A
TOTA
PLANA

Fuga de bancs
als pobles petits

Proposta
per poder
finançar
l’Infante Lois

Les persones majors
són les que
tenen més
dificultats
per la manca de servei.

Sóller i Deià són un dels municipis que es
veuen afectats pel tancament d’oficines
d’entitats financeres o també per la manca de
caixers automàtics PÀG. 2 i 3

Simarro preveu que els 3,5
milions de superàvit no bastin
per pagar la reforma i planteja
demanar un crèdit PÀG. 4

elsoller. cat Nº.7059 137 anys Preu: 1,50€ SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL

L’ocupació hotelera
el mes de juliol a la
Vall supera el 90 %

DIVENDRES, 12 D’AGOST DEL 2022

PÀG. 6

Fre a la saturació
de la Serra

Deià i l’entitat Tramuntana XXI demanen que es posin límits als accessos
del paratge protegit i poder garantir així la seva sostenibilitat turística PÀG. 5

L’edifici que s’ha posat a la venda està
aferrat a l’actual seu de l’entitat.

Creu Roja ven un
local per poder
reformar Can Coixí
PÀG. 9

Projectat un nou
habitatge tutelat
a Can Padaçot
PÀG. 7

‘‘

Guillem Xumet

Pt. Associació de Veïnats

«Abans les festes
a Biniaraix
eren més
divertides, ara
ens trobam
amb traves»

Els embussos són
una constant a l’entrada i sortida de
Deià. ■ Foto: LL.G.

ESPORTIU

PÀG. 17

Joanllu
Pons, 5è a
l’Europeu
Ahir participà a la prova
dels 400 estils i feu un
temps de 4’14’’31. Al matí,
a les eliminatòries, havia
estat el segon millor PÀG. 27

ÚLTIMOS

Colchón Mozart
135 x 190

DÍAS

639€
antes

1.598€

35

“años
contigo”

*Consultar modelos y condiciones en tienda. Rebajas del 27-6 al 27-8 de 2022.

PALMA
Polígono Son Valentí - Textil, 11

COLCHONES

I

BASES

I

De 10 a 20,30 h
Sábados tarde abierto

ALMOHADAS

I

Busca tu tienda más cercana beds.es
Hay 10 tiendas cerca de ti.

ROPA DE CAMA

I

beds.es

