apropiat de 4,43
milions d’euros

AREA (cm2): 107,9

Gonzalo Pascual, un dels
Tirada:
antics propietaris de
Viatges Marsans, negà ahir
Difusión:
haver-se apropiat de
4,43
Audiencia:
milions del grup turístic. A
més, assenyalà que la situació financera de la companyia era bona fins a principis de 2010 i que totes les
seves decisions cercaven
salvaguardar l’empresa.
Pascual i Ivan Losada, exdirector general de la companyia de viatges, declararen
ahir com a imputats a l’Audiència Nacional per un
presumpte delicte d’estafa i
apropiació indeguda. Pascual (a la imatge) insistí que
la situació financera del
grup era idònia fins que es
declarà el concurs de creditors, i culpà la banca de la
fallida.• dB/Agències Foto: Arxiu

les illes descendí un
que s’acumularen nom
31,9 milions d’euros.
resta de l’Estat, les com
tats van engegaren o
per un import de 397
lions d’euros el gener
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NOTICIAS EXCELTUR

Bancs Facua es r
amb 50 afectats
participacions
preferents

Polèmica
Renda Mínima PSIB i
Esquerra en critiquen
la paralització
Tant el PSIB com Esquerra
criticaren ahir la decisió de
l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS) de limitar la
renda mínima d’inserció
per motius pressupostaris.
Jaume Garau, portaveu socialista al Consell de Mallorca, qualificà aquesta decisió de “molt greu” i sol·licità al Govern el pagament
de deute amb la institució
insular. Joan Lladó, president d’Esquerra, també
criticà la mesura i afirmà
que “l’ajuda dels 400 euros
per als illencs que la necessiten se la gasta l’Estat en la
casa de l’ambaixador del
Marroc”.• dB

20%
Turisme. Balears liderà la
millora de la rendibilitat turística el 2011, en registrar creixements superiors al 20% en
ingressos mitjans per habitació. A més, segons Exceltur,
hi hagué un 10% d’ocupació.•

15%
Hotels. El preu dels hotels
a les Balears ha augmentat
un 15% aquest març en comparació amb el mateix mes
de l’any passat. Segons el
portal web Trivago, el preu
ha pujat dels 91 € als 105.•

Felicià Fuster
Òbit Una àmplia
representació del món
social i empresarial
acudeix a la vetla
Una àmplia representació
social i empresarial de Mallorca acudí ahir a la vetla
de Felicià Fuster, mort la
matinada de dilluns a 87
anys. Fuster, doctor en Enginyeria Industrial, va tenir
una dilatada carrera professional al davant de GesaEndesa, de la qual ocupà la
presidència durant més de
vint anys. Joan Jaume Sans,
director de Gesa-Endesa, i
Magdalena Frau, portaveu

Reforma laboral L’Empresa Famíliar s’informa
sobre els reptes de la nova legislació

de la companyia (a la image
superior), anaren a donar
el condol a la família. José
María Rodríguez, delegat
del Govern (a la foto inferior), també mostrà els seus
respectes als familiars,
igual que Montserrat Casas,
rectora de la UIB, que tingué un sentit record per
Fuster, investit Doctor Honoris Causa el 2008 i president del Consell Social de
la UIB el 2000-2003 i 20082011. Tummy Bestard, excònsol dels EUA a Mallorca,
passà també pel tanatori de
Son Valentí.• dB Foto: P.Bota

Abusos El cantant
detingut per a Calvià
diu que “tot és un
complot dels al·lots”

L’Associació Balear de l’Empresa Familiar organitzà ahir
una jornada formativa sobre els reptes de la reforma laboral. Sota el títol L’última reforma laboral: un marc per a la
creació d’ocupació, Salvador Álvarez Horta, inspector de
Treball i Seguretat Social en excedència i soci de PricewaterhouseCoopers (PwC) , explicà els punts més rellevants
de la nova legislació, com el paper de la negociació, el
control del frau i l’absentisme.• dB Foto: J. Morey

Justícia Els jutges europeus dissenyen a Palma
els criteris d’accés, formació i promoció judicial
Una vintena de jutges dels països del Consell Europeu
s’han reunit entre ahir i avui a la seu del Tribunal Superior
de Justícia de Balears per analitzar els estàndards d’accés,
formació i promoció judicials. Els nous barems han de
presentar-se el proper mes de maig a Dublín. Els magistrats, que provenen de països com França, Bèlgica, Escòcia, Portugal i Àustria, formen part de la Xarxa europea
de consells de justícia, presidida per mallorquí Antoni
Monserrat Quintana, vocal del CGPJ.• dB Foto: TSJIB

Pedro Manuel, el conegut
cantant mallorquí detingut
per la Guàrdia Civil en relació a una desena de casos
de presumpta pederàstia
amb escolars de Calvià, declarà que és innocent i que
“tot es tracta d’un complot
dels al·lots, que em volen
fer mal”. L’artista està en
llibertat amb càrrecs, pendent de judici, i des del jutjat s’han dictat mesures
cautelars contra ell, com
no apropar-se a centres escolars. El cantant, de 27
anys i una lleu minusvalidesa psíquica, té antecedents per abusos.• J. J.

L’associació de consum
dors Facua es reuní
amb uns 50 afectats
participacions prefer
altres productes banc
d’alt risc. Segons l’enti
molts d’aquests ciut
se senten “enganats”
les entitats bancàries
haver subscrit un pr
financer “sense prou
mació” sobre les cond
ons del contracte. F
aconsella als usuari
“se sentin perjudica
en sol·licitin la nul·lit
damnificats no desc
mobilitzacions.• dB

Tens res per explicar
redacció?

Escriu a redaccio@dbalear
fes-nos arribar els teus coment
notícies sobre l’actualitat.

