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Fins sempre Joana Maria

Editorial

Avui, quan em disposava a redactar aquest escrit, he rebut la trista notícia de la mort de
na Joana Maria March. Després d’anys de valenta i exemplar lluita contra la malaltia,
aquesta matinada ens ha deixat.
Vaig conèixer a na Joana Maria als agrupaments Verge de Lluc i Jaume I, els seus dos
fills, Carme i Jordi, compartiren unitats amb els meus, en Xavier i n’Enric. Arran d’aquesta
coincidència inicial, vaig tenir la fortuna de relacionar-me amb ella i el seu marit, en Toni
Pujol. Va ser l’inici d’una etapa personal molt enriquidora, ja que la pertinença al col·lectiu
de pares i mares que recolzava incondicionalment als agrupaments, en va permetre gaudir
de moments inoblidables.
Malgrat la seva aparença fràgil, era una dona d’una gran fortalesa i determinació, les seves
opinions, sempre assenyades, eren un referent per a tots nosaltres i el seu esperit de
servei, un exemple d’altruisme i valors educatius.
Hi ha persones que pel seu tarannà ens deixen profundes petjades en el nostre cor. Na
Joana Maria n’era una d’elles, descansa en pau.

El nou equip de comissariat del MEGM.

Foto:Àngel Zaragoza.

Un nou equip comença a caminar en el si del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca,
formen un grup de persones joves, amb molta il·lusió i grans inquietuds. Els seus membres
procedeixen de molts i diversos agrupaments, aportant al grup visions distintes de la realitat
escolta a la nostra illa i, també, un gran suport del col·lectiu de caps que els va elegir en
assemblea. Els hi desitjam un camí ple d’aventures i de coneixences, camí que ens agradaria
compartir, com hem fet amb l’equip que els ha precedit i del qual ens queda un inoblidable
record.

Pàgina 03

Assemblees

Vista del Santuari de Lluc.

Foto: Iolanda Tilla.

Assemblea 2014
26 de gener 2014
Embat. Bunyola. Per a molts de
nosaltres ja és un clàssic que tenim
anotat a les agendes o al pràctic
calendari de la cuina, el darrer cap
de setmana de gener “toca”
l’assemblea de l’Aplec al Santuari
de Lluc.
Els de la junta ja tenim molt per mà
les qüestions de logística, no
debades aquesta és la que fa 27,
la reserva de les cel·les, demanar
la sala de pares dels Blauets,
comprar l’arròs i les ensaïmades,
la pel·lícula del dissabte, el butà, el
fogó i el calderó, sí, tot això ens
surt bé.

El vespre del dissabte, com tenim per costum,
compartim el sopar, feim una torrada a la xemeneia
i una agradable tertúlia, rebérem l'agradable visita
del P. Prior, Mn. Antoni Vallespir que ens donà la
benvinguda i ens desitja una bona i profitosa estada,
després, componem les cadires el millor que sabem
per gaudir de l'habitual projecció de la pel·licula
seleccionada, enguany: “Un cuento chino”, pel·licula
argentina estrenada el 24 de març de 2011, dirigida
per Sebastián Borensztein i protagonitzada per
Ricardo Darín, Muriel Santa Ana i Ignacio Huang.
Tracta d’una estrafolària i divertida història d’un
malhumorat ferreter i un xin desgraciat que es veuen
obligats a conviure un temps per a solventar els seus
problemes a pesar de no poder-se comunicar per
mor de l’idioma.

En arribar, ens enregistram tot
d’una a la recepció, recollim la clau
de la cel·la i ens hi acomodam,
després ens reunim a la sala de
pares dels col·legials, a l’horabaixa
del dissabte ja arriben els primers.
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A pesar del fred fa bon temps a
Lluc, com si Sant Pere ens donés
una treva enmig de tanta pluja i
vent que ens fa aquest hivern, i tant
de bo que algú arriba prest, així els
que venim després ja trobam el foc
encès, el lloc ben confortable i les
taules col·locades per al sopar, que
bé.

Un moment de l’assemblea.

Foto:Àngel Zaragoza.

