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MANACOR La colla gegantera
de Sant Domingo, l’Ajunta-
ment de Manacor i la institu-
ció pública Mossèn Alcover
han sumat esforços per cons-
truir un gegant de dos metres
i mig d’alçada que representa-
rà mossèn Antoni Maria Alco-
ver, un dels personatges més
universals del poble”, declarà
Antoni Oliver, el president
dels geganters manacorins.

La futura figura serà, per
tant, un gegantó, un gegant
més petit que els actuals, ja
que mesurarà dos metres i
mig d’alçada i els del Convent
en fan tres i mig.

Cinquanta anys
El gegantó, que es presentarà
davant el públic el proper
mes de febrer durant la set-
mana que Manacor dedica
cada any al filòleg i folklorista,
“representarà un Alcover
d’una cinquantena d’anys, els
de més esplendor en el treball
del canonge de Santa Cirga”,
explicà la directora de la insti-
tució Alcover, Magdalena Ge-
labert.

El nou gegantó tindrà dos
vestits, un de canonge per als
dies de gala i un de vicari per
a les sortides rutinàries. A
més dels vestits, durà un ca-
pell a la mà dreta i un tom del
diccionari i un de les ronda-
lles a l’esquerra.• J. Sitges

L’Ajuntament i la colla gegantera de Sant Domingo han
encarregat la confecció d’un gegantó amb la fesomia
de l’il·lustre filòleg, que estarà llest el proper febrer

El president dels geganters, Antoni Oliver, amb l’artífex de la figura i la regidora de Cultura, Isabel Febrer.

El capell també s’ha realitzat en exclusiva per al gegantó manacorí.

El vestit es confeccionarà a partir d’una capa de vicari antiga i reial.

Mossèn Alcover torna
als carrers de Manacor

La façana exterior d’una de les pro-
mocions de 17 habitatges de protec-
ció oficial del municipi de Santa Mar-
galida.

ElsHPOnos’e
Habitatges de protecció oficial de
Santa Margalida i de sa Pobla es
promocionen per segon cop després
que enguany hagin quedat vacants

La Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
millorarà les característiques de les
promocions perquè la demanda augmenti
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COMARCA La crisi econòmica co-
mença a afectar el mercat de
cases de protecció oficial de les
Illes Balears. Algunes promocions
realitzades no han tingut el resul-
tat esperat i molts pisos estan
sense ocupar. Aquest fet ha pro-
duït que a diferents municipis es
torni a obrir el procés d’adjudica-
ció d’aquests immobles.

A Santa Margalida, dues promo-
cions d’habitatges de protecció
oficial que sortiren a adjudicació
entre gener i març de 2009 torna-
ran previsiblement a sortir al mer-
cat immobiliari abans que acabi
l’any, segons les dades de la pàgi-
na web de l’IBAVI. Les promoci-
ons, situades al carrer de Miquel
Ordines amb cantonada amb el
de Clavet i al carrer Maria amb
cantonada el de Clavell, disposen

de desset habitatges, un cert nom-
bre dels quals haurien quedat va-
cants amb uns preus que oscil·la-
rien prop dels 430 euros per als
pisos d’arrendament, mentre que

la xifra dels de lloguer amb opció
a compra girarien entorn dels 505
euros. Per part seva, el batle de
Santa Margalida, Martí Torres, co-
mentà que “hi ha gran oferta de

“Hi ha gran oferta de
pisos, però no es ven
res perquè el mercat
immobiliari es troba
en una situació baixa”
MARTÍ TORRES
Batle de Santa Margalida


