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americà de cinemascope. No
li va fer por haver de superar
el camp de mines dels “polismilis d’UM” que encara no
saben qui era D’Efak.
L’entrada del president al
teatre va ser quasi secreta.
L’exèrcit del Pepé estava ocupat a les latrines, ben segur
que havien aconseguit eliminar per sempre més el gatús
negre del poble. Tot travessant les línies enemigues,
n’Antich es plantà i es féu
una foto amb els intèrprets
de l’acte. Per primera vegada
es publicà a Manacor una
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Medalles d’or

Quan el gerent del Teatre de
Manacor va telefonar al president Antich perquè anàs a
veure Siau qui sou de Guillem
d’Efak, concert de la Banda
no municipal, amb en Balutxo, en Majoral i altres, no
s’esperava que li pogués costar el càrrec de gerent de
l’auditori.
Allò normal era que al president l’haguessin convidat el
batle o els del PSOE, aquells
que no volgueren votar a
favor de Guillem d’Efak, fet
que minvarà els resultats
electorals. N’Antich va passar
de tots ells i va penetrar en
terra hostil com un comando

Part
Forana

Després del concert,
Antich atorgà la
Medalla d’Or de la
Comunitat a
Guillem d’Efak
imatge del president sense
estar neutralitzat per la cohort pepera.
Fins ara us he fet broma.
Però el cert és que, després
del concert, n’Antich atorgà
la Medalla d’Or de la Comunitat a Guillem d’Efak. Això
deixa molts polítics manacorins en evidència.•

CAMPOS
Pel Ram, la vila acollirà
l’Acampallengua
El cap de setmana anterior
a la celebració cristiana de
Pasqua, i coincidint amb el
cap de setmana del Ram, el
municipi de Campos acollirà una nova edició de
l’Acampallengua. L’acte tindrà lloc els dies 16 i 17
d’abril. “Serà un Acampallengua molt reivindicatiu,
amb música, activitats,
festa i cultura”, segons els
Joves de Mallorca.• dB

L’oposició alerta sobre un canvi irregular en l’explotació
del servei amb una pujada de tarifes no autoritzada
INCA Sis anys i mig després que
l’Ajuntament d’Inca concedís al
Club Sport Inca la gestió de les instal·lacions de la piscina municipal
coberta, els grups de l’oposició Independents i PSM denuncien una
ampliació il·legal del negoci. El
concessionari ha contractat els
serveis d’una empresa de gestió,
que és la que ara s’encarrega de
les instal·lacions. La nova empresa ha modificat les tarifes vigents i
ha suprimit les instal·lacions de
l’antiga cafeteria per ampliar el
gimnàs, tot això amb el vistiplau
del regidor d’Esports, Felip Jerez,
però ignorant el procediment ordinari.
Des de gener de 2011, els usuaris
que acudeixen per lliure a nedar a
la piscina coberta han de pagar 4
euros per dia, malgrat que les tarifes oficialment vigents són de 3,5
euros. El regidor d’Esports justifica la revisió de tarifes pel fet que
“s’ha abaixat el preu dels abonaments” i, encara que admet que
s’ha incomplert el procediment,
sosté que ha estat “en benefici
dels ciutadans”. Des que la nova
gestora va assumir l’explotació de

la piscina, el nombre d’abonats ha
augmentat amb prop de 100 persones, segons revela el regidor
Jerez, qui afirma que “mantenir
l’explotació amb 350 abonats com
tenia fins ara era insostenible”.
Des de l’oposició, el portaveu
del PSM, Antoni Rodríguez, alerta
del “canvi il·legal de tarifes” i de
l’“ampliació il·legal del negoci”,
que podria requerir la convocatòria d’un altre concurs públic.
“Una de les obligacions que tenia
el concessionari era la de mantenir oberta la cafeteria, que ara

El regidor
d’Esports, Felip
Jerez, justifica els
canvis per una
“millora del servei”
El concessionari
ha suprimit la
cafeteria per tal
d’ampliar l’espai
del gimnàs

Alternativa presenta una moció
per regular actes religiosos
Text: E.B.
Alternativa
presentarà en el ple
d’aquest dijous, dia 24,
una moció per demanar
l’aprovació i la regulació
dels actes de benvinguda a la comunitat i cerimònia civil d’imposició
de nom als nounats,
una alternativa laica als
bateigs
tradicionals.
“L’objectiu és oferir un

POLLENÇA

Panell

Lapiscinad’Inca,ene

servei municipal més
com a reconeixement a
un dret civil dels ciutadans, més enllà dels
paral·lelismes amb el sagrament religiós”, diu
Pepe Garcia, portaveu
d’Alternativa.
La cerimònia civil
d’imposició de nom és
un acte que té la finalitat
de donar la benvinguda
democràtica a l’infant
acabat de néixer. La

moció d’Alternativa proposa un model de reglament en què, en la cerimònia, el batle o la persona en qui ho delegui
llegirà la Carta europea
dels drets de l’infant i
s’expedirà un certificat
amb el compromís de
tothom perquè la criatura sigui educada en els
valors de pau, llibertat,
justícia social i drets humans.•

s’elimina definitivament i se substitueix pel gimnàs”, diu Rodríguez.
La cafeteria de la piscina coberta feia prop de set anys que estava
tancada, malgrat les queixes dels
usuaris i les denúncies dels grups
de l’oposició, que avisaren en diferents ocasions que el tancament
incomplia el plec de condicions
pel qual es va adjudicar l’explotació de la piscina el 2004.

“Referent comarcal”
“El bar feia sis anys que estava
tancat i ara s’ofereix una millora
del servei. Des de fa temps hi ha
màquines de begudes a la planta
baixa amb unes taules”, diu el regidor Jerez, qui prefereix no analitzar “temes puntuals”. “El principal objectiu és que la piscina
funcioni, que torni a ser un referent comarcal, que els inquers no
se’n vagin a les piscines de Lloseta
o de Muro. Hem abaixat els preus
i augmentat el servei, i això és fantàstic. Que no s’ha seguit el procediment? És cert, però aquesta
gent volia arrancar per gener”,
conclou el regidor.• E. Ballesteros

PORRERES
El PSM, satisfet i content
amb les obres de la Creu
El PSM de Porreres celebra les
obres de darrere la Creu per restituir la memòria de les víctimes
del feixisme. L’agrupació nacionalista municipal presentà una
moció el 2008 “per tal de dignificar aquest lloc, escenari de centenars d’afusellaments durant la
Guerra Civil”. El PSM local hi reclama “la ubicació d’una placa
en memòria de totes les víctimes”. Fa alguns anys que als
volts del 14 d’abril centenars de
persones acudeixen a Porreres
per tal de recordar aquells familiars o parents que foren afusellats
a la Creu.• J.S.

ESPORLES
Millora de carrers
La consellera de Comerç,
Indústria i Energia,
Francesca Vives, i el
director general de
Comerç, Pere Trias,
visitaren les actuacions
que s’estan duent a terme
al municipi en àrees
comercials i en
senyalització de vies
comercials. Els projectes
han rebut un ajut de
345.902 euros.• dB

PORRERES
Tast de varietats locals
Aquest cap de setmana, l’Agrupació Cultural de Porreres i
l’Associació de Varietats Locals
organitzaren una xerrada informativa de les diferents varietats
de l’Illa. Així mateix, un tast de
cols serví per cloure l’acte i assaborir diferents tipus d’aquesta hortalissa que els pagesos
han preservat de generació en
generació.• J. S.

