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Concòrdia va
celebrar el seu
sopar solidari

DISSABTE, 16 DE JUNY DEL 2018

L’antic escorxador es
salvarà convertint-se
en un centre de dia
La Vila canviarà els usos i el Govern realitzarà la inversió d’obra i equipament

PÀG. 13

PÀG. 3

Una senyalització «de
carretera» al centre
Els cotxes tenen clar per on han d’anar i on no poden estacionar però l’espai es segueix reduïnt als vianants.

 Trànsit. L’Ajuntament procedeix des d’ahir a renovar la senyalització viària horitzontal i ha començat a fer-ho per la Plaça
Constitució on l’Avinguda de Jeroni Estades ha estat pintada amb marques «tipus carretera» a fi de que els cotxes circulin pels
dos carrils en direcció a Plaça i els que hagin de girar cap al carrer Bauzà ja es situïn a l’esquerra . Com de costum no s’han torbat a arribar les primeres crítiques. No per la senyalització pròpiament dita, que és molt clara, sinó pel fet evident de que ningú
pensa en els vianants. Com es pot veure a la imatge, molts segueixen circulant per la via rodada simplement perquè fer-ho per
la voravia és cada vegada més difícil. Fins ara els cotxes circulaven per la dreta i deixaven el vial de l’esquerra buit. Està clar
que no es pot anar a peu per l’asfalt però també s’han de donar més facilitats als que no van sobre rodes. p R.S.S.

Platges sense hamaques
ni para-sols, però sí amb
socorristes, a debat
PÀG. 5

El CF Sóller fitxa d’una
tacada 8 jugadors i en
renova 11 de l’any passat

FESTES

Els pressuposts,
aturats per tres
al·legacions per
motius salarials
PÀG. 4

El Gas crea la
marca ‘U energia’
per expandir-se
fora de la Vall
PÀG. 4

El Consell també
haurà de pagar
indemnitzacions
a Llucalcari
PÀG. 6

Deià enceta les
Festes patronals
que culminaran
el dia de Sant Joan
PÀGS. 8-11

La creu: perd J.Tovar, que va al mallorca.

