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La vida és allò que et va succeint
mentre t’obstines a fer altres plans.
John Lennon

Llibertat d’expressió i de manifestació
Siloé, 20 anys en marxa
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Els articles signats expressen l’opinió de llurs autors i no necessàriament la
de l’associació.

L’estiu

Editorial

Dissabte passat arribava oficialment l’estiu i avui (quan escric aquestes lletres) ja som a
Sant Joan. Poques jornades ens queden per tancar la paradeta i posar parèntesi estival
a les nostres activitats. El cap de setmana vinent (28 i 29 de juny) ens han convidat, com
cada any, a participar de la Xalada, festa de l’estiu que organitza el Moviment Escolta i
Guiatge de Mallorca, ho faran a la finca escolta de S'Hort de Son Serra, a Santa Margalida
i ens han demanat col·laboració per fer una paella multitudinària el diumenge. Allà hi serem!
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Ja entrats en el mes de juliol, concretament el diumenge 6 celebrarem la nostra festa de
l’estiu, amb el tradicional sopar a la urbanització Sa Coma de Bunyola, acte oficial de
baixada de persiana estiuenca.
Ens en voldríem anar amb la tranquil·litat de què alguna cosa està canviant per bé en la
nostra societat, però malauradament sembla que, malgrat el canvi de rei, tot segueix igual
o pitjor, amb la particularitat que els nostres governants ja han iniciat la campanya electoral
i comencen a escampar falsos triomfalismes per tot arreu.
En el seu discurs d’investidura el nou rei va manifestar la seva preocupació pels ciutadans
que havien quedat ferits en la seva dignitat com a persones per mor de la crisi i també va
parlar de la importància de les llengües en el si de l’estat. Però sembla que el nostre
president i la seva comparsa estaven més ocupats en fer-se selfies que en atendre les
paraules de Felip VI.
Cáritas acaba de denunciar que a les nostres illes les persones amb problemes d’exclusió
social ja arriben al 27’8 % del total de la població, 115.000 famílies que es troben en situació
precària i les persones ateses per aquesta entitat han augmentat un 17%, a l’estiu es
tancaran 300 llits als hospitals públics per no contractar personal de substitució, els conflictes
educatius segueixen enquistats, els problemes mediambientals continuen, els mitjans
preventius disminueixes, etc., etc. pregonen un camí de roses, però sembla que a nosaltres
ens ha tocat trepitjar les espines.

2 de juny 2014

Tertúlia

Margalida Capella. Foto: A. Zaragoza.

S. Hernaiz. Palma. Enlluernats per la “màgia”
indiscutible que ens ofereixen les noves tecnologies,
a poc a poc, sense adonar-nos gaire, ens anam
enredant en la immensa teranyina teixida entorn de
les xarxes de comunicació que circulen per Internet
a velocitats de vertigen.
Amb el caramel de la gratuïtat, com un escó llançat
a un peix abans de ser capturat pel pescador, i amb
la seguretat d’obtenir un sucós botí amb el filtratge
de la informació que intercanviam alegrement, un
dia sí i altre també, contínuament ens ofereixen
aplicacions “gratuïtes” per realitzar tot tipus
d’operacions, fins i tot les més inversemblants.
El coneixement és poder! Malgrat saber-ho d’ençà
que tenim consciència, tancam els ulls i deixam que
violin impunement la nostra intimitat. Abans
desvelàvem els nostres secrets a peu de confessionari
i ara ho fem sense pudor en el Facebook, el
Whatsapp o a través de qualsevol altra aplicació,
amb el nostre permís... o sense, engreixant un negoci
encobert que fabrica milionaris al mateix temps que
escampam la nostra vida i miracles als quatre vents.
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Dos afers diferents però no massa diferenciats, han
posat al descobert l’espionatge indiscriminat (ningú
se salva, des del més anònim dels mortals fins a les
més altes instancies polítiques) realitzat per aquells
que, en teoria, han de vetllar per la nostra seguretat,
es tracta dels denominats casos Snowden i Assange.
El primer, ex contractista tècnic i ex treballador de la
CIA, va revelar a la premsa informació classificada
sobre el programa Prism de la NSA, que compren

una vigilància massiva de la Internet
tot arreu del món.
Edward Snowden va compartir amb
el diari The Guardian material
classificat sobre diversos
programes altament secrets que
incloïen, entre altres, la intercepció
de metadades telefòniques als
Estats Units i el ja mencionat
programa de vigilància Prism.
Snowden, actualment refugiat a
Rússia, està acusat d’espionatge,
malgrat que ell ho justifica com un
esforç per informar el públic sobre
què s’està fent en el seu nom i què
s’està fent en contra seva.
El segon és un periodista,
programador i activista australià,
conegut per la seva participació en
el lloc web WikiLeaks.
Julian Assange, a través d’aquest
lloc web, ha publicat milers de folis
d’informació secreta dels militars
americans sobre la guerra de
l’Afganistan, fet que es considera
la més important filtració de
documents secrets de la història
militar dels EUA. Actualment viu
asilat en l’ambaixada d’Equador a
Londres.

