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Editorial

Iniciam un nou any carregats d’il·lusió, però amb els peus plantats a la terra, doncs res
ha canviat en el panorama polític i social del nostre entorn i si ho ha fet ha estat per
aprofundir, més encara, en l’espantall i la retallada de llibertats.
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Fa uns dies, el periodista Matias Valles, referint-se a la revolta ciutadana ocorreguda al
barri del Gamonal de la capital burgalesa, afirmava: "s’ha aguditzat la convicció que la
fragilitat del poder només es veu superada per la seva incompetència, occident es va fer
ingovernable quan els governats es van fer més intel·ligents que els seus governants".
Amb l’agudesa que li caracteritza, descriu una realitat exportable al cent per cent a la
nostra comunitat autònoma, on l’insistència esquerpa de Bauzá (em resisteixo a anomenar
senyor a semblant individu) i companyia demostren, un dia si i un altre també, no estar
a l’altura, ni política, ni intel·lectual ni humana, dels càrrecs que exerceixen.
Les autoritats (in)competents s’han esforçat a assenyalar emfàticament que l’èxit obtingut
pels veïns del Gamonal, no és exportable a altres territoris, en una afirmació clamorosa
dels seus temors i les seves febleses.
Jo li diria a les nostres: "preneu llum de na Pastora", en el convenciment que si els
ciutadans ens unim en la lluita, podem frenar i modificar la deriva compulsivament
absolutista en què han caigut aquells que diuen governar-nos i que en realitat el que
volen és sotmetre’ns.
Malgrat tot, a mi encara m’agrada somniar que podríem ser un cristall de sucre que
contribuís a endolcir l’univers en lloc de la partícula de merda en que estan convertint
el nostre planeta.

Trobades

Els participants al menjador del Monestir de La Real.

Foto: Àngel Zaragoza.

Arengades 2013
28 de desembre 2013
Embat. Bunyola. Un any més
seguim la tradició, i ja en van
molts, de celebrar les festes junts,
reunits al voltant de la taula. El
sopar d’arengades s’ha convertit
en un esdeveniment esperat i
volgut per tots.
Demanàrem acolliment al rector
de la parròquia i monestir de La
Real, Mn. Gabriel Seguí, qui ens
donà tota casa de facilitats per a
utilitzar el refectori, cosa molt
d’agrair, ja que enguany hem
superat amb escreix el nombre
d’assistents.

a tothom). Les arengades, abans una menja de
pobre, gairebé de subsistència, s’han convertit per
a nosaltres, una vegada a l’any, en una delícia
gastronòmica que ens alegra aquest dia dels
Innocents, una data entre les diades de Nadal i Cap
d’any que reservam per a felicitar-nos les festes.
I el trobàrem ben bo aquest frugal sopar, no calen
plats sofisticats per passar gust i compartir amb els
companys, elements senzills i naturals com el pa,
oli i olives, hortalisses com tomàtigues, pebres i
cebes tendres, les celebrades arengades amb
l’alternativa del formatge o pernil si convé, un
saludable vi de bóta i per arrodonir-ho tot,
ensaïmades, no es pot demanar res més.
Vàrem poder contar-nos moltes coses, les activitats,
els fills, els nets, penes i alegries, algun ensurt de

Abans de sopar es va repartir a
tots els assistents una neula on
cada un havia d’escriure un desig
i fer un dibuix, després, els anàvem
llegint i enganxant a un arbre fet
de paper que va quedar a la paret
decorant la estança.
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La festa començà ben animada,
les taules preparades amb el pa i
les viandes tot esperant l’arribada
de les protagonistes del sopar
d’avui: les arengades. I arribaren,
ja ho crec, ben torrades i encara
calentes foren repartides a tots els
qui en volgueren i en poden menjar
(és clar, són salades i no cauen bé

Companys del MEGM i de la FMF.

Foto:Àngel Zaragoza.

Trobades

Membres del jurat preparant el tast.

Foto: Àngel Zaragoza.

salut, un viatge. Cantàrem nadales
i tonades tradicionals, velles
cançons de quan érem escoltes
joves, fins i tot gosàrem cantar
canons a tres veus, un gust.
Per gust el que tinguérem fent el
tast i concurs de les “Herbes
aplegades de maig” elaborades per
membres de la junta amb molta
cura i amor tot seguint el
reglament de la denominació
geogràfica de les Herbes de
Mallorca que les defineixen com a
una beguda espirituosa anisada
obtinguda bàsicament per
l’extracció d’aromes de diverses
plantes de la pròpia illa.

s’han de respectar certes normes com l’horari i el
silenci, i era tard, els residents ja eren a dormir i
no els podíem destorbar, així que donàrem per
acabada la festa i, amb la col·laboració de tots,
desàrem la sala deixant-la tal com ens la vàrem
deixar.

