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SÓLLER
Dissabte, 9 de maig del 2020

Passejant per Sóller haureu vist les 4 places que
tenim: la Constitució, la de
l’Arrabal, la d’Estiradors i la
d’Amèrica, travessada per
la Gran Via, actualment en
construcció. A la de la
Constitució tenim un brollador pagat de la butxaca
del nostre il·lustríssim
bisbe, D. Bernardo Nadal.
També gràcies a ell se va
conduir s’aigua de sa Font
de s’Uyet cap a Plaça.
Vist ara tot l’entorn de la
nostra Vila, en podem centrar en els diversos edificis que la conformen.
Destaca la Casa Consitorial començada a construirse l’any 1662 i acaba l’any 1733. Cal a dir que ja hi ha
un projecte d’ampliació i remodelació aprovat. Destaca
la seva torre amb campanar.
L’Hospital existeix des de 1324, amb el seu temple i
ofereix servei a pobres que són alimentats i assistits.
Cal a dir que a Sóller la mendicitat pública no esta permesa.
El Claustre del Convent pertany al municipi que
l’usa per a serveis públics. En ell es va instal·lar la primera Exposición Balear, l’any passat (1887).
També destaca la casa-posada de Can Prhom per
haver-s’hi allotjat Isabell II amb el seu fill Alfons, dia
15 de setembre de 1860.
La de can Mayol d’es Castellet, per haver escrit, baix
els seus tarongers del jardí, les seves inspiradores poesies D. José Luís Pons.
També destaca l’Església Parroquial que comença a
edificar-se en el segle XVI i no s’acabà fins al XVIII;
essent beneïda dia 15 d’agost de 1711. Encara que la
capella major i l’ornamentació no va estar llesta fins
l’any 1827.
Murades, els desagradables fets de 1561 motivaren

Serveis: teatre de la
Sociedad
Defensora
Sollerense; també n’hi ha
un altre de petit a la casa de
don Domingo Rullán, al
carrer de cementiri n.º 16.

el tancament del temple i el cemeteri-fossar, el projecte fixava la construcció també de quatre torres, una a
cada cap de cantó de les murades, però sols s’arriba a
construir una que fou esbucada, i també part de la murada, fa pocs anys; el 1891. Tot per a donar
més espai a la plaça de la
Constitució.
Tancaré aquesta guia de Sóller i la
seva passejada amb algunes dades importants.
Clergue: El Clergue està format actualment pel capellà - ecòmon: D. Rafel
Nicolau i Gual i els Vicaris D. Jaime
Sastre, D. Antonio Buazà i D. José Pastor.
Festes: 2on diumenge de Maig, festa de
la Victòria; 24 d’agost, Sant Bartomeu
(patró); 9 de febrer Santa Apol·loni ( Port)
; Diumenge de l’Angel, Sant Ramón de
Penyafort; 25 de novembre Santa Catalina
màrtir.

«Plaza de Toros, en la calle
del Cementerio existe una
bastante capaz, donde, cuando no se torea, se dan funciones de gimnasia ú otra clase
de espectáculos».
Sanitat
Marítima:
Director D. Andrés Pastor
(carrer Isabel II , 36).
Vapores: Leon de Oro ,
servei entre Sóller, Barcelona , Cette y vice-versa.
Telègraf: La estació s’obri a les 7 a l’’estiu i a les 8 a
l’hivern.
Diligències: Administració , Carrer Principe n
6. Surt es carruatge a les 4 del matí , diari.
Casa de menjars: Morell Lucas, plaça de la
Constitución 5.
Ajuntament: Batle D. José Serra Aulet.
Metges: Andreu Pastor (Isabel II, 36)
Amador Enseñat (Victòria,17).
Guardia Civil: Té el seu quarter al claustre
del Convent. El cos consta de cinc guàrdies
civils i un sergent.
Fins aquí la nostra passejada per Sóller.
Segur que d’amena i engrescadora que ha
estat no us heu cansat gens.
Us desitjo molta salut que passeu un
bons dies. Suposo que ja ho heu esbrinat
al llarg de la lectura, per fer aquest viatge hem usat la Guia de Sóller de D. José
Rullan i Mir. Editada a Sóller l’any 1898
a l’impremta La Sinceridad.

