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Un cooperant
mallorquí és
ferit i segrestat
al Sàhara
Enric Gonyalons, veí de Marratxí, i dues al·lotes són en mans d’un
grup armat. L’acció es registrà en un campament de la província
algeriana de Tindouf. Podrien haver estat traslladats a Mali P 18 i 19
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ConselldeJoventut,
sensellumnidoblers
La seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears
no té electricitat, ni telèfon,
ni internet. Els treballadors
fa cinc mesos que no cobren, el mateix temps que

l’entitat no paga el lloguer,
perquè no té doblers. El
deute ja puja fins a 150 mil
euros. Tot i aquestes circumstàncies, el Consell no
deixa de fer feina.•
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Hemed marcà el quart gol de penal
en tres jornades. Foto: Ricardo Ordóñez

MOTOCICLISME
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El moment fatal: Marco Simoncelli cau de la moto
i impacta contra les rodes d’Edwards i Rossi.

La Moto GP
es cobra
la vida de
Simoncelli
El pilot italià, de 24
anys, mor per un
accident a Malàisia

MOLTA ANIMACIÓ Els carrers de Felanitx (d’on és la
imatge), Petra, Consell i Inca varen ser envaïts ahir per
milers de persones amb motiu de les fires.• Foto: G. V.
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Crisi econòmica i política

JOAN RIERA
impressions.@dbalears.cat

És cert que el Govern Bauzá
està pelat i troba moltíssimes dificultats per negociar
amb els bancs. És ver que
l’economia balear s’aguanta
amb fils. Però el cas del Consell de Joventut també fa
pensar que el Consolat no té

gens d’interès que suri res
que políticament no li agradi. Entre lliurar tots els doblers prèviament assignats i
no donar-ne ni un sol euro hi
ha un immens terme mitjà,
com seria aportar quantitats
més petites perquè els treba-

lladors cobrassin a mitges i,
almanco, no haguessin de
fer les reunions a les fosques. La pregunta, tant per a
aquest Consell (en el qual
l’esquerra té molt de pes)
com per a altres entitats, és
per què s’ha arribat al zero
ras i pelat. És veritat que hi
ha sectors del PP que se senten molt ferits per la cacera
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que patiren en la legislatura
passada, quan esclatava un
escàndol rere l’altre i l’actuació de la Justícia era aplaudida per l’esquerra, que llavors comandava. Resulta indiscutible que aquell enfilall
d’escàndols no impedí (tal
volta el contrari) una aclaparadora majoria absoluta del
PP. Però això no hauria de

ser motiu perquè ara, des
del Govern, es negui el pa i la
sal a tot el que faci olor d’esquerra. Aquestes actituds no
duen enlloc. Crispen, divideixen la societat i, al final,
perjudiquen els qui les promouen. En una democràcia, tothom hi ha de tenir cabuda: si no, la llibertat es pot
esvair.•

sense doblers. És més, com que fa
cinc mesos que no paguen ni la Seguretat Social, ni l’IRPF ni els venciments del crèdit, se’ls acumulen els
interessos de demora i de descobert i la situació s’agreuja més cada
dia que passa. De fet, hi ha tres extreballadors del CJIB que ni tan sols
han pogut cobrar encara la liquidació.
Fonts de l’entitat afirmen que solien percebre l’assignació durant el
primer semestre i que, mentrestant, funcionaven amb un crèdit,
però que enguany, per l’error d’un
funcionari, l’expedient s’hagué de
tornar a tramitar i no s’enllestí fins
al juny. Tanmateix, des de llavors
és damunt la taula de la Tresoreria

Des de fa cinc
mesos, s’acumulen
els interessos dels
pagaments que
han anat vencent

Imatge de la façana de la seu del Consell de Joventut de les Illes Balears, al número 3 del carrer d’Ausiàs March de Palma. Foto: Nuria Rincón

El Consell de Joventut,
sense llum ni doblers
L’entitat, que depèn directament del Govern, enguany no n’ha cobrat res. Els
han tallat l’electricitat i el telèfon. Fa cinc mesos que els treballadors no cobren
Text: Enric Borràs
PALMA La seu del Consell de Joven-

tut de les Illes Balears (CJIB) no té
electricitat, ni telèfon ni internet.
Els treballadors fa cinc mesos que
no cobren i també en fa cinc que
no poden pagar el lloguer. L’entitat
té un deute acumulat de gairebé
150.000 euros, perquè enguany no
n’ha cobrat ni un de l’assignació
del Govern.
El CJIB no és cap associació: és
una entitat de dret públic amb personalitat pròpia, però que depèn

directament de l’Executiu. De fet,
els seus quatre empleats tenen el
conveni laboral de la CAIB. Enguany, els tocava una assignació
pressupostària de l’Executiu de
151.250 €, però segons fonts del
mateix CJIB, encara no n’han vist
ni un euro i ja queden poc més de
dos mesos perquè s’acabi l’any.
Malgrat que demanaren una pòlis-

sa de crèdit de devers 150.000 €
per poder tirar endavant, el mes de
juny se’ls hi acabaren els doblers.
Des de llavors, no paguen ni els treballadors, ni el lloguer de la seu de
Palma ni gairebé res. Per agost, els
tallaren el telèfon i els calgué fer-hi
front amb doblers que els devia el
Consell de Joventut del País Valencià, però han pogut abonar ben

L’Executiu havia de pagar enguany al CJIB
una assignació de 151.250 euros, però és
damunt la taula de Tresoreria des del juny

pocs rebuts més. La presidenta del
CJIB, Marta Carrió, ha confirmat a
dBalears que dimarts al migdia els
deixaren sense corrent, perquè ja
en deuen massa factures.
Evidentment, no han quedat de
braços plegats: s’han reunit amb
els responsables de la Direcció General de Cultura i Joventut, de l’Institut Balear de la Joventut, de la Direcció General del Tresor i, fins i
tot, amb el conseller d’Educació,
Rafel Bosch, de qui depèn la cartera de Joventut. En qualsevol cas, no
els ha servit per cobrar: continuen

Malgrat tot, el
CJIB ha acollit
a Ciutadella
una trobada del
Triangle Jove
del Govern. Tot i estar aprovat, el
PP no el paga.
Mentrestant, però, el CJIB no
deixa de fer feina. La setmana passada, fou des del Consell Local de
la Joventut de Palma i des de casa
mateix, perquè dissabte i diumenge han acollit una trobada del Triangle Jove a Ciutadella, on han
mantingut un encontre amb membres dels consells de joventut de
Catalunya i del País Valencià. Avui,
tornaran a la seu i es reuniran en
una taula devora l’entrada, on arriba llum d’una finestra, tot i que no
tenen ni idea del que faran després. El Govern els ha ofert un
espai a les Avingudes, però no
l’han pogut veure i no els han confirmat si el poden utilitzar només
unes setmanes o si serà definitiu.
En el cas que fos per poc temps, no
els surt a compte pagar una mudança.
És previst que el CJIB expliqui
aquesta situació i altres reivindicacions en una roda de premsa
aquesta mateixa setmana.•

