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Paulina Guillem Santamaria, segona presidenta
de l’associació, elegida a la III Assemblea general,
celebrada el 12 de novembre de 1989, al Santuari de
Lluc. Ocupà el càrrec fins el 19 d’octubre de 1991. Es
reuní amb el Pare el mes de febrer de 2011, al cel sia.

Francesc Moyà Lladó, quart president de
l’associació, elegit el 16 de gener de 1994 a la VII
Assemblea general celebrada al Santuari de Lluc.
Ocupà el càrrec fins el 14 de gener de 1996. Deixà
l’associació el gener de 2009 per motius personals.

També un record entranyable per a tots els
companys i companyes que ens han deixat al llarg
d’aquests vint-i-cin anys.

Altres presidents
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l proper desembre farà vint-i-cinc anys que es
constituí oficialment la nostra associació. En
aquell acte solemne quedaren definitivament

consolitats els fonaments d’un projecte que,
curiosament, s’havia engendrat sis anys enrera a un
camp Sant Jordi on es commemorava el 25è
aniversari del reinici de l’escoltisme a Mallorca.

Doncs un 10 de desembre de l’any 1987, ben entrada
la nit, i encara imbuïts per l’esperit participatiu i la
eufòria del retrobament al castell de Bellver (el mes
de maig en tan emblemàtica fortificació s’havia
celebrat l’assemblea del MSC i el 30è aniversari del
MEGM), vint-i-cinc (es torna repetir la xifra) antics
escoltes i guies es congregaren, acollits per la
parròquia de Sant Josep Obrer, per tal de donar
forma i figura als “Antics Escoltes de
Mallorca”. Aquell dia, quedaren aprovats
per unanimitat els estatuts, redactats per la
Junta Fundadora, i fou elegida la primera
Junta directiva presidida per na Neus Pujol
Maura.

Hem recorregut un llarg camí des de llavors.
Els dubtes inicials de fer servei dins
l’escoltisme o de definir els nostres objectius
fa temps quedaren resolts, jo diria que quasi
immediatament, i ara, després d’un quart de segle
de trajectòria, seguim caminant amb pas ferm i decidit
cap endavant. No en tenim prou, malgrat veure
consolidades les nostres principals activitats socials,
cada dia ens enfrontam a nous reptes, a nous
compromisos amb els nostres conciutadans; no
oblidam el passat però tenim clara vocació de present
i de futur.

Actualment vivim un moment molt dolç de relacions
amb el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca,
aquesta circumstància ens dona l’oportunitat de
participar activament en moltes de les seves activitats,

accions que ens rejoveneixen força i ens fan estar
sempre a punt. Malauradament no passa el mateix
amb la Fundació Maria Ferret, els lligams que
mantenim amb ella no passen de, com es diu avui
en dia, lo políticament correcte; és una pena, què
hi farem!

Tampoc ha anat massa be la nostra experiència
federal, l’exigència econòmica era insuportable per
a nosaltres i el nivell de relació no aguantava la
comparança amb les trobades bianuals d’escoltes
adults de Catalunya, València i Mallorca, per tant
el proppassat mes de maig ens donàrem de baixa
de la federació AISG Espanya.

Aquesta mala experiència no ens ha desanimat, tot
al contrari, ens ha servit per adonar-nos que
en situacions crítiques com les que estam
vivint actualment, hem d’optimitzar el recursos
al màxim i focalitzar-los en objectius més
propers. Si anys enrera havíem organitzat
campanyes en favor dels infants asiàtics (Una
escola a la Índia, Anantapur Fundació Vicenç
Ferrer), dels nins sud-americans (Equipament
de l’aula de psicomotricitat del CEI parroquial
Jesús Maestro, Mallorca Missionera a Lima)
i dels refugiats sahrauís (Campaments de

Tinduf-Algèria), enguany hem decidit col·laborar
amb l’associació Siloé, amb cases d’acollida a Palma
i Santa Eugènia.

També hem desenterrat les velles pintures de guerra
per tornar a lluitar en favor de la nostra llengua i
cultura, atacada novament per aquells, oh il·lusos
de nosaltres, que l’haurien de defensar i promoure.
Lluny de fer-ho, aquesta colla d’ignorants que ens
governa ha desencadenat la major agressió al català
des de la desaparició de la dictadura franquista...
però, amb el vostre suport, no defallirem en la lluita
i seguirem defensant-les com sempre hem fet.

e

Editorial
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— Neus, hi participes activament a l’Aplec des de la
seva fundació, com valores la teva vinculació amb
l’entitat?

La meva vinculació, des dels inicis, ha estat total i
ho he fet amb molta il·lusió en tot moment, la valoro
molt positivament, tant pel que he rebut com pel que
he pogut donar.

— Com ha estat la teva experiència personal a l’hora
de participar de les activitats de l’associació?

Indubtablement ha estat molt bona ja que m’hi trobo
molt be en ella, tant a nivell organitzatiu com
participatiu.

— La travessia personal per l’experiència escolta i
guia sol deixar una petjada indeleble al nostre cor…
Quin és el teu millor record d’aquests vint-i-cinc anys?

En tinc moltíssims de records i no puc dir-ne un de
sol, però la meva etapa com a noia guia me va
obrir una vida absolutament diferent a la que tenia
fins aquell moment i en vaig gaudir molt.
 
— Els valors de l’escoltisme són encara molt vigents
i ens poden ajudar en aquests temps de dura realitat
que estam vivint. Quin punt de l’ideari escolta et
sembla més important i per què?

Per a mi la llei escolta va ser i és molt important,
perquè et fa ser responsable a la teva vida quotidiana
i bona persona, i no puc destacar-ne cap per separat.
 
— Que penses que pot aportar l’Aplec en els temps
que corren i en un futur proper?

El que ha d’aportar l’Aplec és amistat, cultura i molt
de compromís en el nostre entorn.

Entrevista

Neus Pujol al 1987

eus Pujol Maura, palmesana de naixement, bunyolina d’adopció, fou la primera
presidenta de l’Aplec Scout, elegida a l’assemblea constitutiva de l’associació
el deu de desembre de 1987, va ocupar el càrrec fins el novembre de 1989.

Es va iniciar en l’escoltisme com a guia de l’agrupament Constança de Mallorca
de Palma i actualment és vocal de l’associació.

n
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1984

1981
Al camp Sant Jordi commemoratiu
del 25è. aniversari del MEGM,
sorgeix la idea de crear una
associació d’antics escoltes
animada per Bernadí Pujol,
iniciant-se posteriorment les
primeres trobades.

Es fan acampades esporàdiques
d’antics escoltes promogudes per
Bernadí Pujol.

Els dies 8 i 9 de juny es duu a
terme la 1ª trobada d’antics
escoltes a Algaida.

05història

Celebració del 30è aniversari del
MEGM al pati d’armes del castell
de Bellver amb la recepció dels
assembleistes de la XXVIII
Assemblea del MSC i el lliurament
d e  c r e u s  d e  M S C  e n
reconeixement de mèrits (1, 2 i 3
de maig). Als actes es retroben
un gran nombre d’antics escoltes
i guies de Mallorca.

Te lloc la 3ª trobada d’antics
escoltes els dies 30 i 31 de maig
a Ca Na Marca (Binissalem),
organitzada per Bernadí Pujol,
Joan Alcover i Jaume Mir.

Primera trobada d’antics escoltes a Algaida (Mallorca). Foto: Jaume Mir.

Tercera trobada d’antics escoltes a Ca Na Marca (Binissalem). Foto: Jaume Mir.
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S’inicia un cicle de conferències
que tindran lloc un dijous de cada
mes.

5 de febrer, sopar de germanor
a Marratxí.

Abril, participació al camp Sant
Jordi del MEGM a Sa Torrentera.

17 de novembre, es celebra la II
Assemblea general als locals del
AEG Sant Josep Obrer, hi són
presents 22 socis i Xim Joy,
aleshores comissari del MEGM.
Es decideix considerar els
comissaris en actiu del Moviment
Escolta i Guiatge de Mallorca
com a socis “sense quota” i fer-
los arribar tota la informació que
generi l’associació.

Es pren l’acord de associar-se al
GOB i a l’OCB.

Es convoquen un concurs de
dibuix nadalenc i un altre de
fotografia.

Resum d’activitats any 88:
04 Activitats: excursions.
10 Reunions de Junta.
01 Assemblea.

Constitució of ic ial  dels
ANTICS ESCOLTES de MALLORCA

El 10 de desembre es celebra
l’Assemblea constitutiva de
l’associació als locals parroquials
de Sant Josep Obrer, hi participen
25 antics escoltes i guies.

Hi eren presents: Neus Pujol
Maura, Eduard Mas Bataller,
Catalina Llobera Ordines, Pepita
Simó Rosselló, Paco Moyà Lladó,
Paquita Alcover Fontanet, Joana
Perez Bezares, Magdalena
Horrach Perelló, Elvira Bonnin
Agu i l ó ,  Pau l i na  Gu i l l em
Santamaria, Josefina Castillo Real,
Polita Mas Palou, Josep Moyà
Lladó, Jaume Mir Bennassar,
Maties Oliver Pasqual, Agustí
Moyà Lladó, Esteve Homs Comes,
Ignaci Forteza-Rey Borralleres,
Josép Mas Palou, Núria Forteza-
Rey Borralleres, Xim Fuster
Picornell, Bernadí Company
Company, Bàrbara Mercader
Rullan, Joan Alcover Fontanet i
Josep Segura Salado.

