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Panell

Condol Ha mort Rafel
E. Pons, president de
l’AV de Son Rapinya
La batlessa de Palma, Aina
Calvo, envià ahir a la junta
directiva de l’Associació de
Veïns de Son Rapinya el
condol per la mort del seu
president, Rafel Pons Gar-
cía. La batlessa ha demanat
a aquest col·lectiu que faci
extensiu aquest sentiment
a la família de Rafel i als
col·laboradors de l’associa-
ció veïnal.• dB

Urbanisme La CAEB
critica la supressió
de les ART
La patronal CAEB criticà
ahir la supressió de les
Àrees de Reconversió Ter-
ritorial (ART) aprovada di-
jous pel Consell de Mallor-
ca, atès que ho considera
“un exemple de les anades
i vingudes institucionals
que desincentiva la inver-
sió”. La CAEB assegura en
un comunicat que amb les
ART, “les institucions han
creat falses expectatives
entre els inversors”. La pa-
tronal demana a les institu-
cions “que promoguin la
seguretat jurídica en matè-
ria urbanística” i reclama
“una llei que declari d’inte-
rès general projectes” per
l’oferta turística.• Efe

Els alumnes, durant les proves duites a terme ahir a la UIB. Foto: S. Amengual

PALMA La UIB va acollir ahir
la XLVII Olimpíada mate-
màtica per a estudiants de
Batxillerat. Hi participaren
54 alumnes de les Illes Bale-
ars: 41 de Mallorca, 8 de Me-
norca i 6 d’Eivissa i For-
mentera.

L’Olimpíada matemàtica
és un concurs de resolució
de problemes, adreçat a
l’alumnat de tot el sistema
educatiu espanyol matricu-
lat a Batxillerat, que té com
a objectiu estimular l’estudi

de les matemàtiques i el
desenvolupament de joves
talents. Consta de tres
fases: local, estatal i interna-
cional, amb un nivell de di-
ficultat creixent.

La prova de la fase local
de la 47a edició es realitzà al
campus de la UIB i a les
seus universitàries de Me-
norca i d’Eivissa i Formen-
tera. El programa d’aquesta
primera etapa local constà
de dues sessions de proble-
mes, una al matí i una altra

a l’horabaixa. Cada sessió
va incloure tres problemes
que els participants treba-
llaren individualment.

Els tres primers classifi-
cats seran guardonats amb
un diploma i un viatge per
prendre part en la fase esta-
tal de l’Olimpíada matemà-
tica, que es durà a terme a
Pamplona. També rebran
un premi en metàl·lic de
380 euros, 285 euros i 220
euros, oferts pel Ministeri
d’Educació.• dB

54 estudiants aniran a
l’Olimpíada matemàtica

La comissió no permanent es va constituir ahir.

PALMA Ahir quedà constituï-
da lacomissiónopermanent
relativaa larevisiódelPlaGe-
neral d’Ordenació Urbana
(PGOU), formada per mem-
bresdetotselspartits. Els in-
tegrants són Yolanda Garví,
BegoñaSánchez iAndreuAl-
cover (PSOE);NandaRamon
(Bloc), Lourdes Bosch, Álva-
ro Gijón i Mauricio Rovira

(PP), i Llorenç Palmer (UM).
Es va acordar per unanimi-

tatquelaregidorad’Urbanis-
me, Yolanda Garví, en sigui
la presidenta. La comissió
pactà elaborar un calendari
de reunions per donar a co-
nèixer aquest procés partici-
patiu a representants d’enti-
tats, patronals i col·legis pro-
fessionals.• dB

Creen la comissió per
a la revisió del PGOU

Serveis El servei de
teleassistència de Creu
Roja ja té 3.450 usuaris
El servei de teleassistència
de Creu Roja ja disposa de
3.450 usuaris a Balears,
una eina que els permet
estar atesos durant les 24
hores al dia sense haver de
sortir del domicili. El 82
per cent de les persones
majors de les Illes que
s’acull a aquest programa
són dones. La cobertura és
molt àmplia i comprèn les
quatre illes, si bé el gruix
de persones majors de 65
anys es troba a Mallorca. A
Menorca, n’hi ha uns 70
usuaris, mentre que a Eivis-
sa i a Formentera 90 perso-
nes estan integrades en el
programa assistencial.• E.P.