N’hi havia de tres classes, llépoles,
barrejades i fortes i dins cada
classe tres castes: una de 17 herbes
(1) i dues de 21, (2 i 3, dues
fórmules diferents), i és clar, era
un concurs i havíem de poder
decidir amb coneixement de causa,
o sigui, tastar-les totes,
naturalment les deliberacions foren
molt animades, alguns hagueren
de revalidar el tast perquè s’havien
“oblidat” del primer... en fi!

Molts d’anys!

Una bona
vetllada on
tots vàrem
gaudir de la
companyia, la
joia del Nadal
i de l’esperit
escolta que a
tots ens
agermana.

Eduard, mestre de cerimònies. Foto: À. Zaragoza.

Finalment l’elaboració guanyadora
va ser la de “Llépoles” de 21 herbes
nº 3, en segon lloc les “Barrejades”
de 21 herbes nº 2 i finalment les
“Fortes” de 21 herbes nº 3.
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Entre una cosa i altra estàvem ben
animats, no ens adonàvem però el
temps anava passant implacable i
a l’històric i emblemàtic monestir

L’alegre “Adeu Siau” per finalitzar.

Foto: Àngel Zaragoza.

Tertúlia

Agustí Jansà Clar.

Foto: I. Trilla.

13 de gener 2014
Santi Hernaiz. Palma. Després de deixar enrere un
any carregat de fenòmens meteorològics força
extraordinaris, sobre tot a n i v e l l m u n d i a l ,
molts dels quals han acabat en tragèdia, ens va
semblar que parlar del temps, del clima i del canvi
climàtic era una bona manera de començar les
tertúlies del 2014.
Per conduir la vetllada, ningú millor que el Sr. Agustí
Jansà Clar, meteoròleg de l’estat jubilat, ex-Delegat
d’AEMET a Balears i col·laborador honorífic de la UIB.

temps (ara, avui, aquest mes...) i
el clima se sol definir en sentit
restringit com l’estada mitjana del
temps i, més rigorosament, com
una descripció estadística del
temps atmosfèric en termes dels
valors mitjans i de la variabilitat
de les magnituds corresponents,
durant períodes que poden abastar
des de mesos fins a milers o milions
d’anys.

Temps i clima, dos mots que habitualment barrejam
i confonem. El temps és l’estat de l’atmosfera en
un moment determinat al llarg d’un període curt de

Una vegada assumits els conceptes
diferencials, ens hi ficàrem de ple
en l’espinós món de les prediccions.

Animada conversa mentre es sopa.
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Foto: Iolanda Trilla.

Tertúlia

Un moment divertit de la tertúlia.

El clima, digué, és una distribució
de probabilitats, diferenciant la
predicció meteorològica de la
predicció o projecció climàtica. La
primera pretén anticipar el temps
per a una hora o un dia concret,
sense anar més enllà d’una desena
de dies y es bassa en la vigilància
i extrapolació de les primeres hores
i en els models numèrics,
des d’unes hores fins a uns quants
dies. La segona únicament pot
anticipar anomalies o tendències
climàtiques, basant-se en els
models numèrics, però sense fer
cas dels valors horaris o diaris
previstos, sinó que es calculen
mitjanes i altres magnituds
estadístiques. Les prediccions
mensuals i estacionals es manegen
com a climàtiques, també les
projeccions de clima futur.

Foto: Iolanda Trilla.

El canvi climàtic ho defineix el Sr. Jansà com la
variació de l’estat del clima identificable, mitjançant
proves estadístiques, en les variacions del valor
mitjà i/o en la variabilitat de les seves propietats,
que persisteix durant llargs períodes de temps,
generalment decennis o períodes més llargs.
El canvi climàtic pot deure’s a processos interns
naturals, a forçaments externs o a canvis antropògens
persistents de la composició de l’atmosfera o de
l’ús de la terra. Una anomalia tèrmica mensual
positiva important en un mes concret, d’un any
concret, no és canvi climàtic, sinó un canvi
meteorològic o de temps. La concentració
d’anomalies tèrmiques mensuals positives importants
en els últims anys o decennis sí que indica canvi
climàtic. Un cas singular molt destacat no és
demostració de canvi climàtic, però en pot ser
indicatiu, si està en la línia del que es pot esperar:
si és menys improbable en el clima “nou” que en el
clima “antic”.
Realment s’està produint un canvi climàtic?
Rotundament sí! L’efecte hivernacle no és nociu
per si mateix, sinó tot el contrari, però l’alteració
de l’equilibri de l’aire i l’augment en les
concentracions de gasos actius estan produint una
alteració de la temperatura terrestre.
La tendència d’escalfament observada a Balears des
dels anys 70 és de 0’5º C per dècada, més del
doble de la mitjana mundial. L’escalfament s’ha
acumulat sobretot a final de primavera i principi
d’estiu i és mínim a l’hivern.
El Sr. Jansà va estar acompanyat per la seva esposa
i 25 tertulians van seguir amb gran interès les seves
explicacions i hi participaren en el posterior debat.
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El Sr. Jansà parlant.

