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Santi Hernaiz Alfosea

President de l’Aplec Scout,

escoltisme adult de Mallorca.

arlem d’escoltisme!

Llengua, compromís, resiliència o exclusió social són alguns dels temes que hem tractat en anteriors
edicions de la nostra revista, tots ells contemplats sota el prisma de l’Escoltisme Adult, doncs qualsevol d’ells
és afectat, d’una manera o d’altre, per l’Ideari Escolta.

“Sigues feliç i fes feliç als altres” promulgava Robert Baden Powell als quatre vents, conscient que l'educació de
les al·lotes i els al·lots... dels joves, havia de ser vivencial i gens teòrica per donar fruits, el resultat de tot plegat
fa que, avui en dia, un nombrós grup de persones a tot el món, associades o no, practiquin en la seva
quotidianitat els valors assimilats en la seva infantesa o joventut dins els caus escoltes.

Idò parlem d’escoltisme, de la petjada que deixa en l’interior de les persones la seva pràctica i, també, de
l’escoltisme adult, que és una altra manera de fer servei, compromès, altruista, solidari i social.

La dita: “escolta avui, escolta sempre”, no és un eslògan a l’ús, sinó que cobra sentit en les associacions
d’escoltisme adult d’arreu del món. No hi ha cap dubte que és una forma diferent de compromís, ja que cadascú
decideix el seu grau de responsabilitat i implicació i el temps que vol destinar a les activitats que programen
les associacions.

L’exercici actiu i responsable dels valors i objectius inculcats per Baden Powell ens segueixen motivant als
qui, una vegada acabada la responsabilitat educadora envers els al·lots, les al·lotes i els joves, perllonguem
la nostra pertinença a associacions que ens mantenen actius més enllà de les activitats organitzades
expressament per ells.

Malgrat tot, tampoc ens ve de gust parlar gaire del tema, simplement ho fem i no sentim la necessitat de
pregonar-ho més enllà del nostre àmbit associatiu.

Editorial

p
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l meu primer contacte amb l’escoltisme va ser
a les "Alfes" de l’Agrupament de Sóller, allà
anàvem amb tota la família a passar el dia amb

els germans que eren escoltes.
El 1963 vaig entrar a les Daines on vaig estar dos
anys. No vaig continuar a l’etapa de Noies Guies.
Passaren uns anys i el 1974 vaig anar de cuinera a
un campament de Ràngers-Esplet a una Cala
Mondragó quasi verge i m’ho vaig passar tan bé que
en el curs següent (74-75) em vaig incorporar al nou
Equip de Caps de Ràngers.
En el curs escolta 1975-76 iniciàrem l’experiència de
la coeducació en el nostre Agrupament que va passar
a dir-se AEG Capità Angelats i Valentes Dones.
Aquest any vaig conèixer en Pep Lluís de Santiago,
que ara és el meu home i va entrar a formar part de
l’equip de Caps.
Durant vuit anys vàrem gaudir de l’experiència
inoblidable que és formar part del moviment educatiu
de l’escoltisme.
Vuit anys que passaren de pressa i que deixaren en
mi una empremta inesborrable i una motxilla
carregada de companys, amics i amigues que han
fet més agradable les etapes de la meva vida.
De l’escoltisme i amb l’escoltisme vaig començar els

meus estudis de Magisteri i vaig aconseguir ser
mestra que era el que jo volia ser des que era joveneta.
La metodologia escolta em va ajudar molt en el
desenvolupament de la meva professió.
No em cansaré de dir que he tengut molta sort de
què a la meva estimada ciutat de Sóller l’any 1961
es fundés l’Agrupament.
Un Agrupament que ja ha complert més de 50 anys
i que segueix viu i molt viu en el 2014.
Són moltes les persones que a Sóller de manera
altruista han portat les regnes de l’Agrupament: Caps
d’A, caps, escoltes i guies, consiliaris, tresorers,
encarregats de material, membres dels diferents
equips que de manera continuada o puntual han
participat, sense oblidar els pares i mares, cuiners i
cuineres, equip d’animació i tots aquells que han fet
possible aquesta gran Aventura educativa que és
l’escoltisme.
Dels tres eixos de l’escoltisme: Educació, Fe i País
m’agradaria recordar i insistir que es podrien resumir
amb la paraula Educació.
Això és el que jo sent i pens de l’escoltisme, d’aquest
moviment educatiu que m’ha fet anar per la vida amb
els ulls, les orelles i l’esperit amatents i sempre a
punt!

e

Rosa Rullan i Colom

Mestra d'escola.
A l’AEG Capità Angelats i Valentes Dones de Sóller: 1963-65 Daina.1974-82 Cap de Ràngers-
Esplet. 2009-2011 Equip de coordinació de la publicació: "50 anys fent camí".
Al MEGM: 1983-1987 Equip de Comissariat. Equip de Branca Ràngers-Esplet.

Les meves passes per l’escoltisme

opinióopinió
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a meva curiositat i admiració cap a l’escoltisme
vénen de lluny. Els primers contactes amb el món
de l’associacionisme juvenil durant la meva

adolescència em varen descobrir un moviment del
qual vaig aprendre infinitat de coses bones i crucials
en la meva vida professional, política i personal.
Es conten per desenes les persones del meu entorn,
amigues o conegudes, que hi formen o han format
part de l’escoltisme de Balears.
La meva vinculació al món educatiu i, especialment,
a l’àmbit de l’educació no formal m’ha permès exercir
el paper d’observadora directa –a vegades també
participant– del saber fer d’aquesta organització.
Des de la meva experiència política i l’exercici de les
distintes responsabilitats que he ostentat, el vincle
–més o menys estret en funció de les circumstàncies–
ha perdurat en el temps.
Sens dubte, la meva participació l’any 2007 en el
tribunal acadèmic presidit per Federico Mayor
Zaragoza que va valorar la primera tesi doctoral de
la història sobre l’escoltisme mundial fou el que em
va brindar l’oportunitat d’aprofundir en les aportacions
d’aquest moviment educatiu.
Sota el títol, “L’educació en la ciutadania global:
Estudi sobre els fonaments ideològics, el
desenvolupament històric, la dimensió
internacional i els valors i pràctiques de
l’escoltisme mundial” el seu autor, Eduard Vallory,
va sistematitzar amb profunditat i solidesa les
principals aportacions de l’escoltisme en l’àmbit de
la cultura de la pau, els drets humans, la cooperació

al desenvolupament i la governança global.
No és pretensió d’aquestes línies resumir
l’exhaustivitat d’aquest treball. Però sí vull aprofitar-
les per convidar-vos a la seva lectura, si és que
encara no ho heu fet.
L’acció més directa de l’escoltisme, la de major
impacte i major visibilitat és, en la meva opinió, la
que té lloc a escala local. És aquí, a l’àmbit més
proper a les persones, a on els principis que guien
l’escoltisme es tradueixen en acció: aprendre fent,
treballar en petit grup, practicar la cura de l’entorn
ambiental i cultural, aprofundir cada dia en els valors
de la igualtat i la cohesió social.
Cada vegada que els agrupaments escoltes obren
les seves portes arreu del món estan compartint amb
la societat un espai de formació de ciutadans i
ciutadanes crítics i compromesos a través de valors
cívics i inclusius.
Un gran espai en el qual s’aprenen coses tan
concretes com parlar en públic, traduir idees en
projectes, avaluar accions dutes a terme o treballar
en equip. I d’altres potser menys tangibles però també
extraordinàriament valuoses com ara prendre
decisions; practicar l’argumentació, la discussió i el
debat; afrontar el conflicte atenent la diversitat
d’opcions i idees; reconèixer el valor de la diferència
i de la discrepància; practicar l’empatia, etc.
Per a mi el moviment escolta és una experiència
d’educació en la ciutadania, d’exercici i aprofundiment
democràtic.
Una experiència política, de la millor política.

