
TurismeLameitat
d’empresaris hotelers
mantenenbeneficis
Lameitat dels empresaris
del sector d’allotjament de
Balears (50,8%) hamantin-
gut els beneficis en el pri-
mer trimestre d’enguany,
en relació ambelmateix
períodede l’any anterior,
mentre queúnicament el
9,5%els ha augmentat, da-
vant el 39,7%que els ha dis-
minuït. Així es desprèndel
balanç empresarial realit-
zat per l’Aliança per a
l’Excel·lència turística (Ex-
celtur). Quant a les vendes,
l’informeposa demanifest

quepropde lameitat dels
empresaris (48,3%) les ha
mantingut en relació amb
el període comprès entre

ObraSocial laCaixa
Finançaamb25.000
eurosunnouprojecte
CanPalermCentre de For-
mació ha estat l’entitat de
les Balears seleccionada a
la Convocatòria d’Empre-
nedoria de l’Obra Social la
Caixa”, quedestinarà
25.000euros al projecte
CafèRestaurantHom.
Aquesta aportació econò-
mica s’emmarca dins la se-
gona convocatòria del Pro-
gramad’Ajuts a Projectes

d’Emprenedoria Social
que convoca anualment
l’entitat i que, en aquesta
ocasió, pretén contribuir al
desenvolupament depro-
jectes que tinguin un im-
pacte socialmitjançant la
creació d’una activitat em-
presarial econòmica, cen-
trada en lamillora qualita-
tiva de les personesmés
vulnerables. A la imatge,
signatura del conveni entre
els responsables deCanPa-
lerm i la Caixa.• dB

EconomiaMatriculaciód’embarcacions
Balears és la província que acapara lamajor quota dema-
triculació d’embarcacions d’esbarjo, ambun 10,27%del
total de tot l’Estat,malgrat queha registrat undescens del
14,67%entre gener imarç, segons dades de l’Associació
Nacional d’EmpresesNàutiques (ANEN). Per darrere les
Balears, se situenGirona i Barcelona.• dB

d’Ocupació de les Illes Ba-
lears (SOIB) i el Servei
d’OcupacióAlemany, a tra-
vés de la xarxaEures,
duran a termeunprocés
de selecció durant aquesta
setmana. L’oferta és per a
venedors deproductes ali-
mentaris a forns depa,
cambrers, cuiners, pastis-
sers, especialistes en turis-
me (ajudants de recepció) i
administratius d’hotel. Tots
els interessats poden adre-
çar-se a l’edifici de laDirec-
cióGeneral deTreball i
Salut Laboral, ubicat a la
plaça de SonCastelló nú-
mero 1, al polígonde Son
Castelló de Palma, fins
demà, dijous 18 d’abril.
L’horari de les proves de
selecció és de les 9 a les 18
hores.• dB

gener imarç de 2012. Úni-
cament l’11,7%diu que les
han incrementade, enfront
del 40%que les han reduï-
des en el primer trimestre
de l’any. Lamajoria de les
destinacions espanyoles ha
sofert undesfavorable co-
mençament de l’any turís-
tic, llevat de les Canàries,
les Balears i les destinaci-
ons urbanes del País Basc,
juntament ambalgunes
destinacions de la costa va-
lenciana. L’estudi també re-
vela que l’aeroport de
Palmahaperdut 39.177
passatgers amb la pujada
de taxes aèries.• dB

condicions laborals, retri-
butives i de negociació. El
col·lectiu veu comamolt
nocius la supressió de la
paga extra deNadal 2012,
lamodificació de la regula-
ció de les incapacitats tem-
porals o la contrareforma
educativa (LOMQE), entre
d’altres.• dBFoto:Joan Torres

AdministracióMesa
dediàlegamb
els autònoms
El Parlament aprovà ahir,
amb35 vots a favor i 19 abs-
tencions, instar el Govern a
crear unamesadediàleg
permanent amb les associ-
acions i el col·lectiu d’autò-
noms.A la proposta, regis-
tradapel PP, s’incorporà
tambéuna esmenadeMÉS
mitjançant la qual s’esta-
bleix que aquestamesa tin-
drà caràcter consultiu
previ a les decisions que
adoptin les administraci-
ons i que afectin aquest sec-
tor. El PP, però, no acceptà
l’esmenadel PSIBperquè
l’Executiu es comprometés
a impulsar els acords que
s’hi adoptassin.• dB

Energia ElGovernestalviaràun 10%en
electricitat
El vicepresident econòmic, Josep Ignasi Aguiló, afirmà
ahir que la caigudadel preude l’electricitat d’un6,6%que
s’aplica des de l’1 d’abril passat permetrà al Governun es-
talvi del 10%addicional en aquesta tarifa, percentatge que
equival a uns 3milions d’euros.• dB

Baltasar Porcel deia:nosom
catòlic però som cristià;

mevamemòriamoral és cris-

tiana. Jesús, el déudels cr
tians, va néixer pobre i
morir pobre. Sempre
estat un bon model per als
cristians i un pèssim exem
ple per a l’Església catòlic
La imatge que un té d
Jesúsde la infància, node l
de Jesús sinóde lanostra in-
fància, és la d’un bonhome
preocupat pels malalts
pels altres pobres, que r
corria les terresdePalestina
i Jerusalem demanant
moina i predicant justíc
bondat, humilitat, caritat
compassió. A mi, aquest
Jesús semprem’ha inspira
tendresa i ungran respect
El de la creu, en canvi, no
em sembla ni bé ni mala
ment, simplement em r
corda tants i tants d’altr
que, al llarg dels segles,
foren i seran, com ell m
teix, sotmesos a tortures
injustícies, a insults i, fins
tot, a lamort: comels altr
jueus, o els palestins, o els
indígenesde totes les castes
i colors, o els diferents, o els
disconformes, o els homo-
sexuals o, per fer-ho breu,
tots els més dèbils i tots els
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