A la mateixa s’aproven els seus
estatuts i és elegida la primera

història

Junta directiva dels Antics Escoltes
de Mallorca, quedant formada
per:

Presidenta:
Neus Pujol Maura 
Vicepresident:
Ignasi Forteza-Rey Borralleras
Secretari:
Josep Segura Salado
Tresorer:
Eduard Mas Bataller
Vocals:
Esteve Homs Comas
Paulina Guillem Santamaria
Polita Mas Palou
Jaume Mir Bennassar

Abril, participació al camp Sant
Jordi del MEGM.

Maig, excursió a Son Marroig
(Vallemossa).

Els antics escoltes al
camp Sant Jordi de
1997.

Acte central del
30è aniversari

del MEGM,
1 de maig

de 1987
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21 d’abril, benedicció de l’altar
de pedra, donació de l’Aplec, en
el marc de la celebració del Sant
Jordi a Sa Torrentera (Sencelles).

14 de juny, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

1ª edició de la revista Noves.

El 19 d’octubre, V Assemblea
general al Santuari de Lluc, amb
la presència de 14 socis, és
elegida una nova Junta directiva:

President:
Ramon Cassanyes Serra
Vicepresident/a:
Queda vacant
Secretaria:
Joana Pérez Bezares
Tresorera:
Paquita Alcover Fontanet
Vocals:
Teresa Garcia Felez
Eduard Mas Bataller
Jobita Mayol Serra
Margalida Cloquell Ferrer

28 de  desembre ,  sopar
d’arengades a Son Ramonell.

Resum d’activitats any 91:
06 Activitats: excursions.
10 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves del
6 al 15.
Edició de la revista Noves nº 1.

Es presenten els nous estatuts de
l’associació a la Delegació del
Govern.

S’organitza el I Concurs fotogràfic
de l’associació.

III Assemblea general, celebrada
el 12 de novembre al Santuari de
Lluc, que ens acull per primera
vegada. Hi participen a la
mateixa 19 socis. Acte seguit és
elegida una nova Junta directiva:

Presidenta:
Paulina Guillem Santamaria
Vicepresidenta:
Aïna Tugores Cifre
Secretari:
Josep Segura Salado
Tresorera;
Paquita Alcover Fontanet
Vocals:
Esteve Homs Comas
Mateu Barceló Pastor
Mª Eugènia Albertí Gual
Jaume Mir Bennasser
Eduard Mas Bataller
Jobita Mayol Serra
Francesc Moyà Lladó
Neus Pujol Maura
Josefina Castillo Real
Ramon Cassanyes Serra
Joan Alcover Fontanet
Ignasi Forteza-Rey Borralleras

14 de desembre, es publica al
BOCAIB nº114 l’aprovació dels
estatuts de l’associació i la seva
inscripció en el Registre Provincial
d’associacions.

Resum d’activitats any 89:
05 Activitats:
     4 excursions i 1 cultural.
09 Reunions de Junta.
04 Taules rodones.
01 Assemblea.

La parròquia de l’Encarnació ens
deixa un local per reunir-nos la
Junta directiva.

Es pren l’acord que la Junta es
reunirà ordinàriament el tercer
dijous de cada mes.

Surt a la llum un fulletó informatiu
amb el desig de que es converteixi
en butlletí mensual i la 1ª edició
de la revista Noves.

14 de juny, sopar d’estiu a ca na
Paulina i na Josefina a Son
Ramonell (Marratxí).

Es demana a Mn. Joan Tries de
ser el Consiliari de l’associació.

El Secretari de l’associació es
convidat per la “Asociación
E s p a ñ o l a  d e  A n t i g u o s
Esploradores Scouts i Guías” a
participar a la reunió estatal que
es celebrarà a Madrid. A la
mateixa es parla de crear una
federació estatal d’escoltes adults.

Organització del II concurs de
fotografia.

El 28 d’octubre es celebra la IV
Assemblea general de l’associació
al Santuari de Lluc (Escorca).

A l’acte hi assistèixen vint-i-quatre
socis.

Resum d’activitats any 90:
10 Tertúlies.
07 Activitats:
     5 excursions i 2 acampades.
10 Reunions de Junta.
01 Trobada.
01 Assemblea.
05 Edicions del butlletí Noves del
1 al 5.

19901991

història

Benedicció de l’altar a Sa Torrentera.
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El 16 de gener, VII Assemblea
general de l’Associació al Santuari
de Lluc, hi participen un total de
15 socis i es elegida una nova
Junta directiva:

President:
Francesc Moyà Lladó
Vicepresidenta:
Margalida Verd Mulet
Secretaria:
Joana Pérez Bezares
Tresorer:
Antoni Llull Castanyer
Vocals:
Teresa Garcia Felez
Mateu Barceló Pastor
Ramon Cassanyes Serra

També es crea la figura de Soci
d’Honor i es proposen Eladi Homs
Zimmer i Maria Ferret Espanyol,
són acceptats per unanimitat com
a socis amb el nº 0.

17, de març es presenta el llibre
“L’Escoltisme Català (1911-
1978)”, de Genis Samper i Albert
Balcells. Sorgeix l’iniciativa, a
proposta de Samper, per celebrar
una trobada entre els escoltes
adults dels Països Catalans.

2 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

28 de desembre, s’institucionalitza
el “Sopar d’arengades” per
celebrar el Nadal.

Resum d’activitats any 94:
07 Sopars tertúlies.
07 Activitats: excursions.
10 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves del
36 al 45.
Edició de la revista Noves nº 4.

Celebració del Dia del Pensament
a Sa Coma (Bunyola), amb un
sopar i un cinema fòrum amb la
projecció de la pel·lícula “El
cuarto poder”.

4 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

El 18 d’octubre es celebra la VI
Assemblea general de l’associació
al Santuari de Lluc.

Es convoca el III Concurs
Fotogràfic, la exposició de les
obres presentades tindrà lloc a
Sant Antoniet (Palma) del 1 al 12
de febrer de 1993, oberta a
associats i membres del MEGM.

29 de novembre, paella a Portol.

El 28 de desembre, sopar de
Nadal a ca na Paulina i na
Josefina.

Resum d’activitats any 92:
04 conferències:
     “Cicle Blanquerna”.
03 Sopars tertúlies.
11 Activitats:
     9 excursions i 2 culturals.
09 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves del
16 al 25.
Edició de la revista Noves nº 2.

Exposició de fotografies del III
Concurs Fotogràfic al claustre de
Sant Antoniet (Palma), del 1 al
12 de febrer.

2 de juliol, sopar d’estiu a ca
n’Eduard i na Neus a Sa Coma
(Bunyola).

19 de desembre, trobada a Lluc
amb motiu de la presentació de
la FMF.

Resum d’activitats any 93:
03 Sopars tertúlies.
08 Activitats: 6 excursions i 2
culturals.
09 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves del
26 al 35.
Edició de la revista Noves nº 3.

1992

1993

1994

història

Sa Gubia (Bunyola), octubre de 1992.

Puig de
Massanella,

gener de 1993.
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El 15 de gener es celebra la VIII
Assemblea general de l’Associació
al Santuari de Lluc, amb un total
de 22 socis assistents.

El mes d’abril, participació al
camp Sant Jordi a Sa Torrentera.

17 de juny, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

Setembre, sopar a Son Ferriol
amb Maria Ferret i Eladi Homs.

28 de desembre, “Sopar
d’arengades” per celebrar el
Nadal a ca na Paulina i na
Josefina.

Resum d’activitats any 95:
07 Sopars tertúlies.
07 Activitats: excursions.
12 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves del
46 al 55.
Edició de la revista Noves nº 5.

18 de maig, adhesió i participació
a la II diada per la llengua i
l’autogovern organitzada per la
OCB.

8 de juny, matinal de feina a la
Casa de l’Església per pintar el
nou local.

6 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

27 de setembre, el vicari general
Mn. Joan Bestard, amb la
presencia de n’Eladi Homs,
beneeix els nous locals, que
acullen el MEGM, la FMF i els
Antics Escoltes, a la Casa de
l’Església al carrer Seminari, 4.

28 de desembre “Sopar
d’arengades” per celebrar el
Nadal a ca na Paulina i na
Josefina.

Resum d’activitats any 96:
07 Sopars tertúlies.
07 Activitats: excursions.
12 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves del
56 al 65.
Edició de la revista Noves nº 6.

1995

1996
El 14 de gener es celebra la IX
Assemblea general al Santuari
de Lluc, amb un total de 19 socis
assistents. Es elegida una nova
Junta directiva:

President:
Ramon Cassanyes Serra
Vicepresident/a:
El càrrec queda vacant
Secretaria:
Joana Pérez Bezares
Tresorer:
Antoni Llull Castanyer
Vocals:
Teresa Garcia Felez
Esteve Homs Comas
Neus Pujol Maura

22 de febrer, Dia del Pensament
a la parròquia de l’Encarnació.

Mes d’abril, participació al camp
Sant Jordi a Son Llaut (Santa
Maria).

