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n desembre carregat d’emocions se’ns ha llançat al damunt sense solució de
continuïtat i ens ha deixat el cor bategant incontroladament. Espurnes d’alegria
en col·lisió constant amb els dards apesarats del dolor per la perduda de la mare

de l’escoltisme i el guiatge mallorquí modern, han conduït els nostres sentiments per un
viarany contradictori i sentimentalment atordit.

El goig de poder celebrar vint-i-cinc anys d’activitats constants, plenes i satisfactòries,
incrementat per la concessió per part de la Fundació Maria Ferret del premi Eladi Homs
2012, atorgat a la trajectòria de l’associació, per la col·laboració amb el Moviment Escolta
i Guiatge de Mallorca i amb l’Escola de Formació de Caps, ha tingut com a contrapunt
el malaurat òbit de Maria Ferret, sòcia d’honor de l’Aplec i l’emotiu acte de comiat i
posterior sepultura de les seves cendres al memorial erigit a la finca escolta de Sa
Torrentera, on descansen des de fa anys les del seu marit.

Tot plegat ens encamina cap a unes festes de Nadal que han de ser més solidàries i
austeres que mai. Algunes veus s’han alçat qüestionant cap a on voldrien n’Eladi i na
Maria que anés l’escoltisme mallorquí? Un dels seus fills ha apuntat dues idees: arrelament
en els valors que practica i adaptació als temps canviants de cada moment, donant
resposta al “pròxim” en els problemes mes immediats que l’envolten. Jo m’atreveixo a
afegir que siguem autèntics en allò que diem que som i en tot el que fem.

Bon Nadal i que el 2013 us porti pau i felicitat.Ed
ito

ria
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l passat 30 de novembre, a
Can Tàpera, es celebrarà la
19ena edició dels Premis de

la Fundació Maria Ferret.

L’esdeveniment començà amb una
taula rodona sobre el tema
“L’escoltisme d’avui amb visió
de futur” i intervingueren la Sra.
Joana Mª. March, el Sr. Cecili Buele
i Mn. Josep Noguera que varen
intervenir baix els punts de vista
de l’educació, el país i la fe,
respectivament. En acabar el debat
es lliuraren els premis de fotografia
en diverses categories: 1er. Premi
a la cap de l’AEG Eladi Homs,
Natacha Burwitz; el 2on. Premi a
la cap de l’AEG Sant Josep Obrer,
Magdalena Serna i el premi juvenil
al llobató de Sant Josep Obrer,
Rafel Mulet.

Per primera vegada es feren unes
distincions a diferents persones i
entitats que han dipositat la
confiança en la Fundació. Aquest
any els distingits son :

Ordre de la Companyia de Jesús,
per la gestió de la finca de Son
Serreta, al municipi d’Artà, de la
seva propietat.

E

El saló d’actes de Can Tàpera durant la taula rodona.                    Foto: Àngel Zargoza.

L’Aplec premiat per la
Fundació Maria Ferret

Escuelas Pías-Padres Escolapios, per la gestió de la
finca denominada Gatamoix, a Son Sant Martí,
municipi d’Alcúdia, de la seva propietat.

Associació de Llibreters de Mallorca. Per haver-nos
facilitat l’activitat “Lectura continuada”, el passat
dia 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi, i haver-nos
integrat en la fira de les activitats del dia del Llibre.

La la Branca Ruta del Moviment Escolta i Guiatge
de Mallorca. Per la seva tasca i col·laboració sempre
desinteressada amb la nostra Fundació.

Pel que fa als premis anuals Com cada any, hi han
dues categories:

Premi Eladi Homs:

Lliurament del premi Eladi Homs.                         Foto: Vicenç Mates.



Aquest premi va especialment
dirigit a reconèixer una iniciativa,
experiència o tasca de qualsevol
col·lectiu escolta i guia que s’hagi
destacat al llarg del curs 2011-
2012.

Guardonat:  l ’Ap lec  Scout
(Associació d’antics escoltes de
Mallorca).

Premi Maria Ferret:

Destinat a agrair a una persona
que s’hagi distingit dins el
Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca, per la seva dedicació i
entrega a l’escoltisme i el guiatge
mallorquí.

Guardonat: Tomeu Maimó, durant
molts anys cap d’agrupament del
Eladi Homs.
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Enguany l’edició dels premis té un significat especial:
retre homenatge a na Maria Ferret, que va morir el
passat diumenge dia 11 de Novembre a Barcelona.
El món escolta dels Països Catalans ha perdut un
gran referent.

