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Panell
Turisme Buils viatja a
Cuba i a la República
Dominicana

Medi ambient Els boscs
balears, els que menys
CO2 absorbeixen

Conflicte Educació
convoca la mesa de
l’ensenyament

El conseller de Turisme,
Francesc Buils, anirà avui
en viatge oficial a Cuba i a
República Dominicana
amb l’objectiu de conèixer
els interessos comercials
de les empreses de Balears
amb inversions turístiques
an aquests països, a més
d’establir relacions amb els
governs cubà i dominicà.
Buils s’entrevistarà avui a
l’Havana amb el ministre
de Turisme de Cuba, Manuel Marrio, i amb el general Acevedo.• dB.

Els boscs de Balears són els
que menys quantitat de diòxid de carboni absorbeixen, només per darrere
dels de Múrcia, ja que estalvien únicament un 1 per
cent del CO2 que s’emet a
l’atmosfera, xifra que suposa la retenció de 2.046.761
tones de gasos que queden
fixades anualment a la
massa forestal de les Illes
davant els 70 milions a Espanya. Així ho assenyalaren ahir fonts del Fòrum de
boscs i canvi climàtic.• dB.

La Conselleria d’Educació
i Cultura ha convocat per
avui la taula de
l’ensenyament concertat
amb l’objectiu de
reprendre les
negociacions amb els
sindicats STEI, USO, FSIE,
FE-CCOO i FETE-UGT,
convocants de la vaga
prevista per dimecres. La
reunió tindrà lloc a les
quatre de l’horabaixa,
dues hores abans de la
concentració prevista per
les centrals sindicals des
de la plaça d’Espanya fins
a la Conselleria. El
responsable de l’STEI a
l’ensenyament concertat,
Paulí Aguiló, assenyalà
que la trobada es durà a
terme després que els
sindicats remetessin un
escrit divendres passat en
el qual demanaven a la
Conselleria un esborrany
de les propostes que el
departament els traslladà
verbalment a la reunió
que mantingueren
dimecres passat. Algunes
de les iniciatives al voltant
de les quals hi ha un
principi d’acord estan
relacionades amb
l’acumulació de les hores
de lactància, la paga
extraordinària per als
professors que han
impartit classe durant 25
anys, inclosos els
religiosos, i el pagament
de 140 euros per
equiparar els sous dels
docents de la concertada
amb els interins de la
pública. Això no obstant,
Aguiló deixà clara la
necessitat de tenir per
escrit els compromisos del
departament dirigit per
Bàrbara Galmés i, en
concret, pel director
general de Planificació i
Centres, Miquel Martorell,
en considerar que les
propostes llançades des
de la Conselleria dia 5 són
“matisos que exigim tenir
en paper”.• E.P.

Política El Parlament
debat demà sobre el
conveni ferroviari

Educació L’Institut per
la convivència atén 34
conflictes en 6 mesos
L’Institut per la convivència i l’èxit escolar ha atès 34
casos de conflictes a les
aules de Balears en els seus
sis primers mesos de funcionament, des que fou
constituït per la Conselleria
d’Educació i Cultura el 26
de novembre passat. El director de l’Institut, Alfonso
Rodríguez, destacà que
bona part de les peticions
d’assessorament procediren de famílies d’alumnes
afectats, amb un total de 16
casos. • dB.

El Parlament balear debatrà demà durant el darrer
ple de l’actual període ordinari sobre el conveni ferroviari, després d’una pregunta que formularà el Partit Popular. El PP també
interrogarà el Govern
sobre les mesures posades
en marxa per afrontar
l’augment dels preus del
combustible i presentarà
una proposició no de llei
amb la qual demanarà
l’adaptació dels llibres de
text al mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc. La sessió plenària començarà a les 11.00 h.• dB.

Finançament El
Ministeri i el Govern
parlaran ben aviat
El secretari d’Estat d’Hisenda, Carlos Ocaña, i la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació es reuniran
ben aviat en una comissió
bilateral d’assumptes econòmics en què, entre altres
qüestions, s’abordarà la reforma del finançament de
Balears. Serà la tercera comunitat que es reuneix de
manera bilateral amb
l’Estat, després de Catalunya i Andalusia.• dB.

Durant la jornada d’ahir tingueren lloc diferents actuacions. Foto: Joan Lladó.

El Palma Aquàrium celebra el primer any
PALMA El Palma Aquàri-

um, que celebrà ahir el
seu primer aniversari,
preveu acollir enguany
un total de 600.000 visitants, després que entre
gener i juny hagi congregat unes 200.000 persones, segons exposà el director general del centre,
Antoni Monserrat. Ahir
se’n commemorà el primer aniversari amb una
festa en la qual participaren grups musicals i que
inclogué actuacions
d’acròbates per amenitzar els visitants que acudiren al parc. Bimbolles,

Beijing Acrobatic, Cósmic
Cabaret, Temptations,
Grupo Lindas i Romantic
són alguns dels grups que
s’encarregaren de sorprendre el públic amb les
seves actuacions durant
la jornada d’ahir, entre
les deu del matí i les vuit
del vespre.
Des de l’obertura del
parc, el 8 de juny del
2007, el centre ha acollit
292.000 visitants. Així,
entre gener i juny del
2008, Palma Aquàrium
ha rebut aproximadament 200.000 persones.
Dels 492.000 visitants re-

gistrats durant els primers 12 mesos de vida,
un 30 per cent són residents; un 40, de nacionalitat alemanya no residents; un 12 per cent, visitants peninsulars i el 18
per cent restant reflecteix
l’entrada de persones de
diferents nacionalitats no
residents. Així mateix,
més de 200 col·legis de
Balears han anat a les instal·lacions. Les classes
preponderants que sol·liciten la realització d’activitats són d’Educació Infantil, nins de tres, quatre
i cinc anys.• Efe.

Lliurats els premis de BalearWeb
PALMA El dissabte 7 de
juny es va dur a terme la
cloenda i el lliurament de
guardons de la vuitena
edició del premi Web,
que organitza BalearWeb.
La relació de guanyadors
és la següent: Miquel
Àngel Escanelles en la categoria Art i Cultura; l’IES
Emili Darder en la de Ciència i Educació; Cati

Bennàssar i Daniel González, en la categoria de Comunicació; Òscar Barber
en la d’Economia i Empresa; Miquel Àngel Torandell en la categoria
d’Esport; Miquel Piulats
en la categoria de Govern
i Política; Òscar Bagur en
la categoria de Medi Ambient; Benjamí Villoslada
en la de Personal i, final-

ment, David Pérez i els
seus col·laboradors venceren en l’apartat de Societat.
Els premis absoluts foren
per a David Pérez i els
seus col·laboradors, Miquel Piulats, Cati Bennàssar i Daniel González.
Per a més informació
podeu consultar la plana
mallorcaweb.com. • dB

Tens res per explicar a la
redacció?
Escriu a redaccio@dbalears.cat i
fes-nos arribar els teus comentaris i
notícies sobre l’actualitat.

