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Política El PPbalear
farà el congrés d’aquí
a dosmesos
El PP ha fixat ja el calenda-
ri dels congressos autonò-
mics del partit, que en el
cas de les Balears es farà el
pròxim30de juny. Així ho
anuncià ahir Carlos Floria-
no, vicesecretari d’Organit-
zació del PP, qui destacà
que els conclaves territori-
als començaran els prò-
xims dies 28 i 29 d’abril
amb les trobades deMa-

drid i la Rioja. Floriano,
que deixà clar que la direc-
ció estatal del PP ha res-
pectat les dates suggerides
per les seccions autonòmi-
ques de la formació. Falta
per concretar les dates de
les reunions deGalícia i
d’Astúries i Andalusia,
pendents, aquests dos dar-
rers, de la formació dels
respectius governs després
de les eleccions autonòmi-
ques del 25 demarç pas-
sat.•Agències
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EscorcaMésde3.000
personesvisitenel
museudeLluc
Mésde 3.000persones han
visitat elmuseudel Santu
ri de Lluc durant aquesta
Setmana Santa, amb la
qual cosa s’hanmultiplic
per cinc els assistents que
va tenir el 2011. Cal recor-
dar quedes de la setmana
passada l’entradadel
museu s’inclou ambel ti-
quet depàrquingper acce-
dir almonestir.• E.P.Foto: E

CamposL’Ajuntament
ingressa1,2milionsper
laconcessiódels
quioscsde lesplatges
L’Ajuntament deCampos ja
ha adjudicat els diferents
lots de gandules i para-sols
i els quioscs de les platges
ambun total d’1.208.993
euros, després que els tra-
gués a concurs per un im-
port de 1.178.324 euros. És
una xifra històrica i torna a

demostrar l’interès dels
empresaris de la zonaper
ocupar-se de l’explotació
d’aquest tipus denegoci
durant el proper estiu.
L’adjudicació dels diferents
lots s’ha avançat enguan
almàxim, perquèdespré
d’aquestes festes de Pas-
qua els adjudicataris ja p
guin obrir les portes i “re
talitzar els llocs de treball
del nostremunicipi”.• J.S

Control LaPolicia
‘tanca’ les entrades
de ladrogaauna
macrofesta al
polígondeSonOms
LaPolicia Local de Palma
realitzà, durant lamatina-
da dediumenge adilluns,
undispositiu deprevenció
i seguretat ciutadana sense
precedents al polígonde
SonOms. Els agents tenien
constància que la sala de
festes d’Es Fogueróhavia
estat llogadaper fer-hi fes-
tes house i que s’hi espera-
va una gran afluència de
joves. Amés, des de fa uns

mesos, les queixes per la
botellada s’havienmultipli-
cat i la Policia era conscient
que granpart dels joves
que acudeixen a aquest
tipus d’esdeveniments són
consumidors de substànci-
es estupefaents. Per aquest
motiu, propdemig cente-
nar d’agents pertanyents a
diverses unitats vanpren-
dre posicions i van realit-
zar undelsmajors controls
policials duts a terme a
Palma. Els agents escorco-
llarenmésde 300 joves, 54
vehicles i varen aixecar un
total de 18 actes.• J.B. Foto: V.V.

Persecució
DetencióUnhome
robaunamoto i fuig
de laGuàrdia Civil
Agents de l’Agrupació del
Sector de Trànsit de la
Guàrdia Civil de les Balears
procediren a la detenció
d’un homedenacionalitat
alemanya acusat de robar
unamoto, fugir de la Poli-
cia i de conducció temerà-
ria. Els fets tingueren lloc
ahir a les set delmatí a l’al-
tura del carrer de JoanMa-
ragall, al costat de l’antic
edifici deGesa. Els agents
de la Benemèrita realitza-

ven un control rutinari
quan observaren unmoto-
rista que se saltava un se-
màfor en vermell. En
donar-li l’avís perquè s’atu-
ràs, el conductor en va fer
cas omís i va fugir. Els
agents el perseguiren i, en
les proximitats de l’Esco-
llera, el delinqüent va tirar
lamoto i va tractar d’ama-
gar-se entre les roques i l
mar. Es tractava d’una
moto robada prèviament
LaGuàrdia Civil va proce-
dir a la detenció de l’infrac-
tor.• J.B.

