
25 L’ESCOLA

JORNADES
CULTURALS

Dies 17 i 18 de març: Jornades Culturals al C.P. la 
Moreria de les Coves. Tema d’enguany: l’aigua. 

El primer dia pel matí, tallers: pressió de l’aigua, plu-
viòmetre, pes de l’aigua salada, depuradora, núvols i cel 
ras,…Per la vesprada: exposició de fotos i mapa de situa-
ció de pous, fonts, aljubs... del poble. Aquesta exposició 
és obra de Paco, el mestre d’ESO, amb la col·laboració 
de Benjamí Barberà. També van vindre a contar-nos anèc-
dotes i succesos que van passar al seu mas, sobre el 
tema de l’aigua, Glòria Ferreres i el seu marit - iaios de 
Nayara - i Hermínio Roig, iaio de Miquel i Elena. 
Vam anar a visitar la cisterna de Joaquín Bellmunt – iaio 
de Ferran –   i ell també ens va explicar moltes coses 
sobre l’aigua i el seu pare que era saurí. I per a finalitzar 
la vesprada, un altre saurí –  iaio de Blanca i Sandra – va 
iniciar als alumnes en el fascinant món dels saurís i dels 
estris que utilitzen en la seua tasca. 
El segon dia, de ruta amb tres autobusos: primer a la 
depuradora on uns treballadors de FACSA ens van fer 
una interessant explicació sobre el seu funcionament. 
Després, al pou de Cambrils; allí, Juan Tena (Bup) amb 
fotocòpies incloses i tot luxe de detalls, va contar-nos 
tot el que ell sap d’aquest pou tan important per al 
poble. Tot seguit, cap al Mas dels Calduchs. 
Vam visitar el mas acompanyats de Juanjo Sales que 
ens va contar les coses que sabia de la font, el forn… 
També Dani Sales va fer de cicerone del seu mas: ens va 
fer una visiteta guiada a la seua granja i a l’era i va contar 
als seus companys i mestres què es feia, abans, a l’era.
Tot seguit, cap al Mas d’en Rieres. Allí vam dinar i els 
alumnes van jugar un ratet. Després, amb les burretes 
de Roberto i Clàudia vam anar al Mas d’en Groc a voltar 
una sénia restaurada i molt bonica. I ja per a finalitzar 
l’excursió anàrem al Mas de Malagana on els xiquets i 
xiquetes van poder voltar una sénia i treure aigua per a 
regar. Aquesta sénia també està restaurada i ha quedat 
preciosa. I a berenar la Mona de Pasqua!! A continuació, ja 
cap al poble, cansats però molt contents.
Mercés a totes les persones que, desinteressadament, 
han col·laborat amb l’escola per aconseguir que aquestes 
Jornades Culturals hagen sigut tot un èxit. I també un 
agraïment molt especial a la Caixa Rural, la Cooperativa, 
l’AMPA , la Fundació Docent, Bancaixa, Associació de 
Jubilats, Tossal Gros, Ajuntament…


