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Editorial

Conceptes
Sembla que és cert, que Ib3 està avançant qualitativament en els darrers mesos. He de
reconèixer que jo no era assidu ni de lluny de la seva programació, però ara, els diumenges
a la nit veig amb interès un programa que han començat a emetre fa escasses setmanes,
es diu “engrescats” i està presentat pel reconegut periodista mallorquí Emili Manzano.
Com ells mateixos proclamen, és un programa d’entreteniment divulgatiu que té com a
eix principal l’educació, entesa en el sentit més ampli. Els protagonistes són tots aquells
agents que hi participen en el procés educatiu, famílies, mestres, alumnes, educadors no
formals, etc.
Col•labora amb el conductor del programa la pedagoga Catalina Salas i estan assessorats
pel Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB.
Però perquè us explic el meu interès televisiu, us demanareu? Idò perquè la visualització
d’aquest programa i l’anàlisi dels seus continguts ha suposat per a mi una injecció
d’autoestima i reafirmació en uns mètodes educatius que l’escoltisme fa un segle que
propugna.
Veure que en tots els programes que han emès fins ara i que tots els col•lectius, sense
excepció, que han participat en ells, parlen de la importància de l’educació en valors, de
la coeducació i el respecte entre sexes, del treball en petits grups, del treball cooperatiu,
de valoracions evolutives... us sonen aquests conceptes?
Els protagonistes en el joc educatiu són tots, pares, fills, mestres, alumnes, educadors no
formals, entrenadors... i la transmissió multi direccional dels coneixements i experiències
dels uns i els altres. Gaudir de l’educació!, us torna a ser familiar el concepte?
El venen com un programa pensat per gaudir de l’educació i per reflexionar sobre aquesta
part essencial de la nostra vida i de la societat en general. El que he vist fins ara ho
confirma, programa a programa es pot veure com treballen els diferents professionals
implicats en l’educació, juntament amb els voluntaris que ho fan en l’àmbit del temps
lliure, i també com treballen els nins i les nines a l’escola, però també a les diverses
associacions que eduquen en el lleure; com son els seus processos d’aprenentatge i els
reptes que volen assolir.
Tot un descobriment, us ho recoman!
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Tertúlia

“Raimòndia”, va ser Ramon Llull el
descobridor d’Amèrica?
Santi Hernaiz. Palma. Ens han
parlat moltes vegades de l’insigne
compatriota Ramon Llull, però
mai ho havien fet des d’una
perspectiva alhora tan
reivindicativa i desmitificada com
ho va fer Gaspar Valero a la
tertúlia del proppassat 2 de maig.
Gabriel Ensenyat i Pujol i Gaspar
Valero i Martí són els autors de
l’obra “Els Paisatges de Ramon
Llull”, treball sobre el qual va
versar l’esmentada tertúlia. Amb
el seu particular estil, l’amic
Gaspar va fer un recorregut
biogràfic molt acurat del
personatge, abans i després de la
seva conversió, a més
d’observacions molt particulars
dels seus fets i “miracles”.

arcades de la plaça Major i que formava part del
denominat “carrer qui no passa”, del qual no en
queda res, doncs va ser enderrocat completament
l’any 1864 per construir la “Plaza de Abastos” —tot
un acte premonitori de la sensibilitat mallorquina—
i que, finalment, es convertiria en l’actual plaça
Major. Això si, com amb altres actuacions similars,
avui podem endevinar la seva ubicació “gràcies” a
una làpida commemorativa erigida a finals del segle
XIX.

Ramon Amat-Llull i Isabel d’Erill, pares del futur
Doctor Il•luminat, conformaven una família
benestant procedent de Barcelona que havien emprès
l’aventura de Mallorca per tal d’ampliar el seu
patrimoni. Els Llull estaven molt vinculats al comerç
marítim i gaudien d’una gran consideració social
entre la burgesia i el patriarcat de la ciutat comtal.
A Mallorca ampliaren les seves activitats comercials
i, a poc a poc, varen esdevenir en terratinents i
cortesans.
Amb aquesta imatge s’inicià la presentació.
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Ramon, degué ser uns dels primers
nadons cristians nascuts en aquella
Ciutat de Mallorca recentment
conquerida i començada a
repoblar per colons catalans, ho
va fer el 1232 a un casal àrab
cristianitzat ubicat on ara són les

En aquest ambient de postguerra, en ple
desenvolupament de la ciutat i sense penúries, va
créixer Ramon, portant una vida desenfada i, fins
i tot, de llibertinatge. L’any 1255 es va casar amb
Blanca Picany i del matrimoni naixerien dos fills:
Domingo i Magdalena. Es diu també que mantenia
una estreta relació amb la casa reial mallorquina i
que va arribar a ser preceptor del príncep Jaume i
senescal reial.

