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SÓLLER

M.A.C

Un any més, el Club Nàutic
Sóller va organitzar la iniciati-
va “Conèixer els nostres fons”,
pensada per tal que els nins i
nines puguin aprendre dife-
rents coses sobre la mar. En-
guany fins a 44 infants es do-
naren cita al Museu de la Mar.

La diada es va iniciar amb
una petita introducció teòrica a
càrrec de Toni Vicens, que, a
travès dels dibuixos realitzats
l’any passat, va comentar
quins eren els organismes que
habiten al fons de la mar, ex-
plicant també la diferència
entre els peixos i els mamífers
marins.

Tot seguit començaren els
tallers, un de dards i peixos, en
el qual els nins tiraven dards a
un plafó amb peixos i després
consultaven a unes làmines el
nom dels peixos que havien
encertat. Els monitors foren
Paca Ferrà i Anna Conrad.

Un taller de nusos mariners
on, després de practicar una es-
tona, els infants podien fer un
clauer o una polsera amb els
nusos que havien après. Els
monitors foren Maria de Lluc
Sosa, Biel Rodríguez, Toni
Josep Sosa i Rafel Solivellas.

Un altre taller fou de sub-
marins en el qual, en una pis-
cina els infants experimenta-

ven el funcionament d’un petit
submarí casolà, per entendre el
concepte de flotabilitat i des-
prés feien el propi, amb els
monitors Andreu Miró, Joan
Vicens, Joan Atienza i Jaume
Alcover.

Finalment, un taller de di-
buix fent un dibuix relacionat
amb la mar decorant-lo
desprçés amb diferents tècni-
ques d’estampació, els moni-
tors foren Maria José Martí-
nez, Margalida Gual i Sabrina
Pastor.

A mig matí es va oferir be-
renar als infants i, en acabar
reberen un obsequi relacionat
amb els peixos.

Èxit i interès en la nova edició
de “Conèixer els nostres fons”
Uns quaranta nins aprenen sobre la mar de la mà del club nàutic

Una altra de les
activitats o ta-
llers que es pro-
posaren va ser el
d’aprendre a fer
nusos mariners,
com es pot veure
a la imatge.
A més pogueren
fer un clauer o
pulseres que
després s’em-
portaren a casa.
Com es pot
veure, tots hi po-
saren molt d’in-
terès.

Tots els infants que participaren a la diada amb els monitors. Reberen la visita del batle.

Donació d’un quadre a
l’Ajuntament

Aquest passat dimarts, l’artista Francisca
Salvà Boscana, que durant les darreres setma-
nes a exposat a la Capella de les Escolàpies, va
voler fer donació d’una de les seves obres a
l’Ajuntament. Es tracta d’un paisatge de Cala

Llombards que forma part de l’exposició “Me-
diterrània”, que és que la presenta a les Escolà-
pies. El regidor de cultura va ser l’encarregat de
rebre el quadre en en el transcurs d’un senzill
acte fet a la sala magna de l’Ajuntament. Bernat
va agrair el gest de l’artista donant aquest qua-
dre, que encara no se sap on s’exhibirà.

Art

Una de les activitats va ser fer funcionar un petit submarí.

En total es feren
quatre tallers, un
de nusos
mariners, un de
dards i peixos,
un de submarins
i, com no, un de
dibuixos. Tots
gaudiren de
valent amb les
propostes


