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L’estiu ens ha castigat amb una calor desmesurada abans de desaparèixer amb l’arribada
de l’equinocci de tardor, però finalment ha arribat la nova estació i amb ella una temperatura
més fresca i l’esperada pluja.

La tardor és l’estació de les collites, i en la literatura, en sentit figurat, representa la maduresa.

No obstant això, tots dos conceptes divergeixen en el si del govern que ens ha tocat patir.
En el primer, efectivament, han recol·lectat una merescuda collita de carabasses judicials,
d’acord amb la sembra que han anat realitzant amb militar cura. No succeeix el mateix
amb el segon, ja que sense pudor s’esforcen contínuament a demostrar el contrari.

Però com en la tardor, on les fulles dels arbres caducs canvien el seu color, fins que
s’assequen i cauen, ajudades pel vent que bufa amb major força, aviat pot fer efecte un
canvi semblant de color polític i elements amb saba nova poden sacsejar l’arbre blau que
a nosaltres ens oculta el sol i a ells no els deixa veure el bosc.

Obviant momentàniament les tribulacions governamentals que ens agullonen absurdament,
nosaltres tornem al tall amb les nostres activitats de sempre i altres noves que esperem
siguin del vostre grat. Com a mostra dir-vos que ja està en marxa el nou projecte teatral
de l’Aplec i que ja hem començat a preparar la trobada d’Escoltes Adults que se celebrarà
a Mallorca l’any que ve.
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S. Hernaiz. Palma. Com ja és habitual en aquestes
dates, en arribar la calor ens donam un breu respir
de vacances, però abans ens acomiadam (tot seguint
la més estricta tradició de l’Aplec) amb un esplèndid
àpat a la fresca: el Sopar d’estiu a Sa Coma.

Així el diumenge, sis de juliol, a les nou del vespre,
ens aplegàrem un bon grapat de socis i amics a casa
de na Neus i n’Eduard, a la urbanització Sa Coma
de Bunyola.

Junts vam compartir una vetllada d’estiu agradable
i, com cada any, gaudirem d’un sopar fred típic de
l’Aplec. No va faltar de res: pa amb oli, carn freda,
botifarrons, la famosa salseta de tomàtiga de na
Maria Antònia, la coca de pebres torrats de na Maria,
el paté de na Iolanda, coques diverses, sobrassada,
ensaïmada llisa, el deliciós gelat de “tutti frutti” i
d’altres sabors... tot regat amb bon vi i tota casta de
begudes refrescants.

Enguany ens va acompanyar el nou Equip de
Comissariat del Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca, compartint taula i jocs, un nodrit grup de
joves plens de projectes i d’entusiasme, tot un plaer.

La sobretaula, com ja és habitual, va estar animada
pel nostre company Ramon Cassanyes i els seus
jocs participatius.Pàgina 04
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Autor d’aquesta foto i les tres següents: Eduard Mas.
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lliures s’anaven passejant per les
paradetes d’aquesta fira.

L’enfocament de la nostra paradeta
va ser, en primer lloc, donar
informació de la nostra existència
al llarg de més de 25 anys, de les
nostres activitats ininterrompudes
durant aquest llarg període, de les
publicacions que editam i de les
col·laboracions tècniques i teòriques
que oferim a l’escoltisme actiu,
deixant ben palès que l’escoltisme
no s’acaba al final del compromís
puntual a qualsevol tasca, unitat,
agrupament on hem donat servei,
l’escoltisme és un estil de vida que
no s’acaba mai, és per sempre, per
tant convidarem als caps que, en
acabar el seu pas per l’associació
juvenil, tenen a l’Aplec un lloc on
conviure amb tranquil·litat i fent
coses ben interessants sense
abandonar l’estil escolta que ens
caracteritza.

Per animar la nostra paradeta
convidarem als caps a participar
del Joc de Kim, per alguns d’ells
desconegut.

Aquest joc està inspirat en la
novel·la de Rudyard Kipling “Kim de
l’Índia” on es diu que, per acostumar

Embat.Bunyola. El passat dia 14 de setembre,
membres de l’Aplec Scout ens férem presents a
l’Esclafit del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca,
és la festa d’animació de l’inici del curs escolta.