Tertúlia

Ell mateix es considerava “un
trobador de l’amor humà”, amb un
modus vivendi “materialista,
luxuriós i mundà”.
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Però vet aquí que una nit del mes
de juliol de 1265, mentre escrivia
un poema d’amor pecaminós, se
l’hi aparegué Jesucrist crucificat;
espantat ho deixa fer i se n’anà a
dormir. Durant les quatre nits
següents es va repetir el fantàstic
episodi, fins que Ramon,
interpretant que era voluntat de
Déu, decidí canviar radicalment
de vida i dedicar-se només a servir
a Crist.
Aquesta vivència transcendental
el fa abandonar les servituds
mundanes i abraçar una nova vida
de contemplació divina. Però aviat
s’adona que el seu caminar ha de
transcórrer per altres camins que
condueixin a la conversió dels
infidels mitjançant l’escriptura i la
predicació, els ha de convèncer i
convertir al cristianisme a través
de la paraula.
Tot d’una s’adona de les dificultats
que haurà d’afrontar, perquè ell és
un home laic i gairebé sense
estudis. Vol anar a París a formarse, però li lleven del cap, peregrina
a Santiago de Compostel•la i al
Santuari de Santa Maria de
Rocamador i, quan torna a
Mallorca, inicia un procés formatiu
intel•lectual i lingüista que l’ocupa
nou llargs anys, Sant Francesc és
el seu model a seguir.
A partir d’aquest moment
desenvolupa una frenètica activitat
de viatges i creació que es tradueix
en una obra escrita immensa,
desenvolupadora del seu
pensament. És rebut per Papes i
Reis, diserta a la Sorbona de París
i es desplaça diverses vegades al
nord d’Àfrica per convertir els
infidels. Doncs desitja morir
màrtir.

Un moment de la tertúlia.

Foto: Àngel Zaragoza.

A la ciutat de Bugia, segons diu la tradició, és lapidat
sense pietat, el seu cos agonitzant és recollit per uns
navegants genovesos, Esteve Colon i Lluís Pastorga,
amb la intenció d’aconseguir tan venerable cos per
a la seva ciutat. Però com seria la seva sorpresa,
quan pensant haver arribat al port de Gènova, es
van trobar en la rada de la Ciutat de Mallorca,
davant la qual va expirar Ramon Llull. Quan els
genovesos volgueren sortir de les aigües
mallorquines, malgrat haver-hi un vent fresc i a
favor, la nau restà quieta com una penya, fins que
a la fi comprengueren que era voluntat divina que
el beat fos enterrat a la seva terra natal.

Un altre moment de la tertúlia.

Foto: Àngel Zaragoza.

Les males llengües afirmen que, en la seva agonia,
Ramon Llull revelà a Esteve Colon l’existència d’un
altre continent oposat al nostre, com ho provà en
vida en alguna de les seves obres. També diuen que
el tal Esteve era un ascendent del que després seria
el cèlebre Cristòfol Colon. Vosaltres mateixos!

Gaspar Valero i Martí amb Santi Hernaiz.

Foto: Àngel Zaragoza.

Camp Sant Jordi 2016

Trobades

L’Aplec camí de la Necròpolis de la punta dels Fenicis.

Foto: S. Hernaiz.

Embat. Bunyola. Enguany la
celebració de la diada de Sant Jordi
en el si de l'escoltisme mallorquí,
ha tingut un recorregut
extraordinari, en primer lloc, i com
és ben sabut, per ser el Sant Patró
de l'escoltisme mundial, i en segon
per assolir els 60 anys del
Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca.
Les tres institucions escoltes
mallorquines, el Moviment Escolta
i Guiatge de Mallorca, la Fundació
Maria Ferret i l'Aplec Scout
(Escoltisme Adult) ens hem anat
coordinant mitjançant reunions i
trobades periòdiques que
anomenam "la Trilateral" per tal
de donar al Camp de Sant Jordi el
ressò i la dinàmica adients als
esdeveniments que enguany
conflueixen.
Realment no és senzill organitzar
un encontre de més de mil escoltes
que rebran la visita de tres mil
pares, mares i parents. Que sigui
en un espai suficient i segur, que
les activitats resultin lúdiques i
participatives, garantir el
transport i les condicions
higièniques, etc., etc.