l
Una experiència política

Aina Calvo Sastre

Política mallorquina i Batllessa de Palma (2007-2011).
Presidenta del Consell de la Joventut de les Illes Balears (1990-1992).

Doctora en Ciències de l’Educació.
Professora catedràtica al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació a la

Universitat de les Illes Balears.

opinióopinió
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o vaig cercar l’escoltisme, el vaig trobar; el curs
1968-69, em destinaren com a diaca a la
parròquia de l’Encarnació i allà vaig trobar

l’escoltisme; vaig començar com a consiliari (d’aquí
no n’he passat) d’un estol de llops, un de daines i un
de ràngers; aquí començà la meva experiència
escolta; jo la veritat no en sabia res, emperò a poc
a poc vaig anar descobrint com el moviment ajudava
a créixer els nins i les nines.
Vaig descobrir com la promesa suposava un
compromís i unes responsabilitats, com els estels
exigien anar creixent, com les revisions ajudaven a
aprofundir; en definitiva era un sistema educatiu que
valia la pena, i amb això uns caps extraordinaris com
a pedagogs. Record que el primer campament d’estiu
al qual vaig assistir era de llops i tengué lloc a Mancor
de la Vall, sense mar ni piscina, i els al·lots s’ho
passaren d’allò millor... Aquesta experiència durà
tan sols un any.
Fou el 1977 que em vaig retrobar amb l’escoltisme
i fou a la parròquia de Sant Josep Obrer i enmig
d’una crisi (sempre he cregut que les “crisis” de per
si no són ni bones ni dolentes; suposen en primer
lloc que on hi ha crisi hi ha vida i això ja és important,
i en segon lloc depèn de cap on caigui per saber-ne
el resultat). Eren temps nous, temps en què havíem
deixat la dictadura i fèiem camí cap a la democràcia,
temps plens de vida, temps en què el valor "País"
anava damunt fulla; es visqué profundament la
transició. Un nou estil d’escoltisme anava sorgint
dins d’aquella societat en canvi; i la vida anava fent-
se, intentant donar respostes noves a noves
situacions; Els caps eren els “factors” del moviment
i a moments, com tot creixement, se cercaven camins
nous que a vegades no eren del tot escoltes, vull dir,
que eren més aviat fruit de l’ambient que es respirava
que no d’aprofundir dins els valors de l’escoltisme.
Però, com sempre, més prest o més tard les aigües
tornaven trobar un nou cau que és el que sempre

importa, en aquest cas que fes possible el creixement
integral de l’escolta. Durant aquests anys vaig anar
veient com el servei, disponibilitat i gratuïtat dels caps
eren l’ànima del moviment, tot i que a vegades per
l’impuls propi de l’època, de cercar novetats, s’aigualia
l’educació escolta i la situació superficial, a moments,
superava la profunditat.
Vaig deixar el moviment el 1995, si no record
malament; des d’aleshores, he deixat de tenir-hi
contactes, no per res especial, emperò per la meva
vida com a capellà, quan deix una responsabilitat, la
deix amb totes les seves conseqüències. Per això
quan em demanau pel futur de l’escoltisme, em costa
molt donar una resposta perquè en primer lloc no sé
on està en aquests moments i en segon lloc, qui som
jo per poder parlar de futur? Així i tot, amb molt de
respecte m’atrevesc a fer alguns suggeriments:
Ens hem de demanar: Quin escoltisme necessita el
món del segle XXI? No tenc la resposta tot i això crec
que els tres eixos han de seguir vigents:
1. Una "Educació" que suposi ajudar a créixer en
llibertat, en l’autodomini. Això suposarà readaptar-se
a la realitat i, en el meu mode de veure s’haurà de
passar per l’aprenentatge que ensenya a veure i mirar
no només amb els mateixos ulls sinó també amb els
ulls dels altres; aprendre a saber escoltar també amb
les orelles dels altres: Tenguem clar que estam davant
un canvi d’època i o els ajudam a orientar-los en una
direcció alliberadora o bé es trobaran, sense adonar-
se’n, en una situació opressora.
2. L’eix "País": Tal volta és el que més s’ha insistit,
emperò avui estam dins un món globalitzat, i això
suposa que estam enrevoltats d’elements pluriculturals
i, o entram en diàleg amb ells i això ens ajudarà a
créixer, o bé ens tancam dins el petit món nostre que
a poc a poc ens anirà ofegant.
3. L’eix "Fe": o ajudam a viure una transcendència
que ajuda a anar cada dia més lluny, i així ajudam a
ser profunds, o bé la superficialitat ens destruirà.

n

Antoni Bauçà Mas
Sacerdot.
Consiliari d’escoltisme.

No vaig cercar l’escoltisme, el vaig trobar!

opinióopinió
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i fem una ràpida imatge mental dels valors que
ens planteja la societat actual i, de la mateixa
manera, els valors que representa l’escoltisme,

arribam a una certa sensació agredolça i de
diferenciació. Ho podem fer més fàcil, imaginem un
contrast real i intencionat de mirar qualsevol dia
l'informatiu balear i fer una passejada observadora
qualsevol dissabte en qualsevol cau de Mallorca.
Sense caure en el catastrofisme de l’entorn i
l’autocomplaença escolta, sí que la visualització feta
ens provoca sentiments distints i reflexions vàries.
Segurament i malauradament, tots coneixem qualque
familiar, amic o conegut que en aquests temps el
seu projecte de vida hagi patit frustracions, menys
o més intenses, però frustracions. També és un fet
constatable, que el nostre medi pateix, i molt, amb
un model econòmic especulatiu i consumidor
incansable de territori.
Existeix una clau de volta solidària que pugui ajudar
a revertir aquestes situacions? Entre d’altres
associatives, la comunitat escolta és una esmena

transformadora i imprescindible al relat de l’atac frontal
a la igualtat d’oportunitats i al territori que ha suposat
l’estafa mal anomenada crisi. Per aconseguir-ho,
"només" cal connectar les necessitats que ha provocat
la crisi amb l’oportunitat que suposa el MEGM.
El nostre Moviment és una autèntica proposta
educativa de vida per moltíssims ciutadans del nostre
país. Cal conscienciar-nos que un escolta és un
autèntic agent de canvi i que la seva petjada impacta
positivament en els nostres barris, pobles, sobretot
en el medi natural i evidentment, en el nostre país.
És per aquest motiu, que en aquest temps cal adaptar
el nostre mètode per intensificar l’acció escolta en
els àmbits diversos que conformen la societat. Perquè
l’activisme escolta en el vessant social, cultural i
mediambiental és ara, més imprescindible que mai.
Baden Powell va dir que l’escolta deixa el món millor
de com se l’ha trobat. Seguint amb aquesta premissa,
si no creiem fermament que la crisi és un enemic de
l’escoltisme, segurament no deixarem Mallorca millor
de com l’hem trobada. SEMPRE A PUNT.

