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Gastronomia i decoració
amb l’Associació de Dones
Els panellets són, entre d’altres productes gastronòmics,
una menja típica de la tardor; en concret, de la nit de la
castanyada i de Tot Sants. Així que, per aprendre a fer-los
a casa, l’Associació de Dones de Roquetes va organitzar un
taller que va anar a càrrec de Neus Favà, membre de la
junta directiva de l’entitat. El taller va ser un èxit de participació i, en acabar, les assistents van poder degustar els
dolços que allí van ser cuinats: panellets de pinyons, cafè,
coco i xocolata.
D’altra banda, les tardes dels dimecres del novembre, les
sòcies de l’entitat que van desitjar-ho van aprendre a elaborar joies amb vides d’swarovski. Braçalets, arrecades,
anells i tota mena de joies fabricades en un taller molt curiós i divertit en què cadascuna va crear les seves petites
obres d’art decoratiu.
EL JOC COM A EINA EDUCATIVA

Dijous 4 novembre, les educadores socials Anna Casanova
i Jènifer Mauri van dictar una conferència al voltant del joc
com a eina d’educació, que va tenir lloc a la seu de l’entitat, al centre cívic.
Els jocs són una excel·lent fórmula educativa per ajudar els
infants a créixer, a construir el món que els envolta, a ser
lliures, a tenir cura dels aspectes que transmet cada joc...
Cal tenir en compte que els jocs són una eina per desenvolupar la comunicació ja que amb ells s’aprenen actituds,
valors i pautes de la vida diària, per la qual cosa és important evitar-ne els sexistes, els competitius, els destructius
i els bèl·lics. Cal buscar jocs adequats per als infants, seleccionar-los i explicar-los, sense perdre de vista que el seu
principal objectiu és la diversió.
Per acabar la conferència, les educadores van fer una demostració pràctica tot jugant al joc de les cadires amb les
assistents.
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DE VIATGE PEL MAESTRAT ARAGONÈS

Les coves de Cristall, a Molinos (Terol), van ser la destinació, dissabte 13 de novembre, de l’excursió que va organitzar l’Associació; un monument natural molt ric en
estalactites, estalagmites, columnes i banderes, però, sobretot, en estalactites excèntriques que adopten diverses
direccions, colors i cristal·litzacions.
La sortida també va dur els participants a visitar altres poblacions del Maestrat aragonès, com ara Castellote, Aiguaviva i Calanda, on van visitar el Centre Buñuel, un
innovador museu centrat en l’obra i la vida del famós director de cinema.

13A TROBADA COMARCAL DE DONES
Dissabte 6 de novembre, vint dones de Roquetes van participar en la 13a Trobada comarcal de dones que organitza
el Consell Comarcal del Baix Ebre, que aquesta vegada va
reunir 200 fèmines a l’Aldea. La jornada va començar amb
un esmorzar a l’ermita de l’Aldea, després del qual es va
fer una visita a les instal·lacions de l’empresa Mistral Bonsai. I al migdia, el dia de germanor.
L’acte va estar presidit per Dani Andreu, alcalde de l’Aldea i president del Consell Comarcal, i va comptar amb la
presència d’Alícia Gamundi, coordinadora de l’Institut Català de la Dona a les TE, i del delegat del Govern, Lluís Salvadó.