Un dels grups arribant a la punta dels Fenicis.

Foto: S. Hernaiz.

Membres de l’Aplec explicant la història del lloc.

Foto: S. Hernaiz.

Idò bé, tot això s'ha aconseguit
gràcies al treball impagable dels
membres del comissariat del
MEGM, assistits per la FMF i
l'Aplec, mirau i admirau:
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El dissabte 23 d'abril, a les 11 h, es
concentraren a les Cases de la finca
pública de Son Real els escoltes i

“Sortint de la presó”, durant la participativa vetllada.

Foto: S. H.

Trobades

Els participants muntant les tendes a s’Hort de Son Serra.

guies de les unitats de Ràngers i
Esplet, Pioners i Caravel•les, i
Rutes, que participaven de la
trobada, després d'una explicació
de què representa la finca pública,
s'iniciaren itineraris per grups cap
a la Necròpolis talaiòtica, on
reberen informació de què
representa aquest conjunt de
construccions funeràries. En
acabar, tots els grups es dirigiren
cap a s'Hort de Son Serra, dinant
en aquest itinerari. En arribar tocà
muntar tendes als espais previstos
per branques i, després de la
pujada de senyeres, començar les
activitats de l'horabaixa.

Els participants a la fira.

Foto: Carme Vidal.

La paradeta de l’Aplec.

Foto: Carme Vidal.

Participant a les activitats de la fira.

Foto: Carme Vidal.

Aquestes activitats consistiren
essencialment en jocs, jocs de tota
mena i color, fins a 28 en vàrem
contar, s'ho passaren molt bé.
Després de sopar es feren les
vetllades, cada branca tenia un lloc
assignat, prou separats els uns dels
altres per no interferir-se, el grup
d'adults (caps i pares) el férem al
menjador. Bona nit i silenci.
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Foto: S. Hernaiz.

Les activitats del diumenge matí,
després de desmuntar les tendes,
consistiren en una fira, una fira on
hi havia de tot i tot participatiu:
tir amb arc i tir amb fona,
rocòdrom, ball de bot, jocs
populars, danses, quiditch, fer
escuts, falconeria, contacontes; el
grup Xapats de Riure en va fer de
les seves. Hi participaren també
institucions com Donants de Sang,
Bombers Forestals (Ibanat), Servei
Voluntari Europeu (Injuve),

Trobades

Comença la festa, la Llum, els nins i les nines, les forces vives... i el Drac!

Pàgina 08

Foto: Iolanda Trilla.

Càritas, GOB, Circ Stromboli, Creu
Roja, Solidaritat Refugiats,
Fundació Rana, Ona Mediterrània,
etc.

La festa segueix...

Foto: Iolanda Trilla.

El gran repte del diumenge era
organitzar i encabir els cotxes dels
pares i visitants, ja s'havien netejat
i preparat tres espais de la finca
per a aquest fi, la tasca dels
voluntaris va ser col•locar els
vehicles per tal que hi cabessin tots
i que tinguessin un ordre de sortida
fàcil i sense caos, això també es va
aconseguir.
En acabar la fireta es va fer una
senzilla però sentida Celebració on
es va explicar el sentit de la festa i
l'aniversari així com la simbologia
de vèncer el Drac. Baixada de
senyeres i cantada del nostre
himne: "En Estol".

60 anys del MEGM.

Foto: Iolanda Trilla.

La festa es va acabant... fins l’any que vé!

Foto: Iolanda Trilla.

Dinar i batuda de neteja, tots junts
cantàrem l'Hora dels Adéus i es
donà per acabat el Camp de Sant
Jordi 2016.

Refranys

Refranys de Juny
Sant Joan plovent, fa el vi dolent.
Per Sant Joan, el blat al camp; per Sant Pere, el blat a l'era.
No comencis sa garbera, que ho haja passat Sant Pere.
Si plou el primer de juny, el bon temps és lluny.
Sant Pere és el vint-i-nou
i Sant Marçal es el trenta,
i l’endemà ja mos entra
es primer de juliol.

La frase del mes
Hi ha un passat que ja no és recuperable, però el futur encara
és nostre.
F. William Robertson
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Opinió

L’Estrella de qualqú!