Escoltisme vs. crisi

Antoni Noguera Ortega

Polític mallorquí i Regidor de l’Ajuntament de Palma.
Educador de Serveis Socials.

Cap de l’Agrupament Reina Constança.

s
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iu el diccionari de xalada que és sentir gran
gust o plaer, també parla de rialla fresca, feta
de bona gana.

que sentim, compartint amb l’equip de comissariat i
els caps del MEGM, la festa de final de curs a Sa
Torrentera.
Enrere han quedat els dies de preparació de les
tasques que ens havien encomanat. Volien instal·lar
un PH (Paraboloide hiperbòlic) darrere l’altar de la
finca escolta, que participéssim en la taula rodona
sobre MSC i que els cuinéssim una paella per dinar
el diumenge i així ho férem.
El dissabte (30 de juny) posam fil a l’agulla i, distribuïts
en equips, procedim a la construcció d’un PH
ornamental en forma de W.
Superada una breu fase teòrica, els voluntariosos
caps s’afanyen a teixir les xarxes multicolors que
conformaran la instal·lació.
Una vegada armada a terra, es col·loca en el seu
lloc on, prèviament, s’han fet dos clots per fixar-la i
es reforça amb ciment i sengles vents a cada costat.
El diumenge (1 de juliol), després de berenar i sota
l’ombra de les alzines, comença la Taula rodona per
debatre sobre el moment de l’escoltisme al nostre
moviment i les noves directrius del MSC.
Arribat el migdia, tots plegats degustam la paella que
hem preparat prèviament.
Certament ens omple “d’orgull i satisfacció” treballar
amb els companys del MEGM, en projectes conjunts
on tots ens podem enriquir mútuament.

d
PH en W

08 col·laborant amb els jovescol·laborant amb els joves

oc, foc, foc joliu, crema, crema amb gran delit.
Foc, foc, foc joliu, alegra’ns la nit. Les daines i
els llobatons entonen la cançó d’exaltació de les

flames, mentre nosaltres les encenem amb un
rudimentari encenedor de metxa. Els membres de
l’Aplec que allí ens trobam, quals vells llops envoltats
de cadells al cor de la jungla, revivim joiosos temps
llunyans en els quals nosaltres encara habitàvem a
l’estol.
Han passat moltes llunes, més de les que nosaltres
voldríem; tal volta per això des del mateix moment
en què ens assabentam que els germans del Ramon
Llull han quedat orfes de tòtem, ens abocam a la
recerca d’una solució.
Empunyam les eines i anam per feina. Vells records
ens venen ràpidament al cap, imatges que quasi
havíem oblidat: les primeres passes pel món de
l’escoltisme, la descoberta d’un univers absolutament
nou, l’aventura il·lusionant que marca una vida.
Un símbol tan sentit no pot ser lliurat sense més,
hem d’organitzar-ho d’una manera especial i així els
ho proposam als caps, els quals accepten realitzar
la cerimònia a la sortida de branca a la finca escolta
de Gatamoix.
Cada estol preparara un bon auguri per al nou tòtem
i per a la unitat que l’ha de rebre. Assagen les cançons
“Ani Kuni” i “Visca la claror del foc” i es convoca el
consell de Roca de tots els estols. Seguidament es
fa una ofrena a l’esperit de l’arbre, tot agraint la fusta
per fabricar el tòtem, tothom canta “Visca la claror
del foc”. Es llegeixen els bons auguris i els llancen
a la foguera. Es cremà un tronc que simbolitza el
tòtem abans de “nàixer” i es presenta el tòtem nou,
lliurant-lo a l’Akela del Ramon Llull. Els llobatons i
les daines que ja han fet la promesa pengen en ell
les cintes grogues amb els seus noms.

f
El Tòtem



a Travessa, nom
de la trobada de
“4 Vents”, és a

dir, de Ràngers de
Catalunya, València,
Mallorca, Menorca i
l’Alguer. Una gran
acampada a Son
Serreta (Santa
Margalida).
El MEGM ens
demana col·laboració
a l’Aplec per tal de
realitzar un taller de
tècniques
d’instal·lacions. Amb

els comissaris i els responsables de branca, arribam
a la conclusió que el millor és fer un altre PH.
Bé, ens hi posam de valent, triam el disseny i fem el
projecte, les mesures ens vindran determinades
segons les mides dels pals que trobem i a partir
d’aquí fer els càlculs per saber el nombre de metres
de corda i altres elements que necessitem. La idea
és fer una estructura que serveixi de pal de senyeres
i que, alhora, assenyali els quatre vents, això vol dir
fer quatre triangles rectangles units pel seu costat
més llarg a un eix vertical més alt que seria el pal de
la bandera i el seu costat més curt dirigit als quatre
punts cardinals, units ambdós costats amb cordes
formant línies parabòliques hiperbòliques, un PH,
senzill no? Idò, dit i fet.
El campament és una passada, una munió de tendes
multicolors omplen la gran esplanada del camp, les
camises blaves pul·lulen per tot arreu, nines i nins
intrèpids i inquiets participen de les activitats.
Començam la tasca, localitzam el punt més idoni per
instal·lar l'estructura, que no faci nosa, que sigui ben
visible i de fàcil accés. Triat el lloc comencen a venir
grups de ràngers. Tallem els pals a mida i cavem un
bon forat per a subjectar l’eix. Uns claven armelles
als pals, altres passen corda, tots col·laboren i hi
volen participar, en fi, una feina d’equip ben
entretinguda. El muntatge de les diferents peces és
força dificultós, en part degut a les deficiències del
material que anam suplint a força d’enginy, però a
la fi ho aconseguim, gràcies a l'esforç i col·laboració
de tots..