3, 4 i 5 de maig, 1ª trobada
bianual d’escoltes adults de
Catalunya, València i Mallorca
al monestir de Poblet (Tarragona).Treballs d’acondicionament dels locals.

Benedicció dels nous locals escoltes a la Casa de l’Esglèsia.
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1998
El 25 de gener, XI Assemblea
general de l’associació al Santuari
de Lluc, amb un total de 22 socis
assistents. És elegida una nova
Junta directiva:

President:
Ramon Cassanyes Serra
Vicepresident:
Eduard Mas Bataller
Secretari:
Josep Segura Salado
Tresorera:
Paulina Guillem Santamaria
Vocals:
Neus Pujol Maura
Maria Gacias Gilet
Francesc Moyà Lladó
Mateu Barceló Pastor
Paula Guillem Ripoll
Teresa Garcia Felez
Jobita Mayol Serra

22 de febrer, es celebrà el Dia
del Pensament a La Real.

28 de març, celebració en
memòria de Eladi Homs Zimmer
(Xil Montserratí), a l’església del
Seminari Nou, juntament amb el
MEGM i la FMF. El dia següent
tingué lloc l’emotiu acte de donar-
li el darrer adéu-siau dipositant
part de les seves cendres al peu

del memorial situat vora l’altar de
Sa Torrentera.

23 d’abril, recuperam la tradició
de celebrar la missa de Sant Jordi,
ho fem a l’església dels Caputxins
de Palma amb el MEGM.

Els dies 1, 2 i 3 de maig es celebra
la 2ª trobada bianual d’ escoltes
adults de Catalunya, València i
Mallorca a Son Roca (Palma).

9 de maig, participació en la IV
diada popular per la llengua, la
cultura i l’autogovern celebrada
a la Plaça de Cort de Palma.

3 de juliol, sopar d’estiu a ca
n’Eduard i na Neus a Sa Coma
(Bunyola).

Fem les primeres participacions
de Loteria de Nadal, per ajudar
a finançar l’associació.

28 de desembre, celebració del
Nadal amb el sopar d’arengades.

Resum d’activitats any 98:
06 Sopars tertúlia.
07 Activitats:
      5 excursions i 2 visites culturals.
09 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
Edició de la revista Noves nº 8.
10 Edicions del butlletí Noves del
76 al 85.

història

El 26 de gener es celebra la X
Assemblea general de l’associació
a Binicanella (Bunyola), amb un
total de 22 socis assistents. A la
mateixa es modifiquen alguns
articles dels estatuts i s’aprova
l’actual logotip de l’associació,
obra de Pau Prats Pujol.

22 de febrer, Dia del Pensament
a Sa Coma (Bunyola).

19 i 20 d’abril, camp Sant Jordi
a Santanyí amb el MEGM.

8 de juny, a Lluc, es ret homenatge
als 10 membres fundadors:
Bernadí Pujol, Jaume Mir, Joan
Alcover, Neus Pujol, Eduard Mas,
Josep Segura, Paulina Guillem,
Esteve Homs, Ignasi Forteza-Rey
i Polita Mas, alhora que celebram
el 10è aniversari de l’associació.

5 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

9 de novembre, participació en
la denominació d’un carrer de
Palma a nom de Maria Ferret.

14 de novembre, lliurament dels
primers premis Ramon LLull de la
CAIB, entre els guardonats: Eladi
Homs i Aïna Moll.

Resum d’activitats any 97:
04 Sopars tertúlia.
04 Activitats:
      3 excursions i 1 visites culturals.
10 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves del
66 al 75.
Edició de la revista Noves nº 7

1997

Acte de lliurament dels primers
premis Ramon LLull de la CAIB.

Emotiu adéu
siau a les

cendres de
Eladi Homs a
Sa Torrentera
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1999

2000
El 23 de gener, XIII Assemblea
general de l’associació al Santuari
de Lluc, amb un total de 16
assistents.

22 de febrer, Dia del Pensament
al Monestir de la Real (Palma).

El 26 d’abril, missa de Sant Jordi
a l’església de Santa Caterina
Thomàs.

història

Gran diada de Sant Jordi a la
Porciúncula, que convoca a totes
les entitats escoltes i guies de les
Illes Balears, amb la participació
activa de la nostra associació, els
dies 28, 29 i 30 d’abril i 1 de
maig.

13 i 14 de maig, 3ª Trobada
bianual d’escoltes adults de
Mallorca, Catalunya i País
Valencià a València.

3 de juny, a la parròquia de Sta.
Maria del Toro (Calvià), festa
solidaria en favor d’Una Escola a
la Índia, amb destí a la Fundació
Vicens Ferrer, s’aconsegueixen
fons per construir dues escoles a
Anantapur (Índia). El mes d’agost
es lliuren 2 milions de pts. a la
Fundació Vicenç Ferrer recaptats
a la campanya.

1 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

28 de desembre, tradicional sopar
d’arengades a Son Rossinyol
(Marratxí).

Resum d’activitats any 2000:
07 Sopars tertúlia.
05 Activitats: 3 excursions i 2
visites culturals.
09 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
Edició de la revista Noves nº 10.
10 Edicions del butlletí Noves del
96 al 105.

El 31 de gener, XII Assemblea
general de l’Associació al Santuari
de Lluc, amb un total de 16
assistents. S’elegeix una nova
Junta directiva:

President:
Eduard Mas Bataller
Vicepresidenta:
Paula Guillem Ripoll
Secretari:
Josep Segura Salado
Tresorera:
Paulina Guillem Santamaria
Vocals:
Neus Pujol Maura
Maria Gacias Gilet
Francesc Moyà Lladó
Mateu Barceló Pastor
Teresa Garcia Felez
Jobita Mayol Serra
Ramon Cassanyes Serra

20 de febrer, Dia del Pensament
a Binicanella (Bunyola).

20 d’abril, presentació del llibre
d’en Mateu Cerdà “L’escoltisme
a Mallorca (1907-1995)”, al Club
Diario de Mallorca.

23 d’abril, missa de Sant Jordi a
l’església de Sant Josep Obrer
de Palma amb el MEGM.

8 de maig, participació a la V
diada popular per la llengua, la

cultura i l’autogovern, manifestant-
nos des de la plaça Major fins el
Consolat de la Mar, portant la
nostra pròpia pancarta.

Donació de n’Ignasi Forteza-Rey
d’un milà dissecat, tòtem de la
patrulla Milans (Secció Ramon
Llull). Bernadí Pujol ens lliurà un
banderí de St. Jordi de Mn. Batlle
trasmés per n’Eladi Homs.
10 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

El setembre, exposició comme-
morativa dels 40 anys del guiatge
a la nostra illa.

Guardó de l’OCB, premi 31 de
desembre, a Maria Ferret
Espanyol, membres de la Junta
assistiren al sopar homenatge.

28 de desembre, celebració del
Nadal amb el sopar d’arengades.

Resum d’activitats any 99:
07 Sopars tertúlia.
07 Activitats:
      4 excursions i 3 visites culturals.
09 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
Edició de la revista Noves nº 9.
10 Edicions del butlletí Noves del
86 al 95.

Diada popular per la llengua. Pl. de Cort.

Sant Jordi 2000 a la Porciúncula.
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 — Ramon, explica’ns la teva vinculació amb l’entitat
i com la valores?

Un cop creada l’associació, vaig afiliar-me, i a
l’assemblea general de l’any 1989 m’acceptaren
com a vocal a la Junta directiva, l’any 1991 vaig ser
elegit president i el 1996, vaig tornar a repetir en
el càrrec, actualment soc el secretari, sempre
acompanyat per la meva carpeta verda (el meu
ordinador portàtil). Faig una valoració  positiva de
l’Aplec, cada pic anem millorant tot el que fem:  el
butlletí, la revista Noves, les tertúlies...

— La participació activa en una entitat com l’Aplec
pot oferir una visió diferent de la societat i de la
convivència en comunitat, com ha estat la teva
experiència personal a l’hora de participar de les
activitats de l’associació?

Sempre he trobat positives les tertúlies, tant pels
temes com pels conferenciants, els quals ens han
ofert informació i sensibilitzat davant de molts dels
problemes del nostre món. Les excursions i visites
culturals m’han ajudat a descobrir nous recons de
Mallorca, l’únic problema de les excursions... és la
poca assistència, serà que ens anem fent grans?

— La travessia personal per la experiència escolta
i guia sol deixar una petjada indeleble al nostre
cor… Quin és el teu millor record d’aquests vint-i-
cinc anys?

Els millors records de tots aquets anys, són les
trobades bianuals amb els catalans i valencians, a
on podem intercanviar experiències de les nostres
activitats i la descoberta de la seva natura, cultura,
costums... i amb els quals ens sentim fortament units
en una mateixa llengua.

— Els valors de l’ideari escolta són encara vigents
a l’actualitat i ens ajuden a ser forts en aquests
temps de dura realitat que estam vivint. Quin punt
de d’aquest ideari et sembla més important i per
què?

Penso que tots els valors de l’escoltisme són
importants, però per a mi, el servei al meu país,
iniciat en un temps de dictadura, fou molt fort així
com la defensa de la seva llengua i de la seva cultura;
fet que desgraciadament ha tornat a ser actualitat
amb l’actuació dels nous governants, que ens volen
privar dels nostres drets com a poble.

— Que penses que pot aportar l’Aplec en els temps
que corren i en un futur proper?