En acabar l’acte, tots els assistents gaudiren d’un
bufet fred.

Embat. Bunyola.

Lliurament del premi Maria Ferret.      F: A. Z.

El saló d’actes de Can Tàpera ple de gom a gom.                    Foto: Àngel Zargoza.

Membres de l’actual Junta directiva de l’Aplec.          Foto: M. Serna.

Un grup de socis de l’Aplec.                              Foto: Àngel Zaragoza.
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El nostre ocell s’anava entristint a poc a poc, fins
que de cop i volta aixecà el bec, estufà les ales i
amb ulls ben espolsats es va dir: “És ver que hi ha
coses que no puc fer, però hi ha una cosa que jo sí
que puc i és volar, cosa que ells no poden fer”. Tot
content, alçà el vol, féu unes voltes per damunt
dels presents i partí cap amunt fins que desaparegué
dins el blau del cel.

Jo crec que arribà tan i tan amunt que es va trobar
amb els esperits de na Maria i de n’Eladi que, ben
contents, miraven tot el que passava a sa Torrentera.

L’ocell, des d’ara, té dos nous amics, amics per
sempre, amb qui compartirà el seu vol. I junts, tots
tres, vigilaran tot allò que s’esdevingui a sa
Torrentera i esperaran que, amb el temps, tots
plegats ens retrobarem i volarem junts cap a l’infinit.

Faust Frau.M
ar

ia
 F

er
re

t

sa Torrentera, entre els
milers d’ocells que hi ha,
n’hi ha un que és especial

perquè és l’amo del bosquet i
sempre està pendent de tot el que
hi passa. Vigila qui hi va i sobretot
què hi fa. Fa pocs dies, en motiu
d’enterrar les cendres de na Maria
Ferret devora de les del seu marit
Eladi, un grapat de gent vengué
de Catalunya a acompanyar na
Maria en aquest darrer tram del
seu viatge. Fills, néts, renéts i
amics eren observats per l’ocell,
qui s’ho mirava tot atentament
des d’una branca del seu arbre
preferit.

L’ocell, de qui estic més que segur
pensa, en veure l’estampa es deia
a si mateix que com
li hauria agradat
tenir una família
com aquella: “Però,
clar, jo som un ocell
i no puc”. En veure
e l s  amics  que
havien vingut i
escoltar el que
deien de n’Eladi i
na Maria, es feia la
mateixa reflexió:
“Com m’agradaria
tenir uns amics com
aquests, però jo
som un ocell i no
puc”.

A
Comiat de Na Maria Ferret a Sa Torrentera.                  Foto: Àngel Zaragoza.

L’ocell de Sa Torrentera
(rondalla)

Emotiu moment de la cerimònia.                                                      Foto: Àngel Zaragoza.
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sí alegre... com diu la vella cançó,
perquè sé que tu no vols la tristor al teu voltant
i també perquè jo, com molts d’altres al·lotes i al·lots mallorquins,
vaig poder elegir un camí diferent,
seguint les teves petjades i les del teu marit.

Arribares a Mallorca i ens guiares dalt del cim,
amb un somrís, amb un consell, amb una història...
ens ensenyares a estimar la nostra terra,
a baixar a la vall i gaudir del foc en la nit freda,
frec a frec amb el germà,
quedant la teva soca fortament arrelada, aquí... a casa.

Un dia tornares al principat, però no ho feres ben be del tot,
seguírem gaudint de la teva presencia, del teu esperit, del teu somriure;
ara ets aquí de nou per seguir eternament entre nosaltres,
a la teva Mallorca estimada.
Has conquerit els cims dels nostres cors,
ara descansaràs a la vall en bona companyia.

Durant el dia us il·luminarà l’astre solar, escalfant la vostra morada;
de tant en tant, estols de daines i llobatons esvalotaran alegres al voltant vostre;
a la nit, milions d’estrelles us cantaran etèries melodies fins a trenc d’alba.
Ben arribada Maria... per sempre entre nosaltres.

Santi Hernaiz.

A Maria Ferret i Espanyol

Memorial a Sa Torrentera.                 Foto: Àngel Zaragoza.
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a idea que ens presenten
te tot l’aspecte d’una
utopia, una televisió social,

participativa i democràtica.

