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editorial - 03

Santi Hernaiz Alfosea
President de l’Aplec Scout,
Escoltisme Adult de Mallorca

l llarg de la
història es
produeixen
circumstàncies
d’una especial
singularitat,
les
conseqüències de
les quals, de vegades,
esdevenen en resultats
extraordinaris.

Dos corrents diferenciats van
confluir impetuosament en la
terrosa pell mallorquina de
principis del segle XX i Pere
Joan Campins, conegut com
el bisbe de la il·lustració, va
saber aprofitar amb
intel·ligència els sediments
d’un sistema educatiu que
l’església catòlica no va
dubtar a fer-se seu.

Succeeix que, en un espai
temps determinat, quan les
vides o les obres (o ambdues
alhora) de dos grans
personatges s’entrecreuen,
ocasionen resultats
transcendentals per als seus
contemporanis i senten
càtedra per a generacions
esdevenidores.

Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell i Pere Joan
Campins i Barceló,
possiblement sense conèixerse personalment, van
començar a arrelar tot un
seguit de valors innovadors
en el cos i en l’esperit d’una
joventut nova, com la
centúria que recentment
s’havia iniciat, i la idea de
l’escoltisme fou esdevenint
en una realitat cada vegada
més present en la
conservadora societat
mallorquina.

Això, efectivament, és el que
va succeir en la Mallorca del
Bisbe Campins que, en la
seva visió renovadora de la
societat insular, sens dubte
avançada a la seva època, va
saber sembrar en el seu jardí
i abonar amb veciadura els
brots d’un nou i innovador
moviment juvenil, nascut
curiosament a una altra illa,
en aquest cas banyada per
les escumes oceanes de
l’Atlàntic, amb la voluntat de
canviar el nostre petit món
en un intent meravellós de
deixar-ho una miqueta millor.

Quan les vides o
les obres (o
ambdues alhora)
de dos grans
personatges
s’entrecreuen,
ocasionen
resultats
transcendentals
per als seus
contemporanis i
senten càtedra per
a generacions
esdevenidores.

Es va iniciar així, amb auge
imparable, solament
interromput
circumstancialment per les
guerres colonials i, sobretot,
per la guerra civil del 36, la
conjugació de l’ideari del
moviment Scout i Guia
mundial amb l’educació no
formal dels nins i nines de la
nostra benvolguda Mallorca.
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Gabriel Seguí i Trobat
MSSCC