Continuar  amb totes  aquelles activitats que ajudin
a crear un sentiment de poble.

De cara al futur: involucrar-nos més amb la societat
actual, per defensar els seus drets i  la nostra identitat,
o sia estar “sempre a punt” per fer “servei”.

Entrevista

amon Cassanyes Serra (Pantera prudent), ha ocupat la presidència de l’Aplec en
dues ocasions, del 19 d’octubre de 1991 fins el 16 de gener de 1994 (III presidència)
i del 14 de gener de 1996 fins el 31 de gener de 1999 (V presidència).

Actualment segueix treballant activament a la Junta directiva de l’associació
com a secretari.

r
R. Cassanyes al 1991



Al llarg d’aquest quart de segle d’activitats, per les nostres tertúlies han passat un bon aplec de
persones amb un alt nivell intel·lectual i humà. Des d’aquestes pàgines volem manifestar-les el nostre agraïment
més sincer ja que, gràcies a les seves aportacions desinteressades, els nostres socis han gaudit dels seus
coneixements i la seva experiència.

1325 anys de tertúlies

Antoni Ginard Mercat Comú Europeu (gener 1992).
Joan Pascual Secretari d’ARCA. La nova façana marítima de Palma (gener 2007).

actualitat

Emma Fortuny Dietètica i Nutrició (novembre 2000).
G. Caballero Iniciació horticultura ecològica (juny 2002).
T. Martinez Iniciació horticultura ecològica (juny 2002).
M. Ginard Els aliments transgènics (desembre 2002).
J. Oliver Els aliments transgènics (desembre 2002).
Isabel Moreno L’aqüicultura (abril 2003).
Joan Planas Marcè Micòleg. Introducció al món dels bolets (octubre 2006).
Jaume Martorell Apicultor. Abelles i mel (novembre 2007).
Miquel Torrens Responsable d’incidència política de VSF. Sobirania alimentaria (maig 2009).
Sílvia Gimenez Delegada de Veterinaris sense fronteres. Sobirania alimentaria (maig 2009).
Xavier Farrés Veterinaris sense fronteres. Sobirania alimentaria (maig 2009).
Albert D. Fraile Oliver Membre de Slow Food i editor de Namaste. El moviment Slow Food (març 2010).

alimentació i producció alimentaria

Josep Ramírez Llibreter i restaurador El llibre usat a Mallorca (març 2012).

antiguitats

Isabel Pinya Investigadora UIB Museu de Son Fornès a Montuïri (novembre 2001).
Francesc Tomàs Mas Llciat. en història de l’art. Ses Olleries de Marratxí i Museu del Fang (gener 2005).
Xavier Matesanz Periodista, crític, director i autor teatral. El teatre a les Balears (novembre 2006).
Mn. Joan Darder Brotat  Canonge i president del Capítol de la Seu.  Intervenció de l’artista Miquel Barceló

a la Capella del Santíssim de la Seu de Mallorca (abril 2007).

art i artesania

Josep Lluís Gradaille Tortella  Director del Banc de Germoplasma del JBS.
El Jardí Botànic de Sóller (maig 2005).
Conservació del patrimoni vegetal (novembre 2009).

Salvador Cañís Olivé Tècnic esp. en jardineria i paisatge i membre de l’associació espanyola d’arboricultura.
 Els arbres singulars (abril 2008).

botànica

Gabriel Pérez Serveis Socials dins l’Església (novembre 1990).
Xavier Fortuny President Amics del Poble Sahrauí a les Balears.

Una escola a la India (abril 2000).
La realitat del poble sahrauí (abril 2005).

Cecili Buele i Ramis Humanista, polític i activista associatiu.  Immigració i Llei d’estrangeria (març 2001).
Malaltia d’Alzhèimer i relacions socials (gener 2012).

Mª Antònia Pujol Maura Dra. en filosofia i ciències de l’educació. ONG Amics de Viky Sherpa (maig 2001).
Miquel Àngel Ramon Medicus Mundi (gener 2003).

cooperació
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Catalina Binimelis El Fòrum Social (maig 2004).
Catalina Socias Gerent del FMS. El Fons Mallorquí de solidaritat (febrer 2005).
Juan Manuel Gómez Dtor Gral d’Immigració.  Interculturalitat i problemes d’immigració (maig 2006).
Mustafa Bauhanek Associació d’immigrants. Interculturalitat i problemes d’immigració (maig 2006).
Ventura Vaquer Albons Presidenta d’Amics del Poble Sahrauí a les Illes Balears.

Visita als campaments de Tindouf al Sàhara (febrer 2007).
Situació en el Sàhara (gener 2011).

Eduard Mas Bataller President Aplec Scout. Visita als campaments de Tindouf al Sàhara (febrer 2007).
Carmel Bonnin Cortés President de Justícia i Pau. Activitats de Justícia i Pau (juny 2007).
Domingo Mateu President de la Fundació Natzaret. La Fundació Natzaret (gener 2008).
Francesc Moyà Patró de la Fundació Natzaret. La Fundació Natzaret (gener 2008).
Joana Mª Roman Piñana  Pediatria i presidenta de la Fundació.  La Fundació Amazònia (febrer 2008).
Ricardo Álvarez-Maldonado Paramés. Capità de Fragata (AE).  Què ha passat a Kosovo? (gener 2010).
Josep Oliver Vaquer Viatger i cooperant. Cooperació a la regió marroquina del Rif (Juny 2010).
Josep Forteza-Rey Borralleras  President Mallorca Solidària.  Projectes solidaris a l’Àfrica (novembre 2010).
Duman Bamba Delegat adjunt del Front Polisari RASD a Balears. Situació en el Sàhara (gen. 2011).
Mar Garcia Rullan Gerent de Siloé de Mca. Siloé, objectius  filosofia (febrer 2012).

cooperació (cont.)

Antoni Mir President de l’OCB. L’Obra Cultural Balear (maig 1999).
Compartida El canvi de mil·lenni (desembre 1999).
Lluís Tudela La Globalització (febrer 2001).
Xavier Croix Informàtic. Internet, la història (desembre 2001).
Mateu Picornell El  Institut d’Estudis Ecològics (novembre 2002).
Enrique Gómez Aspectes positius de la química (desembre 2003).
Antònia Picornell Rigo Professora titular de Biologia i Genètica. Genètica de les Illes Balears (abril 2004).
Pere Joan Serna Soler Soci de l’Aplec i caminaire.  El camí de Sant Jaume (novembre 2004).
Andreu Mayol Serra Soci de l’Aplec i caminaire.  El camí de Sant Jaume (novembre 2004).
Antoni Femenia Cap de secció de la prefectura de trànsit de les Balears.

Nova llei de seguretat vial (DGT) (febrer 2006).
Josep Oliver Comunicador. La comunicació no verbal (març 2007).
Pare Antoni Vallespir Missioner dels SS.CC. i prior del Monestir de La Real.

Plataforma Salvem La Real (maig 2007).

divulgació

Pere Alberti Huguet Economista. Estalvi Ètic (maig 2002).
Núria Brito Membre del Grup Promotor de Fiare a Mallorca.

FIARE, banca ètica, projecte d’acció col·lectiva (set. 2011).

economia

Ramon Coll Enòleg. Enologia (octubre 2000).
Pere Calafat i Vich Vinater. Vinyes i vins (maig 2012).

enologia

Responsables de la Fundació Presentació Fundació Maria Ferret (novembre 1993).

escoltisme

Francesc Bujosa i Homar Catedràtic d’història de la ciència. Darwin, el paradigma evolutiu (des. 2009).

evolució

25 anys de tertúlies
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Gaspar Valero Martí Historiador, escriptor i divulgador. Rutes de les rondalles mallorquines (des. 1996).
Mallorca i les seves gloses (gener 2000).
Sant Sebastià i altres festes populars (febrer 2011).

Josep Segura Historiador. Carnaval (febrer 1999).
Bel Peñarrubia El carnaval (febrer 2000).
Carles Amengual Gloses i herbes medicinals (març 2000). 
Joan Lainez Gualda Músic. La Cultura Popular (abril 2001).
Felip Munar i Munar Mestre, doctor en filologia catalana i lingüística general.

Glosats i glosadors (març 2002).
De figues i figueres (octubre 2009).
El rei Carnestoltes (març 2011).

Francesc Vallcaneres Folklorista.  El nostre folklore (desembre 2004).
Mn. Joan Parets Documentalista musical. La Sibil·la i les tradicions de Nadal a Mallorca (des. 2005).
Antoni Torrens Apotecari i membre de l’associació Albopàs de Sa Pobla.

La revetlla de St. Antoni al barri de Gràcia (març 2006).

festes i tradicions

Joan Roca La industria a Mallorca (febrer 1992). 
Guillem Roselló Bordoy Historiador i Catedràtic en estudis musulmans. (desembre 1995) 
Magdalena Riera Prehistòria de Palma (febrer 1996).
Gabriel Llompart C:R: La religiositat popular a l’època medieval (març 1996).
Jaume Sastre Moll Historiador. Incursió mallorquina al Nord d’Africà (abril 1996).
Lleonard Muntaner Editor i historiador. Jueus mallorquins I (maig 1996).

Jueus mallorquins II (novembre 1996).
Gabriel Barceló Català Historiador i membre d’ARCA. Antigues Ordres Militars a Mallorca (des. 2000).

