Spanje 19 april

Vandaag begonnen met een uitleg over de functie van Regio Murcia betreffende
landbouwproducten. De streek is in Spanje de hoofdproducent van aardbeien,
paprika, olijven, sla en tomaten. Er wordt een gedeelte van de opbrengst voor eigen
voorziening gebruikt, maar het overgrote deel is bestemd voor export. Belangrijke
afnemer is Nederland. Kans dat je nu in Nederland dezelfde groeten eet als wij hier
is groot. Ze maken er hier wel heel lekkere gerechten mee.

Na deze uitleg moest er door leerlingen een presentatie gemaakt worden over
landbouwproducten uit de eigen regio. Wel opvallend dat ieder eerst goed moest
nadenken. De ITC werkt anders dan bij ons. Een ervaring om met een Spaanstalige
versie van Powerpoint te werken. (Werkt echt anders).

Na de middagpauze op weg naar het Landbouwmuseum "Huerta". Een van de
opvallende dingen was een plateau met twee etages in een oud woninkje. Op de
plateaus een hoop platgestreken bladeren en daaroverheen en in kropen duizenden
rupsen vrij rond. Het bleek heel gewoon zoiets in je huis te hebben.
Het zijn zijderupsen en de cocon die achterblijft na de verpopping van rups tot vlinder
wordt gebruikt om zijden garens te spinnen.
Ook een uitleg gekregen over de ingewikkelde en omvangrijke irrigatie die in de
streek wordt toegepast om alle landbouwgewassen van water te voorzien. Voor dat
doel zijn vroeger grote watermolens gebouwd. Vandaar op naar de katholieke
universiteit van Murcia.

Deze universiteit heeft een eigen kerk met een indrukwekkend interieur en dat
moesten we bekijken zonder te hoeven bidden. (foto's). Soms krijg je het gevoel dat
sommige leerlingen geen oog voor cultuur hebben en alleen maar willen "What's
appen". Dat gevoel was gelukkig maar heel even aanwezig.
De stemming is goed, er zijn geen klachten en de vermoeide geesten moeten
volgende week maar bijslapen thuis.
Groet van groep Spanje.

