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32 paradetes que han fet les delícies de nins, pares i
professors del centre.

L'amenaça de pluja i l'intens fred no va desllui la 1ª Fira Solidària de les Illes al Col·legi del
Sagrat Cor de Palma, que ha comptat amb un gran nombre d'expositors i de visitants. Els
objectius de la fira eren donar a conèixer alguns aspectes relacionats amb les nostres illes i
apropar i promocionar el treball d'algunes ONG que treballen a la nostra illa. La fira ha
estat organitzada pels alumnes, pares i professors de 5è EP de cara al seu viatge a les
illes.
Tots els visitants han pogut gaudir de 4 exposicions: “Deu anys del Parc Nacional de
Cabrera”, cedida pel parc; “Darwin i les Illes Balears”, una maqueta de la Serra de
Tramuntana ambdues cedides per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i
“Què és el comerç just”, cedida per S'Altra Senalla.
A la fira s'han pogut adquirir productes de comerç just a les paredetes de distintes ONG,
així com recollir informació de les seves activitats, adquirir rebosteria i artesania de les
nostres illes, berenar de productes típics, assistir a una exposició d'objectes medievals i
observar distints combats a espasa realitzats per membres de l'associació de recreació
medieval El Podenco Blanco. A més, els infants han pogut participar de diversos tallers i
demostracions: taller de màscares d'animals de la Fundació Natura Parc, taller de
manualitats amb plantes de la Xarxa Forestal, taller de cal·ligrafia medieval del Podenco
Blanco i jocs de la Creu Roja. En total, 32 paradetes.
A la fira hi han participat: Intermon Oxfam, Fundación Vicente Ferrer, S'Altra Senalla,
Fundació Bona Llum, Bamba Project, Voluntaris de Mallorca, Zaqueo, Centre Ocupacional
ISLA de Mater Misericordie, ARKA Taps solidaris, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, Xarxa Forestal de les Illes Balears, Asociación de Recreación Medieval Mallorca
El Podenco Blanco, Fundació Natura Parc, Creu Roja, Institut Jane Goodall i Patchwork.
Hi han assistit Guillem Estarellas, Director General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives de la Conselleria d'Educació i Bernat Alemany, President
d'Escola Catòlica de les Illes Balears., acompanyats de Gemma Cardona, Directora Titular,
i de Catalina Ripoll, Directora Pedagògica.

