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Benvolgut amic: 
 
                 L’11de juliol, el setmanari Sóller, degà de la premsa forana de 
Mallorca, complirà 125 anys d'existència, una fita que el situa entre les 
publicacions periòdiques de més edat de tot l'Estat. El Sóller tradicionalment ha 
festejat aquests esdeveniments amb un número extraordinari –els 25, 50, 75 i 100 
anys. El 125 aniversari, volem celebrar-lo igualment amb un número especial, en 
el qual seria per a nosaltres un honor comptar amb la vostra col·laboració.  
                En els números extraordinaris publicats amb motiu dels  aniversaris 
anteriors, hi col·laboraren sollerics il· lustres - professionals, polítics, escriptors, 
poetes, artistes, científics, periodistes, etc. També hi varen tenir un espai les 
nombroses institucions socials, esportives i culturals de las nostra Vall i les 
principals autoritats municipals, illenques, autonòmiques i de l'Estat. D’altres 
persones no solleriques, distingides per l’excel·lència del seu treball, hi aportaren 
igualment el seu testimoni en prova de l’amor que professen a la nostra ciutat. 
Són poques les famílies de Sóller que no conservin tots o alguns números 
especials entre els seus records més preuats. Volem que el número dels 125 anys 
tengui almenys la mateixa categoria per guanyar-se, en el futur, un lloc al costat 
dels anteriors.  
                Durant els 25 anys que han transcorregut des de la publicació de 
l’especial del Centenari, alguns dels sollerics que hi col·laboraren ja ens han 
deixat. També volem que aquest número sigui un record i un homenatge a la seva 
tasca. Igualment, en aquest quart de segle Sóller ha viscut moments històrics, 
només comparables a  fites tan importants com varen ser la fundació del Tren o 
l'impuls a la indústria tèxtil. Ens referim, entre altres esdeveniments, a l'obertura 
del túnel de Sóller, que ha canviat en molts d’aspectes la realitat present i futura 
de la Vall i de la comarca (mentre que l'any 1985 era només un projecte). També 
durant aquest temps han nascut a Sóller noves entitats culturals i científiques, que 
han fet de la nostra ciutat un referent cultural de la comunitat autònoma balear.  
Tots aquests aspectes seran adequadament tractats en el número que projectam, i 
que tan sols serà possible si comptam amb la col·laboració dels protagonistes del 
canvi. 



               Atès que només manquen quatre mesos per a la seva publicació, us 
agrairíem que, si acceptau de participar-hi, ens faceu arribar la vostra 
col·laboració com abans millor, si és possible per correu electrònic. Els originals 
poden versar sobre la temàtica que us resulti més atractiva, relacionada o no amb 
la vostra activitat; i, en la mesura del que sia possible, referida a la nostra ciutat o 
comarca. Evidentment, els escrits, que per favor no incloguin més de 500 
paraules, poden anar acompanyats dels documents gràfics (antics o actuals) que 
considereu oportuns. Per raons de calendari, hauríem de disposar dels originals, 
com a tard, el divendres dia 30 d'abril. Per a qualsevol dubte o aclariment, no 
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, ja sigui per telèfon (971-634633) o 
per correu electrònic   (redaccio@setmanarisoller.cat). 
              Volem agrair-vos des d’ara mateix la vostra col·laboració, i aprofitam 
l’avinentesa per reiterar-vos el testimoni del nostre apreci. 
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