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R.S.S.
Ni l’any passat, ni enguany.

La il·luminació nadalenca tor-
narà a “brillar” per la seva ab-
sència als carrers i places de
Sóller després que les patro-
nals del comerç solleric no
hagin volgut assumir enguany
la despesa. Així les coses, la
decoració nadalenca tornarà a
ser aquestes properes festes
“testimonial” ja que l’ajunta-
ment no disposa de cap parti-
da pressupostària.

L’any passat, la decissió de
suprimir l’enllumenat de
Nadal va ser polèmica. En
aquesta ocasió, els comerços
no estan disposats a assumir la
despesa extraordinària que su-
posaria destinar la brigada
muncipal a realitzar aquesta
decoració en hores nocturnes.

Amb l’eliminació d’aques-
ta despesa l’Ajuntament s’es-
talvia per segon exercici con-
secutiu uns 50.000 euros, una
quantitat que donades les cir-
cumstàncies econòmiques de
les cases de la Vila i el retall
de la majoria de despeses rela-
cionades amb cultura i festes,
es considerava «excessiva» i

«inassumible». A més, segons
fons municipals, existex un
problema tècnic amb les con-
nexions elèctriques que enca-
ra encareeix més la ins-
tal·lació de l’enllumenat..

Aquestes festes de Nadal i
Cap d’Any, doncs, la crisi es

farà encara més visible a
Sóller amb la desaparició, per
segon anys consecutiu, de la
tradicional decoració que
s’instal·lava ja per aquestes
dates. Aquesta quedarà limita-
da a l’àmbit privat de cada es-
tabliment.

Enguany tampoc no hi
haurà llums de Nadal

Retrospectiva de la decoració de festes al carrer Jeroni Estades.

Ll.G.
El proper divendres co-

mença al Port la Fira del
Gerret un esdeveniment que
enguany arriba a la seva se-
gona edició amb una fórmu-
la similar a la de l’any ante-
rior. L’edició d’enguany es
caracteritzarà per, a més de
afegir un dia a l’esdeveni-
ment, la realització d’un
complet programa d’actes
complementaris relacionats
amb el peix motiu de la pro-
moció, tant de caràcter cien-
tífic, com cultural i gastro-
nòmic. També s’hi presenta-
rà el vi commemoratiu dels
450 anys del Firó i l’Oli
Novell 2010 .

Serà la pròpia directora
general de Pesca del Govern
Balear, Patrícia Arbona,
l’encarregada d’obrir la fira

el proper divendres a les
18,30 amb la presentació
d’un àudio-visual sobre el
gerret elaborat per la
Conselleria: «El gerret, un
peix d’hivern». A continua-
ció també hi haurà una con-
ferència del biòleg Antoni
Frau sobre les reserves mari-
nes de les Balears i els seus
efectes sobre els recursos
pesquers. El divendres a les
20,30 hi haurà el sopar de
gerret fregit i escabetxat un
esdeveniment que l’any pas-
sat atragué molts comensals.

La inauguració oficial de
la fira serà el dissabte a par-
tir de les 12 del migdia amb
la degustació dels plats ela-
borats pels establiments ad-
herits. Tots els actes es cele-
braran a la carpa de l’infante
Lois.

Divendres que ve
comença al Port la
Fira del Gerret

Una gerretada com la de l’any passat donarà el sus.

Breus

� L’Ajuntament ja no pot utilitzar l’edifici de
l’escorxador. Els tècnics municipals han desaconsellat que
l’Ajuntament pugui seguir utilitzant l’edifici de l’escorxador
a camí de Ses Fontanelles degut al seu mal estat. Fa uns anys
la Vila cedí l’edifici a una entitat que finalment decidí rebut-
jar l’oferta per no poder assumir la reforma. Ara la Vila con-
fia en els túnels del polvorí del camí dels Cingles per anar ha-
bilitant-los, com ja fa, com magatzems.

� Subvenció. L’ajuntament rebrà una subvenció de 3.206
euros per a la realització d’una campanya de sensibilització
en matèria de residus que havia sol·licitat la regidoria de Medi
Ambient en el marc de l’Agenda Local 21.

Pla E

�Un nou camionet per
a la brigada de Medi
Ambient. L’ajuntament
compta des d’aquesta setmana
amb un nou vehicle en propie-
tat adquirit mitjançant el Pla E
com a subministrament per al
projecte del Polvorí dels Cin-
gles, en aquests moments en
execució. El vehicle, de la casa
Renault, està equipat amb grua
i caixa basculant i ha tengut un
cost d’una 40.000 euros.
Cal recordar que l’Ajuntament
disposa d’un parc mòbil obso-
let que, aquesta legislatura,
l’ha obligat a recórrer a la fór-
mula del lloguer per a disposar
de vehicles de feina per a les
brigades d’obra. El batle i el
regidor de Bens i Serveis van
presentar dimarts el nou vehi-
cle.

Quaranta
inscrits a
la fira del
Comerç

Ll.G.
Quaranta botigues de

Sóller i el Port ja s’han ins-
crit a la Fira del Comerç
que es celebrarà a la gran
carpa instal·lada al camp de
futbol del Port de Sóller els
propers dies 5, 6, 7 i 8 de
desembre. La iniciativa su-
posa enguany una major
despesa per a les empreses
degut als retalls en els ajuts
oficials. Així, per prendre
part en la Fira del Comerç
les botigues hauran de satis-
fer una inscripció de 250
euros tot i els comerços afi-
liats a Pimeco tendran sub-
vencionada en part aquesta
quota. Des de la organitza-
ció s’ha recordat que els
inscripcions a la Fira es po-
dran fer fins el proper dia 30
de novembre quan es cele-
brarà la darrera reunió de
participants.

La Fira compta amb el
suport de l’IDI, la
Conselleria de Comerç i
Indústria, l’ajuntament de
Sóller, Pimeco i el grup Trui
que en du la organització.