les acaballes del mes de juny, concretament
el dissabte 29 i el diumenge 30, se celebrà a
la finca escolta de Sa Torrentera, per segona

vegada, la Xalada del MEGM amb el lema: Triam el
nostre camí...
D'igual forma que en la primera edició, ens conviden
a participar-hi i ens demanen col·laboració per
realitzar-hi un taller consistent en la construcció d’un
rètol per a l'entrada de la finca.
Després de diverses reunions amb els comissaris,
realitzam el disseny del rètol per al portal de Sa
Torrentera i arribam a un consens pel lloc on instal·lar-
lo, les dimensions i els materials a emprar. El dissabte
horabaixa es realitza el taller, amb un èxit considerable
i queda acabada la instal·lació.
L’activitat del diumenge començà amb un interessant
(i molt participatiu) debat sobre el camí a seguir per
part del MEGM, sobretot tenint en compte la deriva
que ha pres el MSC. En acabar de debatre, tots els
participants a la Xalada hi col·laboren en la preparació
del del dinar.
Prèvia inscripció per grups, s’ha de cuinar un arròs,
com a mínim amb tantes racions com membres té el
grup que el fa i un poc més per als membres del jurat,
doncs es tracta d’un concurs. Els grups sols poden
gastar com a màxim 5 euros per cada ració.
Cada grup ha portat el material necessari per cuinar
la paella (ingredients, fogonet, paeller, etc.), optant
als premis: “Paella més bona”, “Paella més original”
(valorant la presentació) i “Grup de cuiners més ben
caracteritzats” (valorant els desfressos del grup de
cuiners).
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al com resa a la seva pàgina web, Somriure Mèdic
cerca transformar l’entorn sanitari a través de
l’humor.

A això es dedica amb passió un equip de tretze
pallassos professionals que treballen en constant
col·laboració amb el personal dels hospitals públics
de Mallorca.
Somriure Mèdic és una associació sense ànim de
lucre, pionera a Espanya, declarada d’utilitat Pública
pel Ministeri de l’Interior en 2004 i que des de l’any
1994 porta l’humor i l’alegria als centres hospitalaris
de la nostra illa, encara que ara, a causa de la crisi,
solament treballen en Son Espases i Son Llàtzer.
Per parlar-nos d’aquesta iniciativa ens acompanyaren
a la tertúlia de gener Ana Ferreira, gerent de
l’associació i Fanny, pallassa d’hospital. Entre les
dues, i ajudades per la projecció del documental
“Un día de narices”, ens posaren al corrent de les
seves activitats.
La primera sorpresa va ser assabentar-nos que
l’equip de pallassos no són de cap manera voluntaris
que col·laboren a hores perdudes improvisant
cançonetes, sinó que són autèntics professionals
de l’escena que es preparen a consciència per donar
resposta amb humor a qualsevol circumstància que
se’ls presenti. Altre aspecte, desconegut per la
majoria de nosaltres és, que no es dediquen
únicament als ingressats infantils sinó que estenen
la seva activitat a tots els malalts, sense distincions
d’edat.
Aquesta tasca alegre i alleujadora que realitzen però,
sempre hi ha un però, s’ha vist reduïda recentment
per la reducció d’aportacions públiques, fet que els
ha obligat a deixar d’atendre temporalment els
hospitals d’Inca i Manacor.
Ara no els ha quedat més remei que cercar
aportacions privades i mecenatges per tal de seguir
portant moments de felicitat als nostres conciutadans
hospitalitzats.

t
El somriure mèdic

Ana Ferreira Garcia
Gerent de l’associació

Somriure Mèdic

Fanny
Actriu.

Pallassa d’hospital

Mercè Gambús Saiz
Professora d’Història de l’Art
Investigadora principal del
Grup de Conservació del

Patrimoni Artístic i Religiós
de la UIB

La Catedral
de

Mallorca
abem molt i no en sabem res”, una frase
contradictòria amb connotacions de sentència
que podria definir perfectament les conclusions

de la tertúlia. Tal paradoxa, expressada amb potència
per la professora Mercè Gambús en la seva exposició
versada en la Catedral de Mallorca. Des del subsòl
al darrer pinacle de la façana principal ens anà
introduint gradualment en el llarg procés constructiu
de la gran església catedral, substitutiva de la
mesquita major de la Madinat Mayurqa àrab, anterior
a la conquesta cristiana; una obra fantàstica,
temporalment molt llarga però extremadament unitària
en la seva arquitectura.
Els seus orígens tenen un vincle inequívoc al regnat
de Jaume II de Mallorca, el qual, en el seu testament
de 1306, manifesta la seva voluntat de ser enterrat
en una capella dedicada a la Trinitat a edificar a la
catedral, sent aquesta l’inici del nucli principal de la
Seu; malgrat tot, no són pocs els autors convençuts
que les obres s’haurien iniciat durant el regnat de
Jaume I el conqueridor. Tres segles després,
concretament el 1639 s’acabava el darrer pinacle de
la façana principal de la catedral. Molts són els
personatges que han lligat el seu nom a la seva
història, els mestres picapedrers Jaume Mates (s.
XIV) i Josep Gelabert (s. XVII), Melchor Gaspar
de Jovellanos (1806-1807), Juan Bautista Peyronnet,
autor de la façana principal, Pere Joan Campins i
Barceló, bisbe de Mallorca (1898-1915), promotor
de la gran reforma realitzada per l’arquitecte Gaudí,
els canonges Antoni Maria Alcover i Sureda i Miquel
Costa i Llobera. Antoni Gaudí i Cornet (1904-1915),
Joan Rubió, Josep Maria Jujol i Joaquim Torres-
Garcia; Emili Sagristà i Trobat i darrerament l’artista
Miquel Barceló. (2001-2006).
Convertida en obra viva des dels seus orígens, ha
evolucionat progressivament de mesquita (reutilitzada
i mantenint l’orientació original a l’est fins al segle
XVII), a Seu episcopal; oferint-se incondicionalment
a la mirada essencial del turista, espectador i
admirador de la seva esplendor.

s
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ules Virenque Chastain i Francisca Simó Cruellas,
fotògrafs (1856-1920).
Fons de la Societat Arqueològica Lul·liana.
Rosa de Aguilar i Pep Sabater, amb la
col.laboració de Dolors Forteza-Rey, són els autors

del treball d’estabilització del fons de plaques de
vidre dels fotògrafs Jules Virenque i Francisca Simó.
Els convidats explicaren als atents tertulians com i
perquè es proposaren aturar el deteriorament, prenent
les mesures necessàries per a la seva preservació,
del material d’ambdós artistes emmagatzemat al
Fons de la Societat Arqueològica Lul·liana.
Jules Virenque Chastain neix a Montpeller el 1824,
fill d’una família de llibreters i es desplaça a Mallorca
amb vint-i-sis anys.
Poc temps després
de la seva arribada
a la nostra illa
s’anuncia a la
premsa local com a
pintor i fotògraf amb
la innovació de poder
realitzar imatges en
suport de paper, tota
una novetat en
aquells dies.
Després d’un any de
residir a Ciutat es
casa amb Francesca
Simó Cruelles, veïna
de Palma i natural
de Valldemossa.
El 1860 obre el seu
primer estudi de
fotografia al carrer dels Horts de Palma, que temps
més endavant traslladaria al carrer Muntaner de la

