
potable
Cort ha renovat 280metres

de la xarxa d’aiguapotable

a Platja de Palmamitjan-

çant la instal·lació de la ca-

nonada sense rasa. El pre-

sident d’Emaya, Andreu

Garau, anà a veure l’opera-
ció per la qual el tub és in-

troduït davall terramitjan-

çant un cable de tracció

subterrània.• dB

General
gències

d’Emergènc

enmarxa

d’actuac

sència de

vegadamés

tots els usu
ges de le

recomanac

de tenir

de picades.

TurismeExcelturdiu
que janoespotcaure
més
El vicepresident d’Excel-

tur, José Luis Zoreda, asse-

gurà ahir que la crisi en el

sector turístic a Espanya

ha tocat fons i que “és difí-
cil cauremés”, imostrà la

seva confiança que aquest

anymillori unamica la de-

manda estrangera i, ame-

sura que avança l’estiu,

també la demanda interna.
Durant la seva intervenció

en l’Encontre Internacio-

nal de Turisme d’IESE, Zo-

reda explicà que no creu

que aquest any encara tin-

guem taxes de creixement

positiu, “però s’haurà fre-
nat la caiguda”.• dB

JustíciaAvui,noves
declaracionspelcas
Voltor
L’exconseller balear deTu-

risme i expresident d’Unió

Mallorquina (UM)Miquel

Nadal i cinc imputatsmés

prestaran avui declaració
als jutjats de Palma en el

marc de la instrucció del

cas Voltor per la presump-

ta desviació de fons públics

en les legislatures 2003-07 i

2007-2011. La titular del Jut-
jat d’Instrucció número 10

dePalma, CarmenAbri-

nes, els ha citat per quatre

peces diferents del cas.

Totes aquestes declaraci-

ons s’havien ajornat du-

rant la instrucció per pro-
blemes d’agenda.• dB

Educació
14.005
participat
d’admissió
Un total

hanpar

d’admissió

2014, se
la Conselleria

que remar

de les sol·lic

demanera

Aquest per

pon a 3.
mateix,

el sorteig

tall per a

llistes d’

qual ha

ció de les

proper dia
conèixer

CONGRÉS D’INFERMERIAMésde200 infermeres es

varen reunir ahir horabaixa al castell deBellver dePalma

ambmotiu del XXXI Certamend’Infermeria de les Illes

Balears ambel lema “Resoldre la desigualtat: objectius

dedesenvolupament delmil·lenni”. La presidenta del

Col·legi va aprofitar per demanar a la Conselleria de

Salut unprojecte d’investigació per poder avaluar el

desenvolupament de les competències del col·lectiu

a l’Arxipèlag.• dB Foto: Pere Bota

manà al Govern Bauzá que
defensi coma “deute histò-

ric” els prop de 2.000mili-

ons d’euros que l’Estat deu

a les Balears per les inversi-

ons estatutàries quevan ser

reconegudes el 2007 a l’Es-

tatut d’Autonomia i quedes
de l’any 2011 han deixat

d’abonar-se a laComunitat.

Es tracta, segons explicà la

socialista, que les inversi-

reivindicar políticament i
judicialment, evitant quees

perdin i no es puguin recla-

mar”.Així queda recollit en

una moció que els socialis-

tes defensaran en el ple del

Parlament de dimarts vi-

nent, relativa a finança-
ment autonòmic, quan falta

pocmésd’unanypernego-

ciar el nou Règim Especial

de les Illes Balears.• dBFrancinaArmengol.
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