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PART FORANA

Política EU participa
participa en la 6a
assemblea d’EUiA
Una delegació d’Esquerra
Unida de Balears participà
durant aquest cap de setmana en la sisena assemblea d’EUiA, duita a terme a
Sabadell i en què fou elegit
nou coordinador general el
diputat Joan Josep Nuet.
“La coalició ICV-EUiA ens
ha quedat petita i tenim la
necessitat de formar un
gran bloc d’esquerres, una
Syriza a la catalana”, asseverà Nuet durant la seva intervenció. En aquest sentit,
l’assemblea reafirmà el
compromís de crear “un
nou espai català de l’esquerra transformadora”.• dB

80%
Marques. El 80% dels consumidors de Balears prefereixen comprar marques de
fabricants després d’haverne provades de diferents de
blanques o genèriques. Segons un estudi realitzat per
l’entitat Promarca, el 68%
dels consumidors creu que
aquests productes donen
millor ressultat.• dB

+5%
Treball de temporada.

1.000

Treball El portal
Trobaré feina creix com
a iniciativa ciutadana
El portal web Trobaré
feina, una iniciativa ciutadana per a la difusió d’ofertes de treball, ja gestiona
més d’un miler de propostes de feina. Segons els seus
creadors, Marc Soler, Josep
Azemà i Ivan Valverde, en
pocs mesos la comunitat
virtual ja té més de 6.000
membres i seguidors. Segons expliquen, el portal
potencia l’altruisme de la
gent i basa el seu funcionament que cadascú pugui
compartir les ofertes de
feina que trobi, ja sigui als
aparadors dels carrers pujant una foto amb el mòbil
o deixant un telèfon de
contacte.• dB

El nombre de contractacions durant aquesta temporada d’estiu podria augmentar un 5% respecte del mateix període de 2011. Segons
dades de Randstad, empresa de recursos humans, el
nombre de nous contractes
a l’Arxipèlag arribarà als
5.368 aquests mesos.• dB

Comunicació Una
avaria d’Abertis talla la
recepció de TV3Cat
Una avaria en un distribuïdor d’Abertis, l’operadora
que duu el senyal de Televisió de Catalunya a les Illes
Balears, va deixar ahir
bona part de Mallorca
sense TV3Cat durant diverses hores. Segons TVC, els
problemes començaren al
migdia i no es van reparar
fins al vespre. Amb tot, alguns televidents continuaven sense veure res fins entrada la matinada.• dB

DIA DEL MEDI AMBIENT

Protecció El PSOE
visita el Guix
Silvia Cano, secretària general del PSOE de Mallorca, assegurà ahir que
“protegir el medi ambietn és protegir la nostra
economia i apostar pel
futur de l’Illa”. Cano, que
visità la finca del Guix a
Escorca, assegurà que
aquest indret, protegit
durant la legislatura anterior, representa “el model
del PP que aposta pel
creixement especulatiu
repetint les receptes fracassades del passat.• dB

Educació El Consell
premia el reciclatge
dels més petits

Urbanisme Amics de
la Terra exigeix al
Govern Bauzá que
“reflexioni”
Amics de la Terra entregà
ahir, amb motiu del Dia
mundial del medi ambient, 2.000 firmes per reclamar al Govern Bauzá
que “reflexioni” sobre la
seva política urbanística
i ambiental. Segons l’entitat ecologista, en aquesta
legislatura “les polítiques
sobre el medi ambient, a
més de patir les pitjors
retallades econòmiques,
han deixat de formar
part de l’agenda política i
posen en perill les fites
assolides”.• dB

El Consell de Mallorca
lliurà ahir els premis del
Concurs d’objectes Mallorca Recicla, que premia els centres educatius
que hagin presentat la jugueta més original construïda amb material de
rebuig. El primer premi
va ser per al centre Urbanitzacions de Llucmajor
amb l’obra Niu.• dB

Consum
Eroski fomenta la
responsabilitat
Eroski commemorà la
jornada fomentant el
“consum responsable”.
La cadena comercial recordà que els seus establiments duen a terme
un pla estratègic encaminat a una major sostenibilitat mediambiental
dels productes, els envasos i el transport de les
mercaderies.• dB