Jules Virenque i Francisca Simó, fotògrafs

Rosa de Aguilar
Investigadora

Dolors Forteza-Rey B.
Investigdora

Sòcia de l’Aplec

Josep Sabater Manresa
Investigador

Soci de l’Aplec

capital insular, alternant la fotografia amb la pintura;
treballa juntament amb la seva dona Francesca,
possiblement la primera fotògrafa mallorquina i, fins
i tot, col·labora amb l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
en les seves publicacions.
El matrimoni regenta conjuntament l’estudi fotogràfic,
treballant sobre tot el retrat i el 1873, juntament amb
Bartomeu Ferrà, publiquen “El Álbum artístico de
Mallorca”.
Els autors del treball de conservació i difusió
d’aquesta interessant obra han dedicat moltes hores
a la neteja, descripció i estabilització del material,
per després digitalitzar-lo i fer un inventari
informatitzat, procedint a la seva classificació per

temes. És per això
que, després de la
seva presentació a
la Societat
Arqueològica
Lul·liana i d’un seguit
d’exposicions a reu
de
Mallorca, se senten
molt satisfets d’haver
aportat el seu gra de
sorra en la difusió
d’aquest important
patrimoni, testimoni
gràfic d’una època; i
a la vegada
segueixen treballant
amb il·lusió per tal
d’identificar el màxim
de personatges

d’aquests retratistes per tal de millorar i completar
la nostra memòria històrica.

j
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Liliana Manzo d’Alessandria
Metgessa d’atenció primària

Sòcia de l’Aplec

El Codi Ictus
l Codi Ictus és un codi d’emergència que
s’organitza a partir de la xarxa d’hospitals
públics, dels centres d’atenció primària i del

sistema d’emergències mèdiques, amb fluxos de
derivació específics per al trasllat ràpid, per tal
d’agilitzar el temps que passa entre l’inici de l’Ictus
i el tractament. Aquest sistema d’actuació permet
identificar-ne ràpidament els pacients amb Ictus agut
i determinades característiques clíniques (criteris
d’activació del Codi Ictus) i traslladar-los ràpidament
fins a l’hospital públic més proper amb capacitat per
avaluar-los, diagnosticar-los i tractar-los, si fos
necessari.
La doctora Liliana Manzo d’Alessandria, metgessa
d’atenció primària, insistí en la importància de la
detecció i el tractament precoç d’aquest accident
vascular cerebral, vital per reduir la mortalitat i les
seqüeles. A l’estat espanyol es produeixen cada any
uns 125.000 casos d'Ictus, un AVC que apareix
sobtadament i que pot ser conseqüència de la
interrupció del flux sanguini a una part del cervell
(isquèmia cerebral) o del trencament d’una artèria
o vena cerebral (hemorràgia cerebral). Prop del 75
% de tots els Ictus són infarts cerebrals. Malgrat que
la majoria dels casos es donen en persones majors
de 65 anys (a major edat més risc), fins a un 15%
es produeixen en gent menor de 45 anys. La causa
principal d'infart cerebral és l’arteriosclerosi, encara
que també és freqüent que es degui a embòlies o
coàguls procedents del cor. En l’hemorràgia cerebral,
la responsable sol ser la hipertensió arterial i les
malformacions arteriovenoses.
És important seguir una dieta equilibrada i evitar
hàbits nocius per a la salut. La hipertensió arterial,
el tabaquisme, les malalties cardíaques, la diabetis,
l’augment del colesterol, el consum excessiu de

begudes alcohòliques, el consum de drogues, el
sedentarisme i l’obesitat són factors de risc que
afavoreixen el seu desenvolupament. L’abordatge
precoç és vital, ja que redueix la mortalitat i les
seqüeles (Límit 3 hores... fins a 4,5 o 6 hores). Per
això és molt important saber identificar els símptomes
per acudir al més aviat possible a urgències o cridar
al 061 o 112. Els signes d’alarma són:
—Pèrdua de força en la cara, braç i/o cama d’un
costat del cos, d’inici brusc.
—Trastorns de la sensibilitat, sensació de formigueig
a la cara, braç i/o cama d’un costat del cos, d’inici
brusc.
—Pèrdua sobtada de visió, parcial o total, en un o
tots dos ulls.
—Alteració sobtada de la parla, dificultat per
expressar-se, llenguatge que ens costa articular i ser
entès per qui ens escolta.
—Mal de cap d’inici sobtat, d’intensitat inhabitual i
sense causa aparent.
—Sensació de vertigen intens, inestabilitat,
desequilibri o caigudes brusques inexplicades, si
s’acompanyen de qualsevol dels símptomes descrits
amb anterioritat.

e
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Margalida Ramis Sastre
Portaveu del GOB.
Responsable de les campanyes de Territori i Recursos del GOB.
Llicenciada en Física.

a Sra. Ramis ha
treballat en els
àmbits de la

gestió energètica i
dels residus, per tant
sap de què parla
quan diu que el
govern del Partit
Popular no atura
d’impulsar canvis
legislatius en
matèria ambiental,
utilitzant com a
coartada la crisi i les
consegüents
polítiques
d’austeritat, sospitosament orientades a afavorir les
inversions privades, especialment en l’àmbit turístic
i immobiliari, fins i tot en àrees que, fins ara, gaudien
de diversos graus de protecció.
En aquest context s’emmarca la campanya
“Mallorca Blackout”, realitzada amb la col·laboració
de l’artista felanitxer Miquel Barceló, el qual sempre
ha donat suport al GOB, amb un impactant
audiovisual, que amb prou feines dura un minut, es
pot veure al pintor tacant amb gotes de pintura negra
un mapa de l'illa de Mallorca, fins a deixar-la
absolutament submergida sota la negror de la
destrucció, al·legoria de què pot passar quan aquest
tipus de polítiques s’executen sense cap escrúpol.
Des del Govern del PP, contínuament emanen els
missatges tendents a estendre la idea que la protecció
del territori és un impediment per a la inversió privada
i que aquesta és gairebé l'única alternativa per sortir-
ne de l’actual situació de crisi. Seguint el fil d’aquesta
argumentació, s’han dedicat a impulsar iniciatives

l
Mallorca Blackout

legislatives que
tindran com a
conseqüència
immediata la
desregulació total i
absoluta de
l’urbanisme i de
l’ordenació del
territori balear. Una
desprotecció a mida
dels interessos
privats que seguiran
especulant-ne
impunement.
El 2012 es va
aprovar la Llei de

mesures urgents per a l’ordenació urbanística
sostenible, que obre la porta a un creixement
incontrolat i permet que nuclis
sense serveis mínims i sense infraestructures
bàsiques es puguin convertir en zones urbanes,
deixant el sòl rústic com a apte per edificar, fins i tot
en zones protegides. També va tirar endavant la Llei
del Turisme de les Illes Balears, que sotmet
l’ordenació urbanística als interessos turístics vinculats
a l’especulació sobre el territori, ambdues en clara
sintonia amb la Llei de Costes, promoguda pel govern
de l’estat, que modifica la definició dels terrenys de
domini públic, fet que es traduirà en una reducció
d’aquestes zones i en què molts de sistemes dunars
deixaran de ser de domini públic. Les salines tornaran
a ser privades i en determinats casos es podrà edificar
de nou a vint metres de la mar, sols supeditat a la
capacitat inversora. Ara tot està de nou en venda i
els espais naturals es mercantilitzaran en detriment
de la seva conservació.
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Maria Lluïsa Lax Cacho
Llincenciada en Història de l’Art.

