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Els articles signats expressen l’opinió de llurs autors i no necessàriament la
de l’associació.

Editorial

E ns tornen a moure
D

la pastanaga

esprés de l’aturada
estival reiniciam les
nostres activitats posant
al vostre abast una nova edició
del nostre butlletí on trobareu
la programació del mes
d’octubre.
Una conversa recurrent entre els
escoltes i les guies que tenim
una certa edat versa sobre les
motivacions de lluita que ens
proporcionava el règim
dictatorial anterior a la nostra
jove democràcia, llibertat,
cultura, llengua, etc. Ens havíem
fet la il·lusió (quina ingenuïtat)
que amb l’estat de les
autonomies es superarien tots
els entrebancs, totes les
restriccions, les suspicàcies, la
ignorància i les perversions
malintencionades. Sense haver
arribat a la normalitat, semblava
que el camí iniciat avançava en
la bona direcció, sobrepassant
els obstacles i la incomprensió.
Idò ara, malauradament, els
actuals governs, autonòmic i
insular, s’entesten en esmenarnos la plana i ens tornen a moure
la pastanaga retrocedint en el
temps, inclòs desdient els seus
predecessors d’idèntica ideologia
política, i volen retornar a la
marginalitat al català.
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Amb absolut desvergonyiment
declaren en perill la pervivència
del castellà (ens podríem fer un
fart de riure si no fos tant trist)
i el proclamen, en boca del
president insular, l’idioma oficial
de la nostra autonomia, deixant
el nostre llenguatge matern

relegat a “altra llengua cooficial”, obviant
descaradament tot el bagatge històric que
arrossegam.
Ara, avui, en aquest moment, tots som la
conseqüència del procés històric que ens ha conduït
fins aquí, 250.000 anys d’evolució que ens han
portat fins al segle XXI. En el cas de la nostra illa
el trajecte és molt més curt, cinc mil anys (més o
menys) des de que els primers éssers humans
trepitjaren la roqueta on vivim. Més tard la
conqueriren els romans (any 123 aC), els vàndals
(any 425), els bizantins (any 534), els àrabs (any
707) i finalment els cristians (any 1229). Casualment
aquests darrers eren majoritàriament catalans i
instauraren un regne propi, amb una llengua i una
cultura que és la que és.
Anys més tard (no molts) va néixer a la Ciutat de
Mallorca l’autor de la més extensa obra produïda
per un sol escriptor medieval, va ser el primer en
fer servir una llengua romànica per transmetre
coneixements filosòfics, teològics i místics, i va
redactar els seus escrits en català, en occità, en
llatí i en àrab, però Ramon Llull no ho feia en
castellà, no era la seva llengua materna.
Posteriorment s’imposa el castellà, com a
conseqüència de l’absolutisme dels reis borbons,
en detriment del català. No som partidari de renegar
del castellà, la cultura ben entesa suma i s’acumula,
i ara mateix signaria per la cognició i l’ús igualitari
de les dues llengües, això significaria l’acceptació,
el coneixement i la utilització d’ambdues en tots
els àmbits, amb normalitat, sense crispacions, cosa
que ara és ciència-ficció.
Fins que arribi a ser una realitat no queda més
remei que aplicar la discriminació positiva i lluitar
amb valentia pel que creiem de justícia, tal volta
ens hauríem de mirar en el mirall del poble islandès,
seguir el seu exemple i plantar cara al sistema sense
defallir.
Santi Hernàiz
President A.E.M. Aplec Scout

