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VEREDICTE DEL JURAT:

CULPABLE
El tribunal popular vol que
De Santos vagi a la presó.
No accepta ni la supressió
de condemna ni l’indult. La
pena pot arribar als 3 anys

També reconeix atenuants
per drogoaddicció i reparació
de danys. Ara els magistrats
han dictar la sentència
definitiva P 8/9 i Editorial

L’exregidor, ahir, just després de conèixer el veredicte del jurat. No amagava un rictus de preocupació. Foto: M.À.C.
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El Govern s’endeuta
el 2010 el màxim
permès: 650 milions
El Govern balear s’endeutarà en 650 milions més en els
pressuposts autonòmics del
2010. Aquest és l’acord al
qual han arribat els líders
del Pacte i que ha servit per
tancar els comptes del pròxim exercici. La xifra suposa
el 2,5% del Producte Interior
Brut (PIB). La partida que
han tancat les formacions
de centreesquerra arribarà

Tranquil·la Nit de l’Art
La vetlada de la cultura tingué una notable afluència, però sense empentes. A la imatge, el Solleric. Fotograf: Teresa Ayuga

l’any que ve als 3.400 milions d’euros, un 4,5% més
que la d’enguany, que ha
pujat a 3.560 milions. La davallada de 160 milions s’explica per la caiguda dels ingressos a causa de la crisi,
que no podrà ser compensada per l’entrada en vigor del
nou finançament. El deute
públic autonòmic arribarà
als 4.000 milions.•
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Text: Lluc Garcia
Fotos: M.A.Perelló, J.Pocoví i A.
Merino
PALMA Un equip d’espeleòlegs

mallorquins especialitzats en exploracions subaquàtiques de cavitats va realitzar els darrers dies
d’agost una espectacular expedició a la font del Verger, situada al
barranc de Biniaraix (en el terme
de Sóller) i que neix en el curs
d’aigua subterrània practiclable
més elevat de l’Illa, a uns 600 metres d’altura i en un lloc amb un
accés molt complicat. L’expedició,
finançada per la Fundació Sa Nostra, va implicar moltes dificultats
pel lloc abrupte en què se situa la
boca de la font. Per això mateix,
tot el material –més de 500 quilograms d’estris de busseig i d’escalada– es va haver de dur en helicòpter, que hagué de descarregarlo sense aturar-se en cap moment.
Aquest objectiu tan arriscat es va
poder assolir gràcies a la col·laboració del Grup de Rescat i Intervenció de Muntanya i de la unitat
d’helicòpters UHEL-32 de la Guàrdia Civil.
Segons expliquen els espeleòlegs Xisco Gràcia i Toni Croix, directors tècnics de l’exploració,
“antigament aquesta font només
brollava després de grans pluges,
però en l’actualitat el seu cabal no
s’interromp durant l’estiu perquè
el riu subterrani es veu continuament alimentat per les filtracions
de l’embassament de Cúber”.
Aquests experts asseguren que
“l’aportació natural del brollador
ve de les aigues i la neu que es recullen a la vall de Son Torrella,
que, juntament amb la vall de
Cúber, li aporten tot el fluid. El
desnivell entre aquestes valls i l’aiguaneix és de 300 metres i la distància d’uns 2 quilòmetres, però
el recorregut subterrani es fa en
només quatre hores, la qual cosa
suposa una gran torrencialitat”.
Recorden que “això determinaren ja fa anys els espeleòlegs Francesc Ripoll i Lluís Roca”.

Un equip d’espeleobussos explora la font del Verger, que es troba al barranc
de Biniaraix i té l’origen en un dels rius subterranis de l’Illa que sorgeixen a
més altura. Amb molta dificultat, aconseguiren superar el darrer sifó conegut

Viatgealesentran
delaserradeTram
ficientment documentada”. És
per això que l’agrupació, a través
de les tres formacions que la integren –Agrupació Esportiva Voltors, Grup Espeleològic de Llubí i
Grup Nord de Mallorca–, va decidir reprende l’estudi de la cova
amb dos objectius: prosseguir la
planimetria iniciada als anys 70 i
realitzar un reconeixement a fons
de tota la cavitat. Els directors tècnics de l’expedició asseguren que
“les dificultats han estat molt
grans, ja que la mitja tona de material de busseig necessari per fer