Master en Museologia per la Universitat de Leicester.

Miró i Mallorca, poesia i llum
o es pot entendre l'una sense l’altre, m’explicaré:
la tertúlia i l’activitat del mes de juny les vàrem
dedicar a la figura del mestre del surrealisme

Joan Miró i a l'estreta relació que va mantenir amb
Mallorca. Les dues activitats varen ser conduïdes
per la conservadora i cap del Departament de
Col·leccions de la Fundació Pilar i Joan Miró, la
senyora Maria Lluïsa Lax.

M'és impossible condensar en poques paraules la
cascada d’informació i dades que ens va proporcionar
la senyora Lax sobre la vida i obra de Miró,
antecedents familiars, anècdotes, el seu
posicionament antifranquista i les repercussions
posteriors, la seva connexió amb Mallorca a través

n del matrimoni i el paisatge, l’etapa a París, les relacions
amb els diferents marxants, els seus amics i
col·laboradors... fins a arribar a la seva universalitat
més aclaparadora.
La tertúlia va ser com un globus que s’anava omplint
de coneixements i vivències, fins i tot difícils d’assimilar
per a molts de nosaltres, i que ens va deixar
aspectants davant la visita programada a l’estudi i el
museu.
Ens vàrem quedar en un estat de flotació permanent
fins a l’assolellat matí del diumenge, 23 de juny. En
el llindar de la Fundació Pilar i Joan Miró, novament
de la mà de na Maria Lluïsa, el globus documental
ens va esclatar, com Esperit Sant sobre els nostres
caps, i ens va empènyer sense treva a gaudir de la
magnífica i maratoniana visita al complex museístic.
Guiats per la saviesa i l’entusiasme de la senyora
Lax, ens endinsàrem en els dominis de l’artista per
anar descobrint a poc a poc els seus secrets.
El taller Sert, estudi de Joan Miró, dissenyat pel
prestigiós arquitecte català, i el seu espai
d’interpretació, on es recrea l’atmosfera creativa del
pintor; el casal de Son Boter, estudi complementari
de blanques parets adornades per graf fitis realitzats
amb carbonet i estances plenes de teles d’enormes
dimensions; l’edifici Moneo, que alberga el museu
amb obra gràfica i tapissos; els jardins, plens
d’escultures i d’espais educatius i, per finalitzar, la
cafeteria on poguérem contemplar el gran mural
ceràmic i acabàrem la visita.
Una jornada intensa i plena que trigarem molt temps
a oblidar i que ens ha permès conèixer una mica més
de la ingent obra d’aquest mestre universal del
surrealisme, de la seva relació amb Mallorca i amb
la poètica llum que la banya, i que ell va saber
transformar com ningú en imatges i formes.
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Gabriel Bibiloni Canyelles
Lingüista.
Investigador.
Llicenciat en Filologia Catalana.
Professor de la UIB.

a nomenclatura dels carrers de Palma ha
evolucionat des de la conquesta cristiana, allà per
l’any 1229, fins als nostres dies; l’espontaneïtat

popular segurament n’és la gènesi de molts dels
topònims originals, modificats al llarg del temps pels
canvis socials, arquitectònics i polítics viscuts a la
capital de Mallorca. Les vies urbanes sempre han
tingut nom, encara que no hi figurés retolat als
cantons de les illetes (ni en lloc).
Segons el professor Gabriel Bibiloni, autor del llibre
enciclopèdic “Els carrers de Palma, toponímia i
patrimoni de la Ciutat”, no va ser fins al segle XVIII,
concretament l’any 1797, que els noms dels carrers
començaren a figurar escrits a les cantonades, en
una primera retolació executada, seguint la tendència
de l’època, segons les reials cèdules dictades pel
rei Carles III, que també ordenaven la numeració
amb rajoles de totes les illetes i les cases, les
esglésies i edificis públics.
El primer nomenclàtor conegut el va elaborar
Joan Val·lori, va ser presentat a l’Ajuntament el 1795.
Tot seguit es varen encarregar les rajoles de ceràmica
a una fàbrica de València, les quals eren quadrades,
d’un pam castellà per marcar els carrers, les illes i
els edificis principals i de tres quarts de pam per
marcar els números de les cases particulars.
Foren col·locades el 1797. Les rajoles blanques amb
les lletres en negre recollien la toponímia tradicional,
usual en aquell moment entre la població de Palma,
i totes començaven amb la lletra C (de carrer) o P
(de plaça) seguida d’un punt i del nom corresponent
escrit en català, fent servir l’ortografia, un poc
fluctuant, pròpia de l’època.
Entre els anys 1862 i 1863 es redacta un nou
nomenclàtor viari de la ciutat, que responia a dues
motivacions. Primerament, la retolació de 1797

l
Els carrers de Palma

necessitava ser revisada i actualitzada i moltes de
les rajoles havien desaparegut, per obres o manca
de manteniment, i la més important, per complir les
ordres emanades de la monarquia totalitària
espanyola que obligaven a traduir tots els topònims
al castellà. La castellanització va substituir els noms
que es consideraven vulgars. Els que es varen
mantenir foren traduïts dràsticament i, en general,
tots s’escurçaren i, en molts de casos, es deformaren.
Per primera vegada la ciutat dedica carrers a
personatges històrics i a persones del país.
A mesura que la ciutat creixia extramurs, els nous
carrers s’identificaven inicialment i provisionalment
amb lletres (els més importants) i amb nombres (els
altres), com no hi havia prou lletres, moltes vegades
es duplicaven, provocant les consegüents confusions.
Anys més tard, l’Ajuntament comença a assignar-
los noms, amb un bon repertori de noms de
mallorquins il·lustres.



Clara Cassanyes Garcia
Historiadora.

