
SOCIETAT I CULTURA
11SÓLLER

Dissabte, 5 de juny del 2010

Arriba el II Concurs
de Fotografia
submarina al Port

M.A.C

Per segon any consecutiu,
el Club Nàutic de Sóller, i
més concretament la seva vo-
calia de submarinisme, orga-
nitza el II Concurs de Foto-
grafia Subaquàtica amb bote-
lles.

L’objectiu no és altre que
seguir promovent la creació
d’una reserva marina a la
costa nord, per tal que la gent
pugui gaudir de les especta-
culars imatges submarines,
de les espècies de la mediter-
rània i donar a conèixer la
bellesa de l’esport del sub-
marinisme d’observació.

Podem avançar que
aquesta segona edició del
concurs comptava ja amb
una trentena d’inscrits, buss-
sejadors alguns dels quals
són fotògrafs de gran renom
nacional.

Avui mateix, a partir de

les 8.30 h, es sortirà des de la
seu del Club Nàutic amb la
intenció de fer dues immersi-
ons, durant les quals es po-
dran recopilar un màxim de
100 fotografies per concur-
sant, de les quals s’hauran
d’elegir una col·lecció de 6
fotografies, ambient amb
model, ambient sense model,
peix de primer pla, peix sen-
cer o cordumen, macro no
peiox i macro selectu (crus-
taci).

Val a dir que hi haurà dues
categories, una de càmara
compacte i l’altra de càmara
rèflex.

Les fotografies guanyado-
res, juntament amb una peti-
ta filmació de la prova, es po-
dran veure el proper dia 19
de juny al Museu de la Mar,
del Port de Sóller, on es farà
el lliurament de premis a par-
tir de les 20 h.

Alguns dels premiats a l’edició de l’any passat.

Demà, l’Església celebra la
solemnitat del Corpus Christi
La solemne celebració eucarística serà a les 19 h i tot seguit la processó

M.A.C

L’Església celebra demà la
solemnitat del Corpus, festa
del Cos i la Sang de Crist la
qual compta amb gran devoció
a la Vall, doncs sempre comp-
ta amb molta presència de fi-
dels.

Des de divendres i fins avui
mateix, es fa el tridu, amb l’ex-
posició del Santíssim a partir
de les 17.30 h, mentre que a les
18.30 h hi haurà el res de ves-
pres.

La solemne celebració prò-
pia d’aquesta festa serà a partir
de les 19 h i serà concelebrada
pels Rectors Solidaris de la
Vall.

Aquest dia dita solemne ce-
lebració es perllonga amb la
processó, per retre culte a la
presència real de Crist en el sa-
grament de l’Eucaristia, per la
qual cosa, i com a signe de ve-
neració i amor a l’eucaristia es
demana als veïnats dels carrers
per on transcorrerà la processó
la seva participació assistint-hi
i adornant amb cossiols i do-
massos els carrers i façanes de

les cases.
La processó presidida pel

Santíssim, acompanyat pels fi-
dels, els nins i nines que en-
guany han fet la Primera Co-
munió i la Banda de Música,
seguirà el seu itinerari habitu-

al, és a dir, sortida de sant Bar-
tomeu, Plaça Constitució,
Born, Plaça d’Espanya, santa
Bàrbara, Plaça Antoni Maura,
Sant Jaume, Moragues, Ba-
tach, Lluna i Plaça, seguint les
vies del tramvia i entrada a la

Parròquia. Com és costum, a
l’atri hi haurà la benedicció
amb el Santíssim i la posterior
reserva.

Tothom està ben convidat a
participar de tots aquests actes
programats.

La processó del Corpus tornarà demà a fer el seu recorregut habitual pels nostres carrers.

M.A.C

Amb l’arribada del mes de
juny arriben un any més els
sempre temuts exàmens de Se-
lectivitat que els alumnes
aquests dies ja preparen a les
totes.

Enguany sembla que s’ha
incrementat el nombre d’alum-
nes de l’Institut Guillem
Colom que enguany afronta-
ran aquests exàmens per poder
accedir a la universitat.

Així, segons dades facilita-

des pel mateix centre, seran un
total de 26 els alumnes de
l’institut que faran la selectivi-
tat, sis més que l’any passat.

D’aquests, la majoria, un
total de 16, provenen de la
branca d’humanitats i ciències

socials, és a dir, de lletres,
mentre que els 10 restants són
de ciències naturals.

Tots ells acudiran a la Selec-
tivitat amb l’objectiu d’inten-
tar aprovar-la i treure això
d’enmig.

Recordem que les proves de
Selectivitat s’havien d’iniciar
aquest proper dimarts dia 8 de
juny, però la coincidència amb
la jornada de vaga convocada
per aquest mateix dia en el sec-
tor públic contra les mesures
restrictives aprovades pel go-
vern Zapatero, ha obligat a
ajornar 24 hores l’inici dels
exàmens, és a dir, fins a l’ende-
mà dimecres dia 9, decisió que
no a tots els estudiants que s’hi
han de presentar ha caigut pre-
cisament bé.

M.A.C
El grup de teatre Corriola,

tal i com s’havia anunciat, va
dur a terme el passat cap de
setmana la reposició de la seva
darrera obra “Arsènic per com-
passió”.

Després de l’èxit que obtin-
gué el dia de l’estrena i en les
tres funcions restants, i en res-
posta a la demanda del públic,
molt del qual es quedà sense
poder-la veure, el grup, amb
bon criteri, va decidir donar
aquesta nova oportunitat de
poder veure l’obra, a més, va
ser possible mantenir el deco-

rat muntat durant aquestes set-
manes.

Les dues darreres funcions
que s’havien programat moti-
varen que el TeatreVictòria es
tornàs a pràcticament omplir
els dos dies per tornar a veure
la bona feina dels actors i ac-
trius que formen el grup Corri-
ola. I és que tots ells, 13 en
aquesta obra, tornaren a brillar
a gran altura i el públic ho rea-
firmà amb grans aplaudiments.

Recordem que l’obra narra-
va la divertida història de dues
germanes residents a una casa
vora el cementiri.

Positiva resposta del
públic a la reposició
de l’obra de Corriola

Educació

26 alumnes de l’IES
Guillem Colom es
presenten a Selectivitat


