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BUNYOLA / Aina Castillo (PP) i Antònia Joan (PSOE) dimiteixen per motius personals (pàg. 23)
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Setmanari Independent d'Informació Comarcal de Bunyola, Deià, Escorca, Fornalutx i Sóller
Amb la intenció de protegir la fauna i flora de la mar

El Club Nàutic
demana una
reserva marina
entre Na Mora
i Ses Puntes
n Els pescadors de l’illa pacten sortir a la mar
un dia menys a la setmana per aixecar el sector
El Club Nàutic instarà al Ministeri de Medi Ambient i a la Conselleria d’Agricultura protegir una
franja marina per potenciar la recu-

peració dels recursos submarins.
Ala vegada, els pescadors han reduït
un dia la jornada per reduir costs i
pujar el preu del peix. Pgs. 12 i 16

El comerç de Mallorca i Menorca es va veure ahir afectat per les dificultats de poder despatxar els clients.

Més de tres hores sense llum
n Un llamp deixa Mallorca i Menorca sense energia elèctrica
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ENTREVISTA

Sóller perd Miquel
Ballester, fill il.lustre
Miquel Ballester moria diumenge a l’edat de 89
anys al seu domicili de la plaça dels Estiradors.
El científic va ser proclamat fill il.lustre de Sóller
tot just fa poc més d’un any.
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Detectada una ‘casa pastera’
habitada per més de 20 persones
La Policia té localitzada a la zona
dels Estiradors una casa on hi resideixen més de vint persones al
seu interior, el que es denomina

una “casa pastera”. L’administració té escàs marge de maniobra per poder actuar davant aquesta situació.
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L’Ajuntament
denunciarà a la
Guàrdia Civil
l’expoli de pedres
de les Tres Creus

Els comerciants
del passeig Es
Través, indignats
perquè no tendran
llums de Nadal

El municipi denunciarà davant
la Benemèrita el robatori de
pedres del monument al temps
que indagarà sobre qui recau la
propietat. Ajuntament i Sant
Sudari demanen la col.laboració del Consell de Mallorca per
dur a terme una acció conjunta de rehabilitació.
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El passeig Es Través no lluirà
enguany les garlandes de colors
durant les festes de Nadal, un
fet que ha encalentit els ànims
dels comerciants que protesten
per una decisió que ha adoptat
l’Ajuntament, amb la qual preveu estalviar els 9.000 euros
d’una línia elèctrica. Pàgina 9

El moviment pro
auditori pren força
amb la darrera diada

Els nins de la
comarca inauguren
el curs esportiu

Amb més de 3.200 firmes, el
col.leciu pro auditori pren força
davant la seva reivindicació i
dissabte passat va fer gala de la
seva demanda amb una diada que
va atreure nombrós públic i activitats culturals. La pluja va deslluir l’acte que pròximament es
tornarà a repetir per continuar amb
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la demanda.

Més de 300 nins dels pobles de la
comarca participaren, diumenge,
a la inauguració dels Jocs Escolars i la presentació de l’Escola
Municipal d’Esports amb multitud d’actitivats a les instal.lacions
de l’Infante Lois. Dolça Mulet,
consellera insular, va acompanyar els joves durant el dematí carrePàgina 26
gat d’activitats.

Firmes i actes, els protagonistes.

Reynaldo Reynaga
“Ens agradaria participar
a les festes populars”
El bolivià Reynaldo Reynaga
és l’encarregat del Centro Cultural Residentes Latinos en
Sóller creat el 2007. Pàgina 13

REPORTATGE

Les Jornades d’Estudis,
en honor a Antoni Vicens

La diversió va estar assegurada.

El desaparegut Antoni Vicens
va ser el protagonista de les terceres Jornades d’Estudis Locals
en les que s’analitzaren multitud de temes relacionats amb
Sóller.
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