Faust Frau. Palma. Segons pareix, tots tenim la nostra estrella al cel, almanco jo tenc
la meva. Els vespres d'estiu, quan som fora de la lluminositat de la ciutat, la mir i
parl amb ella.
Per a mi, la meva estrella és com el núvol d'Internet, a on podem arxivar les carpetes
de la nostra vida. De vegades pens que la meva estrella, que no sé a quants d'anys
llum es troba, podria ésser que ja fos morta, però la seva llum pot estar molts d'anys
veient-se encara.
Quan s'apagui, haurà mort per segona vegada i definitivament. Igual que ses persones,
ens morim dues vegades, una quan deixam la nostra còrpora i tornam a la Mare
terra i, la segona, quan la darrera persona viva que ens coneixia es mori per primera
vegada. Amb ella desapareixerà el darrer record de nosaltres.
Hi han persones que no moriran mai per segona vegada, els grans pintors, escriptors,
músics en definitiva els creadors o que hagin deixat una petjada dins la història del
Món. Aquests son uns privilegiats. La immensa majoria som gent més bé grisa, però
no per això menys importants. Dins el nostre redol podem fer moltes petites grans
coses que quedaran dins la memòria de la gent amiga que ens rodeja.
Per tant com escoltes cal seguir treballant, "Tant com puguem" i "Sempre a punt",
doncs, podem ser l'estrella que brilla per qualcú.
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Història

Història de l’escoltisme

Dors del cromo núm. 9
Si l'orientació durant el dia s'obté fàcilment per mitjà de la brúixola, a la nit existeix
una altra manera de fer-ho, estant el cel serè.
L'estel Polar està molt sensiblement i a tot moment en el mateix lloc de l'esfera celeste,
en la direcció de l'Óssa menor, o Carro menor, i està col•locat en l'extremitat de la
cua o llança del carro. Però com és poc brillant, per distingir-lo més ràpidament ens
hem de servir de la constel•lació de l'Óssa major, o Carro major, molt resplendent i
que presenta la mateixa figura invertida que l'Óssa menor.
Considerant les dues estrelles que formen la part posterior del Carro major i tirant
una línia imaginària des d'elles cap a l'extremitat de la cua o llança del Carro menor,
es troba l'estel Polar. Cal acostumar-se a conèixer al primer cop de vista aquestes
dues constel•lacions, d'altra banda molt fàcils de trobar en les nits estrellades.

*Col·lecció de cromos publicada en la segona dècada del segle XX pel laboratori
farmacèutic del Dr. Grau.
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Calendari d’activitats

Mes de juny 2016
Dia 06, dilluns:
Hora:
Lloc:
Preu:
Convidat:

Sr. PEP TONI CROIX, Espeleòleg.

Tema:

“COVES I AVENCS. VALLGORNERA EN L’ACTUALITAT”

Pa amb oli i companatge
Postres
Aigua, vi i cafè o infusió.

Imprescindible confirmar assistència
abans del 04 de juny al tel.: 610 605 988 (Neus).

Dia 12, diumenge:

Visita a les Coves d’Artà (Capdepera) i a les Cases de Son Real (Museu).
Podeu consultar la web: cuevasdearta.com/ca/

Lloc de trobada: A l’aparcament del Conservatori de Música (carrer d’Alfons el Magnànim,
64 de Palma) o directament a l’aparcament de les coves.
Hora:
09.45 (a Palma), 11.00 (a les coves).
Transport:
Vehicles particulars.
Entrada Coves: 14.00 € (nins menors de 7 anys, gratuit).
Dinar:
Pa en butxaca, dinarem a la zona recreativa de Son Real.
Dificultat:
Fàcil.

Imprescindible confirmar assistència
abans del 10 de juny al tel.: 610 605 988 (Neus).

Dia 13, dilluns:
Hora:
Lloc:

Reunió de Junta.
20:10.
Carrer Seminari, 4.

Previsió d’estiu
Dia 01 de juliol, divendres:
Dia 27 d’agost, dissabte:
Dia 12 de setembre, dilluns:
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MENÚ

Sopar Tertúlia.
20:30.
Can Alcover.
Carrer Sant Alonso, 24 - Palma.
12.00 euros.

Sopar d’estiu.
Reunió extraordinària de Junta a Costitx.
Reunió de Junta.

Palma , a .... de .......................... 20....
Benvolguts amics:

Fes-te Soci

Per la present sol·licito afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació APLEC
SCOUT, Escoltisme adult 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, Escoltisme
adult de Mallorca
Nom i llinatges
Carrer o plaça
Població
DNI o NIF
Adreça electrònica
Banc o caixa

Data
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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.

