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JUNTA DIRECTIVA DE L’APLEC:

Santi Hernàiz Alfosea President
Eduard Mas Bataller Vicepresident
Ramon Cassanyes Serra Secretari
Pere Joan Serna Soler Tresorer
Neus Pujol Maura Vocal
Teresa Garcia Felez Vocal
Josep Henales Ramis Vocal
Maria Gacias Gilet  Vocal
Iolanda Trilla Belmonte Vocal
Àngel Zaragoza Bennassar  Vocal
Bartomeu Alorda Ladaria Vocal

ACTIVITATS QUE REALITZA L’ASSOCIACIÓ:

- Sopar Tertúlia (mensual)
- Activitat: excursions temàtiques (mensual)
- Reunió de Junta (mensual)
- Edició de Noves, la revista (anual)
- Edició de Noves, el butlletí (mensual)
- Assemblea General Ordinària (anual)
- Dia del Pensament (anual)
- Sopar de Pasqua (anual)
- Sant Jordi (anual)
- Sopar d’estiu (anual)
- Sopar d’arengades (anual)
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comentades, inquietuts, etc. a la següent adreça de

correu-e:
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nfilam el darrer tram de l’any amb la trista noticia de la mort de Maria Ferret
Espanyol, ocorreguda a Barcelona el passat dia 11, part de les seves cendres
descansaran vora les de n’Eladi al Memorial erigit a la finca escolta de Sa Torrentera

(Sencelles).

No obstant això, aquest esdeveniment no desitjat no ha d’aombrar, ella segur que no ho
voldria, la joia que sentim per haver superat el quart de segle de funcionament ininterromput
de la nostra associació.

Nosaltres també ens sentim hereus de la petjada inesborrable deixada per aquest matrimoni
català que tant ha fet per l’escoltisme i el guiatge mallorquí, el seu testimoni ens ha de
servir d’exemple per dur endavant la tasca que ens hem imposat com a continuadors d’un
model de vida lliurement triat i en el qual creiem fermament.

En aquest camí i encoratjats per les cada vegada millors relacions amb el MEGM, fem
passes per reconduir les que voldríem tenir amb la Fundació que du el seu nom i posar-
les al mateix nivell que amb els nostres germans més joves. Tant de bo que na Maria ens
il·lumini a tots des d’allà on es trobi per que així sia.

Ed
ito

ria
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ACTE DE COMIAT DE MARIA FERRET I ESPANYOL
(10/01/1924-11/11/2012)

Tendrà lloc a la finca escolta de Sa Torrentera (Sencelles),
dissabte dia 1 de desembre, a les 12,00 h, per acompanyar la
seva família i retre el nostre adéu a na Maria.

Pregam faceu difusió d’aquesta convocatòria entre la gent vinculada amb na Maria i
amb l’escoltisme mallorquí, i que hi convideu aquelles persones que poden estar
interessades en assistir-hi.

L’organització recomana fer cotxades per arribar a Sa Torrentera, donat que l’espai
per aparcar és molt limitat.
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l diumenge dia 4 de
novembre, al camp escolta
d e  S a  T o r r e n t e r a

(Sencelles), celebràrem el 25è.
aniversari de l’associació d’antics
escoltes l’Aplec Scout.

El dia, va ser ideal, ni fred ni calor,
ni massa sol ni poc, si estava be,
el camp a aquestes alçades de la
tardor està preciós, la terra humida
per les darreres pluges, l’herba ja
te un verd lluminós, feia temps
que no visitàvem el lloc, les velles
alzines que protegeixen la casa,
les noves, ben vives, que
sembraren els escoltes en una
activitat de repoblació, el
memorial de Eladi Homs vora el
monumental altar de pedra de
Binissalem, la petita i recollida
capelleta de la Verge de Biniatzar
sota els pins, quins records!

A les 11 del matí era la cita, els
socis de l’Aplec acudiren a la crida
de l’associació ben disposats a
compartir  una jornada de
celebració i de germanor, a mesura
que anaven arribant es succeïen
els retrobaments, velles i noves
histories de vells i nous amics, avui
amb un objectiu comú, celebrar i

E
Carlos Garrido.      Foto: iolanda Trilla.

25 anys
fent camí.
1987-2012
Sa Torrentera

Fotos: Àngel Zaragoza i Faust Frau.



agrair els 25 anys d’activitat ininterrompuda de
l’Aplec dels escoltes adults, 25 anys d’il·lusions i
quimeres, d’encerts i equivocacions, en definitiva
un quart de segle amb un únic objectiu, mantenir
viu en els seus membres l’esperit de l’escoltisme
en el seu propòsit de formar ciutadans responsables
i  compromesos. Ens van acompanyar a
l’esdeveniment el president i alguns patrons de la
Fundació Maria Ferret, que ens facilitaren l’ús del
camp, els comissaris del Moviment Escolta i Guiatge
de Mallorca, membres de l’equip pedagògic i un
nombrós grup de caps escoltes que estaven reunits
en unes jornades de formació.

