Deià gravarà
l’IBI a les cases
desocupades

A
TOTA
PLANA

Pla per a l’arbrat
de Son Sang

Les arrels
dels arbres
centenaris
provoquen
danys a les
tombes

Un document tècnic servirà de guia per
mantenir la vegetació i evitar alhora que faci
malbé les sepultures del cementeri PÀG. 2-3

■

elsoller. cat Nº.7052 136 anys Preu: 1,50€ SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

Carregarà un 50% més a qui
no ho justifiqui PÀG. 5

Foto: M.B.R.

La Vila de Deià vol evitar especulació i
també millorar l’oferta d’habitatge.
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La propietat de la
Fàbrica Nova haurà de
reforçar l’estructura

Paula Carrió

Estudiant amb millor nota a l’EBAU

«Estudiaré Enginyeria
Aeroespacial
perquè
m’agradaria
convertir-me
en pilot
d’aviació»
PÀG. 12

Mentre es resol el procés d’expropiació reclamat a l’Ajuntament, el
Consell insta els titulars a apuntalar l’edifici per evitar danys PÀG. 4
Una part de la
platja del Mónaco roman tancada perimetralment mentre es
netegi.
■

Els regidors socialistes davant el vell
immoble municipal de la platja.

El PSOE demana
que es rehabiliti
l’edifici del Llatzeret

Foto: A.B.

PÀG. 9

Una avaria a l’estació de
bombeig provocà un vessament
d’aigües fecals que ha obligat a
tancar la zona afectada

Més reclama a la Vila
que faci millores als
patis de les escoles

Vessament
al Port

PÀG. 7

El tècnic del CF Sóller
deixa el club i el
substitueix Miquel
Soler, del Porreres P. 24

DEL 2022

Especial Port

Avui comencen les Festes
patronals de Sant Pere. A les
planes extres trobareu el
programa complet així com
reportatges i informacions
relacionades amb la barriada
marinera del municipi

Un visitant fa servir el codi.

Sant Bartomeu posa
en marxa les visites
autoguiades per QR

Festes de
Sant Pere
2022
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T. Piza
se’n va

DIVENDRES,
24 DE JUNY
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PÀG. 36

