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Vida Municipal • Ses Salines

Ses Salines acollirà la primera ruta
escultòrica de vuit quilòmetres
cultures, mentre es gaudeix de la bellesa natural
l petit llogaret de
de l'entorn. L'itinerari,
Cas Perets alberque té una durada de
garà pròximadues hores i mitjana, s'iment una gran
naugurarà diumenge que
exposició col·lectiva d'esve 28 d'abril, al Pou d’en
cultura a l'aire lliure. La
Rafal Palla de Cas Perets.
mostra titulada “Art i NaEls organitzadors han editura” pretén conjuminar
tat un tríptic informatiu
els conceptes artístics amb
que ja es distribueix en dila pràctica del senderisferents punts del municime. Així, al llarg de 8
pi.
quilòmetres es podran obEls veïns de Cas Perets
servar les escultures de 14
han volgut retre tribut als
artistes nacionals i interantics pagesos del lloc i
nacionals.
han recordat que a mitjan
L'artista i president de
el segle XX, aquest llogal'Associació de Veïns de
ret va arribar a tenir una
Cas Perets, Rudy Schwizpoblació censada de 121
gebel, és el promotor de la
habitants, repartits entre
idea que ha entusiasmat
una trentena d'habitatges.
l'Ajuntament de Ses SaliEls primers habitants es
nes i els hotelers de la zodedicaven principalment
na. Un projecte que finala l'agricultura, però la sement es fa realitat, desva supervivència era un
prés de diversos anys de
repte constant a causa de
rondar pel cap del suís
la climatologia i la mala
Schwizgebel, establert en
qualitat de les terres, molaquesta localitat.
tes d'elles no aptes per al
Els artistes que particicultiu. No obstant això, a
pen en aquesta primera
força de molt esforç i d'un
mostra d’Art i Natura són
treball constant van aconAntoni Portes, Eugenio Rudy Schwizgebel, organitzador de la mostra ‘Art i Natura’
seguir fer-les productives.
Hoffmann, Pedro Parga,
Posteriorment, amb el boTomeu Estelrich, Ralf S. Palmasutra
wizgebel, Arti Leimbacher, Fuco
om del turisme, el lloc es va abanArt Collectiv, Diego Arango, Aina
Nadales i Miquela Vidal.
donar. Ara per ara, les velles cases
Maria Lliteras, Victoria, Ricardo
Durant els mesos de maig i juny
han estat restaurades i habitades de
Sacco, Carmen Fuster, Rudy Sches podrà visitar aquesta ruta d'esnou.
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La Colònia disposa de dos desfibril·ladors
per a les urgències mèdiques
REDACCIÓ.
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l centre mèdic i la Policia
Local de la Colònia de
Sant Jordi disposen, des
de ja, de dos desfibril·ladors per atendre les urgències mèdiques. Així, ho ha asseverat el president de la Junta Municipal de
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Districte, Juan Rodríguez, qui ha
explicat que era important reduirne el temps de reacció en urgències
i que podria ser crucial per salvar
vides.
El cost dels dos desfibril·ladors
ascendeix aproximadament a 4.000
euros, que han estat sufragats per la
Junta. Rodríguez ha recordat que el

nucli turístic de la Colònia pot triplicar o quadruplicar la seva població durant l'estiu, la qual cosa augmentaria el risc per als centenars de
banyistes que es desplacen a les
platges, els turistes allotjats als hotels o els residents. Per això, va destacar que era una inversió “totalment necessària i important”.

