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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.

24
Territori 24actuacions
delPladecarreteres
afectenàreesprotegides
El GOB presentarà al·legaci-
ons contra el Pla de carrete-
res del Consell, perquè 24
de les actuacions que pre-
veu afecten àrees protegi-
des.• dB

Funerària ElPPde
Palmadenunciàquese’n
preparalaprivatització
El PP de Palma denuncià
ahir que l’empresa funerà-
ria municipal està prepa-
rant la seva privatització.
Segons els conservadors,
Cort vol abaixar els sous del
treballadors de la funerària,
ha eliminat la vinculació
dels empleats al Consistori i
ha apujat el preu de les tari-
fes. El PP considera que “re-
baixar els drets dels treba-
lladors és una passa més
per fer-ne atractiva la venda
a un grup privat.• dB

Gadeso Jornades
sobre polítiques del
benestar
El proper 20 de març co-
mençaran les jornades “Els
reptes de les polítiques del
benestar en una societat
en canvi”, organitzades
per la Fundació Gadeso
amb l’Institut de Ciències
de l’Educació de la UIB.
L’objectiu és “analitzar les
polítiques públiques que
cal desenvolupar en aquest
moment en què la societat
i l’economia estan en un
procés de canvi”. Les jor-
nades seran dia 20 i 21 de
març, i dia 3 i 4 d’abril.• dB

Menorca Pilar
Carbonero, nova
batlessa de Ciutadella
Pilar Carbonero (PSOE) és
des d’ahir la nova batlessa
de Ciutadella. La fins ara pri-
mera edil en funcions, Antò-
nia Salord, lliurà ahir durant
el ple extraordinari la vara
de comandament a Carbo-
nero, de manera que PSOE i
PSM tornen a gestionar
l’Ajuntament després de sis
anys de Govern conserva-
dor. El PSOE assumirà,
entre d’altres, la batlia, Ur-
banisme i Turisme, mentre
que el PSM gestionarà Cultu-
ra, Educació i Hisenda.• E.P.

Ocupació Correus
obrirà una nova
convocatòria a Balears
CCOO ha acordat amb Cor-
reus noves convocatòries
d’ingrés laboral fix a 20
províncies de tot l’Estat, in-
cloent-hi Balears, mitjan-
çant un examen que es rea-
litzarà la segona quinzena
d’abril. El sindicat, a més,
ha pactat la creació de 514
nous llocs de feina fixos a
tot l’Estat per a treballa-
dors que fins ara tenien
contractes temporals.• dB

La nova escoleta de Son
Ferriol, més a prop
PALMA La nova escola in-
fantil de Son Ferriol és
més a prop. L’Ajunta-
ment de Palma informà
ahir que les obres del
construcció del centre,
començades el desembre
passat, “avancen a bon
ritme” i que s’ha previst
que estiguin acabades el
tercer trimestre de 2009.

La intervenció consis-
teix a reformar i a ampli-
ar un edifici ja existent i,

sumant les despeses de
l’obra, els estudis geotèc-
nics, el projecte i el mobi-
liari costaran aproxima-
dament 1.266.000 euros.

L’immoble fou construït
als anys 30 i, tot i no estar
protegit, és un exemple
de la tipologia constructi-
va de Son Ferriol.

L’escoleta tindrà 732
metres quadrats distribu-
ïts en una planta baixa i
un pis. A la planta inferi-

or hi haurà sis classes,
una aula de psicomotrici-
tat, el vestíbul, un des-
patx, el menjador, una
cuina i altres dependènci-
es comunes. A dalt hi
haurà la sala de profes-
sors, el magatzem i un
bany.

Segons Cort, aquesta re-
forma permetrà guanyar
85 places públiques per a
alumnes d’entre zero i
tres anys.• dB

Finançament Debat a la
Fundació Emili Darder
La Fundació Emili Darder
organitzà ahir vespre un
debat sobre el finançament
autonòmic presentat pel
degà de la facultat d’Econò-
miques, Aleix Calveras. En
l’acte participaren el direc-
tor de la fundació, Pere
Sampol, el conseller Carles
Manera i el president del
Cercle d’Economia, Ale-
xandre Forcades.• dB

Munar celebra el seu aniversari
PALMA La presidenta del
Parlament i la d’honor
d’Unió Mallorquina, Maria
Antònia Munar, celebrà
ahir el seu 54è aniversari
amb un dinar i envoltada
de companys del seu par-
tit. Entre els assistents hi

havia l’expresident del Par-
lament Maximilià Morales,
el diputat Tomeu Vicens, la
consellera insular Dolça
Mulet, el director general
Josep Lliteres, la directiu
d’IB3 Xisca Jaume, la de-
fensora del pacient Maria

José Rodríguez, l’exsecreta-
ri general d’UM Damià Ni-
colau, la directora de l’Ofi-
cina del Canvi Climàtic Ma-
lena Estrany, el seu excap
de gabinet Manolo Oliva i
l’exdirigent del seu partit
Mateu Sedano.• dB

PALMA Unitat és el missatge
que va llançar ahir la presi-
denta del PP balear, Rosa
Estaràs, en la reunió que va
mantenir amb els presi-
dents i secretaris de distric-
te del PP Palma.

En una reunió sol·licitada
pels diferents presidents i
secretaris, Estaràs va dema-
nar un màxim esforç per
aconseguir una llista unità-
ria a Palma per evitar noves
lluites internes.

Estaràs va advertir que, a
les portes d’unes eleccions
europees, el PP no pot per-

metre’s el luxe d’iniciar un
altre procés intern tempes-
tuós, com va ocórrer amb
el congrés autonòmic i amb
l’insular.

Els presidents i secretaris
de juntes de districte també
es mostraren a favor
d’aconseguir la unitat, però
la majoria anunciaren que
era preferible que el con-
grés fos abans de les euro-
pees.

La majoria va plantejar
que preferien no elegir
entre els diferents candi-
dats.• J.M.

Estaràs demana unitat als
dirigents del PP de Palma

Catalina Cirer, amb companys del partit. Foto: M. À. Cañellas

Munar, envoltada de companys del partit, durant el dinar d’aniversari. Foto:M. À. Cañellas