a consolidació de la Restauració de la
comença, en primer lloc, a la biografia oficial preparada
monarquia constitucional borbònica en
el 1915 per Mn. Antoni M. Alcover, que jo consider
la persona del rei Alfons XII el 1874,
un advertiment al nou bisbe que s’esperava, llançat
va suposar el triomf del liberalisme
des del cercle més íntim de col·laboradors del prelat
moderat, la pau política després de les guerres
difunt. En els nostres dies, els treballs de Mn. Pere
carlines i un respirall per a una Església
Joan Llabrés i Martorell han remarcat l’aspecte
molt perseguida pel liberalisme hereu
acadèmic, litúrgic i regionalista de l’obra del bisbe
de la Revolució francesa.
Campins.
significà també la derrota del carlisme com a
Així, doncs, per quins motius el bisbe Campins s’és
alternativa política, que tants d’eclesiàstics defensaren
tornat un bisbe mític? Fou un reformador que va
aferrissadament.
saber llegir correctament els signes dels temps, la
Pere Joan Campins i Barceló (Palma, 1859-1915) és
necessitat de pactar amb el liberalisme moderat
nomenat residencial de Mallorca a les acaballes del
dominant, i de domesticar el clergat i el laïcat
pontificat del papa Lleó XIII; en un ambient eclesial
integrista, en lloc de continuar ancorat en el carlisme
on continuava la resistència al liberalisme, però s’hi
derrotat, amb la seva versió política i religiosa, tan
congriaven noves formes ben fecundes de diàleg
íntimament lligades. Impulsor del moviment cultural
extra eclesial i una creixent autoritat exclusivament
de la Renaixença, donant suport a la defensa i a la
espiritual de la Santa Seu, impulsades pel Papa
dignificació de la llengua i la cultura de Mallorca;
mateix. Iniciatives de caràcter social, cultural i
creant una infraestructura cultural (fundació de l’arxiu
diplomàtic, que aconseguiren un
i del museu diocesà, i
nou prestigi per a l’Església, lluny
revitalització de la biblioteca
de la bel·ligerància condemnatòria
episcopal); restaurant els signes
davant la Modernitat que marcà
d’identitat diocesana (la Seu i el
el pontificat del papa Pius IX.
santuari de Lluc); i impulsant la
En aquest sentit, el bisbe Campins
memòria dels sants mallorquins,
formà part del grup de
especialment del Beat Ramon
neotomistes —i neolul·listes—
Llull. La urgent reorganització
mallorquins que, en aquell
pastoral de la diòcesi, concretada
moment, renovaren el pensament
en la reforma del Seminari, en
teològic a la nostra diòcesi.
la reorganització territorial de les
1915, Al·lots Guaites de Sant Llorenç.
El Romanticisme propicià la
parròquies i en la formació
Renaixença catalana i mallorquina, un ampli moviment intel·lectual del clergat. Era un pastor amb una sòlida
en vista al redreçament cultural i identitari del país;
formació teològica i cultural, que es coneix en els
el bisbe Campins va participar-ne mitjançant els seus
discursos i en les cartes pastorals. L’Església també
contactes a Barcelona i assistint a les tertúlies
necessita icones, "ídols"; i el bisbe Campins va tenir
literàries a casa del poeta Joan Alcover. Endemés,
prou química per esdevenir-hi.
cal remarcar que aleshores no existia, ni a Mallorca
Pretenia recobrar la importància i la presència social
ni a València, l’anticatalanisme esbojarrat aparegut
de l’Església de Mallorca, ben cruiada després de les
després de la guerra civil de 1936-1939.
sacsades que va patir durant el s. XIX i, dins aquest
Indubtablement, el bisbe Campins s’ha convertit en
marc, el 1913 impulsà sense reserves la creació
un personatge destacat de l’imaginari col·lectiu de
d’una organització escolta catòlica que tengué una
l’Església de Mallorca, i el seu prestigi s’ha estès a
àmplia difusió a distints pobles i indrets de Mallorca
certs sectors lletraferits de la societat civil. En efecte,
i que suposà una nova forma de donar vida i atractiu
a la memòria viva i en la historiografia, la seva figura
a les tradicionals associacions juvenils catòliques,
ha perdurat com la d’un bisbe exemplar, gairebé
aquests grups escoltes reberen el nom d’al·lots
ideal. La historiografia que ha enaltit el seu pontificat
Guaites.
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Mateu Cerdà Martín
Doctor en Ciències de l'Educació
Historiador de l'escoltisme a Mallorca

