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echipe s-au aliniat la
start, într-o după-amiază,
ca să plece în căutarea comorilor virtuale pe litoralul mării. Iată
o activitate propusă de Oficiul
de Turism al Ţării Bigudene,
care a fost bine primită de public. Pornind din port, trecând
printr-o capelă şi o şcoală de
velă, echipele au căutat timp de
40 de minute non-stop, ca să
descopere fiecare, cele 16
puncte puse în joc. Un mic
chestionar despre corsari şi
piraţi a încheiat vânătoarea de
comori.

Stagii de turnători în bronz
cadrul zilelor arheologice or-

În ganizate de Muzeul de Preis-

torie al comunei vecine, un turnător
în bronz a propus ca, în fiecare
miercuri, să arate publicului cum
lucrau muncitorii metalurgişti ai
Preistoriei. Invitaţia este nu numai
pentru o demonstraţie rapidă, ci şi
pentru o zi petrecută cu meșterul
înainte de a trece la practică : turnarea propriei piese din bronz.
Acest atelier nu este o doar demonstraţie, ci mai curând o transmitere de cunoștințe. Meșterul a

realizat un lucru extraordinar pentru uneltele Preistoriei din care se
regăseşte numai partea în bronz,
definind forma mânerului uneltei.
Toate pot fi descoperite în muzeu.
Încă de dimineaţă începe munca
de pregătire a formelor şi explicaţiile despre tehnicile de turnare.
După-amiază urmează aprinderea
cuptorului, topirea şi turnarea
bronzului, scoaterea pieselor din
mulaj. Piesa turnată va fi restituită
în ziua următoare, șlefuită şi polizată.

Sărbătoarea vechilor nave

M

artoră a istoriei salvamarilor
în epoca vâslelor şi a velelor,
barca centenară restaurată de o aso-

ciaţie vecină, este clasată ca monument istoric.
Din anul 1992, voluntarii asociaţiei
scot barca din adăpostul
său şi ea navighează în
fiecare an cu ocazia sărbătorilor maritime. Este
ultima barcă de salvare
cu vâsle de pe coasta
franceză, în stare de navigare.
Publicul s-a putut îmbarca pentru o mică plimbare pe mare. Tot weekendul s-au putut vedea
multe ambarcaţiuni cu
vâsle pe suprafața apei.
Marea a fost liniştită.

Târgul de produse locale
Vreo doisprezece expozanţi
locali au propus turiştilor şi locuitorilor veniţi în număr mare, o
vânzare de diverse produse locale : mezeluri, brânzeturi, legume proaspete, cidru de fermă.
Acestea au fost foarte apreciate.
Cei prezenţi au putut admira şi o
expoziţie de bonete bigudene.
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Cap Caval luptă
pentru primul loc
prezent vicecampion, grupul de cimpoieri

În breton, cu cei 120 muzicieni ai săi, are de

gând să recâștige titlul de campion la
competiția între grupurile de profil, din oraşul
Kemper. O ambiţie de a merge mereu mai sus.
În privința proiectelor, grupul va susține înainte
de sfârşitul anului, un concert pentru a-și promova ultimul album, într-o sală a Ţării bigudene, dar şi la Plomeur. Grupul va fi prezent şi la
viitorul campionat mondial în Scoția, cu ferma
intenţie să ajungă în finală. 8coala de muzică
a grupului propune tinerilor să se iniţieze în
interpretare la cimpoi scoţian şi la instrumente
de percuţie. Deși formaţia este mai înainte de
toate muzicală, ea reprezentă de asemenea,
o cale de sensibilizare a publicului la cultura
bretonă.

Un dragon la târg

Muzică de jaz. Public entuziast

ntr-o vineri un mare dragon a adus bucurie în comună.
Dar cine se ascunde în spatele acestui monstru de
hârtie ? Bineînţeles, copiii centrului de răgaz al comunei, care au organizat o defilare « chinezeas-că » pentru a
încheia într-o manieră festivă luna consacrată Asiei.
Directoarea, care este o specialistă în activităţi culturale,
a propus în timpul lunii august, numeroase activităţi legate
de tema asiatică. Umbrele chinezești, caligrafia, limba
mandarină, povestirea şi arta florală nu mai au nici o taină
pentru copii.

Î

a răsunat într-o capelă a Ţării BiJ azul
gudene. Alegerea comitetului de animaţie a fost excelentă, căci publicul, compus în special din turişti, s-a lăsat transportat cu plăcere în magia muzicii de jaz. În
program au fost compoziţii personale şi
improvizații acustice în stilul swing ţigănesc. Aplauzele au fost înflăcărate.

Un concert coral

N

ouăzeci de persoane au apreciat un concert coral, organizat
într-o seară într-o capelă. Corala a prezentat piese din repertoriul Bretaniei, Irlandei, trecând prin negro-spiritual şi alternând cântecele în limba franceză, engleză şi bretonă. Acest concert a fost organi-

zat de asociaiția Patrimoniu a comunei, care a pregătit
şi serbarea secerişului, cu defilare şi expoziție de vechi
maşini agricole.
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Care este greutatea mea ?