Cap a migdia començà l’acte oficial, després d’unes
sentides paraules de benvinguda del president de
l’Aplec, Mn. Joan Trias, antic consiliari general del
moviment escolta va dirigir una sentida i compartida
celebració al més pur estil escolta precedida d’un
repàs de la nostra història i comentaris d’actualitat
a modo d’homilia. Acabada la missa, tots els
assistents anàrem fins a la capelleta de la Mare de
Déu dels escoltes i sembrarem al seu peu una mata
de romaní com a ofrena i recordatori del aniversari
mentre cantàvem emocionats “En Estol”. Després
d’aquests moments seriosos, de recolliment
espiritual, de records, de vivències i propòsits arribà
l’hora lúdica, d’autèntica festa de germanor, era
l’hora de l’aperitiu i el férem com ens ensenyaren
els nostres germans valencians, una “mariscà”, és
a dir: cacauets, olives, patatilla i tramussos amb vi
i gasosa, creieu-me si vos dic que va tenir un gran
succés.

I per dinar què? Idò paella, és clar! La novetat va
ser la comoditat de que ens la feren allà mateix, al
camp, una gent de Lloret que té els sabers, els
recursos i les eines per fer una paella, en el nostre
cas, per a 60 persones, i ben bona que va ser, tothom
la va celebrar. Naturalment, per postres hi havia
ensaïmada, alguna cosa del país havíem de tenir i,
per obsequi d’un estimat company, acompanyada
de gelat del bo. Ja a la sobretaula, es va projectar
un documental que resumeix, en imatges i sons, els
primers vint-i-cinc anys de l’Aplec Scout.

Resumint, a pesar de estar a la estació dels dies
més curts, tinguérem un dia gran, gran en quant a
les vivències que compartirem amb els ferms desitjos
de seguir la nostra amistat i retrobar-nos tot cantant,
ben units ben valents i ardits fins que de nou ens
retrobem. Amen.

Embat. Bunyola.Pàgina 05
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en el llibre “Cementiri de Palma, Guia de passeig”,
a més d’haver catalogat els elements patrimonials
del citat recinte mortuori.

Malgrat ser un tema tan escabrós, quasi una trentena
de tertulians ens aplegàrem per tal d’escoltar les
seves experiències. Ell ens confessà que el motiu
principal de la recerca no va ser altre que la
inexistència  d’ informació a l  respecte.

Una vegada ficats en farina, es va referir a laTe
rtú

lia

e la ma del polifacètic
escriptor i periodista Carles
Garrido, el proppassat 5 de

novembre ens endinsàrem en un
terreny poc conegut com és la
morada on descansen eternament
els nostres morts.

El Sr. Garrido ha estudiat en
profunditat el cementiri de Palma
i la seva recerca s’ha vist plasmada

D
Carlos Garrido.      Foto: iolanda Trilla.Passejant...

pel cementiri de Palma

Un moment de la tertúlia...                   Foto: Iolanda Trilla.



relativament curta antiguitat del
cementiri palmesà, la làpida més
antiga data del 1825, malgrat la
seva uti l i tzació no es va
generalitzar fins a dècades més
tard, doncs va costar, i molt,
desarrelar el  costum dels
enterraments a les esglésies.

Un aspecte molt interessant de la
investigació és constatar l’evolució
dels llinatges dels seus efímers
inquilins; cal destacar la profusió
de cognoms xuetes a les darreries
del segle XIX i que els d’origen
peninsular no es començaren a fer
presents fins el 1940. Un altre
element singular és l’aparició de
la fotografia funerària, molt útil
com a element evolutiu i
antropològic.
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Un moment de la tertúlia...                   Foto: Iolanda Trilla.

Inventariar les més de cent mil tombes que conté
el nostre cementiri va ser una tasca extremadament
pesada, confusa i difícil, però no exempta de
moments gratificants, darrere el descobriment de
la millor mostra dels artistes i artesans autòctons
del segles XIX i XX, entre els que destaquen G.
Bennassar, A. Rigo, J. Grauches o Reynés i una
infinitat d’anònims picapedrers i mestres de pedra.

Però si el cementiri de Palma pot presumir d’un
catàleg interessant d’elements iconogràfics simbòlics,
de singulars ornaments modernistes o de tipografies
força curioses, no es pot dir el mateix de l’agudesa
dels epitafis que il·lustren les sepultures, tant per
la seva escassesa com per la intranscendència de
llur redacció. Malgrat tot, la majoria de nosaltres
hem quedat engrescats amb l’aventura de l’amic
Garrido i manifestam el nostre desig de visitar-lo
perquè deixi de ser, com ell diu, la “ciutat”
desconeguda i poder “sentir la veu” dels morts.

Santi Hernaiz. Palma.
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Visita nocturna
ngrescats per les vivències
relatades per l’escriptor i
periodista Carles Garrido a

la darrera tertúlia, el proppassat
dia 16, a les 12 de la nit, una
quarantena de socis, amics i
coneguts ens aplegàrem a les
portes del cementiri de Palma amb
la intenció de v iure una
experiència sensorial i lúdica
basada en les investigacions del
nostre il·lustre cicerone.
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 Fotos: Santi Hernaiz.