Assemblees

Tradicional foto de família.
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Aquest film va obtenir els premis
Marc Aureli d’Or, tant del jurat com
del públic, al festival de cine de
Roma 2011 i el Goya 2012 a la
millor pel·lícula hispanoamericana.
Vàrem gaudir molt d’aquesta
història i la comentarem entre tots
fins que, seguint la norma del
Santuari, en tocar les onze s’imposà
el silenci i tothom a dormir.
Diumenge, el cafè de plaça està
tancat per vacances tot el mes de
gener o sigui que anam a berenar
a ca s’Amitger i després a fer una
passejada pels voltants del santuari
tot esperant la resta de companys
i l’hora d’anar a missa. Enguany la
congregació de Missioners dels
Sagrats Cors celebra al santuari el
seu XIX capítol general, hi ha trull
a la casa, a més, avui l'escolania
no hi és, està de gira per Eivissa,
i la missa d’onze la diuen a la
capella del santíssim, evidentment
el lloc és més petit que la basílica
i a pesar de tot som molts, han
hagut de dur cadires per a encabirhi la gent.
La missa certament va ser diferent,
la presidia el P. Anaclet Mbuguje,
de Ruanda, que fa servei
l’Argentina, acompanyat pel
P. Horrach, rector de la parròquia
de Queens (Nova York) i del Prior
de Lluc P. Vallespir. La intimitat de
la capella, la joventut del P. Anaclet
i el missatge d’amor, esperança
i rebel·lia de la seva homilia ens va
fer reflexionar a tots, no estam gaire

Foto: Àngel Zaragoza.

acostumats a veure un capellà jove, africà, dinàmic
i directe tractant temes actuals amb fermesa.
En acabar l’ofici ens acomiadam del clero i partim a
celebrar la nostra assemblea, enguany ha estat un
poc de tràmit, no hi havia afers massa significatius
a tractar, seguim l’ordre del dia establert i queden
aprovades les actes anteriors, l’estat de comptes i
la gestió de la junta, es llegeix i visiona la memòria
d’activitats i per fi els precs i preguntes, com sempre
ben animats i participats. S’aixeca la sessió.
I ara és el torn del dinar, el de l'arròs brut, brut,
comunitari i compartit, compartit i participat... molt
participat! Com sempre la fórmula de l’Aplec és
aplegar, en aquest cas la dels "fons" ha estat
extraordinària, molts hem coincidit que, l’arròs
d’enguany ha estat un dels millors que es recorden,
enhorabona a tots. No faltaren a l’aplegada les bones
ensaïmades, les mandarines i com a novetat la
presentació de les “Herbes Aplegades de Maig” en
les seves versions de llépoles barrejades i fortes, en
férem un tast, sense abusar, ja que a la tornada hi
ha corbes.
Una llarga i animada sobretaula va concloure la
diada, aplegats al pati i agafats de les mans ens
acomiadam cantant junts l’Alegre Adéu-siau.

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

L’hora de degustar l’arròs brut, brut...

Foto: Àngel Zaragoza.

Els tertulians atents a les imatges.

Foto: Àngel Zaragoza.

Tertúlia

El mites de la nit estelada
3 de febrer 2014
Santi Hernaiz. Palma. "Tenim damunt els nostres
caps el llibre més gran que un es pugui imaginar:
el cel estrellat, tot ple d’herois i monstres, històries
d’amor i de coratge, animals mitològics que alimenten
tota una sèrie de mites creats fa milers d’anys i que,
a poc a poc, hem anat oblidant".
Aquestes paraules de l’escriptor Pere Morey ens van
introduir en l’immens viatge, quasi infinit, a través de
les constel·lacions i les galàxies que es poden veure
a l’hivern i a la primavera en les nits clares de la
nostra illa.
Són tantes les històries que ens han arribat al llarg
dels anys que no li ha quedat més remei que delimitar
el relat, deixant per més endavant els mites
corresponents al cel que es pot contemplar a l’estiu
i a la tardor.
La xerrada de l’amic Pere, ha estat il·lustrada amb
múltiples imatges mitològiques, perquè ens féssim
una idea de com veieren aquests mites els artistes
plàstics al llarg del temps, especialment abundants
i imaginatius en el segle XVIII.
Els assistents pogueren seguir el fil del relat amb un
full en el qual figurava un mapa estel·lar amb l’aspecte
del cel a les nits centrals de les dues estacions, a fi
de poder "llegir" el firmament mentre seguien les
explicacions del ponent.
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Pere Morey.

Foto: Àngel Zaragoza.

A c t i v i t at

Vista de les vinyes de Mortitx i, al fons, la serra cap a on anam.

Foto: Santi Hernaiz.

