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Turisme Exceltur diu
que ja no es pot caure
més

Justícia Avui, noves
declaracions pel cas
Voltor

El vicepresident d’Exceltur, José Luis Zoreda, assegurà ahir que la crisi en el
sector turístic a Espanya
ha tocat fons i que “és difícil caure més”, i mostrà la
seva confiança que aquest
any millori una mica la demanda estrangera i, a mesura que avança l’estiu,
també la demanda interna.
Durant la seva intervenció
en l’Encontre Internacional de Turisme d’IESE, Zoreda explicà que no creu
que aquest any encara tinguem taxes de creixement
positiu, “però s’haurà frenat la caiguda”.• dB

L’exconseller balear de Turisme i expresident d’Unió
Mallorquina (UM) Miquel
Nadal i cinc imputats més
prestaran avui declaració
als jutjats de Palma en el
marc de la instrucció del
cas Voltor per la presumpta desviació de fons públics
en les legislatures 2003-07 i
2007-2011. La titular del Jutjat d’Instrucció número 10
de Palma, Carmen Abrines, els ha citat per quatre
peces diferents del cas.
Totes aquestes declaracions s’havien ajornat durant la instrucció per problemes d’agenda.• dB

perdin i no es puguin reclamar”. Així queda recollit en
una moció que els socialistes defensaran en el ple del
Parlament de dimarts vinent, relativa a finançament autonòmic, quan falta
poc més d’un any per negociar el nou Règim Especial
de les Illes Balears.• dB

potable
Cort ha renovat 280 metres
de la xarxa d’aigua potable
a Platja de Palma mitjançant la instal·lació de la canonada sense rasa. El president d’Emaya, Andreu
NOTICIAS EXCELTUR
Garau, anà a veure l’operació per la qual el tub és introduït davall terra mitjançant un cable de tracció
subterrània.• dB
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CONGRÉS D’INFERMERIA Més de 200 infermeres es
varen reunir ahir horabaixa al castell de Bellver de Palma
amb motiu del XXXI Certamen d’Infermeria de les Illes
Balears amb el lema “Resoldre la desigualtat: objectius
de desenvolupament del mil·lenni”. La presidenta del
Col·legi va aprofitar per demanar a la Conselleria de
Salut un projecte d’investigació per poder avaluar el
desenvolupament de les competències del col·lectiu
a l’Arxipèlag.• dB Foto: Pere Bota
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