Una vegada traspassades les portes del recinte i en
un marc d’absoluta tranquil·litat, se’ns obri un
ventall de sensacions evocadores de records i
sentiments, adornats per la música i la poesia d’un
grup de persones involucrades plenament en la
descoberta de lloc tan singular, absent de vida però
curull d’art i història.

Una experiència totalment recomanable.

Santi Hernaiz. Palma.



n any més hem estat
convidats pels nostres
germans del Moviment

Escolta i Guiatge de Mallorca de
participar-hi a la seva assemblea
anual. L’acte es dugué a terme al
complex religiós de la Porciúncula,
a S’Arenal el diumenge 18 de
novembre.

L’equip de comissariat va tenir la
deferència de avançar la nostra
intervenció i just abans del recés
per fer un cafè n’Àngel Zaragoza
i jo mateix poguérem expressar el
nostre agraïment i exposar el que
som i el que fem. Davant un
auditori molt nombrós, més de
vuitanta participants explicarem
les nostres activitats i els lliuràrem
exemplars de la revista Noves nº
22, edició especial del 25
aniversari.

Santi Hernaiz. Palma.
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Un moment de la nostra intervenció.      Foto: MEGM.

Un moment de l’assemblea del MEGM.       Foto: Santi Hernaiz.

Assemblea del Moviment
Escolta i Guiatge de

MallorcaU
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2ª campanya solidària

En el marc de la col·laboració amb l’associació Siloé de Mallorca, començam la
segona campanya de recollida d’aliments en benefici de les persones acollides a les seves
cases.

El llistat d’aliments que actualment precisen són:

Oli.
Sucre.
Cafè.
Galetes.
Pa de motlle.
Llaunes de conserves.
Cereals.

La recollida de les vostres donacions començarà el proper dia 3 de desembre i
finalitzarà el 14 del mateix mes, a la següent adreça:

FOTO SERVEI RUDY’S
C/. Antoni Marqués. 20

Palma
Tl. 971 207 564

En horari comercial.

No dubtam, com sempre, de la vostra resposta. Gràcies anticipades pel vostre
suport i la vostra col·laboració.

Junta directiva de l’Aplec Scout.

6375263752
Loteria de NadalLoteria de Nadal

Tots els membres de la Junta disposen de paperetes. També podeu
adreçar-vos a: junta@aplecscout.org i ens posarem en contacte amb
vosaltres.
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Mes de desembre 2012

Previsió mes de gener 2013
Dia 07, dilluns: Sopar tertúlia.
Dia 13, diumenge: Activitat.
Dia 16, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 26 i 27, dissabte i diumenge: XXVI assemblea general de l’Aplec a Lluc.

Dia 19, dimecres: Reunió de Junta.
Hora: 20:15.
Lloc: Carrer Seminari, 4.

Dia 22, dissabte: Arribada de la Llum de la Pau de Betlem.

Dia 03 dilluns: Sopar Tertúlia
 Hora: 20:30.

Lloc: Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Preu: Socis 12’00 euros - No socis 13’00 euros.

Convidada:  SRA. NEUS FERNÀNDEZ, membre de Sa TevaVisió.

Tema:  “Naixement d’una nova tv Sa TevaVisió”.
Una televisió social, participativa i autogestionada.

Confirmar assistència abans del 30 de novembre al tel.:  971 615 124 (Neus).

MENÚ:
Pa amb oli

amb pernil salat i formatge
Postres, cafè o infusió. Aigua i vi.

 Dia 16, diumenge: Diada solidària al Santuari de Lluc.
Adquisició de teules per part de l’Aplec. La Junta directiva ha 

decidit comprar 150 teules (300 euros) per a la malmesa taulada del Santuari i 
posar en elles el nom de cada un dels nostres socis.
Llocs trobada: A l’aparcament del Conservatori de Música (Carrer d’Alfons 

el Magnànim, 64 de Palma).
Hora: 10:00 h.

A la plaça des Bestiar a Inca.
Hora: 10:40 h.

A la plaça dels Pelegrins del Santuari de Lluc.
Hora: 11:30 h.
Transport: Vehicles particulars.
Dinar: Pa en butxaca.

Confirmar assistència abans del 14 de desembre al tel.: 971 615 124 (Neus).

Dia 28, dimarts: Sopar d’arengades.
Hora: 21:00.
Lloc: Parròquia de Sant Josep Obrer, entrada pel Carrer Ferrer de Pallarés.
Confirmar assistència abans del 24 de desembre al tel.:971615124 (Neus).
Animació: Concurs de frases fetes. 

Acomiadarem la vetllada amb el cant de nadales populars.
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Palma , a .... de .......................... 20....

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 Número Pis

Població Municipi Codi postal

DNI o NIF Telèfon        Mòbil

Adreça electrònica

Banc o caixa

Data 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.


