
apropiatde4,43
milionsd’euros
Gonzalo Pascual, undels
antics propietaris deViat-
gesMarsans, negà ahir
haver-se apropiat de 4,43
milions del grup turístic. A
més, assenyalà que la situa-
ció financera de la compa-
nyia era bona fins a princi-
pis de 2010 i que totes les
seves decisions cercaven
salvaguardar l’empresa.
Pascual i IvanLosada, exdi-
rector general de la compa-
nyia de viatges, declararen
ahir coma imputats a l’Au-
diènciaNacional per un
presumpte delicte d’estafa i
apropiació indeguda. Pas-
cual (a la imatge) insistí que
la situació financera del
grup era idònia fins que es
declarà el concurs de credi-
tors, i culpà la banca de la
fallida.• dB/AgènciesFoto: Arxiu

Abusos Elcantant
detingutperaCalvià
diuque“totésun
complotdelsal·lots”
PedroManuel, el conegut
cantantmallorquí detingut
per laGuàrdia Civil en rela-
ció a unadesenade casos
depresumpta pederàstia
ambescolars deCalvià, de-
clarà que és innocent i que
“tot es tracta d’un complot
dels al·lots, que emvolen
fermal”. L’artista està en
llibertat amb càrrecs, pen-
dent de judici, i des del jut-
jat s’handictatmesures
cautelars contra ell, com
no apropar-se a centres es-
colars. El cantant, de 27
anys i una lleuminusvali-
desa psíquica, té antece-
dents per abusos.• J.J.

Justícia Els jutgeseuropeusdissenyenaPalma
elscriterisd’accés, formació ipromoció judicial
Una vintenade jutges dels països del Consell Europeu
s’han reunit entre ahir i avui a la seudel Tribunal Superior
de Justícia deBalears per analitzar els estàndards d’accés,
formació i promoció judicials. Els nous baremshande
presentar-se el propermes demaig aDublín. Elsmagis-
trats, queprovenendepaïsos comFrança, Bèlgica, Escò-
cia, Portugal i Àustria, formenpart de laXarxa europea
de consells de justícia, presidida permallorquí Antoni
MonserratQuintana, vocal del CGPJ.• dB Foto: TSJIB

Tensres perexplicar

redacció?
Escriu a redaccio@dbalear

fes-nos arribar els teus comentaris

notícies sobre l’actualitat.

BancsFacuaesr
amb50afectats
participacions
preferents
L’associació de consumi-
dors Facua es reuní
ambuns 50 afectats
participacions prefer
altres productes banc
d’alt risc. Segons l’entit
molts d’aquests ciut
se senten “enganats”
les entitats bancàries
haver subscrit unpr
financer “sense prou
mació” sobre les condic
ons del contracte. F
aconsella als usuari
“se sentin perjudica
en sol·licitin la nul·lit
damnificats nodesc
mobilitzacions.• dB

les illesdescendíun
ques’acumularennomés
31,9milionsd’euros.
restade l’Estat, les com
tatsvanengegareno
perun importde397
lionsd’eurosel gener

ÒbitUnaàmplia
representaciódelmón
social iempresarial
acudeixa lavetla
Unaàmplia representació
social i empresarial deMa-
llorca acudí ahir a la vetla
deFelicià Fuster,mort la
matinadadedilluns a 87
anys. Fuster, doctor enEn-
ginyeria Industrial, va tenir
unadilatada carrerapro-
fessional al davant deGesa-
Endesa, de la qual ocupà la
presidència durantmésde
vint anys. Joan JaumeSans,
director deGesa-Endesa, i
MagdalenaFrau, portaveu

de la companyia (a la image
superior), anaren adonar
el condol a la família. José
MaríaRodríguez, delegat
delGovern (a la foto inferi-
or), tambémostrà els seus
respectes als familiars,
igual queMontserrat Casas,
rectora de laUIB, que tin-
guéun sentit recordper
Fuster, investit DoctorHo-
noris Causa el 2008 i presi-
dent del Consell Social de
laUIB el 2000-2003 i 2008-
2011. TummyBestard, ex-
cònsol dels EUAaMallorca,
passà tambépel tanatori de
SonValentí.• dBFoto: P.Bota

Felicià Fuster

RendaMínimaPSIB i
Esquerraencritiquen
laparalització
Tant el PSIB comEsquerra
criticaren ahir la decisió de
l’InstitutMallorquí d’Afers
Socials (IMAS) de limitar la
rendamínimad’inserció
permotius pressupostaris.
JaumeGarau, portaveu so-
cialista al Consell deMa-
llorca, qualificà aquesta de-
cisió de “molt greu” i sol·li-
cità al Govern el pagament
dedeute amb la institució
insular. JoanLladó, presi-
dent d’Esquerra, també
criticà lamesura i afirmà
que “l’ajudadels 400euros
per als illencs que la neces-
siten se la gasta l’Estat en la
casa de l’ambaixador del
Marroc”.• dB

Polèmica

15%
Hotels.Elpreudelshotels
a lesBalearshaaugmentat

un 15%aquestmarçencom-

paracióambelmateixmes

de l’anypassat. Segonsel

portalwebTrivago, el preu

hapujatdels91€als 105.•

20%
Turisme.Balears liderà la
millorade larendibilitat turís-

ticael2011,enregistrarcrei-

xementssuperiorsal20%en

ingressosmitjansperhabita-

ció.Amés, segonsExceltur,

hihaguéun10%d’ocupació.•

Reforma laboral L’EmpresaFamíliars’informa
sobreels reptesde lanova legislació
L’Associació Balear de l’Empresa Familiar organitzà ahir
una jornada formativa sobre els reptes de la reforma labo-
ral. Sota el títolL’últimareforma laboral: unmarcpera la

creaciód’ocupació, SalvadorÁlvarezHorta, inspector de
Treball i Seguretat Social en excedència i soci de Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) , explicà els puntsmés rellevants
de la nova legislació, comel paper de la negociació, el
control del frau i l’absentisme.• dB Foto: J.Morey
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