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ACTIVITATS QUE REALITZA L’ASSOCIACIÓ:
- Sopar Tertúlia (mensual)
- Activitat: excursions i visites culturals (mensual)
- Reunió de Junta (mensual)
- Edició de Noves, la revista (anual)
- Edició de Noves, el butlletí (mensual)
- Assemblea General Ordinària (anual)
- Dia del Pensament (anual)
- Celebració de la Pasqua (anual)
- Sant Jordi, patró dels escoltes (anual)
- Festa de l’estiu (anual)
- Sopar d’arengades, festa de Nadal (anual)
- Trobada d'Escoltes Adults de Catalunya, València
i Mallorca (bienal)
- Reunió Trilateral (amb FMF i MEGM)
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Pàgina web:
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Els articles signats expressen l’opinió de llurs autors i no necessàriament la
de l’associació.
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Sis mesos

Editorial

Idò sí, sense pràcticament adonar-nos, ja hi som a l'equador del 2016; les setmanes se
succeeixen inexorablement en el seu recorregut incansable per abastar el dia tres-cents
seixanta-sis —enguany és any beixest— de la volta de la Terra engir del Sol.
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Per sort ara gaudirem d'uns mesos de descans, ja que aquest primer semestre ha sigut un
"no aturar". Entre les activitats pròpies de l'associació i les col·laboracions amb la "trilateral"
—especialment la nostra aportació en la preparació i execució del Camp Sant Jordi del
MEGM, amb la construcció d'un drac de grans dimensions inclosa—, afegides a les tasques
de recerca i documentació encaminades a editar la Revista Noves núm. 25 i els assajos
del nou projecte teatral que hem iniciat, no hem tingut respir.
Aprofitant la conjuntura, farem un poc de publicitat de l'obra, una adaptació de les lletres
de diversos tangos que ha fet el nostre company Jaume Fuster i que ha titulat "Els sons
del barri", construint una peça costumista i pintoresca, que obre i tanca un cercle social
intemporal. Per a nosaltres és un repte important, perquè passarem d'un bot de la lectura
escenificada a la interpretació amb totes les conseqüències. Nosaltres som així d'agosarats!
De política no cal parlar, tot segueix igual, bé igual no! Avui ens hem despertat amb la
notícia de la consumació del "Breixit" de la Gran Bretanya, de conseqüències impredictibles
per al futur de la Unió Europea, a veure què passa, igual tenim sort i no venen més
hooligans a donar per sac! Mentrestant, la majoria de candidats a la "segona volta
electoral" espanyola continuen llançant-se els trastos pel cap en el seu afany que no es
produeixi una segona part del sainet corregit i augmentat.
En l'àmbit local, m'ha cridat l'atenció l'esperpèntica actuació d'en Joserra en el seu afany
de sortir a totes les fotos publicades i publicables, malgrat haver-hi d'estirar el coll com
un estruç, com un "pequeño Nicolas" qualsevol. Fins i tot els seus coreligionaris es fan
creus! No el volen veure ni en pintura per por que els hi resti vots. Tant de bo sigui vera.

Tertúlia

La cova des Pas de Vallgornera,
darrers avenços
Embat. Bunyola. Antoni Merino,
reconegut espeleòleg, director i
coordinador de diverses
expedicions, fotògraf, expert en
topografia i en l'estudi de fòssils
i minerals, i Antoni Croix,
membre de la secció
d'espeleologia Voltors, autor de
diverses publicacions i
experimentat espeleòleg, ambdós
membres directius de la
Federació Balear d'Espeleologia,
són els nostres convidats d'aquest
mes per a introduir-nos en el
Foto: Àngel Zaragoza.
món ocult de les coves i avencs Amb aquesta imatge s’inicià la presentació.
i sobretot per a presentar-nos els
l'Hotel es Pas, que es construïa en la rodalia.
darrers avenços i descobriments a
L'endemà el canejador i tinent de batle de
la Cova des Pas de Vallgornera.
l'Ajuntament de Llucmajor, Miquel Font Oliver, i el
fotògraf Magí Clar feren una primera exploració de
És d'admirar en tots dos la passió
la cavitat.
en què comuniquen la seva
activitat, la viuen i la transmeten
La Cova des Pas de Vallgornera, és la cavitat de
com si fos el descobriment i
major desenvolupament de l'arxipèlag amb un
exploració d'un nou món.
recorregut actualment topografiat de més de 65.000
m. És una cavitat única dins de
l'endocarst de la zona del Migjorn de
l'illa, no tan sols per les seves
dimensions sinó també per
l'abundància d'espeleotemes poc
freqüents i de morfologies de
dissolució.

