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Just vuit dies després que es
requisits que havia de complir,
OCUPACIÓN: 10,1%
V.PUB.: Sin auditar
que no s’ha format prou bé els posàs en marxa aquest sistema a
qui l’han de manejar i que no Palma l’any 2010, un grup de
està preparat per donar servei a funcionaris ja va protestar-hi en
la gran quantitat d’usuaris que contra a la porta dels jutjats.•

d’una ambulància, de canviar
de feina mentre doni de mamar
al seu fill. La sentència, que denega el recurs de la mare i confirma una sentència anterior,
dóna la raó a l’IB-Salut, que
havia
denegat la reubicació de
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Turisme
Temporada Els
ingressos i
l’ocupació cauen
els 5 primer mesos
Educació
Sant Gaietà celebra les
noces d’or
El col·legi Sant Gaietà, de
Palma, va celebrar ahir
l’acte inaugural del 50è aniversari de la fundació;
també el fet d’haver estat
distingit amb el Segell
d’Excel·lència Europea
500 +, un reconeixement a
la seva gestió i resultats. A
l’acte, hi varen assistir prop
de 400 persones convidades, entre autoritats, docents, representants de
pares i mares i d’empreses
col·laboradores, a més a
més d’exprofessors del
centre privat que va obrir
les portes en el curs 19621963.• dB Foto: M. À. C.

L’ocupació turística
caigué un 1,6% en els
primers quatre mesos
de l’any respecte del
mateix període de 2011,
fet que suposa 6.467
llocs de treball menys,
mentre que l’ingrés
mitjà per habitació
(RevPar) retrocedí un
2,4%, amb un valor proper a 42€. Segons el baròmetre sobre les destinacions turístiques espanyoles elaborat per
l’Aliança per l’excel·lència turística (Exceltur),
aquest retrocés és
degut a la inestabilitat
econòmica i als fluxos
del nord d’Àfrica.• dB

Empresa Distribuïdora
Rotger explica el
negoci de la distribució
als joves empresaris
Frederic Mudoy, director
general de Distribuïdora
Rotger, va ser el convidat
ahir de Joves Empresaris
de Balears en els tradicionals ‘dinars empresarials’.
Mudoy va explicar la trajectòria de Distribuïdora Rotger, líder en el mercat
illenc des de 1927, i va centrar la seva intervenció en
la comercialització, distribució i logística de productes de gran consum. A la
imatge, Irene Llull i Frederic Mudoy, representants
de l’empresa.• dB Foto: M. À. C.

Tonyina

Alcúdia El municipi és
entre les destinacions
amb més creixement
Alcúdia ha estat la destinació turística de l’Estat que
més ha augmentat en les
recerques a través d’internet. En concret, segons el
portal de reserves Hoteles.com, el municipi ha experimentat un creixement
del 499%. Això, segons la
web, el situa com el “referent turístic europeu”.• dB

Pujada d
Calvià PSM-IV-ExM
exigeix la destitució del
gerent de Calvià 2000
PSM-IV-ExM de Calvià reclamà ahir la “destitució
immediata” del gerent de
Calvià 2000, Joan Thomàs,
i la dimissió de la regidora
responsable de l’empresa
municipal, la tinent de
batle Cristina Tugores, per
CRÒNICA NEGRA

Pesca Científics fan
una campanya per
avaluar-ne l’estat de
conservació

Universitat Alumnes de la Universitat Oberta per
a Majors realitzen intercanvis a Polònia i Turquia
Dotze alumnes de la Universitat Oberta per a Majors
(UOM) viatgen de dia 23 al 27 a Polònia i per setembre a
Turquia a fi de participar en un intercanvi amb estudiants
sènior d’aquests dos països. Carme Orte, directora de la
UOM, assegurà que l’objectiu dels intercanvis és “compartir la naturalesa dels tres països”.• M.G./dB Foto: M. À. C.

Un equip de 23 científics
s’embarcarà en el vaixell de
l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) Ramón Margalef per estudiar, durant
24 dies en aigües de les Balears, l’estat de les poblacions de tonyina vermella de
la Mediterrània i aportar
dades que en millorin la
conservació. En concret,
s’avaluaran l’estat dels ous i
les larves de les tonyines,
amb independència de les
dades de les pesques comercials.• E. P.

Batuda La Policia Nacional realitza
un operatiu antidroga a Son Banya
Al voltant de 150 agents de la Policia Nacional van engegar a darrera hora d’ahir una
operació antidroga a Son Banya i al Polígon de Llevant. L’operatiu, en el qual

s’efectuaren
cinc detencio
mantellar div
droga del den
cament d’aqu
nuava amb la

