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- Las Palmasin hujakoilla San Cristobalissa oli aamulla kolari,
jonka johdosta yksi auto kierähti ympäri ja päätyi katolleen. Asia
voi haitata alueen liikennettä.
- Ilmeisesti 2 marokkolaista miestä ovat selvitelleet välejään
Lanzarotella puukoilla ja ainakin toinen on päätynyt sairaalaan.
K24: Kokeilkaa puhumista?
- Las Palmasissa eletään jonkinasteista ”regattahuumaa” kun
Atlantic Rallyyn osallistuvat suuret purjeveneet saapuvat tänään Las
Palmasiin. Rally alkaa Sunnuntaina.
K24: Olisi mukavaa mennä katsomaan, mutta Dannyn keikka
lauantaina Iskelmä – Baarissa vienee kaikki voimat joten tyydytään
referoimaan etänä…
- Kuuluisa Kanarialainen journalisti Jose Francisco Jorge Machin on
kuollut. Hän oli ensimmäinen saarelainen, jolle myönnettiin Espanjan
toimittajien liiton jäsenkortti.
- Guaguas -bussiyhtiö on avannut tarjouskilpailun 57 uuden bussin
hankkimisesta saarelle. Hankkeen budjetti on noin 25 miljoonaa
euroa.
K24: Kun seuraa ja kirjoittaa Kanarian uutisia miltei joka päivä alkaa
muistaa aikahyvin erilaisia hankkeita Kanarialla ja niiden hintoja.
Kyseinen firmahan promosi juuri viime viikolla mahdollisimman
näyttävästi uutta sähköbussihanketta, jolla oli tarkoitus sähköistää
koko kalusto ja saada päästöt nolla tasolle. Kyseessä lienee ollut
ns. silmänkääntö temppu ja firma panostaakin edelleen vanhaan
polttomoottoritekniikkaan, vaikka muuta väittääkin…Sähköbusseihin
siirtyminen oli vaatinut laskujeni mukaan noin 50 miljoonan
panostuksen tässä hankinnassa.
- Kanarian alati tehokas poliisi on pidättänyt ryöstöjä tehtailleen
kaksikon Lanzarotella Teguisen alueella. Kaksikolta löytyi
pidätettäessä runsaasti rikolliseen toimintaan viittaavaa välineistöä
sekä normaali käsisaha.
- Tuulivaroitukseen liittyen tuulten puuskanopeus saattaa ylittää
80kmh.
Menovinkit:
- Iskelmä – Baarissa esiintyy Nisa Soraya ja Miso Misic!
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Huom. Uutiskatsauksissa olevat materiaalit ovat tulkinnallisia ja
niissä esiintyy usein virheitä. Tämä johtuu siitä, ettei espanjalaisella
journalistisella käytännöllä ole samanlaista todentamisen käytäntöä
kuin Suomessa. Näin ollen osa espanjalaisista uutisista saattaakin
olla puhtaasti spekulatiivisia, jotka on kirjoitettu faktuaalisen tiedon
ja uutisen muotoon. Lisäksi käännösvaiheessa saattaa tapahtua
merkitysten muuttumista, joten suhtaudu uutiskatsauksissa
esitettyyn ”tietoon” varauksella.