Fauna L’Executiu
allibera una àguila
peixatera a Cúber

Calvià PP i PSOE volen protegir el fortí d’Illetes
PP i PSOE, els dos únics partits amb representació en el
ple de l’Ajuntament de Calvià, han unit forces per aconseguir la protecció especial del fortí d’Illetes, un valuós actiu
patrimonial actualment sumit en un lamentable estat
d’abandonament i ruïna (a la imatge). En l’última sessió
plenària, el Consistori aprovà per unanimitat instar la
propietat a conservar el conjunt històric preservant-ne
l’estructura urbana i arquitectònica, declarada Bé d’Interès Cultural (BIC) pel Consell de Mallorca.• P. A. M.

Calvià Portals queda
sense servei de salut
L’IB-Salut ha decidit traslladar l’activitat assistencial
de la Unitat Bàsica de Salut
de Portals a la de Bendinat,
situada a un quilòmetre de
distància, per optimitzar
els recursos. La mesura es
començarà a aplicar el 12
de juny. El sindicat SATSE
denuncià, per part seva,
que la mesura afectarà
3.000 pacients, que “hauran de desplaçar-se de centre sense que existeixi un
mitjà de transport públic
que els uneixi”.• dB

El Govern balear celebrà
ahir el Dia del medi ambient amb l’alliberament
d’una àguila peixatera a
l’embassament de Cúber.
L’exemplar, una femella
d’11 anys provinent de
Menorca, fou trobat en
un delicat estat de salut
el mes de maig a Cúber
mateix.• dB Foto: CAIB

Mort Els bombers
rescaten el cadàver
d’una dona al Terreno
El Grup d’Homicidis de la Policia Nacional va obrir ahir
una investigació per aclarir
les circumstàncies de la mort
d’una dona, el cadàver de la
qual, en avançat estat de descomposició, va ser trobat al
seu pis de Palma. Ahir els
veïns d’un edifici situat al
carrer Peñíscola número 1,
entre el Terreno i Gènova,
van avisar que una forta
pudor envaïa la finca. A més,
feia dies que no veien la llogatera, una dona d’uns 35
anys amb alguns problemes
de salut. A la imatge, els
bombers durant el rescat del
cadàver.• J. J. Foto: M. R. B.

Son Servera
Els turistes demanen
millora de les platges

Empresa CAEB premia les bones pràctiques
La Confederació d’Associacions Empresarials de Balears lliurà ahir els seus VI Premis de Medi Ambient,
que reconeixen les bones pràctiques i la sostenibilitat
empresarial. Enguany, els guardons han estat per a
Astilleros de Mallorca, Estel Ingeniería i la Caixa. A
l’acte, en el qual participaren representants de 55 empreses de l’Illa, també es premiaren set empreses finalistes, com el Castell Hotel Son Vida.• dB Foto: M. À. C.

L’Ajuntament de Son Servera presentà ahir l’Observatori Turístic Badia de
Cala Millor 2011, que analitza la valoració que feren els
visitants del nucli costaner.
Així, més d’un 80% dels turistes es mostraren satisfets amb les vacances. Un
60% creu que els serveis
són de qualitat. La valoració més negativa recaigué
en les platges. Un 40% dels
visitants consideren que
són millorables i un 10%,
que estan malament.• dB

Túnel
Sóller Unanimitat en el
ple per reclamar el
rescat de la concessió
En una sessió maratoniana, el ple de l’Ajuntament
de Sóller aprovà ahir una
moció, consensuada abans
per la junta de portaveus,
per demanar al Consell de
Mallorca el rescat de la concessió del túnel de Sóller.
“Es tracta d’acabar amb el
greuge comparatiu que suposa l’únic peatge existent
a l’Illa, tant per als residents com per als visitants”, afirmà el batle, Carles Simarro (PP), en defensar la moció, presentada
conjuntament amb Progressistes, Entesa i PSOE.
Tot i així, i donant a entendre que es té assumida una
negativa, “perquè en
aquest moment és molt difícil”, va admetre Simarro,
la moció també demana al
Govern que “pagui als ciutadans de Sóller l’import
de la subvenció del peatge
que encara es deu” i que
“en cap cas” no elimini
dels pressuposts de la CAIB
aquesta partida.• Ll. G.

