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- Espanjassa on julkaistu muutaman päivän sisään mitä
erilaisempia suunnitelmia normaalioloihin palaamisesta ja
Pääministeri Sanchezin kanta siitä, että maa noudattaa
rajoituksia kollektiivisesti on muuttunut Sanchezin käännettyä
kelkkansa asian suhteen. Sanchez on hyväksynyt alustavasti
joillekin Kanarian pienemmille saarille helpotuksia
liikkumisrajoituksiin aikaisemmin kun muille alueille.
- Espanja ottaa käyttöön 4 -vaiheisen suunnitelmaan, jolla on
tarkoitus palata normaaliin tilaan ja arkeen. Aiheesta hyvä artikkeli
linkistä: https: www.canarias7.es/siete-islas/el-desconfinamientosolo-empieza-en-la-graciosa-la-gomera-y-el-hierro-YF9124203
- Espanjan pääministeri Sanchezin mukaan Espanjan koulut avataan
syyskuussa.
*Tiettävästi opetusministeri oli asiasta erimieltä.
- Kanariakin saanee oikeuden avata hotellikantaansa kesällä, mutta
lentoyhteyksien puuttuessa ei ole asiakkaita, joten hotellit pysynevät
kiinni. Kanarian matkailuyrittäjien liiton edustajien mukaan mikäli
kaikki lentoliikenne yhteydet palaavat normaaliksi, Kanaria voisi
avata hotellikantansa kunnolla lokakuussa.
* Ongelma on siinä, ettei suuria hotelleja kannata mikäli niiden
käyttöaste ole tarpeeksi iso. Hotelliketjuille tulee kannattavammaksi
pitää hotellit kiinni vaikka turisteja olisikin, jollei käyttöasteesta saada
jotain varmuutta.
* Kanarian yksi keskeinen valtti on ollut viime vuosina halvat
lentoliput, jotka ovat innostaneet turisteja Kanarian matkoille. Jos
halpoja lentoja ei saada aikaan, turisteja tuskin tulee vanhaan
malliin.
- Teneriffalla on paljastunut erikoinen rikoskokonaisuus, jossa 2
asfaltointikonetta varastettiin petosta ja väkivaltaa apuna käyttäen.
Poliisi on pidättänyt asian tiimoilta useita henkilöitä.
*Asiakokonaisuus on hyvin erikoinen ja on luultavaa, ettei virallinen
kertomus ehkä pidä täysin paikkaansa. Asfaltointibisnes on
Teneriffalla suhteellisen rajattua, eikä rikoksella saadun kyseisen
toimintaan liittyvää omaissuutta ole helppo muuttaa rahaksi.
- Kanarian oma ”kansallisjuoma” Clipper niittä mainetta virvoitus
juomien MM-kisoissa. Clipper on yltänyt semifinaaleihin jossa se
kohtaa Coca-Colan tänään klo 18.00.
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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.