E

Trobades

l gelat de “tutti frutti”
tornà a triomfar al
tradicional sopar d’estiu
celebrat a Bunyola el
proppassat dos de juliol. Com
sempre ho fan, a l’hora prevista
na Neus i n’Eduard ja havien
guarnit la terrassa amb taules i
cadires disposades per acollir
l’aplec de comensals que havien
confirmat la seva assistència.
En ésser-hi tots, amb ordenat
desordre, començàrem a
degustar el sopar fred disposat
a l’efecte. La temperatura era
agradable i a les taules, repartits
equitativament, podíem anar
tastant la deliciosa salseta que
prepara na Maria Antònia, olives,
envinagrats i pebres verds, amb
els adobaments adients per
amanir-ho tot i les tomàtigues
per preparar un pa amb oli com
cal. En tauler apart varen tenir
l’oportunitat de destriar entre
la generosa oferta de carn freda,
formatge, sobrassada, paté de
porc, coca de pebres torrats o
coca de dàtils i cansalada, que
feren tornar boig el paladar més
exigent. Les begudes refrescants
i l’aigua (que també n’hi havia),
bressolades per un llit de gel
escarxat, en el seu punt, excepte
el vi negre a temperatura
ambient (no se’ns escapa detall)
i els postres... la ensaïmada llisa
i el gelat, el de “tutti frutti”
fora cap discussió tornà a
triomfar.

Sopar d’estiu
2011

Bona taulada!

Foto: Ramon Cassanyes.

Sempre hi ha temps per a la tertúlia.

Foto: Ramon Cassanyes.

Un moment de l’animació.

Foto: Ramon Cassanyes.

A la sobretaula el mestre de
cerimònies, Ramón Cassanyes,
s’encarregà de l’animació, però
abans ens va fer saber el preu
del sopar. En Ramon posà a prova
els nostres coneixements i
habilitats convidant-nos a
participar en les proves que
havia preparat.
En fi que ens ho passàrem d’allò
més bé i els que no venguéreu...
idò vos ho perdéreu.
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S. H.Palma.

Sense notícies

Opinió

S

i algú creu que actualment
no es censura la informació
que ens digui, si tal com
s’ha sabut tot el que passa a
Egipte o a Líbia, per què els
mitjans de comunicació no han
dit gairebé res del que ha passat
a Islàndia? A Islàndia, el poble
va fer dimitir a un govern al
complet, es nacionalitzaren els
principals bancs, es va decidir
no pagar el deute que aquets
havien adquirit amb Gran
Bretanya i Holanda, a causa
d’una nefasta política financera,
i es va crear una assemblea
popular per reescriure la seva
constitució, i tot això de forma
pacífica, tota una revolució
contra els poders que ens han
conduït fins a la crisi actual. Què
passaria si la resta de ciutadans
europeus prenguessin exemple?
Heus aquí, perquè no s’han donat
a conèixer els fets durant aquets
darrers anys! Aquesta és,
breument, la història dels fets:
2008, es nacionalitza el principal
banc del país, la moneda es
desploma i la borsa suspèn la
seva activitat. El país està en
bancarrota.
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2009, les protestes ciutadanes
davant del parlament
aconsegueixen que es convoquin
eleccions anticipades i provoquen
la dimissió del Primer Ministre i
de tot el seu govern en bloc.
Continua la pèssima situació
econòmica del país. Mitjançant
una llei es proposa la devolució
del deute a GB i Holanda amb el
pagament de 3.500 milions
d’euros, quantitat que totes les
famílies islandeses hauran
d’abonar mensualment durant

d’Islàndia!
els propers 15 anys al 5,5% d’interès.
2010, la gent torna a sortir al carrer i sol·licita
sotmetre la llei a un referèndum. El nou president
es nega a ratificar-la i anuncia que hi haurà consulta
popular. El març es celebra el referèndum i el NO
al pagament del deute arrasa amb el 93% dels vots!
A tot això, el nou govern inicia una investigació
per dirimir jurídicament les responsabilitats de la
crisi. Tots els banquers implicats abandonen el país
i la Interpol dicta una ordre de detenció. Comencen
les detencions de diversos banquers i alts executius.
En aquest context de crisi, es tria una assemblea
per redactar una nova constitució que reculli les
lliçons apreses de la crisi i que substitueixi l’actual,
una còpia de la danesa. Per redactar-la es recorre
directament al poble, es trien 25 ciutadans sense
cap filiació política dels 522 que s’han presentat a
les candidatures, els únics requisits són ser major
d’edat i tenir el recolzament de 30 persones.
L’assemblea constitucional va començar els seus
treballs el febrer de 2011 i presentarà un projecte
de Carta Magna a partir de les recomanacions
consensuades en diferents assemblees que es
celebraran per tot el país. Haurà de ser aprovada
per l’actual parlament i pel que es constitueixi
després de les properes eleccions legislatives.
Aquesta és la breu història de la revolució islandesa,
dimissió de tot un govern en bloc, nacionalització
de la banca, referèndum per que el poble decideixi
sobre les decisions econòmiques més
transcendentals, empresonament dels responsables
de la crisi i reescriptura de la constitució pels
ciutadans.
S’ha parlat d’això als mitjans de
comunicació europeus? S’ha comentat a les tertúlies
polítiques de radio i televisió? S’han vist imatges
dels fets a les diferents cadenes? La veritat és que
la informació a estat escassa. El poble islandès ha
sabut donar exemple a tota Europa, plantant cara
al sistema i donant una lliçó de democràcia a la
resta del món.
Estàs segur que no hi ha censura als mitjans de
comunicació?

