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Tot Sóller se suma al lipdub de L’OCB
Més 450 persones van prendre part del rodatge en representació de la majoria d’entitats solleriques
R.S.S.
Més de 450 persones sense
comptar les que s’hi van afegir
de forma espontània van participar diumenge capvespre en el
lip dub de Sóller organitzat per
l’OCB en el marc de la campanya Mallorca m’agrada!
Es pot dir que hi van ser presents pràcticament totes les entitats socio-culturals i esportives de la ciutat en un horabaixa
festiu que, tot i les dificultats
d’organització, resultà un èxit.
Cl recordar que el lipdub de
Sóller s’emmarca en una campanya de l’Obra Cultural que a
hores d’ara ja ha mobilitzat
prop de 15.000 persones a
molts municipis de l’illa. Els
corresponents lipdubs es pengen al famós portal de vídeo a
internet, Youtube. Precisament
el proper dissabte dia 30 d’abril
es celebra a la Plaça Major de
Palma una gran cloenda
d’aquesta iniciativa amb diverses actuacions i una gran desfilada i s’hi portarà a terme l’acte
central de la jornada amb la lectura del manifest i les actuacions
de Cucorba, Música Nostra,
Tomeu Penya, Suasi i La Gossa
Sorda.

Al final de l’acte els participants es van reunir a l’alameda en una mena de festa final que també va ser captada.  Fotos: J.A.C./Ll.G.

Pel que fa a Sóller, hi participaren una cinquantena de grups
i entitats, una participació que
sens dubte posa de manifest la
gran vitalitat social i cultural de
la nostra ciutat.

Els organitzadors del lipdub,
han volgut agrair la participació
de tots els figurants que durant
uns breus segons foren captats
pel traveling de la camera per fer
d’aquesta manera un atractiu

El setmanari
Sóller, degà de
la premsa sollerica, no podia
mancar
en
aquest resum de
les activitats
que es fan al
poble. Diversos
col·laboradors i
lectors asseguraren la presència de la seva
portada al Lipdub.

vídeo que prest es podrà visionar a internet i on sortiran resumides la pràctica totalitat de les
activitats que tenen lloc a Sóller.
Al final de l‘acte, tots els participants es van concentrar a l’ala-

meda de plaça on van fer un
gran «final de festa».
A més dels participants «organitzats» també hi hagué no
pocs espontanis que s’hi van
afegir.

Folklore

La trobada d’Escoles de
Ball de Bot omplí de
música la Plaça dissabte
M.A.C
En un cap de setmana ple d’activitats, la Plaça
Constitució va ser dissabte capvespre escenari
d’una trobada d’escoletes de Ball de Bot organitzada per Aires Sollerics i Estol de Tramuntana,
que va reunir a molta gent.
La trobada es va iniciar amb l’actuació de
l’Escola d’Aires Mallorquins de Ciutat, que oferiren una aplaudida mostra de balls , demostrant
els joves alumnes molta manya a l’hora de ballar.
L’Escola de l’Estol de Tramuntana va ser la se-

güent en actuar mostrant també la bona feina que
fa el grup solleric amb els més joves.
Aires Vilafranquins foren els següents en actuar i, per acabar, com no, fou el torn de l’Escola
d’Aires Solleric, actuant des del grup dels més
petits fins al del més grans, culminant un animat
capvespre a Plaça on, com dèiem abans, es va
donar cita molta gent.
En acabar l’actuació, els grups sollerics oferiren una berenada a tots els grups participants a la
trobada.