Amb la premissa: tots els ciutadans
tenim dret a estar informats, Neus
Fernández i Manu Luna ens
presentaren el projecte de
SaTevaVisió, un nou mitjà
audiovisual lliure, participatiu i
autogestionat que camina per la
senda d’Internet amb l’esperança
de trobar el seu lloc a la televisió
digital terrestre.

Els promotors ens auguren un canal
públic amb majúscules, amb

L

Te
rtú

lia

 La nostra tertúlia, cada dia més nombrosa. Foto: Àngel Zaragoza.

programes decidits per la majoria dels socis i que
inicialment es traduiran en tres espais, un informatiu
diari, una emissió setmanal de caire cultural i una
tercera de debat, també cada setmana.

Per assolir aquests objectius volen aconseguir el
suport de cinc mil socis individuals i d’entitats, que
aportarien els primers 20 euros per càpita i 60 euros
cada una de les segones; a més de crear una xarxa
de col·laboradors voluntaris que rondaria el centenar
de persones, coordinats per un parc organigrama
format per un Cap de programació, un tècnic de
participació, un cap de difusió i un coordinador de
programes. Actualment els podeu seguir a
"http://www.sateva.tv" i us podeu posar amb
contacte amb ells a “info@sateva.tv".

Santi Hernaiz. Palma.

SaTevaVisió
nou mitjà de
comunicació

Manu Luna i Neus Fernández.       Foto: A. Zaragoza.



al i com vàrem acordar en
reunió de Junta, ens
reunírem al Santuari de Lluc

per tal de lliurar a la seva Fundació
un donatiu destinat a pal·liar les
destrosses causades pel cap de
fibló.

Acabat l’ofici dominical ens rebé
el prior del Santuari, P. Antoni
Vallespir, qui ens explicà el
funcionament de la campanya
“Una teula per Lluc”, amb
l’objectiu de que la ciutadania
doni suport a la reparació d’aquest
indret tan emblemàtic.

Com que la campanya demana que
firmis una teula amb un donatiu
de 2¤, l’Aplec va decidir “firmar-
ne” 150. Dit i fet, com que érem
deu n’haguérem de signar quinze
per hom, ja ens tens a tots a la
plaça de la fonda, vora la flama
de la Llengua, armats amb
retoladors permanents i... venga
teules, muntàrem una cadena de
producció, uns les portaven i
espolsaven, altres signaven i els
darrers les anaven acaramullant
amb cura. Eren prop de la una
quan acabarem, objectiu assolit!

Com que la comunitat tenia una
celebració fora del Santuari, ens
deixaren el seu menjador i així
poguérem dinar còmodament
instal·lats, compartint junts l’àpat
com a frares, només faltava el
lector!.

A la tarda, acabat el seu
compromís, el Prior vingué a passar
una estona amb nosaltres, ben
asseguts davant la gran xemeneia
del refectori,  calentets iPàgina 09
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Un moment de la nostra intervenció.      Foto: MEGM.

Algunes de les teules signades.       Fotos: Carme Pons.

Teules per a Lluc

T confortables i amb un tassonet d’herbes dolces
preparades pel germà Macià, ens informà de les
darreres actuacions al Santuari, de les obres de
restauració i del nou pla de viabilitat econòmica
que estan aplicant.

Ens donà les gràcies pel donatiu en nom de la
comunitat i nosaltres li agrairem l’hospitalitat, ja
era tard i fosquejava quan partírem cap a casa, ara
els dies són molt curts.

Embat. Bunyola.



ns dies abans de Nadal, com
és habitual des de fa un
bon grapat d’anys, ha

arribat a Mallorca la Llum de la
Pau de Betlem, tot seguint la
petjada de la senda iniciada pels
germans escoltes d’Àustria.

Aquesta vegada ho ha fet a la
parròquia de Sant Alfons Rodríguez
de Ciutat, seu de l’agrupament
escolta i guia Eladi Homs.

Amb el lema “Posa-li color a la
vida!” i amb l’església plena que
feia goig, escoltes i guies de totes
les edats han recollit la flama de
Betlem per tal de repartir-la per
tots els indrets de la nostra illa.
Una cerimònia senzilla, sentida i
participativa que demostra, una
vegada més, que l’escoltisme i el
guiatge segueix molt viu, actiu i
solidari.

