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Medi Ambient invertirà més de 340
milions en millores en la depuració
El juny hauran acabat les obres de la instal·lació de Portopetro
J.SOCIES. Santanyí.

El doctor Ballester al seu domicili amb el guardó. Foto: M.À.C.

La Societat Catalana de
Meteorologia premia la
tasca de Miquel Ballester
LL.G./M.J. Sóller.

El fill il·lustre de Sóller, Miquel Ballester i
Cruelles, amb una llarga
trajectòria dins el món de
la física de l’aire i la meteorologia, ha estat honorat aquests dies per la
Societat Catalana de Meteorologia, que ha volgut
premiar la seva tasca
professional i acadèmica.
El doctor Ballester
rebé amb emoció a casa
seva de Sóller un accèssit
del I premi internacional
Eduard Fontseré.
L’acte, al qual el científic solleric no va poder
assisitir per motius de
salut, se celebrà a Barcelona, concretament al
Museu de la Ciència
Cosmo-Caixa del Tibidabo.
Es tracta d’un guardó
convocat per l’Associació
Catalana de Meteorologia amb motiu de les XIII
Jornades de Meteorologia, que reuniren repre-

sentants de la Generalitat i de la Diputació.
L’Associació Catalana
de Meteorologia ha volgut premiar, amb aquest
accèssit, representat per
una escultura, la trajectòria investigadora de
Miquel Ballester al llarg
dels anys.
A causa de la no assistència de Miquel Ballester a l’acte, el guardó li va
ser lliurat formalment a
la Universitat de les Illes
Balears de mans dels
col·legues que havien assistit a les esmentades
jornades. Miquel Ballester no ha amagat la seva
«sorpresa, satisfacció i
emoció per aquest reconeixement que no m’esperava, per la qual cosa
em sent molt agraït».
El doctor Miquel Ballester i Cruelles, col·laborador de Diari de Balears, va ser nomenat fill
il·lustre de Sóller el passat mes d’agost.

La Conselleria de Medi
Ambient del Govern balera té previst realitzar una
inversió de 342 milions
d’euros en la millora de la
xarxa de depuradores
d’arreu de les Illes, així ho
assenyalà el conseller Grimalt en la seva visita
d’obres a la planta depuradora de Portopetro, nucli
costaner de Santanyí.
Aquesta important inversió de Medi Ambient
s’ha de dur a terme en els
pròxims vuit anys. La inversió serà per dotar les
plantes depuradores de
noves tecnologies, fer ampliacions o poder-ne reutilitzar les aigües. En alguns casos serà mitjançant un conveni amb el
Ministeri de Medi Ambient i es farà en les plantes
depuradores de totes les
Illes.
En la visita a les instal·lacions de Portopetro,
el conseller Grimalt comprovà com una planta
construïda fa 20 anys, ara
amb una forta inversió de
4,5 milions d’euros per a
l’ampliació i millora del
tractament de l’estació,
amb aquestes obres «s’evitaran els olors que perjudicaven els veïns i podrem
dur a terme el tractament
terciari, que suposarà la
reutilització de l’aigua per
al rec de zones verdes públiques i les dels hotels»,
manifestà Grimalt.
Aquesta darrera passa,

El conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, visità l’estació depuradora de Portopetro.

Les obres serviran per realitzar el tractament terciari a l’aigua.

la del rec de zones verdes,
fa referència a una altra
inversió que s’està duent a
terme, com és la canalització, obra que disposa d’un

pressupost de 513.000
euros i que serà pagada a
part iguals per la Conselleria de Medi Ambient,
l’Ajuntament de Santanyí

i la Federació Hotelera de
Cala d’Or.
A la visita, Grimalt va
estar acompanyat del director general de Recursos
Hidrics, Isidre Cañellas, i
el màxim responsable de
l’Agencia
Balear
de
l’Aigua , Damià Nicolau, a
més d’una bona representació de l’Ajuntament de
Santanyí i dels hotelers de
Cala d’Or, els quals varen
aprofitar l’acte per reivindicar una major extensió
de la xarxa d’aigua, ja que
ara servirà per abastir els
espais públics de Cala
Egos, i volen que aquesta
xarxa de cinc quilòmetres
s’ampliï a tot el nucli costaner de Cala d’Or.

LLUCMAJOR

El servei d’ORA entrarà
en funcionament el
proper dilluns, dia 4
DdB. Llucmajor.

MAL ESTAT DEL COL·LECTOR DEL PORT.
L’Ajuntament de Sóller s’ha adreçat a la
delegació de Costes perquè actuï urgentment, a
causa que les onades d’aquest hivern han deixat
al descobert el col·lector que davalla de la zona
portuària cap al Través. El mal temps ha fet
malbé el mur i ha deixat les canonades al
descobert, amb el corresponent perill de vessament.

A partir del proper dilluns, dia 4 de febrer, entrarà en funcionament, a
Llucmajor, el servei d’ORA
a la plaça de Santa Catalina Thomàs i a la plaça
d’Espanya, en ple centre
de la ciutat. El nou servei
preveu un temps màxim
d’aparcament de dues
hores, de dilluns a divendres entre les 9 hores i les
13.30 hores, i entre les 17
hores i les 20 hores, men-

tre que els dissabtes i diumenges l’horari d’aparcament regulat serà de 9 a
13.30 hores. El vehicle estacionat haurà d’exhibir el
corresponent tiquet en un
lloc ben visible.
Les màquines expenedores del tiquet d’ORA
han estat instal·lades per
l’empresa Dornier, mentres que el control operatiu
de la zona ORA serà responsabilitat, inicialment,
de la Policia Local.

El nou servei començarà a funcionar la pròxima setmana.

Pel que fa a la tarifes del
nou servei, aquestes
oscil·len des d’un mínim de
40 cèntims per aparcar
mitja hora, fins a 1,60
euros per aparcar les dues
hores. En cas que l’usuari

vulgui anul·lar la denúncia
—només en el supòsit que s’hagi excedit el
temps indicat en el tiquet
d’estacionament— haurà
d’abonar la suma de 4
euros.

