
NàuticaL’embarcaciómésgrandelmón
seràunsdies aMallorca
Laprimera embarcació quehadonat la volta almón

propulsadaper energia solar, elTûranorPlanetSolar

arribà ahir a Port Adriano (Calvià) i estarà amarrada

les costes balears fins al 7 de juliol. El vaixell solarmés

gran construït fins ara té 35metres d’eslora i 23
d’ample i posseeix autonomia il·limitada, ja queno

consumeix benzina ni usa el vent permoure’s. Així,

segons explicà el capità EricDumont, l’embarcació

desplaça gràcies a l’energia que generen els 537me-

tres deplaques que en recobreixen la superfície.

Aquesta propulsció hapermès al catamarà navegar
més de 60.000quilòmetres durant 19mesos i ha de-

mostrat, segons el capità, que les energies fòssils són

prescindibles i és possible no emetre diòxid de carbo-

ni (C02). Josep Ignasi Aguiló, vicepresident econòmic

del Govern, visità l’embarcació, que va descriure co

la unió dedos conceptes importants per a les Balears:

el nàutic i elmediambiental.• dBFoto: G. Alomar

ahir enun comunicat. Afir-

menqueno comparteixen
la decisió i durà conse-

qüències negatives perquè

els dos jutjats assumeixen

una càrrega de feina que

“dobla allò aconsellable”.

Avisenque la supressió de
la plaça de reforç condicio-

narà, per exemple, la reso-

lució deprocessos de con-

cursos de creditors, especi-

alment importants en la

situació de crisi econòmica

actual.• dB

TurismeExceltur
qualifica el plade
l’Estat depositiu
FernandoConte, president

d’Orizonia i Exceltur, asse-

nyalà ahir que el lobby tu-
rístic encara està analitzant

les accions del Pla nacional

integral de turisme, apro-

vat pel Consell deMinistres

divendres passat, tot i que

ha expressat que els em-
presaris tenenuna sensa-

ció “raonablement positi-

va” de la proposta. Amb

tot, Contemostrà la preo-

cupació del sector turístic

davant d’unapossible puja-

da de l’IVA.• E.P.

Vaixell solar

AeronàuticaEl bisbeMurgui beneeixuna
aeronauambel nomdeLaSeudeMallorca

JesúsMurgui, bisbe deMallorca, beneí ahir una aerona

Boing 737-400de la companyiaAlba Star ambel nom

LaSeudeMallorca. L’avió fou l’encarregat de transpor

(acabada la benedicció) la peregrinació diocesanade
feligresosmallorquins al santuari de Lorda.• dB

Ciència ElGovern centra la sevaestratègia en
creacióde la FundacióBIT i agenerarocupació
ElGovernbalear donà a conèixer ahir la seva estratègia

per al desenvolupament del pla de ciència, innovació

emprenedoria 2013-2016, que inclou comundels eix

namentals d’actuació la creació de la Fundació BIT, q

permetrà reordenar “tots” els recursos del sector públic
dedicats a I+D+i. El pla va ser presentat pel vicepresident

Josep Ignasi Aguiló i el conseller Rafel Bosch enuna r

niómantinguda al Consolat deMar ambel president

Bauzá, en la qual tambéparticiparen els directors gene-

rals d’Innovació, ToniMateos, i d’Universitats, Recer

Transferència del Coneixement,Miquel Deyà, amés

gerent deBitel,Miquel Bernat.• dBFoto: CAIB

flecteixunaugmentdel

nombred’estrangersproce-

dentsdelRegneUnit iAle-

manya,d’un47% iun29%,

respectivament.• dB

PrestacionsLapensió
de jubilació se situaa
Balears enels 863€
Lapensiómitjana de jubila-

ció assolí el juny aBalears
els 863,99 eurosmensuals,

xifra que suposa un 3,5%

més respecte delmateix

mes de 2011, quan es va si-

tuar en 834 euros. Aquesta

dada, feta pública pelMi-

nisteri d’Ocupació i Segure-
tat Social, deixa la pensió

de l’Arxipèlag un 8,7%per

davall de lamitjana estatal,

situada en946 euros.Men-

trestant, la pensiómitjana

del sistema, que comprèn
les diferents classes depen-

sió (jubilació, incapacitat

permanent, viduïtat, orfan-

dat i familiars), es col·locà

en 758,39, 71 euros, per

sota de lamitjana, que va

ser de 829,57 euros.• E.P.
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