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Els Xeremiers de Sóller
assoleixen un nou èxit,
ara a terres alemanyes
M.A.C
Els Xeremiers de Sóller es
desplaçaren el passat cap de setmana a Alemanya, concretament a Balingen, per tal de participar al festival “Sackpfeifen in
Schwaben”, un festival de xeremies de Suabia, que es fa cada
tres anys.
Balingen és una ciutat de
d’uns 33000 habitants situada al
sud-oest d’Alemanya i forma
part de l’estat federat de BadenWurtemberg.
Cal recordar que els Xeremiers de Sóller ja havien participat
a l’edició anterior del festival i,
com aleshores, la seva actuació
va provocar l’admiració de la
gent, tant per la música com per
la indumentària, tot i que per
motius d’organització el nombre
de membres esta reduït a set, la
qual cosa va anar en detriment
de la qualitat musical que pogueren oferir.
Tots els comentaris que es
sentien sobre els Xeremiers eren
més que satisfactoris i, fins tot,
un diari local va escollir la imatge dels Xeremiers de Sóller per
anunciar l’obertura del festival.
A destacar, com a més espe-

cial, l’actuació que feren amb
tots els grups a l’Stadtkirche,
l’esglèsia de la ciutat d’estil
gòtic que data del segle XVIII.
En aquest festival hi han participat 22 grups i, cal dir, que els
Xeremiers de Sóller pogueren
saludar a coneguts arribats de
Portugal, Galícia o Sardenya,
entre d’altres.
L’única nota negativa del festival va ser que un dels membres
dels Xeremiers de Sóller va patir
un cop de fred, va ploure la majoria de dies, i va estar tres dies
indisposat sense poder actuar.
Dir que ja han estat convidats
a participar a un festival de música i ball a celebrar també a Balingen a finals del proper mes
d’abril i en el qual no hi haurà limitació de places, la qual cosa
permetrà que hi acudeixin tots
els membres del grup.
La participació en aquest festival ha permès als membres
dels Xeremiers de Sóller fer
contactes amb gent d’altres
grups que els han obert les portes a participar en el futur, i quan
sigui possible, a festivals d’altres països com ara a Estònia o
Grècia. Però d’això ja hi haurà
temps de parlar-ne.

Canaricultura

Llops i Ferrerets visitaren l’exposició de canaricultura al Victòria.

M.A.C
La finalitat de l’Agrupació de
Canaricultors de Sóller, tal com
figuren als Estatuts, és fomentar
la Defensa de la Naturalesa mitjançant la reproducció en captivitat de les espècies ornitològiques d’acord amb la normativa
vigent, la promoció i divulgació
en el seu àmbit d’actuació per
inculcar l’amor als ocells i la
seva protecció, fonamentats
amb l’estudi i investigació de
tècniques de cria de les diferents
espècies i baix una dimensió essencialment esportiva per estimular dites activitats. Per això
anualment organitzam el
“CONCURS – EXPOSICIÓ
DE CANARICULTURA”.
Aprofitant aquesta activitat, el
dissabte 10 d’octubre, vàrem celebrar la “III Jornada Tècnica i
Pràctica” que compte amb el su-

Escoltant les explicacions d’un juge mentre veuen els canaris.

Els escoltes participaren a la
jornada tècnica de canaricultura
port del Departament de Medi
Ambient i Natura del Consell de
Mallorca, oberta a tots els canaricultors federats (actualment
més de 600 a les II.BB.) així
com a tota persona interessada
amb l’estudi i la investigació del
medi. La jornada fou impartida
pels jutges internacionals del
concurs, tots ells del col·legi de
jutges de la Federació Ornitològica Andalusa, actuant com a
ponents el Sr. Ricardo Rodriguez, Sr. Eduardo Montesinos,
Sr. Enrique Gómez i Sr. Pedro
Milla.
El programa de divulgació es

basà en: la preparació de les parelles, prevenció i cura, així com
l’alimentació dels ocells. La varietat de gammes d’ocells presentats a concurs ( foren més de
700 ), permet gaudir a tot aficionat d’uns dies de convivència,
compartint experiències baix
l’assessorament tècnic i pràctic
dels jutges del concurs. Una fita
que dona una magnitud força
consolidada del que representa
la celebració d’aquest esdeveniment cultural i social arrelat a la
nostra Vall i pionera a nivell de
les Balears.
Cal dir que dintre el marc de

dita jornada, els grups de “ferrerets” i “llops” de l’Agrupament
Escolta “Capità Angelats” visitaren l’exposició acompanyats
pels seus monitors i guiats pels
jutges del concurs, que com es
pot veure a les fotos, escoltarem
amb atenció les explicacions
que es donaren.
Per tots ells va tota una experiència doncs pogueren conèixer
detalls sobre una activitat que
per a ells era desconeguda com
la canaricultura. Els mateixos
jutges i els canaricultors sollerics els donaren tota mena d’explicacions.