Foto: I. Trilla.

Col·laboracions
Pàgina 08

El soc de Marrakech.

Foto: Mateu Barceló.

Olors i sensacions
Mateu Barceló. Palma. Els ulls del visitant no paren ni un instant. Han començat a
inquietar-se en albirar en la distància "La Kotubia", una rèplica de la sevillana Giralda i,
alhora, tot un símbol de la ciutat marroquina de Marrakech. Hem creuat la singular
plaça Fna-el-dj-em, entre el continu espectacle que en ella es representa, mescla de
tradició, folklore i, sobretot, d’atraccions turístiques pintoresques que, a més, té el valor
afegit de ser l’avantsala del soc de la medina, un enorme batibull de paradetes i llocs
de venda en els quals té cabuda tot allò que un pugui somiar i imaginar, amb el que això
representa, tant per el bo com per el dolent. És un món de mestissatges que, en entrar
en ell per qualsevol de les seves antigues portes, s’accedeix a tot un submón replet d’olors
i sensacions capaces de satisfer fins a la sacietat cadascun dels nostres sentits. Una
constant successió de racons foscos intercalats amb primorosos patis, decorats amb
arabescos i mosaics multicolors, es reparteixen entre ruïnosos edificis que contribueixen
a crear una aura misteriosa que ens atreu, com ho fa qualsevol secret per descobrir.
La foto que il·lustra aquestes lletres, suposa una prova més que fefaent de l’univers
mercantil del soc, marcat pel continu mestissatge que ho impregna. D’un cop d’ull es pot
captar aquest ambient característic, gairebé es pot respirar. En els petits llocs i en els
seus carrerons, on s’entremesclen les espècies ancestrals amb els més sintètics dels
materials, els quals també s’han allotjat en els racons més entranyables i exòtics del soc,
aquests espais tan propis del món àrab. Els seus habitants també semblen viure immersos
i contagiats d’aquest mateix mestissatge, convivint entre ells les indumentàries més
tradicionals amb els més moderns i internacionals texans.

Calendari

d’activitats

Mes de febrer 2014
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Dia 03 dilluns:
Hora:
Lloc:
Preu:

Sopar Tertúlia
20:30.
Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Socis 12’00 euros - No socis 13’00 euros.

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

Convidat: SR. PERE MOREY SERVERA, Escriptor.
Tema: “El mites de la nit estrellada”.
Vivim sota un llibre obert: el cel estrellat, tot ple d’herois i monstres, històries
d’amor i de coratge, tota una sèrie de mites que es crearen fa milers d’anys i que ara
tenim quasi oblidats. Un viatge extraordinari per les constel·lacions i les galàxies.

Confirmar assistència abans del 01 de febrer al tel.: 971 615 124 (Neus).

Dia 09, diumenge:

Excursió pel Camí de ses Basses de Mortitx
Paratge natural de la serra de Tramuntana, passant per les vinyes
de Mortitx, pel seu extens oliverar i per un paisatge rocós i abrupte, evoltats de la bellesa
salvatge d’aquest indret..
Lloc trobada:
Hora:
Transport:
Dinar:
Dificultat:
Distància:
Durada:
Recomanam:

A l’aparcament del Conservatori de Música (Carrer d’Alfons
el Magnànim, 64 de Palma).
09:30.
Vehicles particulars (farem cotxades doncs l’aparcament es reduït.
Pa en butxaca.
Baixa.
11,3 km (anada i tornada).
5 h (aproximadament).
Preveure provisió d’aigua. Triar l’equipament adequat,
especialment el calçat.

Confirmar assistència abans del 08 de febrer al tel.: 971615124 (Neus).
Dia 10, dilluns:
Hora:
Lloc:

Reunió de Junta.
18:30.
Carrer Seminari, 4 de Palma.

Dia 22, dissabte:
Hora:
Lloc:

Dia del Pensament.
21:00.
Monestir de La Real.
S’ha de dur sopar per compartir.

Confirmar assistència abans del 20 de febrer al tel: 971513385 (Teresa).

Previsió mes de març 2014
Dia 03, dilluns:
Dia 09, diumenge:
Dia 10, dilluns:

Sopar tertúlia.
Activitat, Jornada formativa a Sa Torrentera.
Reunió de Junta.

a.e.m.

Aplec

Scout

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

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

Data

Número
Municipi
Telèfon

Pis
Codi postal
Mòbil

Signatura

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