L’empremta mallorquina a Malta (novembre 2003).
Els Templers a Mallorca (febrer 2009).

Sebastià Serra Busquets Catedràtic d’història contemporània i polític.
Mallorquins emigrants (desembre 2000).
L’Institut d’Estudis Baleàrics (novembre 2008).

A. Ripoll Mallorquins emigrants (desembre 2000).
Josep Segura Historiador Ramon Llull, el personatge (maig 2003).
Margalida Capellà Professora de dret internacional i membre d’Amnistia Internacional.

Recuperació de la memòria històrica (juny 2005).
Nicolau Colom Martí Industrial. La fàbrica de sabons “El Nido” de Bunyola (nov. 2005).
Mateu Colom Historiador. Història de la colònia de Gatamoix (octubre 2007).
Jaume Pizà Historiador. Història de la colònia de Gatamoix (octubre 2007).
José Mª Sevilla Marcos  Metge Pediatra i Magíster de la Maioricensis Schola Lulística.

Ramon Llull (octubre 2008).
Isabel Moll Blanes Catedràtica emèrita d’història contemporània.  Jovellanos (gener 2009).
Pere Galiana Veiret Historiador i investigador.  Les coves de Bellver (març 2009).
Clara Cassanyes Garcia  Historiadora, esp. en prehistòria de Mca.  Prehistòria de Mallorca (febrer 2010).
Antonio Ortega Villoslada  Historiador, doctor cum laude per la UNED i premi extraordinari.

El Regne de Mca. i el món atlàntic 1230-1349 (maig 2010).
Rosa Marqués Coll Presidenta col·lectiu de pageses de Sóller.  450 anys del Firó de Sóller (juny 2011).
Plàcid Pérez Pastor Investigador i Llicenciat en història. 450 anys del Firó de Sóller (juny 2011).
Dolors Ladaria Bañares  Llda. en Història, dra. en Geografia i Catedràtica d’institut.

Santuaris i paisatge (nov. 2011).
Núria Planas Novella Historiadora. Política, història i llibres escolars: adoctrinament a través de

la reconquesta i la guerra del francès (juny 2012).
Gabriel Vives Ferrer Historiador. Política, història i llibres escolars: adoctrinament a través de

la reconquesta i la guerra del francès (juny 2012).
Bartomeu Bestard Cronista oficial de la ciutat de Palma.

Evolució històrica de la ciutat de Palma (octubre 2012).

història

25 anys de tertúlies
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Pere Ballester Drets Humans (febrer 1997).
Membres de la candidatura Joan Carrero, candidat al Nobel de la Pau  (febrer 1997).
Francisca Mas Realitat de la violència domèstica (gener 2004).
Mn. Pere Ribot Mestre, missioner i fundador del Servei d’Escolta Pau i Bé.

La mort i la seva didàctica (des. 2010).

humanitats

Salvador Sánchez Martinez   Director de l’OAM. L’observació Astronòmica (juny 2003).
Andreu Ripoll Muntaner  Dr. Enginyer politècnic, Diplomat en investigació operativa (UCM) i Tècniques

d’investigació de l’espai.  L’investigació de l’espai i la societat (desembre 2008).

investigació de l’espai

Faust Frau Camacho Els mitjans de comunicació (novembre 1997).
Joan Segui Galvan Director de IB3 tv. L’apagada analògica i la TDT (juny 2009).

mitjans audiovisuals

Jordi López Ecologia (maig 1992).
Biel Ordines Per la defensa dels itineraris de Mallorca (març 1997).
Joan Juan Membre del GOB. La Trapa (març 1999).
Rut Escribano Es Verger i Albarca (octubre 2001).
Cosme Aguiló Adrover Filòleg. Topònims litorals de les Balears (febrer 2002).
Bernat Aguiló La ruta de pedra en sec (octubre 2002).
Joan Barceló La meteorologia (octubre 2003).
Joan Mayol Serra Es Carnatge, descarnat (febrer 2004).
Mª Àngels Ferragut Parc Natural de S’ Albufera (març 2004).
Bernat Fiol Moyà President de GADMA. Que és GADMA? (octubre 2005).
Guillem Riera Dtor. de gestió de residus del CIM.  Què fem amb els nostres residus? (abril 2006).
Lluc Oliver. Coordinador de Mallorca Recicla. Què fem amb els nostres residus? (abril 2006).
Federico Álvarez Prada  Director de l’IOM. I+D de la mar, la mar de coses interessants (maig 2006).
Damià Gomis Bosch Físic, científic de l’IMEDEA i director d’exp. Expedició a l’Antàrtida (març 2008).
Pep Toni Croix Espeleòleg. La Cova del Pas de Vallgornera (maig 2008).
Martí Mayol Serra Director conservador del PNSD.  Parc Natural de Sa Dragonera (juny 2008).

natura i medi ambient

Francesc Obrador Representant del PSIB. Eleccions autonòmiques i municipals (febrer 1991). 
Mateu Morro Representant del PSM Eleccions autonòmiques i municipals (febrer 1991).
Ll. Pinya i Gori Mir Representants de CB Eleccions autonòmiques i municipals (març 1991). 
Joan Fageda i Francesc Fiol Representants del PP.  Eleccions autonòmiques i municipals (març 1991).
J. Buades i M. Roselló Representants de Els Verds Eleccions autonòmiques i municipals (abril 1991).
Representant del PSIB, PSM, Els Verds, UM i ERC. Eleccions autonòmiques i municipals (maig 1995).
Joan Oliver Araujo Catedràtic de Dret Constitucional.  L’Estatut de les Illes Balears (desembre 1997).
Miquel Vidal Representant de UM Reforma del Estatut (febrer 1998).
Antoni Alorda Representant del PSM Reforma del Estatut (març 1998).

política

Antoni Pujol Evolució artística i urbanística de Ciutat (gener 1999).
Francesc Triay Llopis Polític. Pla d’ordenació Territorial (juny 1999).
Àngel F. Gené Ramis Professor d'Història de l'Art. Una pèrdua irreparable, Sa Gerreria (febrer 2003).

Guillem Muntaner (novembre 1995).

urbanisme i altres

25 anys de tertúlies
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Entrevista

 — Eduard, avui l’associació es por dir que està
plenament consolidada, explica’ns la teva vinculació
amb l’entitat i com ho valores?

La meva vinculació ha estat i és ser membre de la
Junta directiva i la valoració, encara que subjectiva,
és positiva.

— La participació activa en una entitat com l’Aplec
ofereix una visió diferent de la societat i de la
convivència en comunitat, com ha estat la teva
experiència personal a l’hora de participar de les
seves activitats?

Enriquidora, ja que la participació sempre és
col·lectiva i compartida, això aporta grans dosis de
germanor i companyonia.

— La travessia personal per la experiència escolta
i guia sol deixar una petjada indeleble al nostre
cor… Quin és el teu millor record d’aquests vint-i-
cinc anys?

Llevat dels irrepetibles moments de joventut, sens

dubte haver participat des d’un punt de vista adult
a la constitució de l’Aplec.

— Els valors de d’ideari escolta són encara molt
vigents a l’actualitat i ens ajuden a ser forts en
aquests temps de dura realitat que estam vivint.
Quin punt de d’ideari et sembla més important i per
què?

És difícil destacar només un punt perquè penso que
l’ideari sencer ens porta al desenvolupament integral
com a ciutadans responsables i compromesos amb
el nostre país, amb totes les sensibilitats espirituals
i amb l’autonomia personal.

— Que penses que pot aportar l’Aplec en els temps
que corren i en un futur proper?

Al desenvolupar les activitats associatives pròpies i
les col·laboracions amb d’altres semblants, seguim
aportant un intercanvi d’experiències de germanor,
compromís de servei i continuïtat de la tasca educativa
dels escoltes amb l’objectiu comú de construir un
mon millor.

duard Mas Bataller, 6è president de l’Aplec, va ocupar el càrrec des del 31 de
gener de 1999 fins el 3 de febrer de 2008, sent la persona que més anys ha
estat al capdavant de l’associació.

En l’actualitat segueix treballant activament a la Junta directiva de l’associació
com a vicepresident.

e
Eduard Mas al 1999



18 història

24 de febrer, projecte Mallorca
Missionera per equipar un aula
de psicomotricitat a l’escola “CEI
parroquial Jesús Maestro” a Lima,
Perú, de les GGMM de la Caritat.

23 d’abril, missa de Sant Jordi al
Monestir de la Real.

28 d’abril, camp Sant Jordi a
Santa Margalida amb el MEGM.

4 i 5 de maig, 4ª Trobada bianual
d’escoltes adults de Catalunya,
València i Mallorca a Barcelona.

6 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

28 de desembre, tradicional sopar
d’arengades a Son rossinyol.

Resum d’activitats any 2002:
07 Sopars tertúlia.
04 Activitats:
      3 excursions i 1 visites culturals.
09 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves del
116 al 125.
Edició de la revista Noves nº 12.

2002

El mes de juliol, sopar d’estiu a
Sa Coma (Bunyola).

28 de desembre, tradicional sopar
d’arengades a Son Rossinyol.

Resum d’activitats any 2001:
08 Sopars tertúlia.
05 Activitats:
      3 excursions i 2 visites culturals.
10 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
Edició de la revista Noves nº 11.
10 Edicions del butlletí Noves del
106 al 115.

