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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.

ONCE 800.00 euros
dels sortejos del Dia del
pare cauen a Palma
L’ONCE repartí a Palma
800.000 euros del sorteig
extraordinari del Dia del
pare, realitzat dijous. El
nombre guanyador el ven-
gué l’agent Lincoln Jaume
Bustos, que en duia vint
bitllets, premiats amb
40.000 euros cada un a les
cinc xifres, i els vengué tots
a la porta d’un supermer-
cat de la plaça d’Alexander
Fleming. A més, varen ser
també per a les Balears
11.500 euros més en pre-
mis a les quatre xifres.• Efe

Govern central De la
Vega afirma que
treballa per agilitar les
inversions a les Illes
La vicepresidenta primera
del Govern, María Teresa
Fernández de la Vega,
afirmà ahir que l’Executiu
s’esforça per “agilitar”
totes les inversions
importants previstes a
l’Arxipèlag. Així ho va fer
saber ahir en la roda de
premsa posterior al
Consell de Ministres.• E.P.

100mil

Joventut Un congrés
tracta del nou perfil
dels educadors de
temps lliure
El Centre de Cultura Sa
Nostra acollí ahir la prime-
ra jornada del I Congrés
d’escoles de temps lliure de
les Balears. L’objectiu de
les sessions és analitzar els
perfils dels educadors. El
president de Sa Nostra,
Fernando Alzamora; la bat-
lessa de Palma, Aina Calvo;
el conseller d’Esports i Jo-
ventut, Mateu Cañellas, i la
consellera de Joventut del
Consell, Josefina Ramis,
varen acudir ahir a la inau-
guració.• dB

Eivissa Antonio Huerta
surt de la presó
L’exarquitecte municipal
de Sant Josep Antonio
Huerta, imputat per delic-
tes de suborn, blanqueig
de capitals i falsedat docu-
mental, sortí ahir de la
presó després d’haver
aportat un aval de 100.000
euros al jutjat. Es trobava a
la presó des del 7 d’octubre
passat.• dB

Salut El 25% de la
població de les Balears
pateix d’al·lèrgia
Un 25% de la població de
les Illes té alguna classe
d’al·lèrgia i, en aquesta
època de l’any, el 50% de
les consultes adreçades al
metge de capçalera té rela-
ció amb aquestes patologi-
es, segons la Conselleria de
Salut. En tot l’Estat, hi ha
sis milions de persones
afectades pel pol·len. Així,
les al·lèrgies primaverals
que s’inicien cada any per
aquestes dates comencen a
manifestar-se, des de fa un
dies, a les Balears.• E.P.

Finançament Sampol
assegura que el dèficil
és un problema de
servilisme polític
El senador autonòmic Pere
Sampol considera que el
dèficit de finançament que
pateixen les Balears és un
problema de “servilisme
polític” que ha duit la Co-
munitat a una situació “de-
nunciable i injusta”. El polí-
tic recordà que les Illes van
a la coa de les comunitats
en finançament.• Efe

Els nous membres del patronat de la Fundació Emili Darder foren presentats ahir.

PALMA Ahir va tenir lloc la
presentació dels membres
del nou patronat de la Fun-
dació Emili Darder, que és
presidit pel professor de la
Universitat de les Illes Bale-
ars Antoni Miramon i diri-
git pel senador nacionalista
Pere Sampol. Durant l’acte
que va tenir lloc ahir, Mari-

mon va destacar que la
Fundació Emili Darder tin-
drà com a pilars bàsics “els
valors de l’esquerra, del
mallorquinisme i de l’eco-
logisme”.
Els membres del patronat

són: Antoni Marimon (pre-
sident), Pere Sampol (di-
rector), Xavier Bacigalupe

(tresorer), Antonina Ferrà
(secretària), Agustí Cerve-
ró, Antoni Alorda, Antoni
Bennàssar, Antoni Nogue-
ra, Antoni Trobat, Arnau
Company, Bartomeu
Colom, Bernat Vicens, Biel
Barceló, Biel Riera, Catali-
na Moner, Catalina Nico-
lau, Climent Picornell,

Damià Pons, Ferran Cano,
Guillem Frontera, Guillem
López Casasnovas, Jaume
Garau, Joan Amer, Joan
Carrero, Joan Melià, Joana
Lluïsa Mascaró, Josep
Maria Cano, Lucy Collyer,
Marta Prunès, Nanda
Ramon, Teresa Martínez i
Tomeu Martí.