Camí de Ses Basses de Mortitx
9 de febrer 2014
Embat. Bunyola. Ens veiem a les
9,30 h. a l’habitual punt de trobada,
l’aparcament del conservatori, som
nou, no molts, però ja sabem que
quan és hora de caminar un poc,
no solem ser multitud.
Hem de passar per Inca a recollir
al desè company i partir cap a
Pollença per enfilar la carretera
Ma.10 cap a Lluc fins al quilòmetre
10,9, lloc on deixar els cotxes i punt
de partida de l’excursió d’avui.
La primera dificultat ha estat
aquesta, deixar els cotxes, sembla
que avui no hem estat els únics
que hem tengut la idea d’anar per
aquest indret, a l’inici del camí sols
n’hi caben tres o quatre i abans
d’arribar-hi ja n’hem vist alguns per
la vorera de la carretera, per
aparcar els nostres dos hem hagut
d’anar força lluny i deixar-los un
poc a la mala.

El segon entrebanc l’hem tengut en veure els rètols
de la conselleria, en tots els idiomes coneguts (més
o menys, el TIL no ens ha fet massa profit) amb la
notificació i prohibició d’anar més enllà de la meitat
del camí que preteníem fer, per ser zona i temporada
de nidificació dels voltors i, és clar, estan protegits
i no se’ls pot destorbar quan tenen aquesta feina.
Tanta sort que fa bon dia, un cel net d’un blau lluminós
i una bona fresca ens acompanya, feim el primer
tram passant per les vinyes acabades de podar fins
a les bodegues de Mortitx sense cap inconvenient.
Un poc més endavant arribam a la barrera de la finca
pública que hem de passar per un botador lateral,
extensos olivars ben exsecallats i guardes d’ovelles
ens miren per cada banda, començam a pujar, el
camí, ara encimentat va incrementant el pendent i
ens fa esbufegar, tanta sort dels bastons, a un revolt
amb unes vistes meravelloses cap a la vall ens
aturam per descansar i berenar, les estranyes i
suggerents formacions de les roques càrstiques ens
donen la sensació de trobar-nos a l’altra banda del
món, un silenci sols trencat pels picarols del bestiar
ens allunyen del renou urbà.
Seguim pujant una altra costa fins al desviament del
pantanet, que agafam per veure’l encara que no sigui
la nostra ruta, aquest pantà, proporcionat a les
característiques del torrent, regula el seu cabal i evita
les torrentades.
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Iniciant la ruta.

Foto: S. Hernaiz.

Tornam al camí i passam per un altre petit
embassament que suposam es destina al rec dels
sementers.

A c t i v i t at

Redol típic de l’agriculura de muntanya.

Destacam les fabuloses vistes de
la cara nord del puig Tomir i les
seves rossegueres, el puig de Ses
Moles i el Caragoler, més lluny la
Cuculla de Fartàritx, tot un
espectacle.

bancs, reserva de llenya, contenidors de deixalles i
escusat químic a l’exterior, no té llum elèctrica ni
aigua potable, formava part de les dependències
agrícoles de la finca i ara és propietat de la conselleria
de Medi Ambient i Agricultura i es pot llogar prèvia
reserva per internet.

Ara canviam d’entorn, ens
endinsam a una zona humida,
canyissos i arbres de ribera, ens
aturam davant un gran pollancre i
l’abraçam fort a veure si és certa
la creença que els grans arbres
transmeten la seva força i energia,
érem tres que l’enrevoltarem
donant-nos les mans.

Dinam davant el refugi, a la zona d’esbarjo que té
taules i bancs sota un bosquet d’oms. Com que fa
una bona fresca no ens hi hem quedat massa estona,
així que en acabar i replegar ja hem partit.
El camí de tornada sempre sembla més ràpid i curt,
en aquest cas també tenim més trams de baixada,
sortim a la carretera, recuperam els cotxes i partim
cap a Pollença on, a la plaça del poble ens prenem
uns cafès i xocolates amb coques i ensaïmades per
refer-nos del fred i del cansament.
I això ha estat tot per avui, cap a casa falta gent, fins
a la propera.

El camí s’empina.
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Foto: Santi Hernaiz.

Foto: S. Hernaiz.

Caminam un poc més, ara som
sota pins i alzines, fins a arribar al
desviament del refugi de Lavanor,
aquesta casa, d’una sola planta
rectangular té lloc per a dormir (10
places) gran xemeneia, taula i

Vista del Pantanet que recull l’aigua del torrent.

Foto: S. Hernaiz.