2001
El 28 de gener, XIV Assemblea
general de l’associació al Santuari
de Lluc, amb un total de 15
assistents. S’amplia la Junta
directiva: Plàcida Pereyra Dupuy
s’incorpora com a vocal.

22 de febrer, Dia del Pensament
al Monestir de la Real (Palma).

24 de març, participació al 30
aniversari d’Escoltes de Menorca-
MSC i de la fundació de l’AEG
Federico Pareja.

Participació al 40 aniversari de
l’AEG Sant Josep Obrer.

22 d’abril, camp Sant Jordi a Sa
Torrentera amb MEGM .

23 d’abril, missa de Sant Jordi a
l’AEG Capità Angelats de Sóller.

Participació al 5è aniversari de
la restauració de l’AEG Reina
Constança de Mallorca.

10 de juny, participació a la
inauguració del camp escolta de
S’Alova (Biniaraix). El seu refugi
duu el nom del malaurat Xim Joy.

Participació al 10è aniversari de
l’AEG Turó del Drac a Santa
Margalida (Mallorca).

El 24 de febrer, XV Assemblea
general al Santuari de Lluc,
assistèixen 18 socis. Es modifica
la Junta directiva:

President:
Eduard Mas Bataller
Vicepresident:
Josep Henales Ramis
Secretari:
Josep Segura Salado
Tresorera:
Paulina Guillem Santamaria
Vocals:
Neus Pujol Maura
Maria Gacias Gilet
Francesc Moyà Lladó
Mateu Barceló Pastor
Teresa Garcia Felez
Jobita Mayol Serra
Ramon Cassanyes Serra
Plàcida  Pereyra Dupuy

23 de febrer, Dia del Pensament
al Santuari de Lluc.

Inauguració del refugi Xim Joy a S’Alova.

Escola CEI parroquial Jesús Maestro a Lima (Perú).
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El 26 de gener, XVI Assemblea
general al Santuari de Lluc, amb
21 socis assistents. Es modifica la
Junta directiva:

President:
Eduard Mas Bataller
Vicepresident:
Josep Henales Ramis
Secretari:
Josep Segura Salado
Tresorera:
Plàcida  Pereyra Dupuy
Vocals:
Neus Pujol Maura
Maria Gacias Gilet
Paulina Guillem Santamaria
Mateu Barceló Pastor
Teresa Garcia Felez
Ramon Cassanyes Serra

21 de febrer. Dia del Pensament
al Monestir de la Real (Palma).

23 d’abril, missa de Sant Jordi a
l’Encarnació amb motiu del 40
aniversari dels AEG,s Jaume I i
Verge de Lluc.

El 25 de gener, XVII Assemblea
general de l’associació al Santuari
de Lluc, amb un total de 26 socis
assistents.

28 de febrer, Dia del Pensament
al Monestir de La Real.

23 d’abril, missa de Sant Jordi a
als Caputxins de Palma.

25 d’abril, camp Sant Jordi a Son
Sardina (Palma) amb el MEGM.

1 i 2 de maig, 5ª Trobada bianual
d’associacions d’escoltes adults
de Catalunya, València i Mallorca
a Son Roca, Mallorca.

9 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

18 de desembre, Llum de la Pau
amb el MEGM.

El 28 de desembre, celebració
del Nadal amb el tradicional
sopar d’arengades.

Resum d’activitats any 2004:
07 Sopars tertúlia.
05 Activitats:
      3 excursions i 2 visites culturals.
10 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves, del
136 al 145.
Edició de la revista Noves nº 14.

2003 2004
4 de maig, camp Sant Jordi a
Binissalem amb el MEGM.

10 de maig, participació a la
Diada de la llengua amb l’OCB.

5 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

A l’agost col·laboració amb el
Camp Internacional “Germanies”
a Son Serreta (Sta. Margalida).

Es fan insígnies de solapa de
l’associació.

28 de desembre, tradicional sopar
d’arengades a Son Ramonell.

Resum d’activitats any 2003:
09 Sopars tertúlia.
06 Activitats:
      4 excursions i 2 visites culturals.
10 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves, del
126 al 135.
Edició de la revista Noves nº 13.

Els participants a la XVI Assemblea general al Santuari de Lluc.

La presidència de la XVII Assemblea general.



25 de juny, participació als actes
de cloenda del Cinquantenari del
MEGM a la Seu de Mallorca i a
la inauguració d’un monòlit
commemoratiu i sembra d’una
olivera al Parc de la Mar.

28 de juny, assemblea general
d’AISG Espanya a Madrid.

9 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

A rel dels canvis estatutaris en la
FMF, el president de l’associació
passa a ser membre nat del
patronat per raó del seu càrrec,
quedant vinculats institucionalment
amb ella.

15 de desembre, participació a
l’acte de lliurament de premis de
la FMF a Son Fuster.

El 28 de desembre, tradicional
sopar d’arengades, es el darrer
que es fa a Son Rossinyol.

Resum d’activitats any 2006:
07 Sopars tertúlia.
07 Activitats:
      5 excursions i 2 visites culturals.
10 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves, del
156 al 165.
Edició de la revista Noves nº 16.

El 30 de gener, XVIII Assemblea
general de l’associació al Monestir
de la Real, per causa de la
meteorologia, amb un total de 19
socis assistents. Es modifica la
composició de la Junta directiva:

President:
Eduard Mas Bataller
Vicepresident:
Josep Henales Ramis
Secretari:
Ramon Cassanyes Serra
Tresorera:
Plàcida  Pereyra Dupuy
Vocals:
Neus Pujol Maura
Maria Gacias Gilet
Paulina Guillem Santamaria
Mateu Barceló Pastor
Teresa Garcia Felez

25 de febrer, Dia del Pensament
al Monestir de la Real.

24 d’abril, participació al Sant
Jordi per a caps al camp escolta
de sa Torrentera (Sencelles), on
membres  de l’assoc iac ió
impartiren diversos tallers, entre
ells el de simbologia escolta.

2 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

15 novembre, participació a la
Taula Rodona al Club Diario de
Mallorca organitzada pel MEGM,
en el marc de les celebracions del
50è aniversari.

17 i 18 de desembre, l’Aplec
col·labora en l’arribada de la
Llum de la Pau i el Nadal a
l’acolliment del Santuari de Lluc,
amb el MEGM, en el marc dels
actes del 50è aniversari del
MEGM.

20

2005

2006

història

El 28 de desembre, tradicional
sopar d’arengades.

Resum d’activitats any 2005:
09 Sopars tertúlia.
07 Activitats:
      5 excursions i 2 visites culturals.
08 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves, del
146 al 155.
Edició de la revista Noves nº 15.

El 20 de gener, participació en
la gran exposició commemorativa
del Cinquantenari del MEGM a
la capella de la Misericòrdia.

El 29 de gener, XIX Assemblea
general de l’Associació al Santuari
de Lluc, amb un total de 24 socis
assistents.

24 de febrer, Dia del Pensament
a la Real amb el MGM.

El 22 i 23 d’abril, participació al
Camp Sant Jordi celebrat al Parc
de Tecnologies Ambientals, dintre
dels actes commemoratius del
Cinquantenari del MEGM.

29 i 30 d’abril, 6ª Trobada
bianual d’associacions d’antics
escoltes de Catalunya, València
i Mallorca a València.

7 de maig, participació a la Taula
Rodona a Sa Congregció (Sa
Pobla) organitzada pel MEGM,
en el marc de les celebracions del
50è aniversari.

11 de juny, jornada de germanor
a Sa Torrentera, es planta un llorer
al memorial d’Eladi Homs.

El president de l’Aplec al parc de la Mar.



21història

El 28 de gener es celebra la XX
Assemblea general al Santuari de
Lluc, amb 22 socis assistents.
S’amplia la Junta directiva amb
la incorporació de na Iolanda
Trilla Belmonte com a vocal.

21 i 22 d’abril, participació al
camp Sant Jordi organitzat pel
MEGM amb motiu del centenari
de l’Escoltisme a la finca de Talapí
(Sa Pobla).

6 de juliol: Sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

Donació d’un vehicle tot terreny,
queviures, roba i diners pels
r e f u g i a t s  s a h ra u í s  d e l s
campaments de Tinduf (Algèria),
per part de socis i altres persones
i entitats que es varen adherir.

12 i 13 d’octubre, coincidint amb
el centenari   de l’escoltisme, es
celebra la 7ª Trobada bianual
d’escoltes adults de Catalunya,
València i Mallorca a Barcelona
i Montserrat.

28 de desembre: Tradicional
sopar d’arengades.

Resum d’activitats any 2007:
08 Sopars tertúlia.
07 Activitats:
      3 excursions i 4 visites culturals.
10 Reunions de Junta.
01 Assemblea.
10 Edicions del butlletí Noves, del
166 al 175.
Edició de la revista Noves nº 17.