Ciutat Una nova família
abandonà ahir el
poblat de Son Banya
El Patronat municipal de
reallotjament de l’Ajunta-
ment de Palma dugué ahir
a terme el reallotjament
d’una família de Son
Banya, que voluntàriament
ha volgut abandonar el po-
blat. Tal com estableix
aquest pla municipal, l’ha-
bitatge ha començat a ser
enderrocat per evitar que
torni a ser ocupat en el
futur. Així mateix, ahir es
varen esbucar unes altres
edificacions que havien
estat construïdes il·legal-
ment en el solar que anteri-
orment havia acollit habi-
tatges que ja havien estat
desallotjats.• dB

La jutgessa d’Inestur
tanca la instrucció
de 5 peces separades
PALMA La magistrada ins-
tructora del cas Inestur,
Carmen Abrines, considera
tancada la instrucció de
cinc peces separades de la
causa a través de providèn-
cies en què també sol·licita
al Ministeri Fiscal que pre-
pari les acusacions que con-
sideri pertinents. És a dir,
els escrits d’acusació en què
els fiscals Anticorrupció as-
senyalen de quins delictes
acusen els imputats en
aquestes peces i quines són
les penes que els demanen.
D’aquesta manera, la ins-
trucció s’alleugereix de ma-
nera considerable i és pro-
bable que les peces passin a
vista oral, a judici, en un
temps raonable.

La jutgessa considera rea-
litzades les diligències perti-
nents en cinc de les deu
peces separades del cas Vol-
tor. Les tancades són les nú-
mero 1, 3, 4, 7 i 8. La 1 inves-
tiga els contractes que Ines-
tur féu al regidor de Sóller
d’UM Tomàs Plomer, que
cobrà 12.000 euros per una
feina sobre unes pantalles
tàctils d’informació turísti-
ca a Sóller. La 3 investiga

l’obertura d’un compte
bancari a Banif, al qual es
transferiren 1,2 milions
d’euros d’Inestur. Hi estan
imputats l’exconseller Fran-
cesc Buils, Miquel Àngel
Flaquer i l’excomptable
d’UM Álvaro Llompart. La
4, en canvi, està relaciona-
da amb un contracte adju-
dicat a l’exregidor solleric
Antoni Arbona per un pro-
jecte de turisme actiu i sen-
derisme a la serra de Tra-
muntana. És un contracte
menor de 12.000 euros més
una factura de 3.000. La
número 7 i 8 són les més
desconegudes i tenen com
a nom Nonatos i Ávila.

Declaracions
D’altra banda, està previst
que dilluns declari l’excon-
seller Miquel Àngel Flaquer.
En canvi, la de l’exconseller
Buils prevista per a dimarts
es retarda fins al 28 de
gener. Dia 27 de gener serà
el torn de Margarita Munar,
de l’empresa Cúbic, i el prò-
xim 10 de febrer i com a im-
putat, el de l’empresari de
la comunicació Jacinto
Farrús.• Clara Giner

Rafel Pons.

El jutge Castro ajorna la
declaració de Calatrava
PALMA El jutge instructor
del cas Palma Arena, José
Castro, ha decidit ajornar la
declaració de l’arquitecte
Santiago Calatrava, que es-
tava prevista per dimarts
que ve. La nova citació està
fixada per a l’11 de febrer.

Calatrava està imputat en
la peça separada número 3
del cas Palma Arena que in-
vestiga els doblers que l’ar-
quitecte rebé per realitzar
l’avantprojecte de la fallida
òpera de Palma. Se sospita
que la societat Santiago Ca-
latrava AG, ubicada a Suïs-
sa, es va embutxacar 12 mi-
lions d’euros facturats més
l’IVA, i no els hauria tornat
a l’Agència Tributària fins
que no s’inicià la investiga-
ció. També se segueix la
pista del contracte directe
que s’adjudicà a l’arquitecte
i que, segons fonts judicials,

hauria d’haver estat objecte
d’un concurs públic. Els do-
blers, a més, es cobraren a
través l’Institut d’Infraes-
tuctures i Serveis (Ibisec),
que no té res a veure amb
l’objecte d’aquest emble-
màtic edifici. Així mateix,
contribuí a la seva imputa-
ció el fet que l’avantprojecte
no aparegui enlloc dels ar-
xius del Govern.• Clara Giner

Santiago Calatrava.