Ca

în fiecare an, crescătorii de animale au
organizat o mare sărbătoare agricolă, ca să
-și prezinte cele mai frumoase animale. Este un prilej să se organizeze concursuri şi să se distribuie
recompense, medalii sau prime în bani, favorizânduse astfel dezvoltarea agriculturii.
Vizitatorilor li s-a propus să ghicească masa unui
taur de rasă blondă din Sudul-Franței. Bascula a dat
mii oferite au fost : o planşă de decupat, un pluvioverdictul: 871 kg. Numai o singură persoană a estimetru şi tricouri din bumbac.
mat corect. Ea a câştigat un cotlet de bou. Alte pre-

O fermă de capre

Sărbătoarea micii
langustine
ciuda condiţiilor meteorologice foarte defa-

În vorabile, publicul a fost prezent. Cei 200

voluntari au făcut tot ce-au putut ca să limiteze
eşecul acţiunii, dând dovadă de o mare solidaritate şi eficacitate, pentru a permite celor prezenţi să mănânce la adăpost, în timp ce urmăreau
vânzarea la licitaţie din port şi ascultau grupul
de cântece marinărești. În timpul acestei seri au
fost vândute 2000 bărcuţe de langustine.

V

izitarea fermei a avut mare succes toată vară.
Proprietarii au făcut mari eforturi ca să le
dezvăluie turiştilor activitatea lor agricolă. În fiecare
seară, în timp ce soţul prepara clătitele însoţiţe de un
pahar de lapte de capră, soţia a propus copiilor să
hrănească iezii cu biberonul. Copiii şi animalele au
fost încântaţi. Apoi, cei mici au admirat tinerii bivoli,
animale rare în Ţara Bigudenă, înainte de a pleca
acasă cu unul dintre sortimentele de brânză de capră,
fabricate acolo.

Sărbătoarea porcului prăjit

M

ai mult de 1100 gurmanzi au savurat sâmbătă
seara, al douăzeci şi şaselea porc prăjit de
asociaţia părinţilor de la o şcoală vecină. Încă de
dimineaţă, șase porci durdurii au început un dans pe
frigarea uriaşă, supravegheaţi cu multă atenţie de
voluntarii comitetului sărbătorilor. Această masă a
fost foarte apreciată. Beneficiile aceastei seri vor servi, în parte, pregătirii bugetului „clasei de zăpadă”
prevăzute în 2011-2012 pentru cei nouăzeci de elevi
ai şcolii.
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Cărţi. Un târg de solidaritate

Un

colectiv de asociaţii de solidaritate internaţională
a organizat în această vară un târg de carte.
Astfel, câteva mii de cărţi au fost propuse spre vânzare,
de la romane poliţiste până la cartea şcolară şi banda
desenată. Încă de la deschidere, numeroşi vizitatori s-au
repezit spre aceste produse literare.
În paralel, o artistă a propus nişte tablouri, bijuterii şi alte
obiecte din creaţia proprie.
Beneficiile acestei acţiuni vor permite finanţarea a trei
proiecte : echiparea cu mobilier a unei clase dintr-un sat în
Burkina-Faso, construcţia unui sat al copiilor vulnerabili în
India şi săparea unui puţ în Senegal.

TORTURA,
Desen de Carlos Alonso

Pentru drepturile omului

apăra pe cineva” – acesta este angajamentul
„T oțiluatputem
de membrii asociației ”Mișcarea Creștinilor pentru
Abolirea Torturii” ( ACAT).
Ca membru activ al acestei asociații, mă alătur acțiunilor ce
militează pentru respectarea Declarației Universale a Drepturilor
Omului (art. 5), care spune că „ Nimeni nu va fi supus torturii,
nici suferințelor ori tratamentelor crude, inumane sau degradante.”
În prezent, zilnic, în mai mult de jumătate dintre țările lumii,

bărbați, femei și copii sunt torturați. Unii mor. Mulți suportă pentru mult timp, răni grave sau mutiări. Toți rămân cu sechele psihologice profunde.
Ce se poate face ? ACAT propune diverse acțiuni. Astfel, la
fiecare 15 zile, eu primesc două apeluri urgente în favoarea
uneia sau mai multor victime. În corespondența primită este
relatată situația acestor victime în context local și se propune
semnarea unei scrisori deschise, adresate președintelui țării în
cauză. O copie a scrisorii este expediată, de asemenea, Ambasadei țării respective.
In paralel primesc o revistă bisemestrială a acestei asociații.
Suntem sfătuiți și să ne rugăm atât pentru cei torturați, cât și
pentru călăii lor.
Această acțiune este eficace. Intervin eliberări, condițiile de
detenție se amelioarează, iar prizonierii se simt mai ușurați.
Există și în România o acțiune similară contra torturii ?
(René Hofmann)

Omagiu celor vii

D

acă atunci când locuiești într-un sat este posibil să îngrijești, acasă la tine, o
persoană în vârstă sau handicapată, acest lucru este mai dificil, uneori imposibil, atunci când locuiești în oraș, într-un apartament mic. Acest fapt ne obligă adesea
să plasăm pe vârstnicii din familia noastră în azile de bătrâni sau în sanatorii specializate, atunci când handicapurile sunt grave sau se impun îngrijiri medicale de lungă
durată, fără să fie șanse de vindecare.
V-ați confruntat, probabil, în familie cu această problemă și cu traumele psihologice
pe care le provoacă… Poate că există la Botoșani astfel de instituții pentru bătrâni,
suficient de bine echipate și ați avut ocazia să le vizitați.
La Vannes, unde ne-am retras de 10 ani pentru a locui într-un imobil cu numeroase
apartamente, am ales să dedic o după-amiază pe săptămână persoanelor internate
pentru o lungă perioadă într-un astfel de centru, pentru a-i asculta și a le ușura
suferința.
(René Hofmann)

Coiful biguden

P

agini realizate de René
H o f m a n n ,
vicepreședinte al Asociației
„Plomeur -Soroceni Unțeni”, în colaborare cu
Otilia Arcire.