Especialista en Prehistòria de Mallorca.
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les darreries del segle XIX, l’amo en Joan de
Son Corró, fart de topar contínuament amb
aquells pedrots que l’impedien conrear amb

plenitud les seves terres, va decidir que havia arribat
l’hora de desenterrar-los i llançar-los lluny d’allí. Poc
s’imaginava ell que, en començar a cavar, es trobarien
amb les restes d’un santuari d’origen talaiòtic i, al
seu interior, més de seixanta peces de diversa
procedència entre les quals es trobaven els famosos
tres caps de toro denominats de Costitx. Havia
començat la peripècia dels tres banyarruts de bronze.
Assabentat de la troballa, l’escriptor i arqueòleg
mallorquí Bartomeu Ferrà i Perelló, membre de la
Societat Arqueològica Lul·liana, es desplaçà a la dita
finca, situada a 2 km de Costitx en direcció a
Sencelles, per tal de supervisar l’excavació i, en
successives jornades, es dedicà a inventariar els
materials arqueològics
que anaven sortint a la
llum i a realitzar tota
casta de mesures i
planells de l’estructura
arquitectònica
prehistòrica. Aviat va
advertir que el propietari
de la possessió havia
rebut ofertes per
comprar les peces
trobades, especialment
pels tres caps de bronze,
3.500 pessetes
demanava.
Ferrà Perelló, alarmat,
va proposar a la
Diputació Provincial la
seva compra, però ni la

a
La peripècia dels Caps de toro de Costitx

Diputació ni la Societat Arqueològica Lul·liana
pogueren fer front a tan important despesa. Finalment
les va adquirir l’estat i actualment es troben
dipositades en el Museu Arqueològic Nacional a
Madrid. Malgrat tot, Ferrà Perelló, veient la
impossibilitat de retenir els caps aconseguí que es
realitzessin rèpliques en guix que es conserven a
Mallorca.
La historiadora mallorquina Clara Cassanyes Garcia,
especialista en Prehistòria de Mallorca, ha aprofundit
en la investigació d’aquest episodi, força desconegut
per a la majoria de nosaltres, tot volent reivindicar el
paper destacat de Bartomeu Ferrà i Perelló i de la
Societat Arqueològica Lul·liana en tot aquest afer.
Segons ens va explicar en la tertúlia, celebrada el 3
de novembre a l’Art Cafè de Ciutat, el Sr. Bartomeu
Ferrà va remoure cel i terra per tal que els caps de

toro de Costitx es
quedaren a la nostra illa,
sent del tot infructuoses
les seves gestions,
posant en perill fins i tot
la seva reputació. Ho
intentà tot, inclòs es diu
que va promoure una
captació popular de fons
per poder pagar el preu
demanat pel propietari
de la troballa,
evidentment sense èxit
i, una vegada més, el
nostre patrimoni va volar
lluny d’aquí i amb
poques esperances que
algun dia pugui tornar a
la nostra illa.
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etges del Món és una associació internacional
independent que treballa per fer efectiu el
dret a la salut per a totes les persones,

especialment per a aquelles que viuen en situació
de pobresa, iniquitat de gènere i exclusió social o
són víctimes de crisis humanitàries.
Curar és la primera missió de Metges del Món i de
les persones voluntàries i professionals que la
conformen. Per això, els seus membres s’esforcen
per ajudar a les poblacions vulnerables, excloses o
víctimes de catàstrofes naturals, fams, malalties,
conflictes armats o violència política. Per a Metges
del Món el dret de les víctimes a ser ateses ha de
prevaler sobre qualsevol altra consideració.
Sense deixar de banda les actuacions internacionals,
actualment no els ha quedat més remei que dur a
terme campanyes en favor dels col·lectius exclosos
de la nostra societat del benestar, especialment amb
aquelles persones amb problemes d’accés al nostre
sistema públic de salut. No tenen voluntat de crear
sistemes d’assistència paral·lels, sinó d’aconseguir
que totes les persones gaudeixin de les condicions
de salut adequades.
Per a tots els programes d’inclusió Social, MDM Illes
Balears compta amb un ampli equip de voluntaris,
recolzats per personal contractat. Duen a terme un
programa específic per a la població immigrant, amb
especial atenció a dones d’aquest col·lectiu en risc
d’exclusió. Es tracta d’un programa que pretén donar
una resposta integral a les barreres que les persones
emigrades es troben actualment per accedir a la
Salut en les nostres illes. De la mateixa manera,
duen a terme el programa SAYDE d’atenció soci-
sanitari, dirigit a persones en situació de prostitució,
de cara a facilitar el seu accés al sistema públic de
salut. També treballen amb persones usuàries de

m drogues en actiu i lideren la Taula de Son Banya,
que persegueix millorar la situació soci-sanitària de
persones usuàries de drogues en actiu que resideixen
en aquell poblat, al costat de l’administració pública
i altres entitats del sector. Finalment, informen,
orienten i assessoren a la població beneficiària a
través de tallers, atenció individualitzada i trobades
a la seu de l’associació.

El nostre convidat, el metge Miguel Reyero, ens parla
de la necessitat de mobilitzar i sensibilitzar a la
població balear sobre els col·lectius amb els quals
ells treballen. Actualment participem activament en
xarxes i plataformes en Balears amb les quals
comparteixen valors i actuacions per al canvi social,
realitzant accions tendents a modificar l’actual deriva
política marcada per les retallades pressupostàries
que han reduït a la mínima expressió les partides
destinades a ajuda social. Aquesta deixadesa sanitària
comença a tenir efectes que poden afectar tota la
població en general, ja que si no es controlen certes
malalties contagioses ni es faciliten tractaments
adients, poden aflorar de nou patologies que ens
pensàvem que ja s’havien eradicat.

Metges del món, cooperació contínua

Miguel Reyero Cortina
Metge, Ginecòleg del sistema públic de salut.
Escriptor.
Cooperant.
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GENER
07, dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè de la Plaça Alexander Fleming de Palma.
Convidada: SRA. ANA FERREIRA GARCÍA, gerent de ”Sonrisa Médica”.
Tema: “Transformar l’entorn sanitari a través de l’humor”.
16, dimecres: Reunió de Junta al Carrer Seminari, 4.
26, dissabte: Jornada prèvia a l'assemblea al Santuari de Lluc.
27, diumenge: XXVI Assemblea ordinària i Assemblea extraordinària de l’associació al Santuari de Lluc, amb
29 socis assistents. S’aprova la nova denominació de l’associació: Aplec Scout, escoltisme adult de Mallorca.
S’aprova l’aportació d'1 euro per assistència a les activitats.

FEBRER
04 dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè de la Plaça Alexander Fleming de Palma.
Convidada: SRA. MERCÈ GAMBÚS SAIZ, Professora d’Història de l’Art i Investigadora principal del Grup de
Conservació del Patrimoni Artístic i Religiós de la Universitat de les Illes Balears.
Tema: “La Catedral de Mallorca, Temple, Patrimoni i Turisme”. 30 tertulians.
10, diumenge: Excursió a la finca pública de Galatzó. 7 participants.
11, dilluns: Reunió de Junta al Carrer Seminari, 4.
22, divendres: Dia del Pensament. Participació en el concert benèfic “DOS ORFEONS I UNA CAUSA”, a
favor de l’ASSOCIACIÓ ZAQUEO, en el que hi participaren l’Orfeó Universitari de les Illes Balears i
l’Orfeó Mayurqa, l’Aplec va sumar-se al projecte i convidar a tots els socis i amics a assistir-hi. 12 participants.