Quatre dècades d’exploració
Sigui com sigui, tot i que al començament dels anys 70 membres de l’Speleo Club de Mallorca
ja començaren a fer exploracions
en aquesta cavitat i que aconseguiren –no sense grans dificultats
tècniques pels importants desnivells i l’abundància d’argiles– superar els quatre primers sifons
(galeries totalment inundades situades entre zones aèries), no va
ser fins l’any 1995 quan un grup
d’escafandristes britànics n’estudià el quart recorrent-ne uns 135
metres i arribant a una fondària
de 35 metres sota el nivell del llac.
No obstant això, Xisco Gràcia i
Toni Croix, de la Federació Balear
d’Espeleologia, lamenten que
aquesta exploració no quedàs su-
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els treballs –12.000 litres de mescla respirable per a bussejadors, a
més de totes les eines espleològiques– s’ha hagut de transportar
mitjançant una cadena humana
fins al punt d’iniciar la nova exploració subaquàtica superant més
de 200 metres del primer sector
de la cavitat”.
En aquesta nova expedició els
experts han aconseguit topografiar el darrer sifó conegut, de 300
metres de llarg, en condicions de
visibilitat molt dolentes. Els científics calculen que durant el mes

Abans l’aiguaneix només brollava per les pluges
caigudes a Son Torrella, però en l’actualitat
també s’alimenta de l’embassament de Cúber

El material de busseig es va haver de transportar fins al final del recorregut realitzant cadenes humanes.

Els científics calculen que l’agost el volum de
l’aigua dins el quart sifó era d’uns 15.000
metres cúbics i la temperatura, de 14 graus
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Aquest és el llac des
del qual els bussejadors intentaren superar les exploracions
anteriors.

En el centre conviuen 48 al·lots, d’entre 6 i 14 anys, procedents de vuit països diferents. J.COMAS

Les nines, més presents
a l’Escolania de Lluc

nyes
muntana

Per garantir la seguretat s’instal·laren cordes fixes en els llacs.
d’agost el volum d’aigua en aquest
indret “oscil·lava els 11.500 metres
cúbics i la temperatura de l’aigua
era de només 14 graus”. Gràcia i
Croix indiquen que “això només
és el principi, ja que ara han de
continuar la documentació i el re-

coneixement d’aquesta important cova hidrològicament activa
de la serra de Tramuntana.
Aquests treballs es complementaran en el futur amb estudis sobre
la fauna, anàlisis dels sediments i
altres investigacions”.•

Per cada nin que vol formar part de la institució del
monestir hi ha dues nines que sol·liciten entrar-hi
Text: Magdalena Serra
Fotos: M.Serra/J.Comas
ESCORCA L’inici del curs escolar
també ha arribat a un dels racons més idíl·lics de Mallorca, el
monestir de Lluc. Fa una setmana que 48 nins i nines, de diferents indrets de l’Illa i d’edats
compreses entre els 6 i 14 anys,
assisteixen a classe a l’Escolania. Enguany aquesta institució
ha rebut la incorporació de deu
alumnes nous.
Des de fa quatre anys, aquest
centre acull al·lots que a poc a
poc s’han incorporat a la vida
del monestir. De fet, la majoria
dels deu estudiants que han entrat a formar part de l’Escolania
enguany són nines –en concret
n’hi ha sis, davant quatre nins– i
sembla que la tendència no canviarà. Des del centre manifesten
que any rere any augmenten les
sol·licituds d’al·lotes per accedir-hi i que enguany hi ha hagut
una vertadera allau de peticions
femenines. El coordinador de la
institució, Joan Comas, afirma
que “per cada noi que vol entrar a l’Escolania hi ha dues
nines que hi presenten sol·licitud”, la qual cosa es tradueix en
el doble de demandes femenines que de masculines. “Consideram molt positiva la incorporació de nines, ja que emocio-

Alguns dels alumnes poden formar part del cor dels Blavets.
nalment es desenvolupen
abans i marquen una dinàmica
de classe molt més ràpida”, explica Comes.

Riquesa cultural
A la presència de les nines s’afegeix la riquesa cultural que
aporta el fet de tenir alumnes

Enguany s’han
incorporat a
l’Escolania 10
alumnes nous, 6
nines i 4 nins

de vuit nacionalitats diferents.
Encara que en les classes tots
s’expressen en català, al monestir conviuen també diferents
llengües, com el nigerià, el suahili, el portuguès i el rus.
Els alumnes, a més de cursar
les assignatures pròpies dels estudis de Primària, reben 10
hores setmanals de música i de
solfeig. Alguns dels estudiants,
després d’un any de classe,
poden entrar a formar part del
cor dels Blavets. Dissabte passat, dia 5 de setembre, foren investits els nous blavets en l’acte
de la Sabatina amb la imposició
de les sotanes.•

