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Dissabte, 1 d’ agost del 2015

Els Premis Literaris Vall de
Sóller ja tenen guanyadors
Són Aleix de Ferrater en poesia i Josep Masanés en narrativa
M.A.C

Les capses amb el raïm que la confraria va repartir.

El St Sudari va
repartir 400 quilos
de raïm a famílies
M.A.C
Aquest passat dilluns, la
confraria del Sant Sudari va
aconseguir recaptar més de
400 quilos de raïm, el qual
fou repartit el mateix dia
entre més de cinquanta famílies solleriques.
A la habitual entrega
d’aliments, que la confraria
realitza tots els dijous, ocasionalment es realitzen donacions extraordinàries quan
es poden aconseguir partides
d’aliments no programades,

com en aquesta ocasió.
Mentrestant la confraria
segueix fent el lliurament
setmanal d’aliments, essent
més de la que es pot pensar
la gent que en necessita.
Igualment es preveu tornar a muntar el mercadet a
Plaça un proper dissabte encara pendent de concretar
pels responsables de la confradia.
També tenen en ment altres propostes que volen dur
a terme properament.

Aquesta setmana s’ha reunit el jurat dels Premis
Literaris Vall de Sóller, que
estava format per Antoni
Nigorra, Guillem Puig, Jaume
Oliver Ferrà i Francesc Lladó,
als quals també s’afegí el batle
Jaume Servera.
Val a dir que enguany s’ha
vist reduït el nombre de treballs presentats, que foren un
total de 22, dels quals 15 foren
pel prremi de poesia i els 7
restants al de narrativa, molt
menys que en anys anteriors.
Després d’haver tingut
unes setmanes per llegir els
treballs, dimecres el jurat es
reuní el jurat per escollir els
guanyadors.
Pel que fa al premi
“Guillem Colom Ferrà” de
poesia, s’ha concedit a l’obra
“Absolutament d’ànim” de
l’autor català Aleix de
Ferrater Gabarró.
En quant al de narrativa ha
estat pel treball “La paradoxa
de Schrödinger” del també

Els membres del jurat durant la seva reunió a la que participa el batle Jaume Servera.

autor català Josep Masanès
Noguer.
Recordem que els dos premis estan dotats amb 1000
euros cada un.
Com sempre, el lliurament
dels premis tindrà lloc durant

Breu

Associació Tercera Edat

 Demà, teatre a
Deià. L’Amfiteatre Joan
Mas acollirà demà dissabte
una vetllada teatral. El grup
local Es Seregall tornarà a
representar la divertida
obra “Molta feina i pocs
doblers” de Joan Mas.
Cal recordar que dita obra
ja la representaren per les
passades festes patronals
de Sant Joan, i ara es vol
donar una nova oportunitat
de veurer-la. Serà a partir
de les 22 h.

L’assemblea aprova la
modificació dels estatuts
M.A.C
Amb una nodrida
presència de socis, es va
celebrar l’anunciada assemblea extraordinària
convocada
per
l’Associació de la
Tercera Edat.
L’assemblea compta-

va amb un únic punt a
l’ordre del dia, que era
l’aprovació de la modificació dels estatuts de
l’Associació.
Ja a l’assemblea ordinària del passat mes de
març es va anunciar la
necessitat de dur a terme

uns canvis als estatuts,
per tal d’adaptar-los a
les demandes de la
F e d e r a c i ó
d’Associacions de gent
major.
Es varen aprovar els
nous estatuts per majoria absoluta.

OBRIM ELS VESPRES

les properes festes de Sant
Bartomeu, enguany amb la
novetat del trasllat d’escenari,
ja que després de molts d’anys
de fer-se al Casal de Cultura,
enguany s’ha decidit fer al
pati de l’edifici de les

Escolàpies i s’ha previst pel
dissabte 22 d’agost a les 19.30
h.
S’espera poder comptar
amb la presència dels dos guanyadors, encara que no sempre es fàcil aconseguir-ho.