MARÇ
04, dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè de la Plaça Alexander Fleming de Palma.
Convidats: ROSA DE AGUILAR, JOSEP SABATER i DOLORS FORTEZA-REY.
Tema: “Jules Virenque Chastain, fotògraf”. 20 tertulians.
10, diumenge: Itinerari cultural per Ciutat. Les capelletes de carrer. 17 participants.
11, dilluns: Reunió de Junta al Seminari, 4.
16, dissabte: Un tòtem per a l’estol Ramon Llull a la finca escolta de Gatamoix.
25, dilluns: Sopar de Pasqua al Monestir de la Real. 32 participants.
30, dissabte: Col·laboració amb Sa Travessa, Trobada de Ràngers dels 4 vents. Realització d’un taller de
construcció d’un PH. A Son Serreta (Sta. Margalida).

ABRIL
03, dimecres: Reunió amb l’equip de comissariat del MEGM.
08, dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè de la Plaça Alexander Fleming de Palma.
Convidada: Dra. LILIANA MANZO D’ALESSANDRIA, metge de l’IB Salut i sòcia de l’Aplec.
Tema: “CODI ICTUS EXTRAHOSPITALARI”. 25 tertulians.
14, diumenge: Excursió a l’ Oratori de la Mare de Déu de la Pau de Castellitx. 16 participants.
15, dilluns: Reunió de Junta al Carrer Seminari, 4.
20 i 21, dissabte i diumenge: Participació en el Camp Sant Jordi del MEGM a Binissalem.
23, dimarts: Missa de Sant Jordi a l’església dels Caputxins de Palma.

MAIG
06 dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè de la Plaça Alexander Fleming de Palma.
Convidada: Sra. MARGALIDA RAMIS, portaveu del G.O.B.
Tema: “La campanya Mallorca Blackout”. 23 tertulians.
08, dimecres: Reunió trilateral al Carrer Seminari, 4.
13, dilluns: Reunió de Junta al Carrer Seminari, 4.
19, diumenge: Jornada d’elaboració de licor d’herbes a Costitx. 4 participants.
24, 25 i 26, X trobada bianual d’escoltes adults de Catalunya, València i Mallorca a Girona, amb Recepció a
l’Ajuntament de Girona, visita a Sant Pere de Rodes i Santa Helena, sessió de treball de les associacions
participants i visita guiada a Girona. Hi participaren 11 socis.

JUNY
03 dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè de la Plaça Alexander Fleming de Palma.
Convidada: Sra. MARIA Lluïsa LAX, llicenciada en Història de l’Art i Màster en Museologia per la Universitat
de Leicester (Anglaterra) amb una tesi de Joan Miró.
Tema: “JOAN MIRÓ”. 26 tertulians.
10, dilluns: Reunió de Junta al Carrer Seminari, 4.
17, dilluns: Reunió trilateral MEGM, FMF i Aplec al Carrer Seminari, 4 de Palma.

memòria 2013memòria 2013
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23, diumenge: Visita a la Fundació Pilar i Joan Miró, guiada per la Sra. Maria Lluïsa Lax. 19 participants.
29 i 30, dissabte i diumenge: Participació en la Xalada del MEGM, a la finca escolta de Sa Torrentera.
Trobada de final de curs del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca amb el lema: Triam el nostre camí...

JULIOL
06, dissabte: Festa de l’estiu a Sa Coma. Vetllada per gaudir tots plegats d’un sopar fred típic de l’Aplec. La
sobretaula va estar animada pels nostres companys Eduard Mas i Ramon Cassanyes. Es varen projectar
imatges de l’Aplec captades al llarg del curs. 24 participants.

AGOST
23, divendres: Reunió extraordinària de Junta a Costitx.

SETEMBRE
16, dilluns: Reunió trilateral MEGM, FMF i Aplec al Carrer Seminari, 4 de Palma.

OCTUBRE
III campanya de recollida d’aliments en benefici de les persones acollides a les cases de Siloé. Es varen
recollir: l let, oli, sucre, galetes, croissants i magdalenes. La recollida va durar 15 dies.
04, divendres: Participació en l'Esclafit del MEGM a Son Sardina.
13, diumenge: Excursió al Cap de Ses Salines al Caló dels Màrmols. 9 participants.
14, dilluns: Reunió de Junta al Carrer Arxiduc Lluís Salvador, 63 3 de Palma.
14 dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè de la Plaça Alexander Fleming de Palma.
Convidat: SR. GABRIEL BIBILONI, Lingüista, doctor en Filologia Catalana i Professor de la UIB.
Tema: “Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat”. 10 tertulians.
21, dilluns: Reunió trilateral MEGM, FMF i Aplec al Carrer Seminari, 4 de Palma.

NOVEMBRE
04 dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè de la Plaça Alexander Fleming de Palma.
Convidada: SRA. CLARA CASSANYES GARCIA, Historiadora especialitzada en la prehistòria de Mallorca.
Tema: “La peripècia dels caps de toro de Costitx”. 21 tertulians.
10, diumenge: El Poblat Talaiòtic de Ses Païsses, Artartà (exposició de la rondalla mallorquina) i el Castell
d’Artà. Jornada cultural. 14 participants.
11, dilluns: Reunió de Junta al Carrer Seminari, 4 de Palma.
17, diumenge: Participació en l'assemblea del MEGM celebrada a Alaró, on llegírem la memòria del 2012.
18, dilluns: Sopar de la trilateral a Binissalem.
29, divendres: Acte de lliurement dels premis de la FMF al Monestir de La Real.

DESEMBRE
02 dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè de la Plaça Alexander Fleming de Palma.
Convidat: SR. MIGUEL REYERO CORTINA, President de Metges del Món Illes Balears.
Tema: “Metges de Món, cooperació contínua”. 23 tertulians.
15, diumenge: Activitat, embotellat de licor d’herbes a Lloret de Vistalegre. 8 participants.
15, diumenge: Reunió de Junta a Can Bolero a Lloret de Vistalegre.
21, dissabte: Arribada de la Llum de la Pau de Betlem amb el MEGM i la FMF a l’Oratori de Sant Felip Neri.
28, dimarts: Sopar d’arengades al Monestir de La Real. Animació: Tast de les “Herbes Aplegades de Maig”,
beneïdes per Bacus i Neptunis. Acomiadàrem la vetllada amb el cant de nadales populars. 36 participants.

A més:
Ens hem adherit a les campanyes del GOB, especialment contra la importació de fems per incinerar a la nostra
illa i “Mallorca Blackout” de denúncia contra la política urbanística del Govern Balear.

Resum d’activitats:
Tertúlies: 09 (08*).
Activitats: Excursions 03 (05*) - Visites culturals 03 (03*) - Altres 02 (01*).
Trobades:  Pròpies 08 (09*),  Tercers 06 (07*).
Assemblees: 02 (03*).
Reunions: de Junta: 10 (10*) - amb MEGM 01 (--)  - trilaterals 05 (--)

Total: 49 activitats.
*Any 2012.
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