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GIRA SUSPESA Després d’haver tingut un ictus a
mitjans de març, Jorge Javier Vázquez haurà de
suspendre la seva gira teatral per prescripció
mèdica, tal com ha publicat Semana.

Gent

TEXT:
JOAN CALLARISSA

EAMONN AND JAMES CLARKE / GETTY

MiM Hotels, la cadena hotelera
propietat del jugador blaugrana Leo
Messi, ha ampliat la seva cartera
amb l’adquisició d’un establiment a
Mallorca, el tercer del grup. Es tracta de l’Hotel Fona Mallorca, situat a
la localitat de s’Illot, a primera línia
de mar i a 50 metres de la platja de
sa Coma.
L’establiment consta de 98 habitacions,
així com un spa, un
gimnàs, dues piscines i un barrestaurant de
cuina mediterrània amb vistes al mar, segons va informar ahir la
companyia del
futbolista argentí,
que compta actualment amb dos hotels: un
a Sitges i un a Eivissa, gestionats tots dos per Majestic Hotel
Group. El grup farà una reforma integral de l’edifici per a la temporada 2020, després d’haver portat a

terme una primera fase d’obres que
ha consistit en la remodelació dels
lavabos.
Durant aquesta temporada, l’establiment operarà sota la marca
Hotel Fona Mallorca i serà el 2020,
un cop remodelat íntegrament,
quan reobrirà com a Hotel MiM
Fona Mallorca. La compravenda l’ha confirmada
l’anterior propietari
de l’hotel. “No hi
ha cap dubte que
la imatge de
Messi té ganxo
internacionalment i que això
beneficiarà
s’Illot i Mallorca
en matèria de
promoció.
Es
tracta d’una bona
operació, tant a nivell
personal com per a
l’illa”, ha explicat l’empresari
respecte a l’hotel, que es preveu que
pugi de rang fins a les quatre estrelles superiors o les cinc després de
la reforma.e

INSTAGRAM

Messi compra un hotel
a Mallorca
Donald Trump Jr.,
de caça per Sòria
Donald Trump Jr. va tornar la setmana passada a Espanya per tercer
cop per sortir de caça, tal com informa el diari Abc. Aquesta vegada ho
feia en companyia del seu fill, el tercer Donald de la família, de només 10
anys. Pare i fill es van desplaçar fins
a Sòria escortats per 15 membres del
personal de seguretat de l’ambaixada americana a la capital espanyola.
A l’hotel on es van allotjar hi van reservar totes les habitacions, també
per seguretat. En les ocasions anteriors va estar caçant a Àvila i Terol.
En aquesta, a Sòria, ha gaudit no només de la caça, sinó també de la neu,
com ell mateix ha explicat: “Gran cap
de setmana amb el meu home. Gaudint de l’última neu d’aquest hivern
mentre puguem”.e

