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Ensenyament S’amplia
el programa de
reutilització de llibres
La Conselleria d’Educació i
Cultura ampliarà el progra-
ma de reutilització de lli-
bres a primer, segon i ter-
cer d’ESO. A Secundària,
segons publicà ahir el
BOIB, els escolars n’hauran
de fer un dipòsit al principi
de l’any acadèmic i a l’inici
del curs següent se’ls des-
comptarà el 80 per cent de
cada llibre que hagin tornat
en bon estat.• M.G

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

Parlament Exposició de dibuixos al Parlament
El Parlament acull des d’ahir l’exposició del 5è concurs de
dibuix i 2n d’expressió escrita Un parlament per a tots, en
el qual s’han presentat 2.132 obres d’alumnes de les Illes.
La presidenta de la Cambra, Maria Antònia Munar, presi-
dí ahir el lliurament dels premis del certamen.• Efe

Europa Armengol presideix l’Arc Llatí
La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armen-
gol, presidí ahir a Palma la reunió del consell d’adminis-
tració de l’Arc Llatí, l’òrgan de participació d’entitats su-
pramunicipals europees. També ahir es debaté el pla es-
tratègic de l’entitat per al període 2010-2015.• dB

Política UM demanarà
a través de CiU el
traspàs de quatre ports
UM demanà ahir a CiU que
esmeni el projecte de la llei
de ports que es tramita al
Congrés dels Diputats per-
què els d’Alcúdia, Maó, Ei-
vissa i Formentera passin a
ser gestionats des de la Co-
munitat Autònoma i no des
de l’Estat, com fins ara.• Efe

Solidaritat Sa Nostra
destina 250.000 euros
a famílies necessitades
L’Obra Social de Sa Nostra
destinarà 250.000 euros a
ajudar famílies amb pro-
blemes per conservar el
seu habitatge o que no
poden aconseguir béns de
primera necessitat, segons
ha anunciat el president,
Fernando Alzamora.• Efe

Ensenyament Pares
d’alumnes s’oposen a
reduir el calendari
Els representants dels
pares d’alumnes s’oposen a
la reducció d’un dia lectiu a
Primària que preveu la pro-
posta de calendari escolar
per al pròxim curs. A més,
reclamen un calendari de
“180 dies lectius reals com
a mínim”, assegurà ahir
Fernando Martín, presi-
dent de la Coapa.• M.G.
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Els autors i els col·laboradors del llibre amb les autoritats, durant l’acte de presentació al far de Portopí. Foto: J. Morey

Tots els tresors de
Cabrera, al descobert
El Departament de Medi Ambient de Cort i el del Govern
presentaren el llibre Cabrera. Els tresors de l’illa, editat per
Promomallorca per difondre’n la història i els valors naturals
Text: G. Alomar

PALMA Amb el títol “Cabrera. Els tre-
sors de l’illa” es presentà ahir al
museu far de Portopí el nou llibre
editat per Promomallorca. L’obra,
realitzada amb les aportacions de
diferents especialistes, ha rebut la
col·laboració de la regidoria de
Medi Ambient de l’Ajuntament de
Palma i la Conselleria de Medi Am-
bient, la qual cosa permetrà editar-
ne més de 120.000 exemplars.

L’acte va tenir l’assistència del pre-
sident-editor del Grup Serra, Pere
A. Serra, al costat de la primera ti-
nent de batle, Cristina Cerdó; el
conseller de Medi Ambient Miquel
Àngel Grimalt; el conseller deTuris-
me, Miquel Nadal; el director execu-
tiu d’Oceana i coautor del llibre, Xa-
vier Pastor, i el director general de la
Mar, Bartomeu Calafell, a més d’al-
tres col·laboradors amb la iniciativa
editorial.

Fent referència al far de Portopí,
Cristina Cerdó assenyalà en la pre-
sentació que “de la mateixa manera
que aquest far ha servit de guia als
navegants, desitj que aquesta obra
faciliti el coneixement d’aquest me-
ravellós arxipèlag”. A més del llibre,
que repassa tota la informació sobre
la història, la geologia, la protecció
com a Parc Nacional, la riquesa ma-

rina i els ecosistemes terrestres de la
zona, se’n presentaren també la
guia de passeig, els tríptics informa-
tius, les guies de pesca, les carpetes
amb itineraris i els mapes per a na-
vegants, per tal de donar a conèixer
la riquesa natural de l’illa.

Més de mil ciutadans de Palma vi-
sitaren l’any passat el Parc Natural
mitjançant excursions guiades que,
des d’ara, es podran dur a terme
amb l’ajuda d’aquest llibre, destinat
a difondre’n la història i tota la ri-
quesa natural partint de la seva pro-
tecció.•

Vista de l’entrada al castell que apareix al volum. Foto: Abraham Calero

El volum repassa tant la
història com la riquesa
natural de la zona amb
aportacions de
diferents especialistes


