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Ciutat Gran afluència de compres al centre
Els comerços de Palma han registrat durant aquests dies
de festes una bona afluència de compradors. Després de
l’entrada en vigor de la nova normativa que permet l’obertura al centre en diumenge i dies festius, carrers com el de
Jaume III i les Avingudes van registrar ahir un augment
d’activitat, propiciat, a més, pel bons temps. Amb tot, carrers on predomina el petit comerç, com el de Sant Miquel
i Sindicat, no van registrar tanta afluència.• dB Foto: T. Ayuga

30 de juny
Política El PP balear
farà el congrés d’aquí
a dos mesos
El PP ha fixat ja el calendari dels congressos autonòmics del partit, que en el
cas de les Balears es farà el
pròxim 30 de juny. Així ho
anuncià ahir Carlos Floriano, vicesecretari d’Organització del PP, qui destacà
que els conclaves territorials començaran els pròxims dies 28 i 29 d’abril
amb les trobades de Ma-

Turisme Son Sant Joan
perdrà fins a 268.567
turistes per la pujada
de taxes

Palma Arena Joan
Flaquer declararà
divendres en la peça de
l’Institut Nóos

L’aeroport de Son Sant
Joan perdrà fins a 268.567
turistes a causa de la pujada de taxes aeroportuàries. Segons assegurà ahir
l’Aliança per l’excel·lència
turística, Exceltur, en
l’àmbit estatal, la “desproporcionada” pujada de
taxes aeroportuàries que
preveu el projecte dels
pressuposts generals de
2012 podria provocar “una
caiguda màxima d’arribades de turistes de 2,87 milions”. El lobby expressà
“notable preocupació”
pels “desfavorables efectes” que la pujada pot generar sobre els resultats turístics. En el cas de les destinacions, la pujada pot
provocar l’eventual “redirecció dels vols” a zones
emergents.• dB

Joan Flaquer, exconseller de
Turisme del PP, i Jorge Vela,
l’expresident de la Ciutat de
les Arts i les Ciències de València, estan citats a declarar divendres com a imputats en la peça del cas Palma
Arena que investiga la presumpta desviació de doblers
públics a l’Institut Nóos. El
titular del Jutjat d’Instrucció
3 de Palma, José Castro,
prendrà declaració en primer lloc a Vela a les 9.30
hores. Flaquer està citat a les
11.00 hores i un tercer imputat, Antonio Ballabriga, una
hora després. Flaquer haurà
de respondre al jutge sobre
el seu paper en la contractació de l’institut que presidí
Iñaki Urdangarin per organitzar un fòrum sobre turisme i esport durant el 2005 i
2006.• Agències/dB

drid i la Rioja. Floriano,
que deixà clar que la direcció estatal del PP ha respectat les dates suggerides
per les seccions autonòmiques de la formació. Falta
per concretar les dates de
les reunions de Galícia i
d’Astúries i Andalusia,
pendents, aquests dos darrers, de la formació dels
respectius governs després
de les eleccions autonòmiques del 25 de març passat.• Agències

Tomeu Amengual. Foto: T.A.
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 que digui
el facultatiu, la junta de Jubilats per Mallorca pot
prendre la decisió d’aturar
el dejuni.
Jaume Vicens, representant de l’entitat, assegurà

Més de 3.000 persones han
visitat el museu del Santu
ri de Lluc durant aquesta
Setmana Santa, amb la
qual cosa s’han multiplic
per cinc els assistents que
va tenir el 2011. Cal recordar que des de la setmana
passada l’entrada del
museu s’inclou amb el tiquet de pàrquing per accedir al monestir.• E.P. Foto: E

Campos L’Ajuntament
ingressa 1,2 milions per
la concessió dels
quioscs de les platges
L’Ajuntament de Campos ja
ha adjudicat els diferents
lots de gandules i para-sols
i els quioscs de les platges
amb un total d’1.208.993
euros, després que els tragués a concurs per un import de 1.178.324 euros. És
una xifra històrica i torna a

demostrar l’interès dels
empresaris de la zona per
ocupar-se de l’explotació
d’aquest tipus de negoci
durant el proper estiu.
L’adjudicació dels diferents
lots s’ha avançat enguan
al màxim, perquè despré
d’aquestes festes de Pasqua els adjudicataris ja p
guin obrir les portes i “re
talitzar els llocs de treball
del nostre municipi”.• J.S

CRÒNICA NEGRA

Persecució
Detenció Un home
roba una moto i fuig
de la Guàrdia Civil
Agents de l’Agrupació del
Sector de Trànsit de la
Guàrdia Civil de les Balears
procediren a la detenció
d’un home de nacionalitat
alemanya acusat de robar
una moto, fugir de la Policia i de conducció temerària. Els fets tingueren lloc
ahir a les set del matí a l’altura del carrer de Joan Maragall, al costat de l’antic
edifici de Gesa. Els agents
de la Benemèrita realitza-

Amengual es troba en
un estat delicat de salut
ahir que la salut d’Amengual “ha empitjorat” en els
darrers dies. “Tomeu ha
patit un deteriorament important. Pateix d’insomni i
ha començat a no poder tolerar l’aigua. Això preocupa 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 prendrà una
decisió sobre el perllongament de la protesta”. Amb
tot, Vicens destaca la perseverança i la força mostrada
per Amengual, que, tot i el
cansament, es veu capacitat 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 Jaume Bonet, que durà 26
dies en vaga de fam.• M.R.P.

Escorca Més de 3.000
persones visiten el
museu de Lluc

Control La Policia
‘tanca’ les entrades
de la droga a una
macrofesta al
polígon de Son Oms
La Policia Local de Palma
realitzà, durant la matinada de diumenge a dilluns,
un dispositiu de prevenció
i seguretat ciutadana sense
precedents al polígon de
Son Oms. Els agents tenien
constància que la sala de
festes d’Es Fogueró havia
estat llogada per fer-hi festes house i que s’hi esperava una gran afluència de
joves. A més, des de fa uns

mesos, les queixes per la
botellada s’havien multiplicat i la Policia era conscient
que gran part dels joves
que acudeixen a aquest
tipus d’esdeveniments són
consumidors de substàncies estupefaents. Per aquest
motiu, prop de mig centenar d’agents pertanyents a
diverses unitats van prendre posicions i van realitzar un dels majors controls
policials duts a terme a
Palma. Els agents escorcollaren més de 300 joves, 54
vehicles i varen aixecar un
total de 18 actes.• J.B. Foto: V.V.

ven un control rutinari
quan observaren un motorista que se saltava un semàfor en vermell. En
donar-li l’avís perquè s’aturàs, el conductor en va fer
cas omís i va fugir. Els
agents el perseguiren i, en
les proximitats de l’Escollera, el delinqüent va tirar
la moto i va tractar d’amagar-se entre les roques i l
mar. Es tractava d’una
moto robada prèviament
La Guàrdia Civil va procedir a la detenció de l’infractor.• J.B.

