Programa Erasmus+ IES VEGA BAIXA CALLOSA DE SEGURA
BREAKING WALLS, PRESERVING WALLS

L'Institut d'Educació Secundària Vega Baixa participa en un projecte europeu
denominat “Breaking Walls, Preserving Walls”, dins del programa Erasmus+,
finançat per la Unió Europea.
Fa unes setmanes, ens va correspondre tornar-los la visita als nostres
col·legues grecs i, per eixe motiu, un grup d'alumnes i professors del nostre
centre van visitar l'Institut Geniko Lykeio Neas Kydonias de Chania, en l'illa de
Creta, Grècia. La coordinadora del projecte grec, la professora Marina
Biamplia, va ser l'encarregada de guiar l'acte de recepció, que va comptar
també amb la benvinguda del director del centre Manolis Papapadakis. Va ser
un primer dia carregat d'activitats, en el que disfrutem d'una demostració de
danses tradicionals cretencs i d'un exquisit esmorzar que van preparar famílies
i alumnat amb els plats més típics de la zona. Els alumnes grecs ens van fer
una visita guiada per la ciutat de Chania, en la que vam poder apreciar
l'empremta del pas de diferents civilitzacions: otomans, venecians, romanos...
Vam tindre ocasió de visitar la capital de l'illa de Creta, Heraclion, i vam poder
visitar el Palau de Knosso, el més important dels palaus minoics de Creta i
considerat el poblat més antic d'Europa. Va ser construït cap al 2000 a.C. i per
ell van passar doris i romans. També visitem el Museu Arqueològic on
s'arrepleguen les peces originals que es troben al palau, es tracta d'un dels
museus més grans de Grècia i conté la millor col·lecció d'Art Minoic del món.
Així mateix, va haver-hi espai per a les activitats en el centre, on ens van
delectar amb un taller pràctic de fabricació de sabons tradicionals amb oli
d'oliva, a càrrec del professor Estavros Anastasakis. També el professor
Gerasimos Bouzakis va impartir un taller de disseny 3D amb Blender i vam
poder veure, inclús, la simulació del museu del cànem callosino.
Va ser una setmana carregada d'activitats, però també d'emocions, de trobarnos amb persones molt pròximes que ens van tractar com autèntics germans.
Ens despedim tristament, però plens de felicitat per la setmana que havíem
pogut disfrutar amb els nostres amics.
Igual que en la visita dels alumnes grecs a la nostra ciutat, creiem que hem
complit amb l'objectiu primordial del projecte Erasmus+, que no és un altre que
el d'unir les persones i conscienciar a les futures generacions de la importància
d'aprendre a valorar altres cultures i tradicions, difonent al mateix temps els
seus costums i patrimoni cultural.