Trobades

Fra Josep Maria Segarra.
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Foto: Àngel Zaragoza.

Dia mundial del Pensament
22 de febrer 2014
Santi Hernaiz. Palma. Va ser una
horabaixa de dissabte intens,
sobretot pels membres del
Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca, amb els que compartírem
l’esdeveniment, doncs ells abans
havien celebrat una assemblea
extraordinària per tal d’elegir un
nou equip de comissariat. La
jornada l’havíem preparada
conjuntament amb ells i el patronat
de la Fundació Maria Ferret.

Un moment de la diada al menjador del monestir.

Com altres vegades, ho férem acollits pel Monestir
de Sant Bernat de la Real i el tema de reflexió triat
va ser “solidaritat i pedagogia del servei”. La matèria
de debat va ser introduïda per Josep Maria Segarra,
frare caputxí, explicant la seva experiència personal
que, com tots els observants de la seva orde, es
dediquen a les tasques pastorals, especialment amb
la gent més necessitada. Fra Josep Maria, que també
ha estat escolta, va venir acompanyat de na Maria
Dolors, coordinadora dels voluntaris que col·laboren
amb la tasca assistencial del convent.

Foto: Àngel Zaragoza.

Els participants escoltant les paraules de na Maria Dolors.

Foto: Àngel Zaragoza.

Trobades

L’experiència dels caputxins en
l’ajuda social ens va servir com a
punt de partida de la nostra reflexió.
Prèviament, els participants,
mitjançant unes fotografies, amb
imatges suggerents de situacions
de pobresa i marginació social,
s’havien dividits en petits grups, en
els quals, primer havien de
manifestar la seva motivació per
triar aquella imatge en concret i
després havien d’argumentar sobre
tres qüestions plantejades pels
organitzadors:
-Hem de ser solidaris?
-Què entens per pedagogia del
servei?
-Com la dus a terme?

Participants en el debat.

Foto: Àngel Zaragoza.

Altres participants debatent.

Foto: Àngel Zaragoza.

En finalitzar el temps de reflexió,
uns vint minuts aproximadament,
els portaveus de cada grup
esposaren les seves conclusions,
les quals es recolliran en un
document posterior que es
distribuirà a les tres associacions.
Com és el nostre costum, en acabar
el temps de reflexió es va llegir el
darrer missatge de Baden Powell,
ho fa fer n’Antoni Pons, president
de la Fundació Maria Ferret, donant
pas a un sopar auster, consistent
en pa amb oli i companatge (segons
el gust de cada un) i fruita.
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d’activitats
Calendari

Formació escolta per a adults
Dia 9 de març a Sa Torrentera
Programa:
B.P. a la recerca de la felicitat.
Antecedents de l’escoltisme.
L’escoltisme a Mallorca.
L’Aplec Scout.
Simbologia escolta.
La llei escolta i la promesa.
Organigrama mundial.
Inici de l’activitat a las 10:00 h.
El dinar serà individual, disposarem de torradores pel
qui vulgui torrar.
Activitat per a socis de l’Aplec, oberta a caps escoltes
i a pares i mares d’escoltes.
Imprescindible inscripció prèvia al correu:
junta@aplecscout.org
Referència: jornada de formació.
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Indicar nom i llinatges i agrupament si s’escau.

Calendari

d’activitats

Mes de març 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: DR. ANTONIO PAREJA-BEZARES, Epidemiòleg de la Unitat
d’Epidemiologia i Control d’Infeccions (UECI) de l’Hospital Son Llatzer.
Tema:

“Incineració: perills per a la Salut Pública”.

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

Dia 09, diumenge:

JORNADA DE FORMACIÓ ESCOLTA PER A ADULTS
A la finca escolta de Sa Torrentera (Sencelles).

Lloc trobada:
Hora:
Transport:
Dinar:

A la finca escolta de Sa Torrentera.
10:00.
Vehicles particulars.
Individual, disposarem de torradores.

Durada:

de les 10:00 h del matí a les 17:00 h de l’horabaixa
(aproximadament).

Confirmar l’assistència abans del 07 de març:
junta@aplecscout.org o al tel. 971615124 (Neus).
Dia 10, dilluns:
Hora:
Lloc:

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

Previsió mes d’abril 2014
Dia 13, diumenge:

Activitat.

Dia 14, dilluns:

Reunió de Junta.

Dia 16, dilluns:

Sopar de Pasqua.

Dia 23, dilluns:

Missa de Sant Jordi.

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.

