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Panell
Foment del Turisme Es re-
uneix amb la consellera La
consellera de Turisme, Joana
Barceló, juntament amb el di-
rector general de Promoció
Turística, Vicent Torres; la di-
rectora de l’Ibatur, Susanna
Sciacovelli, i el director de
l’Inestur, Toni Munar, van as-
sistir ahir a la reunió de la
junta directiva del Foment del
Turisme de Mallorca.•

Air Berlin Aturades de tres hores El sindicat de pilots ale-
many VC advertí que “els pròxims dies” els pilots d’Air Berlin i la
seva subsidiària LTU faran una aturada de 3 hores, després del
fracàs de les negociacions sobre les condicions laborals.•

Estosololoarreglamosen
tretodos.org 41.500
adhesions
Després de quatre dies de la
presentació, 41.500 persones
s’han adherit al manifest de
la campanya de la Fundació
Confianza
estosololoarreglamosentre
todos. A més, la web ha rebut
260.000 visites, que han vist
un milió de pàgines.•

Nana Mouskouri Renuncia a la pensió parlamentària
La cantant grega Nana Mouskouri renuncià a la jubilació com a
exeuroparlamentària, com a gest de solidaritat i d’ajuda als comp-
tes de Grècia, davant de les retallades en despeses públiques que el
Govern socialista adopta per salvar el país del col·lapse financer. •

Capdepera Destinació tu-
rística més rendible La ren-
dibilitat dels hotels de tres a
cinc estrelles a Palma baixà un
8,1% el 2009 i presentà un in-
grés mitjà per habitació de
45,8 euros. Davant aquesta
tendència, Capdepera fou una
de les destinacions de vacan-
ces amb millors resultats en el
conjunt de l’Estat en pujar la
rendibilitat un 7% el 2009 i
una mitjana de 50,7 euros, se-
gons les dades de l’Aliança per
l’excel·lència turística (Excel-
tur). Segons el vicepresident
executiu, Luis Zoreda, Palma
és una “ciutat morta des del
punt de vista turístic”.•

GeneralMotorsRevisarà1,3
milionsdecotxesEl grup au-
tomobilístic nord-americà cri-
darà a revisió 1,3 milions de
cotxes als EUA per corregir
problemes en la direcció, rela-
cionats amb 14 accidents. El
passat 27 de gener, els respon-
sables de seguretat de l’Admi-
nistració nord-americana van
decidir obrir una investigació
sobre 905.000 unitats del
model Chevrolet Cobalt des-
prés de rebre 1.100 queixes per
problemes en la direcció.•

Més finançament
per a les Pime
La Conselleria de Comerç torna a subvencionar els préstecs
de circulant per a petites i mitjanes empreses de Balears
PALMA La Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia torna a obrir
el 2010 la línia de finançament
d’avals i interessos de préstecs de
circulant per a Pime i micropime,
adreçat als sectors d’indústria,
comerç i serveis. L’objectiu
d’aquesta segona convocatòria,
que van presentar ahir la conse-
llera Francesca Vives, el director
general de Comerç Pere Trias i el
president d’ISBA, Fernando Mar-
qués, és ajudar a afrontar dificul-
tats de liquiditat, que suposi a les
empreses una millora en la ges-
tió, una reducció de costos i una
major adaptació del teixit empre-
sarial de les Illes Balears. Es pre-
tén així contribuir al desenvolu-
pament econòmic i a la millora
de la competitivitat de les petites
i mitjanes empreses de Balears,

posant-los a l’abast l’accés a re-
cursos financers en òptimes con-
dicions de termini i tipus d’inte-
rès que els permetin escometre
amb solvència les seves activitats
de circulant.

D’aquesta manera, es donen
subvencions del cost d’obertura i
estudi per a l’obtenció de prés-
tecs, per als interessos dels prés-
tecs i per al cost de l’aval que es
formalitzin a ISBA SGR. A més,
són subvencionables les operaci-
ons de crèdit concertades a par-
tir de dia 16 de desembre de
2009 amb les entitats de crèdit
per al finançament d’operacions
de circulant, per un període de
cinc anys amb un any de carèn-
cia, amortitzables mensualment.
Pel que fa a l’import dels ajuts, en
la línia d’indústria, el màxim és

de 100.000 euros; en Comerç i
Serveis, l’import màxim per a co-
merç detallista i serveis és de
30.000 euros i l’import màxim
per a comerços a l’engròs és de
100.000.

Més d’11 milions el 2009
Pel que fa a les dades de 2009, es
van presentar 210 operacions,
que han suposat un import de
11.179.200€. Del total d’operaci-
ons presentades a ISBA, un 65%
corresponen a operacions forma-
litzades, 18% denegades, 13%
desestimades i un 5% sense fir-
mar (operacions aprovades per
ISBA, però que no s’han pogut
firmar abans del tancament de la
línia). Les 136 operacions forma-
litzades han suposat un import
de 7 milions d’euros.• dB

Les mongetes, més barates
MADRID Les mongetes, els pebres
verds, els galls i els plàtans de Ca-
nàries són els aliments que més
es van abaratir el febrer respecte
del mateix mes de l’any passat,
amb descensos de preus que han
oscil·lat entre el 15,9 i el 21,91%,
segons dades del Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç. Així,
les mongetes lideren el rànquing
de productes alimentaris que
més han baixat de preu, amb una
caiguda interanual del 21,91%, se-
guides dels pebres verds (-
20,26%), galls (-15,6%) i plàtans de
Canàries (-15,29%). Altres ali-

ments frescos que també van ex-
perimentar descensos significa-
tius són el lluç, amb una caiguda
del 13,93%, el llucet (-9,94%), la
carn de pollastre fresca (-9,90%),
l’anxova (-9,53%) i el sorell (-
9,44%).

Les dades del Ministeri desta-
quen que el mes de febrer només
sis productes frescos es van enca-
rir en taxa interanual: les taron-
ges (+7,38%) i les llimones
(+4,91%) al capdavant, seguides
de la vedella (+3,12%), el salmó
(+2,48%), la truita (0+85%) i les
sardines (+0,28%).• E.P.

Fernando Marqués d’ISBA, la consellera Francesca Vives i el director general Pere Trias. Foto: CAIB

Lesmongetes,un22%mésbarates.
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