ESPORTIU

Un altre or
per a Joanllu
Pons

Se’l penjà als 400 estils
del Campionat d’Espanya
celebrat a Son Hugo
PÀG. 27

elsoller. cat Nº.7023 136 anys Preu: 1,50€

Toni Pinya, or i
millor marca
personal

Sóller-St. Rafel,
a la recerca dels
tres punts

Guanya en llançament
de pes al Campionat
d’Espanya Màster a
Ourense PÀG. 27

Juguen diumenge (16h)
a Can Maiol després de
■ Foto:
caure al Molinar
FUTBOL
PÀG. 20

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

BALEAR

Pinya al
podi amb
la medalla
celebra
aquesta
nova victòria.

DIVENDRES, 3 DE DESEMBRE DEL 2021

Urbanisme rep 13
noves peticions per
fer hotels d’interior
La suma total de places hoteleres al nucli antic podria augmentar fins
a 60 o més en funció del número d’habitacions que s’aprovin PÀG. 4

Gastronomia marinera

El líder de la formació durant la presentació el passat dimecres. ■ Foto: A.B.

Un nou partit
local a la Vall
Sebastià Aguiló presenta en
societat Seny i Sentit com
«alternativa política» PÀG. 9

La constructora té
un any per acabar les
obres del Defensora
PÀG. 4

El mal temps
retarda la campanya
de recollida d’oliva
PÀG. 6

El Museu de la Mar presentà ahir la nova exposició De la mar a la taula
que combina l’art de la pesca amb els seus menjars tradicionals PÀG. 12

Les revetlles de
Nadal, pendents de
la pandèmia
PÀG. 14

‘‘

La mostra
és a l’Oratori de
Santa Catalina.

Bartomeu Colom
Doctor en Dret

«A Balears hauríem de
millorar el finançament
o poder tenir més
inversions estatals»

■ Foto: A.
BORRÁS

PÀG. 15
Antoni Nadal ha fet un
llibre on repassa la trajectòria professional i
personal de
Colom.

al batle
ARCA vol revisar les Reivindica
un control
exhaustiu de les
obres de Gran Via
tasques
PÀG. 5

Els treballs
començaren
fa poc més
d’un mes.

