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Retiren l’obra de Llimona de Son
Sang sense control de Patrimoni
El titular ho havia notificat però la Vila no advertí que era un bé catalogat
Ll.G.

L’executiu deu encara més de sos anys de subvenció.

El Govern ingressa
l’ajuda del peatge
de dos mesos
Ll.G.
Els usuaris del túnel de
Sóller residents a Sóller i
Fornalutx, amb dret a descompte i que tenen concedida la subvenció del Govern
han vist aquests dies en els
seus comptes un ingrés corresponent a dos mesos de
peatge.
Es tracta d’un quantitat,
en general, poc significativa
si es té en compte que l’executiu té pendent de pagament la subvenció des del
mes de febrer del 2011. A
mitjans del 2012 el Govern
va ingressar altre mes als
usuaris, uns 250.000 euros
en total, però ha trigat mig
any a realitzar el segon ingrés.

Després que els batles de
Sóller i Fornalutx, Carlos
Simarro (PP) i Joan Albertí
(PP) es reunissin la setmana
passada amb el president del
Govern, José Ramón Bauzá,
per demanar-li una vegada
més que es comencés a liquidar el deute, finalment
s’han rebut els primers abonaments.
Simarro ha assegurat que
Bauzá s’ha compromès a
«anar regularitzant el deute
segons possibilitats de tresoreria» i ha recordat que «almenys aquest any els pressupostos de la CAIB tenen
una partida per al peatge
dotada amb 1,5 milions».
Els residents amb dret a subvenció són uns 5.500.

I el Consell autoritza
el Túnel a pujar tarifes
R.S.S.
I mentrestant el Consell
de Mallorca aprovà dijous,
per segona vegada en menys
d’un any, un nou increment
de les tarifes del peatge del
túnel de Sóller. L’augment
mitjà serà del 2,2% degut a
l’aplicació de l’IPC. Ara , els
turismes passaran a pagar
5,05 euros (1,30 euros si són
residents de la Vall); les
motos, 2 euros (0,5 euros els

residents); els autobusos i
camions petits, 7,90 euros (2
euros els residents); i els camions de dos eixos, 9 euros
(2,30 euros els residents).
L’acord s’aprovà amb el suport del PP, l’abstenció dels
socialistes i el vot en contra
de MÉS, que tornà a demanar, sense èxit, que es modifiqui el conveni de carreteres
per rescatar la concessió del
túnel.

L’escultura de Josep
Llimona, un dels elements artístics més valuosos del cementeri municipal i bé patrimonial catalogat, tornarà al
seu lloc quan hagi estat restaurada en un taller especialitzat. Així ho diu l’instància que
un representant del titular de
la sepultura presentà a
l’Ajuntament l’octubre passat
«notificant» que el conjunt escultural seria retirat amb
aquest fi.
Dies enrere algunes persones que visitaren Son Sang es
veieren sorpreses per la «desaparició» de la famosa escultura i ho posaren en coneixement de l’Ajuntament. L’obra
està catalogada com a bé patrimonial i així figura al catàleg municipal. Es per això que
l’Ajuntament -alertat de que
un mestre d’obres havia retirat
l’escultura per ordre dels propietaris- en un primer moment
negà tenir-ne cap coneixement i per tant l’actuació tampoc no tenia la supervisió de
del Consell.
Després de botar la notícia
als mitjans de Palma el regidor d’Obres i Urbanisme,
Gabriel Darder, assegurava
que «sí que hi havia hagut una
instància». El fet és que
l’ajuntament no arribà a autoritzar aquesta actuació però

Ll.G.
L’associació per la
Revitalització dels centres
Antics (ARCA) ha presentat
denúncia davant el Consell
de Mallorca per la retirada de
l’escultura de Josep Llimona
del cementeri de Sóller.
L’entitat, mitjançant un comunicat remès ahir als mitjans, afirma que també farà
arribar l’esmentada denúncia
a l’Ajuntament de Sóller per
que «actui». ARCA afirma
que «el conjunt escultòric va
ser retirat pels propietaris
sense cumplir cap legalitat»
Conjunt
Recorda també que
«aquest conjunt escultòric és
un bé catalogat per

El conjunt escultòric de principis del segle XX és un dels més valuosos del cementeri.

Estat actual de la sepultura, ja sense l’escultura.

ARCA denuncia al
Consell la retirada de
l’escultura de Llimona
l’Ajuntament i per tant, si es
vol dur a terme una rehabilitació, primer s’ha de presentar un projecte i després
comptar amb els respectius
permissos per part de les administracions competents en
matèria de patrimoni històric» i que «el cementeri és un
conjunt monumental en sí
mateix i per tant no es poden
treure elements patrimonials
del seu interior sense garantia de Patrimoni i de retorn».
ARCA veu amb «molta pre-

ocupació la forma en que
s’ha actuat, on uns particulars han decidit fer una remoció d’un bé catalogat i l’administració ha actuat de
forma pasiva, sense posar
cap condició i explicació alguna» Recorda que « estem
parlant d’una escultura funerària, llavors la seva ubicació
ha de ser el cementiri vell de
Sóller, que està considerat un
conjunt monumental de primer ordre i així ho consideren els especialistes».

Construcciones
Excavaciones
Proyectos
Trabajos en piedra

tampoc no advertí que la
«tomba 249» a la que feia referència l’instància era en realitat la de la famosa obra d’art.
Darder va donar dimecres
per resolt el «misteri» i va llevar ferro a la retirada de l’escultura sense el degut control
de Patrimoni. El regidor
admet un «descuit» municipal, ja que no es va donar a la
instància el correcte conducte
administratiu, però ho atribuí
a un error i descartà que hi hagués «mala fe» ja que l’obra
retornarà al cementeri.

Albaïna
critica les
càmeres
Ll.G.
El Col·lectiu Albaïna ha
denunciat a través d’un comunicat el que qualifica de « mesures d’hipervigilància que es
volen implantar a Sóller». Tal
i com vam informar en la darrera edició l’Ajuntament ha
obtingut l’autorització de la
Delegació del Govern per instal·lar una vintena de càmeres
als aparcaments públics i al
carrer on viu el batle.
Albaïna considera que
aquesta autorització suposarà
una «intrusió en la vida privada dels sollerics.
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