a
causa que moltes no
s’ajustaven a les bases”.

En aquesta ocasió, la
qualitatde lesobres,artís-
tica icientífica,hoposàdi-
fícil als membres del
jurat, formatperfotògrafs
professionals i naturalis-
tes. Finalment, els gua-
nyadors de les tres moda-
litats –flora endèmica, re-

lacions flora i fauna i
paisatges del Jardí Botànic
de Sóller– dotades cadas-
cuna amb 750 euros, ana-
ren a parar a Carlos Prats,
Carlos Abraham Emiliano
Gaspoz. Al lliurament de
premis hi assistiren la regi-

doradeMediAmbient,Ca-
talina Esteva; el president
de la Fundació Jardí Botà-
nic, Andreu Ramis, i el di-
rector insular de Progra-
mes i Ocupació del Con-
sell de Mallorca, Antoni
Segura.• Ll.G.

Nou centre de salut

ALCÚDIA
IVFestadelesmatemàtiques
L’Auditorid’Alcúdiaacollíahircentenarsdeparticipantsenla
IVFestadelesmatemàtiquesdelesIllesBalearsper lliurarels
premisalsguanyadorsd’aquestaactivitat.Hihanparticipat
elsalumnesdeprimercicled’ESOi la festaté l’objectiu
d’apropar lesmatemàtiquesd’unamaneralúdica.• dB

“Les obres del

mercat cobert

d’Inca són una

espineta que tots

duim clavada al

nostre cor”

PERE ROTGER
Batle d’Inca

POLLENÇA
Exposició de coves
i avencs
Els propers dies 22, 23 i
24 d’aquest mes de maig,
el Club Pollentia del Port
de Pollença acollirà l’ex-
posició fotogràfica titula-
da Retrospectiva fotogràfi-
ca de coves i avencs de Ma-
llorca. La presentació de
la mostra serà dia 22 de
maig a les 21 hores i estarà
oberta tot el cap de set-
mana.• dB

Aprendre

CAPDEPERA
Informe favorable del
Consell Consultiu a la
rescissió del contracte
El Consell Consultiu ha in-
format favorablement la
rescissió del contracte de la
concessió de piscina muni-
cipal que havia estat adju-
dicat a l’empresa Gesport
l’any 2007. Cal recordar
que la piscina, tot i que fa
més de dos anys que està
acabada, encara no està en
funcionament. Ara, el ple
extraordinari de dimecres
ratificarà aquesta rescissió i
s’haurà de fer un nou plec
de condicions i tornar a
treure a concurs la conces-
sió. Així, la seva obertura
encara no es presenta im-
minent.• A.B.

FELANITX
Trobada per a la
interculturalitat a Sant
Salvador
Al municipi de Felanitx es
duu endavant un projecte
d’acollida a les persones
immigrants. Ahir, Sant Sal-
vador va acollir una troba-
da per a la interculturalitat,
en què es reuniren profes-
sionals dels serveis de
salut, d’educació, serveis
socials, joventut i cultura i
esports. També hi partici-
paren diferents represen-
tants de partits polítics,
com també ciutadans de di-
ferents nacionalitats que
resideixen al municipi.• dB

OFRENA DE FLORS Prop d’un milenar de sollerics i
solleriques de totes les edats participaren ahir, vestits a
l’antiga, en la processó i ofrena de flors a la Mare de
Déu de la Victòria. L’acte és un dels més atractius de
les fires, després del Firó de dilluns.• M.J.

Piscina