scoltisme per nins o "Scouting for Boys",
A Mallorca, el bisbe rebutjà la imposició de caràcter
fou una experiència de temps lliure iniciada
aconfessional que, com a la resta d'Espanya pretenien
a l'illa anglesa de Brownsea el 1907, per Robert
els "Exploradores de España". D'acord amb els
Stephenson Smyth Baden-Powell (1857-1941).
Estatuts, el consiliari general fou el canonge Macià
Aquell corrent dels "Boys Scouts" aviat s'estengué
Company i el comitè d'honor quedà format pel bisbe,
per Europa arribant a Espanya el 1912
el capità general, els governadors civil i militar, el
amb personatges com Teodoro Iradier i
president de la Diputació i el batle de Palma. Pocs
Arturo Cuyàs. A Mallorca, els batallons
mesos després aparegué el número 1 de la revista
infantils del jesuïta pare Guillem Vives, fundador del
"El Explorador Mallorquín", que es publicà
Patronat Obrer (1907), es poden considerar el bressol
periòdicament fins al 1919.
de l'escoltisme. Però el vertader
La primera promesa escolta es
escoltisme procedent dels "Boys
realitzà el 7 de setembre de 1913,
Scouts" anglesos traduïts a la
on el bisbe Campins beneí dins
mallorquina, foren els "Exploradors
l'església de Sant Francesc la
Mallorquins" fundats pel bisbe Pere
bandera de la Institució i llavors
Joan Campins.
sortiren a la plaça i allà rebé la
Pere Joan Campins i Barceló
solemne promesa que feren
(1859-1915), fou bisbe de Mallorca
d'acord amb el reglament els Al·lots
al llarg de 16 anys. Alguns dels
Guaites, "D'ésser fidels a la fe i a
punts de la seva gran obra foren:
les lleis de l'Església i la Pàtria,
la consolidació del poder temporal
portant-se en tot i pertot com a
de l'església i el control de les
bons fills d'elles".
escoles i els moviments juvenils
El 31 de gener de 1915,
—on s'emmarca la fundació dels
segurament a la darrera sortida
Exploradors Mallorquins—. Així,
fora de la Seu, el bisbe Pere Joan
el Bisbe conscient que l'estament
Campins anà a l'església de Sant
eclesial estava perdent l'exclusiva
Nicolau a beneir la bandera dels
a l'ensenyament, delerava
Al·lots Guaites de la Misericòrdia
consolidar el poder, entre altres
i llavors anà al passeig del Born
coses, controlant els moviments
a rebre la promesa dels Guaites
juvenils. Un dia, després d'una
de Ciutat, de la Misericòrdia, de
exhibició gimnàstica al velòdrom 1914, Portada de l’Explorador Mallorquín. Sóller, de Pòrtol, de Binissalem i
dels Tiradors, tengué la idea d'implantar a Mallorca
de Manacor. Segons la versió del Butlletí Oficial del
els "Boys Scouts" en versió mallorquina dits "Al·lots
Bisbat "Allà beneí amb tot el seu cor per darrera
Guaites" baix el nom de Federació Deportiva Catòlica
vegada...".
Mallorquina. Amb un reglament i Estatuts aprovats
En aquells moments hi havia 700 exploradors entre
el 3 de maig de 1913, on a l'article 1r diu: "Se
Palma i els pobles i 1600 joves de catorze pobles
constituye la sociedad que lleva por título F.D.C.M.
pertanyien a la FDCM.
para desarrollo de gimmasia i deportes, así como
El reverendíssim prelat morí el 23 de febrer de 1915
disciplina i fraternidad cristiana". Referent als Al·lots
als 56 anys. Les notícies diuen que el seu enterrament
Guaites assenyala: "La sección principal de la
fou senzill, però multitudinari. Al llarg del recorregut
Federación la forman los Boys Scouts o Exploradores
de l'acompanyament fúnebre el matí de dia 25 de
de Mallorca, que se regirán por el reglamento de los
febrer, cobrien els carrers des de Santa Eulàlia fins
Boys Scouts españoles..." L'1 de juny de 1913 el
a la Catedral els seus exploradors mallorquins, aquells
prelat rebé i beneí els primers quinze exploradors o
Al·lots Guaites com a versió dels "Boys Scouts"
guaites mallorquins.
anglesos.
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Josep Segura i Salado
Llicenciat en Història
Historiador de l'escoltisme
a les Illes Balears