El 3 de febrer, XXI assemblea
general al Santuari de Lluc. Hi
participen 25 associats.
Es decideix utilitzar la denominció:
“a.e.m. Aplec Scout” per superar
el rebuig que produeix la paraula
“antics”, sense modificar la
denominació oficial.  És elegida
una nova junta directiva:

President:
Santi Hernàiz Alfosea
Vicepresident:
Eduard Mas Bataller
Secretari:
Ramon Cassanyes Serra
Tresorera:
Plàcida  Pereyra Dupuy
Vocals:
Neus Pujol Maura
Maria Gacias Gilet
Josep Henales Ramis
Teresa Garcia Felez
Iolanda Trilla Belmonte
Àngel Zaragoza Bennassar
Bartomeu Alorda Ladaria

22 de febrer, Dia del Pensament.
Gala cinematogràfica a Binissalem
(Mallorca), convidats pel MEGM.

19 i 20 d’abril, participació al
camp Sant Jordi del MEGM a Son
Serra de Marina (Mallorca).

5 i 6 d’abril, assistència com a
convidats a l’assemblea federal
celebrada a Madrid, d’AISG-
Espanya/ISFG–Internacional, per
tal d’iniciar els contactes amb
aquesta federació i valorar les
possibilitats d’afiliació.

Es programan sessions de Cinema
Fòrum amb l’object iu de
promocionar les produccions que
es fan a les nostres illes i als països
de parla catalana. El 23 de maig
te lloc la primera projecció.

26 de maig, totemitzacions de 5
zcaps del MEGM per la tribu
Milvus de l’Aplec a Sa Torrentera.

5 de juliol: Sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

9 de novembre, participació a
l’assemblea ordinària del MEGM
a Santa Margalida (Mallorca).

22 de novembre, participació a
la trobada “800 anys del Rei
Jaume I, amb el MEGM, a Inca
(Mallorca).

28 de novembre, participació a
l’acte de lliurament dels premis
de la FMF.

28 de desembre: tradicional sopar
d’arengades al Club Nàutic de
Palma.

Resum d’activitats any 2008:
09 Sopars Tertúlia.
08 Activitats: excursions, sortides
i visites.
05 Trobades
01 Sopar temàtic.
10 Reunions de Junta.
03 Assemblees.
03 Cinema Fòrum
10 Edicions del butlletí Noves, del
176 al 185.
Edició de la revista Noves nº 18.

20072008

Primer Cinema Fòrum de l’Aplec.

Els participants a la 7ª
Trobada bianual d’escoltes
adults de Catalunya,
València i Mallorca a
l’Abadia de Montserrat.
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XXII assemblea general celebrada
al Santuari de Lluc el 25 de gener,
hi participen 21 socis. Hi ha
modificacions a la Junta directiva
de l’associació:

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

08 de març, Dia del Pensament,
al Monestir de la Real de Palma.

06 d’abril, Sopar de Pasqua a la
parròquia de Sant Jordi.

23 d’abril, Missa de Sant Jordi,
als Caputxins de Palma.

Coincidint amb la celebració de
Sant Jordi, l’Aplec organitza un
gran Joc de Ciutat per a Ràngers
i Pioners del MEGM. Es fa a Ciutat
el matí del 25 d’abril amb una
gran participació.

1 i 2 de maig es celebra la 8ª
Trobada bianual d’escoltes adults
de Catalunya, València i Mallorca
a la nostra illa.

9 de maig, participació com a
convidats a l’assemblea federal
de AISG, celebrada a Madrid.

30 de març, Sopar de Pasqua a
la parròquia de Sant Jordi.

17 i18 d’abr i l ,  jornades
informatives amb membres
d’AISG Espanya.

23 d’abril, missa de Sant Jordi a
l’oratori de St Felip Neri de Palma.

8 de maig, adhesió a AISG -
Espanya/ISFG - Internacional a
l’assemblea federal celebrada a
Madrid. A partir d’aquesta data
som membres de ple dret.

3 de juliol: Sopar d’estiu a a Sa
Coma (Bunyola).

20 de novembre, participació a
l’assemblea ordinària del MEGM
a la Porciúncula.

26 de novembre, acte de
lliurament del premis de la FMF
al parc de tecnologies ambientals.

18 de desembre,Llum de la Pau
amb el MEGM al Fossar de Sóller.

28 de desembre: Tradicional
sopar d’arengades a la parròquia
de Sant Josep Obrer de Palma.

Resum d’activitats any 2010:
07 Sopars Tertúlia.
07 Activitats: excursions i visites.
05 Activitats: Trobades.
03 Sopars temàtics.
10 Reunions de Junta.
03 Assemblees.
10 Edicions del butlletí Noves, del
196 al 205.
Edició de la revista Noves nº 20.

11 de juliol: Sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

2 d’octubre, participació a
l’Esclafit del MEGM a Sa Pobla.

15 de novembre, assemblea
ordinària del MEGM a Pórtol.

18 de novembre, Cafè per la
llengua a Can Alcover (OCB).

27 de novembre, acte de
lliurament dels premis de la FMF
al parc de tecnologies ambientals.

19 de desembre, Llum de la Pau
amb el MEGM l’església de Sant
Josep Obrer de Palma.

28 de desembre: tradicional sopar
d’arengades a la Casa Catalana
de Palma.

Resum d’activitats any 2009:
08 Sopars Tertúlia.
05 Activitats: excursions, sortides
i visites.
09 Trobades i Sopars temàtics.
10 Reunions de Junta.
03 Assemblees.
01 Cinema Fòrum
10 Edicions del butlletí Noves del
186 al 195.
Edició de la revista Noves nº 19.

El 31 de gener, XXIII assemblea
ordinària de l’Aplec a Lluc , es
presenta la pàgina web de
l’associació: www.aplecscout.org.
S’acorda d’afiliar-nos a AISG-
Espanya/ISFG-Internacional.
Hi participaren 23 socis.

26 de febrer, Dia del Pensament
a la Real, amb el MEGM.

2009

2010

història

Sopar de Pasqua a Sant Jordi.



29 d’abril, missa de Sant Jordi a
l’oratori de St Felip Neri de Palma.
02 de juliol, sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola).

25 de novembre, acte de
lliurament dels premis de la FMF.

27 de novembre, assemblea del
MEGM a Palma.

17 de desembre, Llum de la Pau
amb el MEGM a la parròquia de
Santa Caterina Thomàs de Palma.

28 de desembre: tradicional sopar
d’arengades a la parròquia de
Sant Josep Obrer de Palma.

Ens adherim a la plataforma:
CONSELL DE LA SOCIETAT CIVIL
DE MALLORCA.

Resum d’activitats any 2011:
08 Sopars Tertúlia.
04 Activitats: excursions.
10 Activitats: Trobades.
10 Reunions de Junta.
03 Assemblees.
10 Edicions del butlletí Noves, del
206 al 215.
Edició de la revista Noves nº 21.

El 29 de gener, XXV Assemblea
General al Santuari de Lluc, amb
la participació de 18 socis.

22 de febrer, dimecres: Dia del
Pensament al Monestir de La Real.

30 de març, Sopar de Pasqua al
local parroquial de Sant Josep
Obrer de Palma.

21 i 22 d’abril, Camp Sant Jordi
a Pollença, amb el MEGM. Es fa
una conferència sobre el “Tòtem
i la seva tradició a l’escoltisme”
i un taller de fabricació i regles
de joc de la “Baldufa Jueva”.

23 de maig, missa de Sant Jordi
i àpat a la parròquia de Sant
Alonso Rodriguez, cau del AEG
Eladi Homs.

Participació a la Cadena humana
organitzada pel GOB, els Amics
de la Terra i la plataforma Salvem
la Ràpita a la platja de Sa Rapita.

Acord per col·laborar amb
l’associació Siloé. La 1ª campanya
de recollida d’aliments comença
el 4 de juny i finalitza el dia 15.

12 i 13 de maig, assemblea
federal d’AISG-Espanya a
Madrid. L’Aplec es dona de baixa
de la federació pel cost excessiu
que suposa estar afiliats i el poc
que ens aporta.

Trobada d’escoltes i guies de
SIGAC (Catalunya) i l’Aplec Scout
de Mallorca, a Camprodon
(Girona) el 22, 23 i 24 de juny.

07 de juliol, Sopar d’estiu a Sa
Coma (Bunyola), amb 32
assistents.

XX IV assemblea genera l
celebrada al Santuari de Lluc el
30 de gener, amb la participació
de 20 associats i 2 convidades.

25 de febrer, Dia del Pensament,
a l’oratori de Sant Felip Neri de
Palma.

13 de març, jornada de tècniques
d’orientació, pioner isme i
simbologia per a caps escoltes a
Sa Torrentera.

13 de març, Assemblea Federal
AISG-Espanya a Madrid.

25, 26 i 27 de març, IX trobada
d’associacions d’escoltes adults
de Catalunya, València i Mallorca
a Xàtiva (València).

9 i 10 d’abril, Participació al camp
Sant Jordi del MEGM a Alarò.

19 d’abril, sopar de Pasqua a la
parròquia de Sant Josep Obrer
de Palma.

2011 2012
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L’actual Junta directiva de l’Aplec Scout.



10 de gener: Restaurant Casa Catalana.
Convidats: Sr. Duman, Delegat adjunt del Front Polisari RASD i Sra.
Ventura Vaquer, presidenta de l’Ass. d’Amics del Poble Sahrauí.
Tema: Situació en el Sàhara.

Les tertúlies de l’any 2011

07 d’novembre: Restaurant Art Cafè.
Convidada: Sra. Dolors Ladaria. Llicenciada en Història,
Doctora en Geografia i Catedràtica d’Institut.
Tema: Santuaris i paisatge.

