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Ca’n Prunera
acull una
instal·lació
de Xisca Veny
M.A.C
Can Prunera Museu
Modernista, acollirà la inauguració de la instal·lació artística de l’artista Xisca Veny,
guanyadora del I Certamen de
Instal·lació Artística Miradas
de Mujeres, un concurs destinat tan sols a dones artistes que
projectin una instal·lació per a
l’escala de caragol de Can
Prunera Museu Modernista.
La inauguració tindrà lloc el
proper dijous dia 20 de març a
les 19.30h.
El propòsit principal del
Festival Miradas de Mujeres
és el de difondre el paper de la
dona dintre de tots els àmbits
professionals de les arts visuals, des de la creació artística
al comisariat, la crítica, la investigació i la gestió.
Xisca Veny amb la seva instal·lació Reflecting Women,
mostra aquelles imatges de
dones que ens poden passar
desapercebudes o aparentment
són neutrals, però que ben mirades legitimen en discursos
vinculats a certes relacions de
poder i desvetllen aquells
mites pels quals es regeix la
nostra societat.
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Es celebrà l’aniversari de la
mort de Francisca Alcover
S’estrenaren dues cançons inèdites de la poetessa sollerica
M.A.C
La Parròquia de Sant
Bartomeu va acollir dijous
l’acte commemoratiu del 60è
aniversari de la mort de la
poetessa Francisca Alcover,
enguany amb algunes novetats.
Començà amb una solemne celebració eucarística presidida per Mn. Marià
Gastalver, en absència del
Vicepostulador Mn. Gabriel
Ramis, que no hi pogué assistir. Mn. Marià, que concelebrà amb Mn. Miquel Mulet
i Mn. Llorenç Lladó, tornà a
exalçar la figura de Francisca
com a persona que sempre va
professar una gran fe cristiana.
Enguany, durant la celebració el Cor de la Tercera
Edat va entonar el poema
“Dorm petit” de Francisca
Alcover musicats pel Germà
Santiago Nicolàs, de les
Escoles Cristianes.
Baix la direcció de Marta
Colom, la interpretació va ser
prou digne, tenint en compte
que no s’havien interpretat

mai. El Cor acompanyà la
celebració amb altres càntics.
L’altra és “Cançó de
Nadal”, aquest a és la coneguda nadala “Hi ha neu a la
muntanya”, però amb una
música diferent a la que tothom coneix, que interpretà
Catin Genestra acompanyada per Maria Antònia Soler a
l’orgue.
No va mancar, acabada la
celebració, un responsori a
la capella on reposen les restes de Francisca Alcover.
Per acabar la commemoració del 60è aniversari de la
mort de la poetessa, es va
donar lectura a algun dels
seus poemes com ara Neu
de Març, Sol que canta,
Caseta de fora vila,
Diumenge de Rams o
Ofrena, entre d’altres.
Les germanes Magdalena
i Lourdes Colom, Cristina
Pardo, Aurèlia Pardo,
Crispina Samper, Francisca
Puigserver o el mateix
Rector, entre d’altres, foren
alguns dels que llegiren els
poemes.

PREPARANT EL PRÒXIM
CURS 2014/15

A dalt, els participants a l’acte, a baix el cor de la 3ª Edat.

Francesos
sollerics a un
programa
d’IB3
M.A.C
Fa uns dies IB3 realitzà un
reportatge al Mercat municipal de Sóller. El tema era el
comerç de les taronges i altres
productes de Sóller
Després de recórrer el mercat fent preguntes als comerciants, l’equip tècnic d’IB3
entrevistà a Michel Waller i a
Toni Burgos, membres de
França a la Vall de Sóller.
Michel Waller evocà l’exportació de les taronges de
Sóller a França a través d’una
xarxa comercial de “sollerics”
que van emigrar a França el
segle XIX, tema que coneix
molt bé ja que es dedica a
l’estudi de la nombrosa documentació que conserven els
actuals hereus d’aquests emigrants, també membres de
l’AFVS.
Toni Burgos, per la seva
banda ha ressaltat la influència de la llengua francesa en
el vocabulari mallorquí usat
pels “sollerics”
Tots dos han destacat la influència dels seus respectius
cònjuges. No se sap encara
quan s’emetrà el reportatge
titulat “Xerram, xerram”.

Educació

SI ENS VOLS CONÈIXER...
PORTES OBERTES AL
COL·LEGI SAGRATS CORS
PER ALS NIVELLS EDUCATIUS:
INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

El pròxim divendres 21 de març de 2014
a les 16:00 ﬁns a les 18:00 h.
Lloc: Sala d’Actes (entrada per la carretera del port).
ET PRESENTAM:
El projecte educatiu, el projecte lingüístic (català, castellà,
anglès, alemany a l’aula i assignatures) les instal·lacions,
l’organització i funcionament del centre, i la presentació de
la innovació en pràctiques educatives.
T’OFERIM:
Un espai obert per a les teves preguntes. Hi haurà servei
gratuït de guarderia pels més petits.
Pròximament més informació sobre L’ENGLISH SUMMER CAMP
Mesos de juliol i agost de 2014, dilluns a divendres de 9:00
a 14:00 al Col·legi Sagrats Cors - De 3 a 12 anys
Exclusivament en anglès. Adreçat a l’alumnat del col·legi i
obert a altres. Amb els especialistes d’Ocidiomes.

 Sopar d’antics alumnes de St. Felip Neri. Dies enrere un grup d’antics alumnes de
la desapareguda escola de Sant Felip Neri es reuniren a mantells per recordar aquells temps. Hi assistiren 51 alumnes i 4 mestres. Com a anècdota es mostrà una antiga bata de l’escola. Hi havia
alumnes desde 72 fins a 44 anys.L’escola va tancar l’agost del 1975 després de 25 anys oberta.

