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El general Fulgencio Coll (esq.) amb el comandant general de les Balears, Mariano Estaún.

PALMA El general Fulgencio
Coll, cap de l’Estat Major de
l’Exèrcit de Terra, explicà
ahir al Club Ultima Hora la
situació actual d’aquesta
força. Mallorquí i fill i nét de
militars, recordà com han
canviat els temps des dels
vuitanta fins ara. Afirmà
que abans el món estava bi-
polaritzat en dos eixos,
però que amb l’ensorra-
ment d’un tot canvià i apa-
regueren “enemics sense

rostre que actuen en qual-
sevol camp: el terrorisme,
el narcotràfic, etc.”.

El general Coll, que acu-
mula 45 anys de servei,
afegí que “la situació actual
és complexa” i que el com-
ponent terrestre cobra
força, perquè les guerres
són més duradores i l’ene-
mic s’amaga entre la pobla-
ció”. La funció dels militars
en aquestes intervencions
internacionals, digué, és

“trobar la pau i la seguretat
per reconstruir estats”. Coll
resumí la transformàció i la
modernització de l’Exèrcit:
la incorporació de la dona
fa 22 anys, la suspensió del
servei obligatori, la professi-
onalització d’aquest i la re-
ducció de les tropes.

Coll fou presentat pel co-
mandant general, Mariano
Estaún. La conferència es
celebrà al Teatre Municipal,
que era ple.• Clara Giner

Fulgencio Coll explica els
nous reptes de l’Exèrcit

Salut
Davallaladespesaen
fàrmacsalesIlles
La despesa farmacèutica a
Balears s’ha situat en 16,6
milions d’euros durant el
mes d’abril, cosa que re-
presenta un descens del
19,5% respecte del mateix
període de l’any passat.
Amb això, la despesa far-
macèutica interanual acu-
mulada entre maig del
2010 i abril de 2011 s’ha re-
duït un 6,7%.• dB

Panell

COMERÇ JUST Amb
motiu del Dia del comerç
just, que fou el 14 de maig,
la Xarxa de consum
solidari organitza dues
xerrades sobre comerç
just, agroecologia i
sobirania alimentària,
que es duran a terme el
dissabte 28 de maig a Can
Alcover (carrer de Sant
Alonso 24) de Palma. Les
sessions tindran lloc entre
les 10 i les 14 hores.•
Foto: dB

350 FORESTALS Ahir
es reuní la Comissió de
prevenció d’incendis
forestals de les Illes
Balears. El director general
de Biodiversitat, Vicenç
Vidal, explicà que
l’operatiu d’extinció
d’incendis forestals a les
Illes per a l’estiu de 2011
està compost per 350
persones que treballen
en els mitjans terrestres i
els aeris.• Foto: dB

Palau de congressos
N’acabenl’estructura
La gerència del palau de
congressos de Palma asse-
gurà ahir que ja s’han aca-
bat les obres d’excavació,
de posar fonaments i l’es-
tructura al 100%. A més,
les cobertes s’han imper-
meabilitzat i s’hi ha posat al
voltant del 70-80% de la
pedra. D’altra banda, la
fusteria exterior d’alumini
del palau i de l’hotel està a
prop del 90%. Pel que fa a
les instal·lacions, s’han
col·locat el 50% dels ele-
ments de llanterneria.• dB

Administració
FòrumdelaCiutadania
examinaelGovern
El Govern ha presentant les
conclusions d’una avalua-
ció externa del funciona-
ment del Fòrum de la Ciu-
tadania. Després d’un acu-
rat treball de camp, el 13 de
maig es presentà en sessió
plenària als membres del
Fòrum un document de
conclusions sobre les fei-
nes desenvolupades en po-
lítiques públiques, elaborat
per la Conselleria de Presi-
dència, i sobre l’impacte en
la societat.• dB

Salut
Simpòsium cardíac
a Son Espases
El servei de Cirurgia Cardí-
aca de l’hospital universita-
ri Son Espases s’ha consoli-
dat com a centre de refe-
rència en la formació de
reparació mitral. N’és una
prova la realització del 14è
Curs de reparació mitral,
que periòdicament
organitza el servei de Cirur-
gia Cardíaca i que enguany
gaudirà de la presència de
professionals internacio-
nals a Palma.•dB

ILLESPORT Els consellers Albert Moragues i Vicenç
Thomàs presentaren ahir el nou programa conjunt de
Recerca i desenvolupament de medicina i rendiment
esportiu. Per aquest motiu visitaren les unitats de marxa
i telerehabilitació de l’hospital i el casal de Son Llàtzer,
que acollirà la seu de la fundació Illesport.• Foto: dB

NOU DEGÀ DELS ARQUITECTES Joan Morey Pizá
(Palma, 1950, al centre de la imatge), serà el nou degà del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Baleares (COAIB)
durant els propers quatre anys. Fou escollit in extremis
en les eleccions de dimecres, ja que tan sols assolí 285
vots (52% del total), per un 48% dels opositors.• Foto: dB

Cort
Tresenderrocaments
mésaSonBanya
Ahir es realitzà un nou judi-
ci dels iniciats pel Patronat
municipal de reallotjament
i reinserció social, en el
marc del procés de des-
mantellament del poblat
de Son banya. El deman-
dant reconegué que l’Ajun-
tament té dret a l’enderroc.
Ara seran reallotjats.• dB

Cort
Aprovacontinuarel
parcdelesViesfinsa
larotondadelMakro
La Gerència d’Urbanisme
aprovà ahir la primera
passa per continuar el cor-
redor verd del parc de les
Vies més enllà de la via de
cintura; concretament, fins
a la rotonda del Makro. Ara
iniciarà la compra de ter-
renys.•dB
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