07 de febrer: Restaurant Casa Catalana.
Convidat: Sr. Gaspar Valero, historiador.
Tema: Sant Sebastià i altres festes populars.

07 de març: Restaurant Casa Catalana.
Convidat: Sr. Felip Munar i Munar, Professor de cultura
popular de la UIB.
Tema: Carnestoltes.

04 d’abril: Restaurant Casa Catalana.
Tema: IX trobada d’associacions d’antics escoltes de 
Catalunya, València i Mallorca a Xàtiva. (València).

09 de maig: Restaurant Casa Catalana.
Tema: Tempesta d’idees
Noves propostes de temes per a futures tertúlies.

06 de juny: Restaurant Casa Catalana.
Convidada: Rosa Marqués, presidenta del col·lectiu
de pagesos de Sóller, i Plàcid Pérez, historiador.
Tema: 450 anys del Firó de Sóller.

24

03 d’octubre: Restaurant Art Cafè.
Convidada: Sra. Núria Brito. Membre del Grup Promotor
de Fiare a Mallorca.
Tema: FIARE, banca ètica com a projecte d’acció col·lectiva.
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Entrevista

— Santi, explica’ns la teva vinculació amb l’Aplec i
com la valores?

Vaig afiliar-me a l’Aplec l’any 2005, quan encara
era membre de l’equip de comissariat del Moviment
Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM). Ho vaig fer
atret per la tasca i les activitats que desenvolupava
(i encara desenvolupa) l’associació. Les bones
relacions i les col·laboracions mantingudes amb la
Junta directiva de l’Aplec durant aquest període,
que coincidí en el temps amb la preparació i
celebració del 50è aniversari de la reintroducció de
l’escoltisme a Mallorca, i la relació d’amistat contreta
amb n’Eduard Mas a la FMF em varen animar a fer-
ho. El 2008 vaig ser elegit president de l’Aplec i,
fins ara, està sent una de les etapes més gratificants
de la meva vida escolta.

— Com ha estat la teva experiència personal a l’hora
de participar de les activitats de l’associació?

Des del primer moment m’he sentit molt còmode dins
el col·lectiu, el fet de que les activitats que realitza
l’Aplec siguin obertes a tothom les fa molt acollidores
per a les persones que s’apropen a ella i és fa molt
fàcil participar-hi.

— La travessia personal per la experiència escolta
i guia sol deixar una petjada indeleble al nostre
cor… Quin és el teu millor record d’aquests vint-i-
cinc anys?

Jo únicament he compartit els darrers set anys de

l’associació i he tingut la fortuna de viure i compartir
moments molt bons... és per a mi molt difícil destriar
quin ha estat el millor, però hi ha un moment que
em va emocionar especialment; fa uns dies, a la
Xalada (trobada organitzada pel MEGM abans de
les vacances d’estiu), en la qual col·laboràrem
activament, els caps que hi participaren tan sols
parlaven de l’Aplec, demostrant que la nova
denominació a calat força entre ells, manifestant, a
més i entre rialles, la intenció d’afiliar-se en concloure
la seva etapa dins el moviment. Tant de bo sigui així!
 
— Els valors de l’escoltisme són encara molt vigents
a l’actualitat i ens ajuden a ser forts en aquests
temps de dura realitat que estam vivint. Quin et
sembla més important i per què?

L’ideari escolta s’ha de valorar en el seu conjunt, es
difícil destriar un punt o altre sense desvirtuar la seva
globalitat, malgrat això jo crec que el lema “sempre
a punt” el resumeix i li dona sentit, avui més que
mai.

— Que penses que pot aportar l’Aplec avui i en un
futur proper?

La nostra associació ha de seguir lluitant per mantenir
vius i difondre els  principis  de  l’Escoltisme  i per
donar suport activament al moviment escolta en la
nostra illa, així mateix ho hem de fer en la defensa
de la nostra cultura i llengua, advocant i promovent
els valors que configuren l’idiosincràsia del nostre
poble.

anti Hernaiz Alfosea, 7è president de l’Aplec Scout, elegit a la XXI assemblea
general, celebrada al Santuari de Lluc (Escorca), el 3 de febrer del 2008, càrrec
que encara ostenta.

 
s

Santi Hernaiz al 2008
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Gener  -  Butlletí Noves 206

Dia 10 dilluns: Sopar Tertúlia al Restaurant Casa Catalana.
Convidats: Sr. Duman, Delegat adjunt del Front Polisari RASD (República Àrab 
Sahrauí Democràtica) a la nostra comunitat autònoma i de la Sra. Ventura Vaquer,
presidenta de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí a les Illes Balears.
Tema: Situació en el Sàhara.

Dia 12, dimecres: Reunió de Junta.
Dies 29 i 30, dissabte i diumenge: XXIV Assemblea General Ordinària al Santuari de Lluc.

Febrer  -  Butlletí Noves 207

Dia 07, dilluns: Sopar Tertúlia al Restaurant Casa Catalana.
Convidat: Sr. Gaspar Valero, historiador.
Tema: Sant Sebastià i altres festes populars.

Dia 13, diumenge: Excursió, el puig de l’Ofre.
Itinerari: Font des Noguer, puig de l’Ofre, embassament de Cúber, font des Noguer.

Dia 16, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 25, divendres: Dia del Pensament a l’oratori de San Felip Neri de Palma.

Març  -  Butlletí Noves 208

Dia 07 dilluns: Sopar Tertúlia al Restaurant Casa Catalana.
Convidat: Sr. Felip Munar i Munar, Professor de cultura popular de la UIB.
Tema: Carnestoltes.

Dia 13, diumenge: Activitat, Jornada de tècniques d’acampada per a Caps Escoltes del MEGM a Sa
Torrentera (Sencelles).

Dia 13, diumenge: Assemblea Federal AISG-Espanya a Madrid.
Dia 16, dimecres: Reunió de Junta.
Dies 25, 26 i 27, divendres, dissabte i diumenge: IX trobada d’associacions d’antics escoltes de Catalunya,

València i Mallorca a Xàtiva. (València).

Abril  -  Butlletí Noves 209

Dia 04 dilluns: Sopar Tertúlia al Restaurant Casa Catalana.
Tema: IX trobada d’associacions d’antics escoltes de Catalunya, València i Mallorca
a Xàtiva. (València).

Dia 13, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 19, dimarts: Sopar Jueu al local parroquial de l’església de Sant Josep Obrer de Palma.
Dia 29, divendres: Missa de Sant Jordi. Celebració del Sant Patró dels Escoltes a l’oratori de Sant Felip

Neri de Palma.

Maig  -  Butlletí Noves 210

Dia 09 dilluns: Sopar Tertúlia al Restaurant Casa Catalana.
Tema: TEMPESTA D’IDEES
Amb l’objectiu d’apropar-nos al centre d’interès dels nostres socis i simpatitzants
dedicàrem la vetllada a recaptar les seves propostes de temes per a futures tertúlies.

Dia 11, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 15, diumenge: Excursió, Sant Elm - Torre d’en Basset - Cala En Basset.

Itinerari a peu: Sant Elm, Torre d’en Basset, Cala En Basset, Sant Elm.

M e m ò r i a  2 0 1 1
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Juny  -  Butlletí Noves 211

Dia 06, dilluns: Sopar Tertúlia al Restaurant Casa Catalana.
Convidats: Rosa Marqués, Presidenta col·lectiu de pagesos i Plàcid Pérez, historiador.
Tema: 450 anys del Firó de Sóller.
Els 450 anys d’aquesta efemèride. Del “Firó” i de com viuen els sollerics aquesta 
festa.

Dia 15, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 19, diumenge: Excursió, Cala En Gossalba (Formentor)

Cala en Gossalba es troba al terme municipal de Pollença.

Juliol  -  Butlletí Noves 212

Dia 02 dissabte: Sopar d’estiu a Sa Coma.

Octubre  -  Butlletí Noves 213

Dia 03 dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè.
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.

Dia 16, diumenge: Excursió, Sant Elm - Torre d’en Basset - Cala En Basset.
Itinerari a peu: Sant Elm, Torre d’en Basset, Cala En Basset, Sant Elm.

Dia 19, dimecres: Reunió de Junta.

Novembre  -  Butlletí Noves 214

Dia 07 dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè.
Convidada: Sra. Dolors Ladaria. Llicenciada en Història, Doctora en Geografia i Catedràtica 

d’Institut.
Tema: SANTUARIS I PAISATGE.
Influència sociocultural dels diversos Santuaris en el seu entorn, el perquè de la 
seva existència i la seva contribució a la conservació del paisatge.

Dia 13, diumenge: Excursió a la talaia d’Alcúdia i sa penya roja (puig des migdia).
Itinerari a peu: Ermita de la Victòria, talaia d’Alcúdia, sa penya roja.

Dia 16, dimecres: Reunió de Junta.

Desembre  -  Butlletí Noves 215

Dia 14, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 17, dissabte: Llum de la Pau amb el MEGM.
Dia 28, dimarts: Sopar d’arengades a la Parròquia de Sant Josep Obrer.

Animació: Teatre de Faristol participatiu. Lectura teatralitzada d’una obra breu amb
la participació de tots els assistents.

M e m ò r i a  2 0 1 1




