
TurismeExceltur
preveuunabona
temporadapera les Illes
L’Aliança per a l’Excel·lèn-
cia Turística (Exceltur)
preveuque aquesta tempo-
rada turística serà “molt
bona” a les Balears, “espe-
cialment” a les illes deMa-
llorca i Eivissa, a causa de
la demanda estrangera.
D’aquestamanera hoha

manifestat el vicepresi-
dent executiu de l’entitat,
José Luis Zoreda. D’altra
banda, ha indicat que el
sector turístic deixà d’in-
gressar 1.800milions en els
dos primersmesos de l’any
per la caigudadel 9,7%del
trànsit aeri registrada fins
al febrer, que suposà l’en-
trada dedosmilions de
passatgersmenys.• dB

PolíticaDemàesmaterialitza ladimissióde
Mascaró
Demàesmaterialitzarà al ple del Parlament la dimissió de
la diputada Joana LluïsaMascaró (MÉS), imputada enun
cas depresumpta corrupció pels ajuts concedits pel de-
partament deCultura del Consell que ella dirigia a l’enti-
tat El Camí, promotora del senderisme.Mentrestant, avui
tindrà lloc a sa Pobla unamarxade suport a Emili Gallar-
do, tècnic d’El Camí, que és a la presó.• dB Va ser elmateix agressor

qui anà voluntàriament a
la Prefectura de la Policia
Nacional, ubicada al carrer
Simó Ballester, per lliurar-
se als agents de l’oficina de
denúncies i explicar què
havia fet. Els investigadors
sospesen la teoria que
l’agressió es produí arran
d’un atac de gelosia.
Els que coneixien Mous-

tafà el defineixen com un
home“molt correcte”.Així
ho explicà Pere Moreno,

propietari de la cafeteria
Más Que Café, situada just
davall la casa on residia la
parella. “Jomai no els veia
junts. Ell venia cada dia a
prendreuncafè.Noes fica-
va amb ningú i passava
molt desapercebut. Jo crec
que feiaunsdoso tres anys

que residien
conclou. Lapar
informació
tenia fills en com
Dimarts a les

llocunminut
plaça deCort
nar aquest n
lència de gèner

Unagentcercaprovesenuncontenidorproper

Demàa les 12.00
hores tindrà
llocuna
concentracióde
repulsa aCort
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