Santi Hernaiz. Palma.
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Els fulards donaren color a la celebració.     Foto: Iolanda Trilla.

L’església de Sant Alfons Rodríguez plena de gom a gom.       Foto: Santi Hernaiz.

Llum de la Pau de Betlem
2012

U

Escampant la Llum de la Pau.     Foto: S. H.
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Convocatòria de la XXVI Assemblea General Ordinària.

(Per a tots els socis)

Us convocam a la XXVI Assemblea General Ordinària de l’associació, segons el
Capítol II dels seus estatuts, que tindrà lloc el diumenge 27 de gener de 2013 al Santuari
de Lluc al les 12:00 h. en primera convocàtoria i a les 12:30 h. en segona, amb el següent

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2. Lectura de la memòria de les activitats de l’any 2012.
3. Estat econòmic del 2012 i pressupost per l’any 2013.
4. Elecció de carrecs, si s’escau, de la Junta Directiva.
5. Precs i preguntes.

Ramon Cassanyes Serra, Secretari.
Palma a 27 de desembre de 2012.

- o O o -

Convocatòria de la Assemblea Extraordinària de l’associació, segons el Capítol
II dels seus estatuts, que tindrà lloc el diumenge 27 de gener de 2013 al Santuari de Lluc
al les 13:30 h. en primera convocàtoria i a les 14:00 h. en segona, amb el següent

Ordre del dia:
1. Modificació de la denominació legal de l’Associació.

La proposta, donada la positiva acollida de la marca Aplec Scout, és oficialitzar-
la modificant el nom actual que passaria a ser: APLEC SCOUT, ESCOLTES ADULTS DE
MALLORCA.
2. Precs i preguntes.

Ramon Cassanyes Serra, Secretari.
Palma a 27 de desembre de 2012.

- o O o -

Art. 7è.- Són drets dels socis:
A.- Assistir amb veu i vot a les assemblees.
B.- Presentar proposicions per al govern i administració de l’associació a les
assembles o a altres instàncies de la direcció de l’Aplec.

- o O o -

Notes d’interés: de la XXVI Assemblea General Ordinària.

Pels que veniu el dissabte 26, ens trobarem a les 18:30 h. davant la porta principal
del Santuari. Els que us incorporau el diumenge 27, ens trobarem a les 11 h. a l’ofici.

Qui tengui dificultat de transport que telefoni abans del dia 21 de gener a Ramon
Cassanyes (971 513 385) per repartir la gent en els cotxes disponibles.

Per reservar les cel·les podeu fer-ho avisant als Cassanyes per telèfon, n’hi ha
de 1, 2, 4 i 6 places, per poder fer combinacions és necessari reservar-les amb antelació,
data límit el 16 de gener, si algú es decideix després, pot fer la reserva directament
al Santuari de Lluc (tel. 971 871 525).

El sopar de dissabte és individual (heu de dur coses per compartir) en acabar
farem la tertúlia habitual i anirem al cinema. El diumenge després de berenar farem
l’acostumada volta matutina i assistirem a l’ofici de les 11 h.

El dinar del diumenge serà l’institucionalitzat arròs brut comunitari. Heu de dur
el “fondo” fet, cada un el seu, i després, com mana la tradició, els ajuntarem tots i
farem el millor i més brut dels arrossos, l’associació porta l’arròs i les postres.
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Mes de gener 2013

Previsió mes de febrer 2013
Dia 04, dilluns: Sopar tertúlia.

Dia 10, diumenge: Activitat.

Dia 13, dimecres: Reunió de Junta.

Dia 22, divendres: Dia del Pensament.

Dia 16, dimecres: Reunió de Junta.
Hora: 20:15.
Lloc: Carrer Seminari, 4.

Dia 26 i 27, dissabte i diumenge: Assemblees ordinària (XXVI) i extraordinària de
l’associació al Santuari de Lluc.

Dia 07 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. ANA FERREIRA GARCÍA, gerent de Sonrisa médica.

Tema:  “Transformar l’entorn sanitari a través de l’humor”.

Una iniciativa pionera que des del 1994 porta l’humor i l’alegria als 
hospitals públics de la nostra illa.

Confirmar assistència abans del 5 de gener al tel.:  971 615 124 (Neus).

MENÚ:
Pa amb oli

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

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

Acomiadarem la vetllada amb el cant de nadales populars.

Mes de desembre 2012
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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.