Antoni Merino i Antoni Croix amb n’Eduard Mas.
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El descobriment de la Cova des Pas
de Vallgornera tingué lloc el 26
d'abril de 1968, quan el picador
Tomeu Covas excavava un pou
negre per a les aigües residuals de

Pel que fa als aspectes geològics i
geomorfològics, aquesta cova
excepcional mostra un fort control
imposat pels factors litològics
Foto: A. Zaragoza. –l'arquitectura de l'escull del Miocè
superior– sobre les característiques
morfològiques del sistema espeleològic. A més a més,
la cova aporta evidències d'una espeleogènesi
complexa que inclouria, a part de la dissolució
produïda en la zona de mescla costanera, una notable
recàrrega meteòrica superficial així com una possible

Tertúlia

Un moment de la tertúlia.

Foto: Àngel Zaragoza.

recàrrega basal d'origen
hipogènic. Totes aquestes
peculiaritats fan que la cavitat
sigui certament remarcable fins i
tot a escala internacional.
És molt interessant la troballa del
maig de 2010, fruit d'una nova
expedició, de l'esquelet complet de
Myotragus més antic conservat,
datat en uns dos milions d'anys i
que pertany a un enllaç perdut a
la cadena evolutiva de la "cabrarata" entre el Myotragus antiquus
i Myotragus kopperi.
La cova està protegida per la
Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears, i està
declarada Lloc d'Interès
Comunitari, dins de la xarxa
Natura 2000 (Directiva del
Consell Europeu 92/43/CEE).

aquest real nou món, el que més ens va entusiasmar
a nosaltres els profans foren la sèrie de fotografies
i vídeos que anaven il·lustrant les seves explicacions,
al marge de la seva qualitat tècnica, són precioses
les de les galeries amb estalactites de diverses formes
i colors i espectaculars les preses subaquàtiques de
les zones submergides.
Fou una tertúlia de les que deixen petjada,
interessant, didàctica i a la vegada bella i divertida
gràcies a la simpatia i complicitat dels conferenciants
amb els assistents.
Agraïm molt als dos espeleòlegs amics les seves
explicacions i no descartem demanar-los una nova
xerrada tot d'una que, ben segur, hi hagi nous
descobriments.

L'accés a la cavitat es troba
restringit i es limita als treballs
de topografia i estudis de
diversos tipus que han de ser
autoritzats per la Conselleria.
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A banda de totes les dades
tècniques, que ens descobrien

Antoni Merino i Antoni Croix.

Foto: Àngel Zaragoza.

Refranys

Posta de sol des del Cap Blanc al juliol de 2014.

Refranys de juliol
Si vols tenir bona col, planta-la el juliol.
Al juliol, ses egos a s'era i els bous al sol.
Pluja de juliol omple es cossiol.
Per Santa Magdalena, sa nou és plena.
Pel juliol, ni dona ni caragol.

Les llibertats no es donen, es prenen.
Piotr Kropotkin
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Foto: Santi Hernaiz.

Història

Història de l’escoltisme

Dors del cromo núm. 10

Sent l'educació física un dels factors més importants per fer del nin un home de profit,
clar és que a ella han de prestar els instructors de l'Explorador tota la importància
que requereix, introduint de ple en les pràctiques de l'Escoltisme tan essencial
ensenyament, a fi d'inculcar als educands gran afició en el que és la base fonamental
del seu avenir. El primer que ha de fer-se comprendre a tot aspirant a Explorador,
és que la institució no es va crear simplement per solaçar-se i divertir-se, sinó que
en ella van els al·lots a respirar alens d'una nova vida, així en l'ordre físic com en el
moral i intel·lectual.
Per aconseguir el desenvolupament físic que suposa una bona educació en aquest
sentit, els Exploradors s'exercitaran en marxes, carreres, salts, en la natació, a
grimpar per arbres, entenimentades i mastelers, i a més a competir uns contra uns
altres amb deportivitat.

*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 juliol 2016
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Dia 01, divendres: FESTA DE L’ESTIU A SA COMA
Hora: 21:30.
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 28 de juny
al tel.: 610 605 988 (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, 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 Mateu Barceló:

Us esperam!

Després del dia 2 de juliol:

Previsió d’estiu
Dia 03 de setembre, dissabte:
Dia 07 de setembre, dimecres:
Dia 12 de setembre, dilluns:

Reunió extraordinària de Junta a Costitx.
Reunió de Trilateral.
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.

