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Ll.G.

Estudiants alemanys de la
universitat de Bochum , junta-
ment amb arquitectes mallor-
quins, van recórrer diumenge
els espais de la fàbrica Nova
per tal de fer-ne diversos estu-
dis arquitectònics i presentar-
los al taller de projectes de la
seva facultat d’arquiectura.

Els estudiants quedaren
molt sorpresos de veure com
en aquest edifici s’està tudant
actualment un important patri-

moni arqueològic-industrial i
comentaren que una situació
així «seria impensable en el
nostre país».

Tot i conèixer que a la fàbri-
ca nova hi ha el projecte de fer-
hi un museu tèxtil, les seves
propostes no tenen perquè anar
en aquest sentit tot i que els co-
ordinadors d’aquest estudi han
suggerit un projecte teòric: una
seu a Sóller del col·legi d’ar-
quitectes. Cal recordar que di-
fícilment l’ajuntament pot
treure profit d’un projecte

d’aquestes característiques ja
que l’edifici necessita una
gran inversió i a més només és
de l’Ajuntament en un 50%
pertanyent la resta als hereus
d’Adela Oliver. A més la titu-
laritat municipal de l’immoble
està condicionada a que s’hi
faci, precisament, un museu.

Els arquitectes van visitar
després el casal modernista de
Can Prunera per veure un
exemple recent de recuperació
del patrimoni arquitectònic a
Sóller.

Un moment de la visita realitzada a l’interior de l’edifici on hi ha molt material industrial.

Els pescadors
demanen que
es crei ara la
reserva marina

Ll.G.

La consellera d’Agricul-
tura i Pesca, Mercè Amer,
ha presentat la proposta
d’Avantprojecte de Llei de
Pesca Marítima, Recollida
de Marisc i Aqüicultura,
que afectarà a les aigües in-
teriors i mitjançant la qual,
Balears s’adaptarà a la nor-
mativa estatal, tenint en
compte que l’arxipèlag és
una de les poques Comuni-
tats Autònomes que no té
una Llei d’aquest tipus.

En aquest sentit, la
Confraria de Pescadors de
Balears considera que es
podria aprofitar la nova
normativa perquè aquesta
preveiés la creació d’una
nova reserva marina en la
Serra de Tramuntana, con-
cretament, a la zona de Só-
ller, mentre que ha advocat
perquè també estableixi la
protecció del Canal de Me-
norca.

Sembla que la normati-
va permetrà la creació
d’una Xarxa Balear de Re-
serves Marines Protegides,
com a entitat encarregada
de promoure la gestió i
protecció dels recursos ma-
rins de les mateixes, que
abracen al voltant de
50.000 hectàrees, tenint en
compte que l’arxipèlag és
la Comunitat amb un
major nombre de reserves
marines.

Ll.G.
El primer polígon industri-

al ja està pràcticament acabat
i l’Ajuntament preveu fer-ne
la recepció dins els mesos de
setembre i octubre, segons va
informar el regidor Miquel
Gual,durant una visita a
l’obra durant la qual es van
recórrer els grans espais
verds que tindrà aquesta zona
industrial.

Miquel Gual recordà que
«l’elevat cost d’aquest sòl in-
dustrial es deu a fet que el
Govern va adquirir a l’Admi-
nistració central 60.000 me-
tres quadrats de terrenys, però
només 21.000 es destinen a
polígon, ja que la resta són
zones públiques, verdes o
equipaments».

Sigui com sigui, el polígon
de Sóller serà un dels més
«verds» de Mallorca gràcies

a la gran zona natural que en-
volta les naus. De moment,
l’empresa constructora està
enllestint un passeig d’un
quilòmetre de llarg que tra-
vessa aquesta zona pública i
que serà d’accés lliure.

Gual recordà que els em-
presaris que ja hi han adquirit
naus han abonat el 10% al
Govern i que el compromís
és que si a final d’any no
poden ocupar-ne les par-
cel·les per començar a cons-
truir -hi, l’Executiu haurà
d’abonar interessos de demo-
ra. Per ara, el Govern només
ha venut els solars més grans,
ja que els més petits, amb
menys edificabilitat, no han
resultat d’interès per als in-
dustrials locals. La urbanitza-
ció ja està molt avançada i
s’espera que les obres finalit-
zin d’aquí a pocs mesos.

El passeig està pavimentat i il·luminat amb fanals.

Un passeig d’1 Km
envolta les zones
verdes del polígon

Breus

� Vandalisme al Port. Diumenge vespre, persones des-
conegudes van causar danys importants en el mobiliari urbà del
parc infantil de Lepanto, al Port. Els danys afecten elements de-
coratius, faroles i diversos elements vegetals de titularitat pú-
blica.

� Sóller Bon dia no valora la primera campanya.
Els components de l’organisme Sóller Bon Dia s’han tornat a
reunir aquesta setmana a l’Ajuntament per tal de continuar tre-
ballant en els estatuts i personalitat jurídica del nou ens de pro-
moció. De moment no s’ha valorat la primera campanya enge-
gada per dur gent els cap de setmana ja que no s’espera que els
fruits es recullin tan aviat. De moment s’ha valora positivament
que hagin augmentat molt les visites al web de reserves.

Es tractarà d’una nova zona pública d’accés lliure.

L’edifici necessita una gran inversió pel seu mal estat

La fàbrica Nova, objecte de
propostes arquitectòniques


