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Per altr a banda, dijous pas-
sat, i com en els darrers anys, el
Foment de la Dona va organitzar
una nova edició del taller d’or-
namentació floral dirigit per
ZoilaYakabi i Marga Vicens.

Com sempre, i davant un bon
nombre de sòcies, mostraren di-
ferents models de centres florals
molt ben aconseguits amb dife-
rents tipus de flors.

Mentre els anaven fent, dona-
ven diferents explicacions i con-
sells a les presents per fer cen-
tres , rams i altres coses i con-
testaren els seus dubtes.

Al final, els cinc centres que
es feren, foren sortejades entre
les presents. Les guanyadores
quedaren prou satisfetes i segur
que els centres llueixen a les
seves llars durant aquests dies de
festes.

ga Vicens dirigiren un taller d’ornamentació floral

sició de flors obri avui
s portes al Casal

Alguns dels centres que es feren al taller d’ornamentació floral.

Un grup d’infants i els seus pares
realitzen una visita didàctica i
diversos tallers al Museu de la Mar

R.C.S

El passat dissabte el Museu
de la Mar rebé a un grup de Fa-
mílies amb infants per tal de fer
una visita didàctica, activitat
proposada a COCOLILO , una
guia per a famílies de Mallor-
ca, per tal de fer excursions,vi-
sites, activitats diverses, anar al
teatre,etc. Els nins, mares i
pares conegueren el recinte de
l’Oratori de Santa Caterina, la
llegenda de Sant Ramon de Pe-
nyafort, visitaren les instal·la-
cions del Museu i feren tallers.

Amb la visita guiada i adap-
tada a la seva edat van veure
com es fa un llaüt, on dugueren
taronges els sollerics, l’emigra-
ció que patí la vall i conegueren
algunes paraules arrelades a la
nostra vall com carrota, memé,
peixe, llunetes,etc

Els tallers feren interactuar

als pares amb els infants, sobre
tot el taller de pesca on després
de “pescar”, s’ha de reconèixer
la captura, mesurar-la, i decidir
si s’ha de llançar a la mar o no
depenent de si té la grossària
que toca o no. Aquest taller

cedit al museu pel club nàutic
de Sóller i creat per un grup de
mestres i pedagogs de Sant Vi-
cenç de Paül fou molt ben
rebut. La projecció “de la sere-
nor a la tempesta” fou l’acaba-
tall de la invasió de rialles.

Els infants escolten amb atenció les explicacions sobre el llaüt i com es fa i per què es va fer servir.

Els infants apregueren a identificar els peixos.


