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PALMA Al voltant de tres-
centes persones es manifes-
taren ahir horabaixa a
Palma convocades per l’As-
sociació d’Amics del Poble
Sahrauí de les Illes Balears
per reclamar la indepen-
dència del poble saharià. La
marxa, que s’inicià a les 19
hores a la plaça d’Espanya,
va recórrer els principals
carrers cèntrics de la ciutat
fins que va arribar a la plaça
Major, on es donà per con-
closa la protesta. Entre els
manifestants es trobaven
bona part dels 135 al·lots re-
fugiats que passen l’estiu a
Mallorca.

La manifestació va discór-
rer de manera festiva i amb
crits a favor de la llibertat

d’aquest poble, antiga colò-
nia de l’Estat espanyol, ocu-
pat ara pel Marroc i amb
bona part de la població au-
tòctona vivint en campa-
ments de refugiats en el de-
sert del sud d’Algèria.

La convocatòria formava
part d’un seguit d’actes rei-

vindicatius organitzats
arreu de l’Estat per dife-
rents entitats de suport al
poble saharià.

Ventura Vaquer, presiden-
ta de l’associació prosahari-
ana, qüestionà les “cessi-
ons” del Govern espanyol al
marroquí i la falta de valen-
tia política per defensar les
resolucions de l’ONU a la
zona, això és, garantir
“sense condicions prèvies”
un referèndum que con-
templi la independència
del Sàhara occidental.

Entre els manifestants hi
hagué, entre d’altres, Fina
Santiago, consellera d’Afers
Socials; Eberhard Grosske,
regidor de Benestar Social;
Lila Thomàs, directora de
l’Institut Balear de la Dona;
i Miquel Àngel Llauger, di-
putat pel Bloc.•

Balears, a la coa en
objeccions a Educació
per a la Ciutadania
PALMA Les Illes Balears
són la comunitat autò-
noma on s’han registrat
menys objeccions de
consciència a la nova as-
signatura d’Educació
per a la Ciutadania, que
s’introduirà en el siste-
ma d’ensenyament de
l’Arxipèlag a partir del
pròxim curs 2008-2009,
amb només 82 de comp-
tabilitzades.

Segons les dades facili-
tades per l’Institut de Po-
lítica Familiar (IPF), una
de les entitats que im-
pulsa la campanya d’ob-
jecció a aquesta matèria,
Balears es troba a la coa,
per darrere de Canàries,
on s’han produït ja 116
firmes a la declaració
contrària que es cursi

aquesta assignatura, i a
gran distància de Ma-
drid que, amb 11.531 rú-
briques, acumula la
quarta part del total.

La campanya d’IPF fou
presentada a les Balears
el passat 4 de juny, quan
ja portava algun temps
desenvolupant-se en al-
tres comunitats peninsu-
lars.• EP

Devers tres-centes persones es manifestaren pels carrers del
centre de Palma per reclamar la independència de poble saharià

Els manifestants es congregaren davant l’estàtua de Jaume I, des d’on marxaren per reclamar la independència del Sàhara.

Amb els saharians

Banderes saharianes, i qualque estelada, hi foren presents.

Els infants
refugiats que
passen l’estiu a
Mallorca
també hi foren
presents

La Policia Local de
Palma reestructura el
seu organigrama
PALMA La Policia Local
de Palma sofrirà una
profunda reestructura-
ció al seu organigrama.
Els responsables polítics
de l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, Antonio Do-
naire i Pepa Peláez, han
informat ja els represen-
tants sindicals i s’espera
que la restructuración es
faci efectiva en les pròxi-
mes setmanes.

En aquests moments
es disposa ja del disseny
del futur organigrama i
només falta per concre-
tar són els noms d’al-
guns comissaris i les
àrees que passaran a di-
rigir. Els canvis més im-
portants se centren en la
creació de quatre comis-

saries, una unitat de
Règim Intern i el nome-
nament d’una espècie
de “súpercomissari”,
que estarà a les ordres
directes de l’intendent,
Nicolás Herrero, i per
damunt dels altres.

Així, en el disseny de
l’organigrama s’estableix
que de l’intendent en
cap dependran directa-
ment les unitats o secci-
ons de Premsa i Relaci-
ons Externes, Protecció
d’Autoritats, Règim In-
tern, Agregats i Forma-
ció i Protecció Civil. Per
sota d’aquest càrrec hi
haurà el “súpercomissa-
ri” que dirigirà la comis-
saria de Planificació, de
nova creació.• P.M.

Madrid, líder. Les ob-
jeccions es concentren a
Madrid (11.531), Castella-
la Manxa (8.876), Andalu-
sia (7.334), País Valencià
(5.526), Múrcia (3.895) i
Castella-Lleó (2.824).•

TOTAL

43.949


