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Dissabte, 7 de març del 2020
SÓLLER

M.A.C 

La confraria del Sant 
Sudari, aquest passat dissab-
te va iniciar la seva campanya 
benèfica de “ suc de taronja 
solidari”. Així, tal com es va 
fer l’any passat, alguns dis-
sabtes es muntarà la paradeta.  

Els diners aconseguits 
amb aquesta campanya es de-
diquen a l’adquisició de bol-
quers i altres productes per la 
infancia. 

Per altra banda, el tinent 
batle i regidor de Serveis 
Socials, Carlos Darder,  va vi-
sitar el local del Sant Sudari, 
on va poder comprovar de 
primera mà la gran labor be-
nèfica que realitza la confra-
ria. Carlos Darder va ser rebut 
per la secretària de la confra-
ria i pel voluntari Juanma 
Márquez. L’esmentat dia, 22 
famílies varen rebre ajuda per 
part del Sant Sudari. 

I.C. 
El passat dijous 5 de març 

es van dur a terme diferents 
activitats relacionades amb 
el dia de la dona.  

Les persones majors del 
taller de memòria, organitzat 
per la regidoria de Serveis 
Socials, conjuntament amb 
els alumnes de 4t d’ESO, 
van participar en un taller 
intergeneracional. Es tracta-
va de veure com ha canviat 
la nostra vida a nivell de 
quotidaneitat del passat al 
present entre ells i les dones 
i compartir vivènvies. 

 
Altres activitats 

 
A més d’aquesta activitat, 

l’IES dedica la Setmana 
Feminista amb altres actua-
cions com una exposició 
feta pels alumnes per 1r i 2n 
de Batxillerat a la Biblioteca 
Guillem Colom i Ferrà  titu-
lada «Dones a l’art, la mito-
logia i la història i la història 
antiga». També, han partici-
pat en un vídeo en el qual 

han col·laborat 73 centres 
educatius de les Illes Balears 
titulat «Volem... Feminisme 
a l’escola». Tanquen aques-
tes activitats amb un mani-
fest que es llegirà el proper 
dilluns, dia 9 de març.  

Per avui hi ha programat 
a les 10 del matí «Un cafè 
per la Igualtat»a Can Dulce 
organitzat conjuntament 
amb la Creu Roja. 
Seguidament, a Can Prunera 
s’inaugura el VII Certamen 
Feminista. 

I ja en clau comarcal, 
Deià també organitza una 
sèrie d’actes per commemo-
rar el Dia Internacional de la 
Dona que duraran tot el mes 
de març. 

Entre d’altres han convo-
cat el I certamen fotogràfic 
«Dona deianenca 2020», a 
través de la xarxa social 
Instagram i tenen preparada 
una exposició titulada 
«Concepció Arenal» i  la 
projecció d’un documental 
«Retratos de feminismo» 
per dia a sa Tanca.

La  comarca celebra el Dia de la 
Dona amb diferents activitats
Els diferents municipis s’impliquen amb actes per a tots els públics

Moment en què un participant mostra una foto antiga 

I.C. 
Des de finals del mes pas-

sat ha començat la tasca 
d’inventariar l’arxiu parro-
quial de Sóller. 

Aquesta iniciativa, impul-
sada pel rector M. Eugeni 
Rodríguez Adrover, el qual 
des de la seva arribada ha 
apostat per aquest projecte, 
compta amb un equip digirit 
per Pep Morell, el qual serà 
nomenat com a director 
d’aquest arxiu. També 
compten amb la col·labora-
ció de Xim Buades i Álex 
Baños que ajuden en el 
muntatge i adequació de les 
instal·lacions que acolliran 
els documents. A més a més, 
l’arxiver municipal i histori-
ador Antoni Quetglas és el 
responsable d’assessorar en 
matèria arxivística.  

Segons explica Pep 
Morell «l’arxiu necessitava 
una catalogació urgent i el 
seu trasllat a unes instal·laci-
ons adients», per tant, aquest 
és l’objectiu de la primera 
fase. Com també ho és nete-
jar el fons, dipositar els do-
cuments en unes condicions 
òptimes i fer un quadre de 
classificació per, en un futur, 
poder ser un espai de con-
sulta.  

El director esmenta que 
«aquesta feina durarà uns 
quants mesos, ja que hem de  
destriar, classificar la docu-
mentació i actualitzar l’in-
ventari». 

Aquesta col·lecció comp-
ta amb un fons que abarca 
documents des del segle XV 
al segle XX.

S’inicia l’ordenació 
de l’Arxiu Parroquial

Imatge d’un dels documents que conté l’arxiu

Torna la campanya 
del Sant Sudari

Torna la parada “Suc de taronja solidari” els dissabtes

M.A.C 

El Col·lectiu de 
Pageses del Firó també 
celebrà, en aquest cas el 
passat divendres, la seva 
assemblea ordinària que 
va transcórrer amb nor-
malitat i sense incidènci-
es. 

Es va aprovar la memò-
ria d’activitats i l’estat de 
comptes, que s’aprovaren 
sense cap problema. 

També es va aprofitar 
per presentar les Valentes 
Dones 2020 Maite Mas i 
Marta Bauzà. 

Igualment es donaren 

diferents informacions 
com el fet que a partit de 
l’11 d’abril es comença-
ran a muntar a plaça les 
parades dels col·lectius 
per renovar els socis i 
venda de camisetes. 

Es recordà que dia 134 
de març, divendres que 
ve, finalitza el termini de 
presentació d’originals 
pel concurs de cartells. 

L’assemblea va finalit-
zar amb el sorteig de dife-
rents peces de roba de pa-
gesa entre les sòcies i les 
afortunades quedaren ben 
contentes.

Les pageses feren la 
seva assemblea

L’assemblea feta a Can Dulce fou molt concorreguda.

Col. Pageses

M.A.C 

El Col·lectiu de Moros 11 
de Maig va celebrar aquest 
passat dijous les seves assem-
blees ordinària i extraordinà-
ria  a les Escolàpies i amb 
bona presència de socis. 

Durant la mateixa  el fins 
aleshores president, Xisco 
Martorell va ser reelegit al 
càrrec del col·lectiu durant 
quatre anys més, després de 
ser l’únic candidat que es pre-
sentà a les eleccions, la qual 
cosa feu que no fos necessari  
realitzar les votacions. 

Juntament amb  Martorell 

fou reelegida la seva junta di-
rectiva, amb Biel Rodríguez 
de Vice-president, Llorenç 
Seguí de Secretari i Xisco 
Aguiló de tresorer entre altres 
càrrecs, que seguiran un nou 
mandat tot i que feren ja una 
crida per intentar incorporar a 
gent jove. 

Pel demés, a l’assemblea 
ordinària s’informà d’activi-
tats realitzada, estat de comp-
tes i noves del Firó, així com 
la decisió de no recuperar 
l’actuació d’un DJ després del 
Firó, tal com alguns socis ha-
vien demanat. 

Xisco Martorell 
reelegit president

Col. Moros

La renovada directiva del Col·lectiu de Moros.

Imatge d’un dels tallers intergeneracionals

Dia Internacional de la Dona