Tertúlia

d’activitats

nova adreça

Mes d’octubre de 2011

Dia 03 dilluns: Sopar Tertúlia
Hora:
Lloc:
Preu:

20:30.
Art Cafè
Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Socis 13’00 euros - No socis 14’00 euros.

Confirmar assistència abans del 30 de setembre al tel.: 971 615 124 (Neus).
Convidada: Sra. Núria Brito.
Membre del Grup Promotor de Fiare a Mallorca.
Tema: FIARE, BANCA ÈTICA COM A PROJECTE D’ACCIÓ COL·LECTIVA
Fiare és una proposta de banca ètica que cerca afegir ciutadania oferint els
serveis bancaris habituals.
Fiare inverteix l’estalvi de persones, col·lectius, empreses i administracions públiques
en projectes viables d’economia social i solidària. La seva finalitat és la transformació
social, per això, amb aquests estalvis s’atorguen crèdits únicament a cooperació
internacional, a la lluita contra l’exclusió, a la "agrogeologia" o les iniciatives de
transformació en valors. Es tracta d’una iniciativa impulsada per persones i col·lectius
que desitgen una banca al servei de la societat i del desenvolupament humà.
En els seus primers cinc anys de camí 280 organitzacions i més de 2.000 persones al
territori espanyol ja s’han sumat.

Calendari

Dia 16, diumenge:
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MENÚ:
Pa amb oli
amb pernil salat i formatge
Postres, cafè o infusió. Aigua i vi.

Lloc trobada:
Hora:
Transport:
Dinar:
Dificultat:
Itinerari a peu:

Excursió, Sant Elm - Torre d’en Basset - Cala En Basset.
A Palma a l’aparcament del Conservatori de Música.
09:00.
Cotxes particulars.
Pa en butxaca (preveure l’aigua).
Fàcil.
Sant Elm, Torre d’en Basset, Cala En Basset, Sant Elm.

Confirmar l’assistència abans del 14 d’octubre al tel.: 971615124 (Neus).
Recomanacions:
Triau l’equipament adequat, especialment el calçat.
Valorau les condicions meteorològiques.
Dia 19, dimecres:
Hora:
Lloc:

Reunió de Junta.
20:00.
Carrer Seminari, 4.

Previsió d’activitats mes de novembre
Dia 07, dilluns:

Sopar tertúlia.

Dia 13, diumenge:

Activitat, excursió a Sa Penya Rotja.

Dia 16, dimecres:

Reunió de Junta.

a.e.m.

Aplec

Scout

Palma , a .... de .......................... 20....
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Benvolguts amics:
Per la present sol·licito afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació d’Antics
Escoltes de Mallorca Aplec Scout, amb seu a Palma, carrer Seminari, 4, codi
postal 07001.
Signatura

ORDRE al BANC o Caixa
Senyors:
Agrairé que, fins a nou avís, vulguin atendre amb càrrec al compte indicat
els rebuts que siguin presentats per l’Associació d’Antics Escoltes de Mallorca.
Nom i llinatges
Carrer o plaça
Població
DNI o NIF
Adreça electrònica
Banc o caixa

Data

Número
Municipi
Telèfon

Pis
Codi postal
Mòbil

Signatura

Antics Escoltes de Mallorca Aplec Scout
Carrer Seminari, 4 - 07001 Palma - anticsescoltesmallorca@gmail.com
Retallar per la línia de punts i enviar per correu ordinari.

