
LOCAL
7SÓLLER

Dissabte, 27 de març del 2010

Ll.G.

L’Institut Nacional de Mete-
orologia ha qualificat el mes de
març que ara acaba d’ «anòmal»
pel que fa a les temperatures ja
que si es consulta l’evolució his-
tòrica d’aquest mes, les tempe-
ratures se situen entre «un i dos
graus per sota» de la mitjana i, a
més, «l’hivern ha arribat al seu
final amb més fred del normal».
Segons Maria José Guerrero,
portaveu de l’Agència estatal de
Meteorologia (Aemet) a Bale-
ars, «ja el mes de febrer, les tem-
peratures diürnes van estar lleu-
gerament per sota del normal i
les nocturnes per damunt», amb
unes precipitacions significati-
ves.

Aquest hivern ha nevat en di-
verses ocasions tot i que a la
serra s’han enregistrat tres pre-
cipitacions significatives en
forma de neu els mesos de gener
, febrer i març, aquesta darrera
especialment tardana i més si es
té en compte que va arribar a la
cota zero a molts punts de l’illa.

Els meteoròlegs no s’atrevei-
xen a qualificar l’hivern 2009-
2010 d’especialment «fred» ja
que degut a que han proliferat
els dies tapats les temperatures
nocturnes no han davallat tant

com en altres hiverns.
Pel que fa a les precipitaci-

ons, a Sóller durant els tres
mesos de l’estació s’han recollit
un total de 361,5 litres, per la
qual cosa l’hivern es pot qualifi-
car de plujós. Tot i això el més
destacable és que en els tres
mesos d’hivern s’han registrat
precipitacions durant 50 dies, 20
dels quals han plogut quantitats
inapreciables o inferiors a un
litre per metre quadrat. La pri-
mavera va començar oficial-
ment el passat dissabte dia 20 a
les 18,23 hores.

Ll. Garcia

Divendres passat es va cele-
brar al Port una primera reunió
per a tractar el tema de la futu-
ra reserva marina de s’Illeta.

La directora general de
Pesca, Patrícia Arbona, junta-
ment amb Antoni Grau, res-
ponsable de serveis de recur-
sos marins de Balears i diver-
sos tècnics de la Conselleria,
entre d’ells el solleric Antoni
Frau, van explicar als pesca-
dors del Port els avantatges
que suposaria per a la zona la
creació d’aquesta reserva, im-
pulsada pel club nàutic.

Per a reforçar la visió del
Govern també van assistir a la
reunió representants dels pes-
cadors de Cala Rajada i la Co-
lònia de Sant Jordi, zones que
s’han vist molt beneficiades
per les respectives reserves ja
que els pescadors del Port de
Sóller tenen encara alguns
dubtes sobre la idoneïtat
d’aquesta protecció tal com
s’ha plantejat des del sector
d’esbarjo.

Els tècnics van explicar que

la zona escollida reuneix molt
bones condicions per a la cre-
ació de la reserva. En un pri-
mer estudi realitzat s’ha vist
que la diversitat i abundància
de peixos i d’altres organismes

marins és «molt baixa» per
haver estat la zona esquilmada
per la pesca per la qual cosa la
protecció suposaria facilitar el
repoblament natural de la
zona. Per part de l’Ajuntament

hi assistiren els regidors Mi-
quel Gual i Catalina Esteva i
també hi assistiren Pep Mayol,
patró major de la confraria del
Port i Rafel Solivelles en nom
del club nàutic.

Tècnics del Govern Balear expliquen els
avantatges de crear la reserva marina
Hi assistiren pescadors de Cala Rajada i la Colònia, on les reserves han potenciat la pesca

Pescadors, nàutics, polítics i tècnics debateren diversos aspectes sober la protecció de la zona.

El Casal mostra
al conseller Joan
Font la Casa de
Sa Lluna

Ll.G.

Membres de la Junta di-
rectiva del Casal de Cultu-
ra-Museu de Sóller van vi-
sitar divendres passat la
casa de Sa Lluna amb el
conseller de Cultura del
Consell de Mallorca, Joan
Font, tot i que, fonts de l’en-
titat han manifestat que es
va tractar d’una visita «de
caire privat» aprofitant l’es-
tada de Font a Sóller per un
tema no relacionat amb el
Consell de Mallorca.

La casa de Sa Lluna és
un dels immobles més an-
tics del municipi (tal vegada
el més antic) que du el ma-
teix nom del principal car-
rer comercial del centre. La
casa data del segle XVI.

El Casal de Cultura va
obtenir l’immoble fa uns
anys per herència i de tot
d’una es va posar de mani-
fest el seu mal estat. Durant
l’anterior legislatura s’arri-
bà a un acord verbal amb el
Consell perquè l’organisme
es fes càrrec de la restaura-
ció, acord que no s’arribà a
formalitzar en un conveni.

STEI guanya
les eleccions de
personal laboral
de la Vila

Ll.G.

El sindicat STEI va gua-
nyar de forma ajustada les
eleccions sindicals corres-
ponents al personal laboral
de les cases de la Vila que
es van celebrar dilluns.
D’un cens de 24 laborals es
van emetre 22 vots corres-
ponents a un 91,7% (12
vots a favor d’STEI i 10 a
favor d’UGT), úniques for-
macions sindicals que es
presentaven. El represen-
tant sindical del personal la-
boral serà a partir d’araAn-
toni Ortiz.

Els funcionaris de carre-
ra podran votar els seus re-
presentants sindicals el pro-
per dia 22 d’abril en un su-
fragi que es preveu com
molt disputat. Uns 125 fun-
cionaris podran participar
en aquestes eleccions sindi-
cals. Cal esmentar que des-
prés d’aquestes eleccions el
personal contractat tendrà
només un representant ja
que el nombre de membres
de la junta de personal s’ha
reduït després del darrer re-
ajustament de la plantilla.

Un grup
de joves
organitzarà les
festes del Port

Ll.G.

La organització de les
festes de Sant Pere del
2010 serà gestionada per
un grup de joves de la bar-
riada marinera després que
aquests hagin arribat a un
acord amb l’Ajuntament.
S’ha de dir que enguany la
organització de l’esdeveni-
ment la se disputaven dos
grups de persones una ve-
gada que l’associació que
les ha organitzades durant
els darrers anys ja no ho
farà el 2010 per la retirada
del seu cap visible, el po-
pular Tolo Blau.

Segons ha pogut saber
aquest mitjà un grup de
joves han proposat al regi-
dor de festes, Guillem Ber-
nat fer-se càrrec de la orga-
nització. Una altra persona
del Port, molt coneguda a
la barriada marinera, també
s’havia oferit a fer-ho co-
municant-ho al regidor de-
legat del port, Tomàs Plo-
mer. La principal novetat
és que e enguany la festa es
podria traslladar a l’expla-
nada on hi havia l’antic
edifici de marineria.

La primavera començà dia 20.

Acaba l’hivern 2009-
2010 que ha estat
especialment «dur»