Tertúlia

Margalida Capellà en un moment de la seva exposició.

Tots dos casos denuncien
agressions molt greus al dret a la
intimitat i a la llibertat d’expressió
de les persones i volen demostrar
la perduda continuada de drets
fonamentals que patim els
ciutadans a escala global. Aquest
nou escenari, unit als continus atacs
en l’àmbit regional contra la llibertat
d’expressió i de manifestació
provinents de les nostres autoritats
locals que ens governen (o
desgovernen), ens auguren un futur
de control social i individual més
propi de les pel·lícules de ciència-

ficció del segle passat que d’una societat lliure i
civilitzada.
Ara que, vista la despreocupació general i la
desinhibició de què es fa gala actualment, sembla
que a una gran majoria no els importa gaire... ho és
que no ho saben?
Gràcies Margalida per obrir-nos els ulls i explicarnos amb tanta claredat els secrets d’aquest joc nou
en el qual ens estam convertint en simples peons
exposats a les arbitrarietats de l’alta política i sense
dret a decidir, tot en honor de "la nostra seguretat"
i que sembla que acceptam amb resignació en lloc
de rebel·lar-nos amb indignació.

Margalida Capellà Roig és Professora de Dret Internacional en la UIB, Doctora en
Dret Públic i membre d’Amnistia Internacional a Mallorca, i ha estat l’encarregada de conduir
la darrera tertúlia que hem celebrat a l’Aplec.
Un moment de la tertúlia.
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Foto: A. Zaragoza.

Foto: A. Zaragoza.

Trobades

Vista del pati de l’escola de Santa Eugènia, ple de gom a gom.
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Foto: E. Mas.

Siloé, 20 anys en marxa
Ja fa 20 anys que l’associació Siloé està en marxa, treballant a favor de les
persones que viuen amb el VIH/sida i amb aquest motiu el passat 6 de juny
va organitzar un acte per celebrar-ho tots plegats, amb la gent que hi fa
feina, amb els col·laboradors i simpatitzants i que va finalitzar amb un concert
benèfic del grup mallorquí CAP PELA.
Gran quantitat de persones es reuniren al pati de l’escola de Santa Eugènia,
entre elles membres de la junta i socis de l’Aplec. Durant l’acte nosaltres férem
donació a la nova gerent de Siloé de 200 euros, fruit de l’euro solidari recollit
a les nostres activitats durant l’any 2013.
Un moment de l’actuació de CAP PELA.

Un moment del programa.

Foto: E. Mas.

Foto: Biel Far.

Calendari

d’activitats

Mes de juliol 2014
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Dia 06 diumenge: Festa de l’estiu a Sa Coma
Hora:

21:00.

Lloc:

Casa de na Neus i n’Eduard
Carrer Olivera, 21, urb. Sa Coma (Bunyola).

Preu:

A repartir entre tots.

Confirmar assistència abans de dia 4 de juliol al tel.: 971

61 51 24 (Neus).

Veniu a compartir una vetllada d’estiu amb nosaltres, gaudirem tots plegats d’un
sopar fred típic de l’Aplec, no faltarà de res: pa amb oli, carn freda, botifarrons, la famosa
salseta de tomàtiga, coques diverses, sobrasada, ensaïmada llisa, el deliciós gelat de “tutti
frutti” i d’altres sabors... tot regat amb bon vi i tota casta de begudes refrescants.

La sobretaula estarà animada pel nostre company Ramón Cassanyes.

Us esperam!

Vacances d’estiu

Previsió d’activitats:
Mes d’agost
Dia 23, dissabte:

Reunió extraordinària de Junta a Costitx.

Mes d’octubre
Dia 06, dilluns:

Sopar tertúlia.

Dia 12, diumenge:

Activitat.

Dia 13, dilluns:

Reunió de Junta.

Aplec

Scout,

e.a.m.

Palma , a .... de .......................... 20....
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Benvolguts amics:
Per la present sol·licit afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació
Aplec Scout, escoltes adults de Mallorca, 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 Aplec Scout, escoltes adults 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

Aplec Scout, escoltisme adult de Mallorca
Carrer Seminari, 4 - 07001 Palma - junta@aplecscout.org
Retallar per la línia de punts i enviar per correu ordinari.

