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Demà,
concert de
Pasqua de
Pro Música
M.A.C
El cor solleric Pro Musica
Chorus de Sóller, dirigit per
Pep Alarcon oferirà el seu
concert de Setmana Santa que
tindrà lloc demà diumenge
29 de març, com sempre, a
l’Església del Convent dels
SSCC de Sóller.
En aquesta ocasió serà un
concert diferent, ja que l’actuació constarà de dues parts:
A les 19:00h participaran a
la missa dominical oferint la
Missa de Passió amb la interpretació de diferents corals de
la Johannes-Passion de J. S.
Bach.
Petit concert
En acabar, cap a les
19:30h, continuaran amb un
petit concert amb temes de
música sacra i fragments corals del Gloria d’Antonio
Vivaldi.
Comptaran amb la col·laboració de David Mohedano
que, un cop més, ja ho ha fet
en anteriors ocasions, acompanyarà al cor tocant el
piano.
S’hi espera una bona assistència de públic disposat a
passar una estona agradable
amb els cants del cor solleric.
L’entrada és gratuïta, amb
donatiu voluntari, cadascú pot
aportar el que vulgui o el que
pugui.
Avui a Ciutat
Està previst que avui dissabte l’ofereixin també a la
Parròquia de Santa Clara a
Ciutat a partir de les 18 h.
Ja és habitual que el cor solleric ofereixi alguna actuació
en dates properes a la
Setmana Santa, i enguany no
serà una excepció.
Un esdeveniment musical
singular que segur que valdrà
la pena i del que es podrà gaudir demà diumenge a
l’Església dels Convent dels
Sagrat Cors, escenari habitual
dels seus concerts.

Vine a cercar la teva
experiència de viatge
C/ Bauzá, 9
07100 Sóller
paualemany@e-savia.net
T. 971 633 350
F. 971 633 312
www.sollertours-mallorca.com

Marga Pocoví estrena
“Valentes Dones” el
dissabte de Sa Fira
M.A.C
Poc a poc es van coneixent detalls del programa de
la Fira i Firó de maig, i
aquesta setmana podem
confirmar que l’estrena de
la canço de Marga Pocoví
“Valentes Dones” serà el
dissabte de Sa Fira, dia en el
que la cantautora actuarà a
Plaça.
El mateix dia està prevista l’actuació de “La Movida
Madrilenya”, que comptarà
amb la presència de mem-

bres de grups com Tam Tam
Go, Cómplices i no Me
Pises que llevo chanclas”,
que cantaran cançons dels
anys 80 de grups com
Nacha Pop, Golpes Bajos
Los Secretos.
Prèviament, la primera
revetlla serà el divendres dia
8 de maig, amb l’actuació
de Fora des Sembrat, BOC
o Animaacústica.
I el diumenge hi haurà
nit de revista i després la
Revetlla d’Armes.

Firó
Per altra banda, i pel que
fa al Firó, l’Ajuntament ha
decidit enguany reduir el
nombre de pólvora, a 40
quilos, 10 menys que l’any
passat, mentre que els escopeters tindran també menys
cartutxos.
Per acabar, dir que els
col·lectius del Firó tenen
previst començar a muntar
les seves parades a Plaça a
partir de l’11 d’abril.

Associacions
M.A.C
El Cercle Solleric compta des de diumenge amb un
nou president, Jaume
Antoni Aguiló, després
que, tal i com s’esperava,
va ser l’únic candidat que
es va presentar, essent elegit per aclamació i sense necessitat de votació.
Aguiló, que ja formava
part de l’anterior directiva,
substitueix a Joan Socias, a
qui va agrair la gran labor
que ha fet al front de la societat, igual que als directius
que decidiren no continuar.
La nova directiva és:
Jaume Antoni Aguiló (president), Miquel Arbona
Payeras i Bartomeu Oliver
Guasp (vicepresidents),
Francesc Rullan Vila (secretari), Carles Viada (vicesecretari i secció d’escacs),
Mateu Mayol Mayol (tresorer), Jaume Palou Pizà
(comptador),
Francesc
Martínez Deyà, Joan Mayol
Bisbal, Toni Socias Colom,

El Cercle Solleric ja
compta amb un
nou president

Del Port a Can Costurer
i a Sa Figuera
Un dia d’inseguretat climatològica, convida a prendre el
risc de fer una excursió. Eren les nou del matí i decidírem partir en Llorenç i un servidor. Anem pel camí vell, vorera del
Túnel de Sa Mola. Fèiem via i ja al Coll des Borrassà, baixem
en direcció a Ses Argiles. Un cop passat les instal·lacions de
tennis, agafem a l’esquerra pel camí de Son Blanco, també es
diu camí vell de Bàlitx. Quan som a alt, creuem la carretera
del Puig Major i agafem la drecera que ens durà a Can
Costurer.
Ha sortit el sol, ja no amenaça el temps. De cop podem observar les vistes encantadores de la serra i, a baix, el nostre estimat Sóller. Continuem pujant molt de trossos d’escala empedrada, feta pels avantpassats, que ho cuidaven amb molta
cura, ja que aleshores era de gran necessitat. Doncs, seguim
pujant i ens trobem amb la font que he il·lustrada, com podeu
veure.
Tot i la fatiga que ens provoca la pujada, seguim caminat. A
l’alt de l’encreuament hi ha els indicadors; primer a la dreta
camí de la Figuera per anar a Fornalutx i a Sóller a l’esquerra,
unes passes més endavant, tot dret, hi ha el camí de Bàlitx,
Tuent i Calobra, a l’esquerra el camí de Sa Figuera per anar al
Port. Nosaltres seguirem aquest darrer indret. Ens entretenim
a veure els marges i les formes de la seva construcció, formant
Flors, a més, a cada tros hi ha el trenca files, fet amb la intenció d’evitar que els esboldrecs fossin majors. El camí tot és pla
i baixada, passem per diferents finques i cases i arribem a la
carretera de Sa Figuera, baixem ben despresa fins a la Rotonda
del Túnel de Sa Mola.
Una bona excursió que ha tingut un poc de tot: natura, muntanya, bons camins i bones vistes. El recorregut l’hem fet amb
dues hores i mitja.

La nova directiva que estarà al front de la societat.

Francesc Fiol, Toni Sunyer,
Miquel A. Socias Miró i
Antònia Miró són els vocals.
Prèviament s’havia fet
l’assemblea ordinària, la

darrera presidida per Joan
Socias, que va transcórrer
amb normalitat, informantse que hi ha un lleuger superàvit.

Firó
 Excursió del Firó. Els Col·lectius del Firó tornen a organitzar, un any
més, l’anomenada excursió del Firó, la qual tindrà lloc el proper dissabte dia 11
d’abril amb inici a les 9 del matí. Serà una visita guiada dirigida per l’historiador Toni Quetglas.
L’excursió anirà per diferents indrets on, segons la història passaren els capítols

del Firó, com ara s’Illeta, Torre Picada, Ca’n Tamany, entre d’altres. Els interessats ja es poden inscriure a l’Oficina de Joventut a Son Angelats fins el 10 d’abril.
Aquest serà un dels primers actes que es faran cara a la propera Fira de Maig.
Igualment, esmentar que es segueix treballant en l’elaboració del pla de seguretat del Firó.