PALMA Tomeu Amengual,
el jubilat que fa 15 dies que
és en vaga de fam per la
llengua, es troba en un
estat de salut “delicat”.
Avui rebrà la visita del
metge i, segons el quedigui
el facultatiu, la junta de Ju-
bilats per Mallorca pot
prendre la decisió d’aturar
el dejuni.
Jaume Vicens, represen-

tant de l’entitat, assegurà

ahir que la salut d’Amen-
gual “ha empitjorat” en els
darrers dies. “Tomeu ha
patit un deteriorament im-
portant. Pateix d’insomni i
ha començat a nopoder to-
lerar l’aigua. Això preocu-
pa el metge, que demà
(avui per al lector) farà una
valoració del seu estat de
salut. Ha patit ”, apuntà.
“Segons el que digui, la
junta debatrà i prendràuna
decisió sobre el perllonga-
ment de la protesta”. Amb
tot, Vicens destaca la perse-
verança i la forçamostrada
per Amengual, que, tot i el
cansament, es veu capaci-
tat per continuar amb la
lluita. Amengual començà
la vaga de fam el dia de la
manifestació del 25-M. Dos
dies després, agafà el relleu
a JaumeBonet, quedurà 26
dies en vaga de fam.•M.R.P.

Amengual es troba en
un estat delicat de salut

TomeuAmengual.Foto: T.A.

TurismeSonSant Joan
perdrà fins a 268.567
turistes per la pujada
de taxes
L’aeroport de Son Sant
Joanperdrà fins a 268.567
turistes a causa de la puja-
da de taxes aeroportuàri-
es. Segons assegurà ahir
l’Aliança per l’excel·lència
turística, Exceltur, en
l’àmbit estatal, la “despro-
porcionada” pujada de
taxes aeroportuàries que
preveu el projecte dels
pressuposts generals de
2012 podria provocar “una
caigudamàximad’arriba-
des de turistes de 2,87mili-
ons”. El lobby expressà
“notable preocupació”
pels “desfavorables efec-
tes” que la pujada pot ge-
nerar sobre els resultats tu-
rístics. En el cas de les des-
tinacions, la pujada pot
provocar l’eventual “redi-
recció dels vols” a zones
emergents.• dB

PalmaArenaJoan
Flaquerdeclararà
divendresenlapeçade
l’InstitutNóos
JoanFlaquer,exconsellerde
TurismedelPP, i JorgeVela,
l’expresidentde laCiutatde
lesArts i lesCiènciesdeVa-
lència,estancitatsadecla-
rardivendrescoma impu-
tatsen lapeçadelcasPalma
Arenaque investiga lapre-
sumptadesviaciódedoblers
públicsa l’InstitutNóos.El
titulardel Jutjatd’Instrucció
3dePalma, JoséCastro,
prendràdeclaracióenpri-
mer llocaVelaa les9.30
hores.Flaquerestàcitata les
11.00hores iun tercer impu-
tat,AntonioBallabriga,una
horadesprés.Flaquerhaurà
derespondreal jutgesobre
el seupaperen lacontracta-
cióde l’institutquepresidí
IñakiUrdangarinperorga-
nitzarun fòrumsobre turis-
me iesportdurantel2005 i
2006.•Agències/dB

30de juny

CiutatGranafluènciade compres al centre
Els comerços dePalmahan registrat durant aquests dies
de festes unabona afluència de compradors. Després de
l’entrada en vigor de la novanormativa quepermet l’ober-
tura al centre endiumenge i dies festius, carrers comel de
Jaume III i les Avingudes van registrar ahir un augment
d’activitat, propiciat, amés, pel bons temps. Amb tot, car-
rers onpredomina el petit comerç, comel de SantMiquel
i Sindicat, no van registrar tanta afluència.• dB Foto: T. Ayuga
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