La Fundació Emili Darder

PALMA El delegat del Go-
vern, Ramon Socias, consi-
dera que en aquests mo-
ments de crisi econòmica
no hi ha una situació “positi-
va” que permeti admetre
“més immigrants” a les Illes
Balears, ja que durant els
darrers mesos s’ha produït
una “destrucció de feina”
generalitzada i el mercat la-
boral “no absorbeix assala-
riats nous”.

Socias assenyalava ahir
que, tal com ha manifestat
el ministre de Treball i As-
sumptes Socials, Celestino
Corbacho, si el mercat labo-
ral ha d’admetre empleats
nous, sense cap dubte han
de ser “els que han quedat
en situació d’atur”.

“Així com fa quatre o cinc
anys necessitàvem mà
d’obra, en aquests moments
ja en tenim i, per desgràcia,

hi ha molta gent que perd el
lloc de feina”, indicà. De la
mateixa manera, precisà
que alguns sectors, com ara
l’agrari, sí que permetran
absorbir nova mà d’obra im-
migrant en determinades
èpoques de l’any, en “petits
contingents” per a les tas-
ques pròpies de la collita.

D’altra banda, negà “ro-
tundament” que la Policia
Nacinonal de les Balears
hagi rebut cap instrucció del
Ministeri d’Interior per de-
tenir o expulsar un determi-
nat nombre de nouvinguts,
si bé remarcà que les forces
i els cossos de Seguretat
estan “molt vigilats en tot
allò referent a estades il·le-
gals de gent a Espanya”. So-
cias assegurà també que,
“segurament”, la crisi afecta
menys els estrangers en si-
tuació irregular.• E.P.

Socias diu que el mercat
laboral no permet
admetre més immigrants

El PPexamina
Caamaño sobre
la corrupció a
les Balears
PALMA El PP ha decidit
posar a prova dimecres el
nou ministre de Justícia,
Francisco Caamaño, en la
sessió de control del Con-
grés, on el substitut de Ma-
riano Fernández Bermejo
encara no s’ha estrenat.

Per a aquest primer exa-
men, el PP ha triat una pre-
gunta sobre les investigaci-
ons que du a terme la Fisca-
lia a les Balears en casos de
presumpta corrupció. Con-
cretament, la diputada
Maria Salom s’interessarà
per saber “com es justifica
que, en plena crisi de Go-
vern a les Balears, la Fiscalia
adopti mesures que deter-
minen l’agenda política”.

La pregunta es refereix a
les imputacions que pesen
sobre dirigents d’Unió Ma-
llorquina (UM). Segon asse-
guren en el PP, cada vegada
que el Pacte té qualque pro-
blema, el Ministeri Fiscal
actua contra els socis del
PSOE, en aquest cas UM. En
aquest sentit, el president
d’Unió Mallorquina i conse-
ller de Turisme, Miquel
Nadal, imputat per malver-
sació de fons públics i pre-
varicació, recordà dies en-
rere que la Fiscalia depèn
del poder polític, si bé asse-
gurà que creia en la Justícia.
D’altra banda, aquesta ma-
teixa setmana, la secció
d’Anticorrupció inicià l’ano-
menada operació Peatge
amb una querella contra el
vicepresident del Consell
de Mallorca i responsable
d’Obres Públiques, Antoni
Pascual.•


