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Justícia Empresonat
perestafarmésde150
personesaPalma
El titular del Jutjat d’Ins-

trucció número9dePalma

ordenà ahir l’ingrés a la

presó sense fiança d’un

homeacusat de ser el capi-
tost d’una bandad’estafa-

dors. Es tracta de JuanLuis

C.A., de 44 anys d’edat i na-

cionalitat cubana. Pel que

sembla, i segons la docu-

mentació presentadapel
Grupd’Investigació Centre

del CosNacional de Policia

almagistrat EnriqueMo-

rell, l’arrestat està acusat

dels delictes d’estafa, false-

dat documental, apropia-

ció indeguda i usurpació
de l’estat civil.• J.B.

Calvià L’IESrep
lacertificacióde la
gestiódequalitat
Rafel Bosch, conseller

d’Educació, Cultura i Uni-

versitats, lliurà ahir a l’IES

Calvià el reconeixement de

l’Associació espanyola de
normalització i certificació

(Aenor), que acredita que

el centre ha implantat el

sistemade gestió de quali-

tat. Actualment, 53 centres

educatius balears partici-

pen en el programa.• dB

CRÒNICA NEGRA

DrogaDetenenun
narcoqueduiacocaïna
dinspotsdeperfum
LaGuàrdia Civil d’Eivissa

ha detingut unhome, de

nacionalitat espanyola i 60

anys, comapresumpte

autor d’undelicte de tràfic
de drogues. L’individu in-

tentà introduir a l’illamés

de 200gramsde cocaïna

amagats dins unpot de

perfum.• dB

AgressióAtaquenunhomeaSonGotleu
Agents del CosNacional de Policia s’han fet càrrec de la

investigació d’una agressió registrada a la terrassa d’un

bar de SonGotleu, dimecres a la nit. Pel que sembla, i se-
gons nombrosos testimonis directes, un grupdepersones

que eren als voltants del carrer Santa Florentina amb In-

dalecio Prieto van copejar un jove de 25 anys i nacionali-

tatmarroquina fins a deixar-lo inconscient i estirat en

terra. Els veïns n’alertaren la Policia i els agressors es van

escapar. El jove, que vaperdre unadent a causa de

l’agressió, va recobrar la consciència després denombro-
sos intents per reanimar-lo.• J.B. Foto: V. Vasilev

CRÒNICA NEGRA

SonServera LaSala
aprovaelpressupost
Elplede l’Ajuntamentde

SonServeraaprovàelspres-

supostsper a2012. Segons
el batle, JosepBarrientos,

els comptes “s’ajustena la

realitat i sónunamostradel

nostre compromísd’estalvi

i deprioritzar”. Laxifra

pressupostada superaels 17

milionsd’euros i s’hi inclou
eldeuteamb les empreses

Tirme iMac Insular.•dB

Manacor Lavariantde
PortoCristoentraràen
funcionamental juny
Lanova variant de Porto
Cristo entrarà en funciona-

ment a començaments de

juny si nohi ha contra-

tempsdedarrera hora.

Una vegada conclosa la

temporada turística, es
continuaran les actuacions

perquè estigui totalment

acabada a finals de 2012.

En aquest sentit, unade les

obresmés significatives és

la construcció d’un gran

pont sobre el torrent de la
Talaiola, quepermetrà la

lliure circulació de l’aigua

en cas de forta pluja, la

qual al seu torndesembo-

ca en el Riuet.•G.M.