Al Camp Escolta de Sa Torrentera ens aplegarem,
sota les carpes preparades per tenir un poc d’ombra,
diverses entitats amb la idea de fer de l’Esclafit una
fireta on els caps puguin passejar i conèixer les
diferents ofertes que tendran (dues tauletes de l'Escola
de Formació de Caps, una de Xarxa Verda, una del
programa de ràdio Món Imaginari de l’emissora Ona
Mediterrània, una de la FMF, una de la representació
a CJIB, una de secretaria i tresoreria, una pel que fa
a MEGM, una de l’Aplec; en definitiva, que els caps
puguin veure el que tenen a l’abast com a membres
del MEGM.

Els caps s’anaven reunint per Branques a l’interior
de la casa per a establir les línies d’actuació per
aquest curs, entre una trobada i altre, els qui estaven

Finca escolta de Sa Torrentera.                                       Foto: Eduard Mas.

L’Aplec a Sa Torrentera.                                 Foto: Ramon Cassanyes.
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a Kim a ser observador i retenir a la
memòria encara que fossin els més
petits detalls li mostraven una safata
plena d’objectes diversos i el
permetien contemplar-la un cert
temps, després la cobrien amb una
tela. Ell havia d’escriure el seu
contingut amb el detall més gran
possible.

Com que l’observació és un hàbit
molt valuós, Baden Powell utilitzà la
història de Kim per a desenvolupar
aquest hàbit entre els escoltes.

Amb grups de quatre o cinc anàrem fent la prova d’observació puntuant els més hàbils i,
després férem una gran final entre els guanyadors de cada grup, el premi al guanyador de
la gran final fou un fulard de l’Aplec.

En acabar la fira ens aplegarem tots junts a dinar, un fantàstic pa amb oli a l’estil de la terra,
acompanyat de cuixot, formatge i olives, coques dolces i salades i la imprescindible ensaïmada,
una festa. Un Esclafit ben animat per a començar un curs ben profitós.

L’Aplec a Sa Torrentera.                                       Foto: Eduard Mas.

L’Aplec a Sa Torrentera.                                 Foto: Ramon Cassanyes.
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Mes d’octubre 2014

Previsió mes de novembre 2014

Dia 03, dilluns: Sopar Tertúlia.
Dia 09, diumenge: Activitat.
Dia 10, dilluns: Reunió de Junta.

Dia 06 dilluns: Sopar Tertúlia
 Hora: 21:00.

Lloc: Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Preu: Socis 12’00 euros - No socis 13’00 euros.

Convidada:  Sra. LARA GELABERT, Arqueòloga del Museu de Son Fornés

Tema:  “SON FORNÉS, PASSAT I FUTUR, DARRERES NOVETATS”.

Confirmar assistència abans del 3 d’octubre al tel.:  971 61 51 24 (Neus).

MENÚ:
Pa amb oli

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

Dia 13, dilluns: Reunió de Junta.
Hora: 21:30.
Lloc: Carrer Arxiduc Lluís Salvador, 63 3r de Palma.

 Dia 12, diumenge: VISITA GUIADA AL JACIMENT TALAIÒTIC DE SON FORNÉS.

Lloc trobada: A l’aparcament del Conservatori de Música (Carrer d’Alfons 
el Magnànim, 64 de Palma).

Hora: 09:00.
A l’aparcament del Museu Arqueològic de Son Fornés, carrer Emili
Pou, s/n. de Montuiri.

Hora: 09:50.
Transport: Vehicles particulars (farem cotxades).
Dinar: Pa en butxaca.
Horari visita: 10:00 a 13:00 h.
Preu visita: 4,50 Euros per persona més 1 euro solidari = 5,50 Euros.
Recomanam: Preveure provisió d’aigua. Triar l’equipament adequat, 

especialment el calçat.

Confirmar l’assistència abans del 10 d’octubre: al tel. 971615124
(Neus).
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Palma , a .... de .......................... 20....

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 Número Pis

Població Municipi Codi postal

DNI o NIF Telèfon        Mòbil

Adreça electrònica

Banc o caixa

Data 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.


