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derivaran uns 188 milions
d’euros en ingressos per al
fisc i 249 milions a tornar
als contribuents. Arnau Cañellas, delegat de l’Agència
a Balears, explicà que una
de les característiques distintives de la campanya actual és que “ha augmentat
un 143% les consultes i un
47% les confirmacions d’esborranys per internet”. A
la imatge, Cañellas i Marga
Hernández, responsable
de la campanya, durant la
presentació d’aquestes
dades.• dB Foto: P.Bota

Can Domenge El jutjat
decreta l’embargament
d’11 immobles a Munar
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El Jutjat d’Instrucció 12 de
Palma ha decretat l’embargament preventiu d’onze
immobles propietat de l’expresidenta del Consell de
Mallorca Maria Antònia
Munar i la retenció dels
comptes per cobrir la fiança civil de 37,1 milions
d’euros imposada per la jutgessa del cas Can Domenge. A més, el Jutjat fa efectiu
l’embargament dels béns
de l’exvicepresident de la
institució Miquel Nadal
(que té dotze immobles) i
de l’exconseller insular Miquel Àngel Flaquer (posseeix un immoble).• Efe

L’Assemblea de mestres i
professors en català de les
Illes organitza avui a les
20 hores una concentraTirada:
ció per protestar en
conDifusión:
tra de la lliure elecció
de
Audiencia:
llengua a la plaça de l’Església de Sant Jordi. Els
convocants animen tots
els ciutadans que portin
un llaç quadribarrat per
demostrar la unitat de la
llengua catalana. L’Assemblea de professors està integrada per l’STEI-i, Vuit
d’Agost, Moviment Renovador Pedagògic, Institut
d’Estudis Eivissencs, Club
Scrabble Eivissa i mestres i
professors a títol personal.• C.P.

Llengua Enllaçats per
la llengua, a la Real
Avui a partir de les 19.00
hores a la sala capitular del
monestir de la Real de
Palma, es farà la segona
sessió d’Enllaçats per la paraula, una lectura ininterrompuda de textos literaris
en català contra la reforma
de la Llei de funció pública.
L’activitat, organitzada per
Jubilats per Mallorca,
l’STEI-i, l’Assemblea de
mestres i professors en català i l’OCB, es farà durant
vuit divendres consecutius,
“com els vuit segles que fa
que es parla català a les Balears”. Cada cap de setmana correspondrà a un
segle, per ordre cronològic, i s’hi podran llegir contes, rondalles i textos aportats pels lectors.• dB

Ciutat
L’EMT amplia l’horari
d’atenció al client
L’Empresa Municipal de
Transports de Palma ha
ampliat l’horari d’atenció
al públic coincidint amb
l’inici de la temporada alta.
Així, l’oficina d’atenció al
client, situada al carrer de
Josep Anselm Clavé, obrirà
les portes de manera ininterrompuda des de les 8.15
fins a les 18.00 hores, de dilluns a divendres.• dB

reclama ajuts addicionals

esident del Govern, reclamà ahir a
a Política Agrària Comuna (PAC) que
e negociar d’aquí a 2014 inclogui
’Arxipèlag i que tingui en compte les
erivades de la insularitat”. Bauzá,
e del Comitè de les Regions, assegurà
ermetran als productors ser “ iguals
ue la resta.• dB Foto: CAIB

presó per a Massot
La Fiscalia Anticorrupció
sol·licita quatre anys i mig
més
de presóCategoría:
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per la concessió d’una llicència il·legal.
El Ministeri públic també
demana sis mesos per a
l’exassessor jurídic Jacobo
Rodríguez Miranda, fill de
l’exministre Santiago Rodríguez Miranda. L’Audiència Provincial jutjarà la setmana que ve Massot (a la
imatge ) i Rodríguez, dins
la peça separada número 6
del cas Andratx. Al costat
dels dos inculpats, també
seran jutjats l’exzelador del
Consistori Jaume Gibert i
els quatre propietaris que
varen adquirir una parDescens Exceltur diu
cel·la ubicada en un terque l’activitat es
reny rústic.• E.P.
contraurà un 0,3%
L’Aliança per a l’excel·lència turística assegurà ahir
que l’activitat turística espanyola caurà un 0,3% el
2012 a causa de la “desfavorable conjuntura socioeconòmica espanyola” i a les
previsions de “més caigudes” de la demanda turística interna davant el turisme estranger. El lobby turístic revisa així a la baixa
les seves previsions realitzades a començament
d’any, quan estimà que el
Tens res per explicar a la
sector es mantindria en niredacció?
vells similars als registrats
Escriu a redaccio@dbalears.cat i
el 2011, amb un creixement
fes-nos arribar els teus comentaris i
notícies sobre l’actualitat.
del 0,2%.• dB/E.P.

Turisme

Robatori
Detenció La Policia
arresta dues persones
per sostreure 106
aspersors d’una finca
La Policia Nacional ha detingut dues persones pel
robatori de 106 aspersors
d’una finca de Palma. Els
danys ascendiren fins als
6.000 euros. Els detinguts
són d’origen espanyol i
tenen 34 i 26 anys. Per altra
banda, la Policia Nacional
d’Eivissa va detenir ahir un
grup organitzat dedicat al
robatori a domicilis. En
total, s’han arrestat quatres
homes de nacionalitats argentina, marroquina i colombiana, i s’han recuperat
efectes per valor de
30.000 euros.• dB
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