CiènciaMésde4.000alumnes
participenenlesprovescangur
dematemàtiques
Els alumnesde les Balears es bol-

quen en lesmatemàtiques. 4.187 es-

tudiants des de 3r d’ESO fins a 2nde

Batxillerat vanprendrepart ahir en

la tretzena edició de les provesCan-

gur, que es duen a terme simultània-
ment enmésde40països de tot el

món. Els joves realitzarenunaprova

tipus test i una gimcana, i assistiren a

conferències divulgatives. Les pro-

ves, departicipació voluntària i orga-

nitzades per la Societat deMatemàti-

ques SMB-XEIX, laUIB i la Conselle-
ria d’Educació, es realitzaren aPalma

(a la imatge), Inca,Manacor,Maó, Ei-

vissa i Formentera.• dBFoto: P. Bota

ConsumLaConselleriaalertadel riscd’un
consumnoresponsable
CarmenCastro, consellera de Salut, Família i Benestar So-

cial, i Frederic Sbert, director general de Salut Pública i

Consum, van visitar ahir l’estand instal·lat a la plaça d’Es-

panya ambmotiu del Diamundial del consumidor. A la

paradeta, els ciutadans pogueren adquirir informació
sobre els avantatges del consumresponsable i comprovar

comsón els productes enretirats.• dBFoto:M. À. C.

CaçaElGOBdenuncia
queelConsell redueix
lapresència“científica i
conservacionista”
ElGOBdenuncià ahirqueel

Consell deMallorcaha“re-

duït almínim” lapresència

“científica i conservacionis-
ta” alConsell de laCaça. Se-

gonsels ecologistes, el nou
reglamentde l’òrgancon-

sultiu, aprovat recentment

per la institució insular, ha

comportat queelnombre

decaçadors “dupliquin” la

quota,mentrequea les en-

titats científiquesha“baixat
un terç”.•dB

SolidaritatAmnistia
Internacional, contra la
injustíciaalCongo
NicoleOdia-Kabayane, ad-

vocada congolesa imem-

bre de l’ONGAcció contra

la impunitat, oferí ahir una

conferència al Col·legi

d’Advocats sobre la violació
dels drets humans a la re-

publica centreafricana.

ConvidadaperAmnistia In-

ternacional, Odia (a la foto)

explicà les causes del con-

flicte i els perquès de la

“impunitat” enunpaís on
les víctimes “viuen amb

por de les represàlies”.• dB

InvestigacióLaUIB
participaenunprojecte
finançatperFrança
LaUIBparticiparà enun

projecte interuniversitari fi-

nançat pelGovern francès
ambun total de 5,5milions

d’euros. En concret, es

tracta d’unmàster interdis-

ciplinari per a reagrupa-

ment dels organismes eco-

nòmics i universitaris del

territori Pirineus-Mediter-
rània. Abandadel centre

d’educació superior balear,

hi prenenpart la dePerpi-

nyà, laUniversitat París VI i

la deGirona. En aquest sen-

tit, laUIBpromourà el pro-

jecte anomenat Campus
Euromediterrani de

l’Aigua.• dB

PortocolomElsveïns
surtenendefensadel
barTamarells
Ungrupde veïns i propie-

taris d’habitatges pròxims

al conegut bar Els Tama-

rells de Portocolom, a Fela-

nitx, esmostrà ahir en con-

tra de la seva demolició i la
posterior construcció d’un

edifici de fins a 10metres

d’altura en lloc seu.•G.V.

FelanitxLaFiscalia
arxiva la imputació
d’unmenorenel
tumultdeSantAgustí
LaFiscalia deMenors ha

decretat l’arxivament del

cas respecte de la imputa-

ció d’unmenor d’edat,

l’únic, en el tumult ocorre-

gut durant la celebració de
les passades festes de Sant

Agustí, arrande l’atestat

instruït per la Policia Local

de Felanitx. Segons Fisca-

lia, no hi ha indicis d’actua-

cions punibles en el com-

portament del jove, veí de
la localitat. Així es resol

unade les primeres impu-

tacions dels involucrats en

l’aldarull. Quant a la resta

d’afectats, pel fet de ser

majors d’edat, correspon a
la Fiscalia resoldre l’infor-

me recopilat pels agents i

quedesprés l’Ajuntament

envià als jutjats. El batle,

Gabriel Tauler, assegurà

ahir que ell “només es va li-

mitar a actuar segons la
llei”. “Nosaltres acatam la

llei, resmés, la resta depèn

de la Fiscalia”, afirmà la

primera vara.•G.V./J.S.
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