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França a la Vall de
Sóller prepara noves
propostes pels socis

M.A.C

L’Associació França a la
Vall de Sóller prepara noves
propostes per aquestes prope-
res setmanes i dirigides espe-
cialment als seus socis que
acostumen a participar de
forma massiva a totes les acti-
vitats.

Així, dijous estava previst
el final de temporada dels cur-
sos de francès amb un refresc,
mentre que avui tenen previs-
ta una nova excursió que, en
aquest cas, es tracta d’una vi-
sita cultural a Alcúdia.

Allí s’anirà a veure les ins-

tal·lacions de la Fundació Ja-
kober, les quals, per cert, ja vi-
sitaren l’any passat, però ara
han decidit tornar-hi per poder
acabar de veure aquest espai
cultural.

Per altra banda, França a la
Vall de Sóller ha anunciat que
enguany, i com ja va fer l’any
passat, tornarà a participar a la
Fira de la Taronja, que comen-
çarà el proper dissabte dia 5 de
juny a Plaça amb diferents ac-
tivitats, per després continuar
fins el 21 de juny a diferents
restaurants de la nostra comar-
ca.

Recollits varis contenidors de fems i
deixalles del fons de la badia en una
intensa jornada de neteja submarina

Ll. Garcia
Uns cinquanta voluntaris van

participar diumenge de matí en
una neteja submarina de tota la
badia de Sóller i zones adjacents
aconseguint treure del fons de la
mar varis contenidors de fems i
deixalles de tot tipus, des de ma-
tèria orgànica i restes vegetals ar-
rossegats pels torrents fins ferros,
restes de xarxes, rodes de cotxes,
vidres i tota casta de materials
contaminants.

L’activitat va ser organitzada
un any més per la secció de sub-
marinisme del Club Nàutic de

Sóller en un nou intent de cridar
l’atenció envers la conservació
dels fons marins. Més de 30 sub-
marinistes van realitzar tot un
matí d’immersions i recolliren els
materials que deixaren en un
contenidor situat devora Can Ge-
nerós, a més d’altres objectes di-
versos que foren retirats dilluns
pels serveis de neteja. Fins i tot
entre els objectes recuperats del
fons hi havia un motor nàutic
complet, segurament procedent
d’alguna embarcació de tipus
pesquer.

Les operacions de neteja es

van centrar tant dins la badia com
també a Ses Cambres.

L’acte comptà amb la col·la-
boració de l’Associació Hotele-
ra, de l’Ajuntament, del centre de
busseig Octopus, Creu Roja i de
Protecció Civil de Sóller, que ho
va coorganitzar juntament amb el
Club Nàutic.

L’iniciativa també s’emmarca
enguany dins la campanya de
conscienciació per aconseguir
per a Sóller una reserva marina .

Ja fa un parell d’anys que s’or-
ganitza amb èxit de participació
i bons resultats aquesta diada. Més de 50 voluntaris hi van participar. Hi assistiren el batle i diversos regidors de l’equip de govern.

Membres de protecció civil dipositant restes dins el contenidor. Més de 30 submarinistes van prendre part en les immersions. Embarcacions de suport de Creu Roja i PC, en finalitzar la tasca.

Final de curs

� Ca’n Dulce prepara
el final de curs. Apro-
pant-se ja el mes de juny, les
escoles i associacions cultu-
rals es troben ja arribant al
final de curs.
Aquest és el cas de Ca’n
Dulce que ja prepara el seu
acte per acomiada r el curs,
que es farà en dia encara
pendent de confirmar, però
que, com cada any, inclourà
una mostra de les diferents
activitats que fa durant el
curs.
Per altra banda, la majoria
d’escoles iniciaran dimarts
l’horari intensiu que es per-
llongarà durant les setmanes
que queden de classe i ja
preparen les respectives fes-
tes per tancar el curs.

Exposicions canines

Un Lhasa Atso de
Cati Coll, campió
internacional

Un ca solleric “Ben’s Liyu-
al”, de la raça LhasaAtso, pro-
pietat de Catalina Coll Lladó,
acaba d’aconseguir el títol de
Campió Internacional, després
d’haver guanyat quatre concur-
sos a Eslovènia, Munich, Àus-
tria i Suïssa, que ha estat el dar-
rer celebrat tot just fa una set-
mana.

Amb aquest títol el ca ha
estat convidat al concurs més
important caní que es fa a Eu-
ropa, concretament a Birming-
han ja dins l’any que i en el
qual es donen cita els 25 mil
millors cans d’Europa.

Val a dir que aquests con-

cursos que aquest bell ca solle-
ric ha obtingut se celebren en
periodicitat anual, podent par-
ticipar a un per any, per la qual
cosa són quatre anys els que
han passat des de que va gua-
nyar el primer.

Aquests concursos fan refe-
rència, especialment a la belle-
sa i per obtenir el premi cal que
els cans siguin perfectes, per la
qual cosa requereixen molta
feina de preparació durant tot
l’any.


