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tat El Camí, promotora del senderisme. Mentrestant, avui
tindrà lloc a sa Pobla una marxa de suport a Emili Gallardo, tècnic d’El Camí, que és a la presó.• dB

Turisme Exceltur
preveu una bona
temporada per a les Illes
L’Aliança per a l’Excel·lència Turística (Exceltur)
preveu que aquesta temporada turística serà “molt
bona” a les Balears, “especialment” a les illes de Mallorca i Eivissa, a causa de
la demanda estrangera.
D’aquesta manera ho ha

manifestat el vicepresident executiu de l’entitat,
José Luis Zoreda. D’altra
banda, ha indicat que el
sector turístic deixà d’ingressar 1.800 milions en els
dos primers mesos de l’any
per la caiguda del 9,7% del
trànsit aeri registrada fins
al febrer, que suposà l’entrada de dos milions de
passatgers menys.• dB
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Demà a les 12.00
hores tindrà
lloc una
concentració de
repulsa a Cort
Va ser el mateix agressor
qui anà voluntàriament a
la Prefectura de la Policia
Nacional, ubicada al carrer
Simó Ballester, per lliurarse 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 Moustafà el defineixen com un
home “molt correcte”. Així
ho explicà Pere Moreno,

NOTICIAS EXCELTUR

Un agent cerca proves en un contenidor pro
propietari de la cafeteria
Más Que Café, situada just
davall la casa on residia la
parella. “Jo mai no els veia
junts. Ell venia cada dia a
prendre un cafè. No es ficava amb ningú i passava
molt desapercebut. Jo crec
que feia uns dos o tres anys

que residien
conclou. La p
informació
tenia fills en c
Dimarts a le
lloc un minut
plaça de Cor
nar aquest n
lència de gèn