eguint la tònica
presentats al governador
africanista de
civil per a la seva aprovació
l'Espanya de l'època
"Los Estatutos y
i influenciat pel
Reglamentos interiores de
regeneracionisme,
la Federación Deportiva
Manuel de Iradier
Católico-Mallorquina", que
Bulfy organitzà a
comprenia, com a secció
Vitòria una societat
més important, la dels
científica que anomenà "La
"Boy Scouts o
Exploradora" per tal que
Exploradores de Mallorca".
el recolzés en els seus
Mestre Antoni Torrandell
viatges per Guinea
adaptà la lletra de l'himne
Equatorial. En tornar a la
dels "mallorquins" a la
1922, els exploradors sollerics al convent de Sóller.
seva ciutat natal organitzà
música dels "d'Espanya".
una agrupació d'al·lots que anomenà "la Joven
Amb el nom de "Provincial" figura als estatuts de
Exploradora". El seu nebot, Teodoro de Iradier
1913 l'organisme que havia de coordinar els diferents
Herrero, capità de Cavalleria, recorregué Europa
comitès locals, però la veritat és que només tindria
trobant-se a moltes ciutats agrupaments de "Boy
influència a Mallorca, puix el de Maó, fundat a l'abril
Scouts". En un dels seus viatges va conèixer a Badend'aquell any, és a dir, més d'un mes abans, depenien
Powell i aquest l'animà a introduir-los a l'estat
de "Exploradores de España", i a documents posteriors
espanyol, cosa que —ajudat pel coronel d'invàlids
és ja anomenat "Comitè Regional". Hi havia també
Figuerola Ferreti i l'escriptor barceloní Artur Cuyàs
un Comitè d'Honor, compost pels protectors més
Armengol— aconseguiria el 30 de juliol de 1912.
destacats, format pel Bisbe, el Capità General, el
El mes d'abril de 1913 ja treballava a Ciutat per a
Governador Civil, el President de la Diputació, el
constituir "Los Exploradores Mallorquines". Però
Batlle de Ciutat i el delegat episcopal.
l'impuls principal el donaria l'església —que poc
El 15 de maig de 1913, el Bisbe Campins nomenà
abans els havia rebutjat per esser el seu origen
delegat seu davant la F.D.C.M. i consiliari general
protestant— de la mà del bisbe de Mallorca, Pere
dels "Exploradors" el canonge Macià Company. L'any
Joan Campins i Barceló i l'il·lustrat mossèn Francesc
1914 era President del Comitè de la F.D.C.M. i dels
Sureda i Blanes, fills ambdós del país. Coincidint
"Exploradors" Gabriel Massanet Verd, el secretari era
amb la commemoració dels 16 segles del decret de
Marià Barceló i el comissari general o vicepresident
Constantí I, i adonant-se que l'estament clerical
primer mossèn Sureda Blanes. Cada tropa depenia
estava perdent l'exclusiva de l'ensenyament,
del seu respectiu Comitè Local i estava dividida en
volgueren crear una institució regionalista i catòlica
tants de grups —comandants cada un per un
que pogués oferir solucions cristianes a la problemàtica instructor— com fossin menester. Les patrulles tenien
social del moment. Decidiren crear-la inspirant-se
de quatre a vuit exploradors i la reunió de dues a
en els reglaments de la "Catholic Belgian Scouts" i
quatre patrulles formaven un Grup. Ja era prevista
en els escoltes catòlics anglesos, que admetien la
la formació d'una brigada d'aspirants anomenada "la
inspecció de l'arquebisbe catòlic de Westminster
Esperanza". El 12 de febrer es reconegué la utilitat
(aquell mateix any es constituïren, també a Ciutat,
pública de "Los Exploradores de España" amb caràcter
la Joventut Antoniana i la Joventut Seràfica).
oficial formant part del Ministeri d'Instrucció Pública
Als inicis no tot foren flors i violes, puix —albiranti Belles Arts. El Comitè Nacional, format per importants
se la gran guerra—, hi hagué greus acusacions de
personalitats de la Cort, intentà fusionar amb ells
què fomentarien la superioritat de la raça i la lluita
"Los Mallorquines", però com això suposava perdre
de pobles contra pobles en benefici de l'oligarquia.
la confessionalitat, mossèn Sureda Blanes s'hi oposà
Malgrat això, el 3 de maig de 1913, varen esser
i no passà endavant.
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El 1915, el Comitè organitzà el primer Certamen
por SS. MM. los reyes".
Regional, presentant-se més de 300 treballs per les
L'any 1920, des de l'Argentina un protector envià
tropes illenques. Així mateix, els organitzadors de
cinquanta pessetes per a la banda de cornetes, altres
la inauguració del tramvia elèctric de Ciutat pensaren
cinquanta per a cada un dels al·lots que anessin al
que donarien més lluentor als actes convidant els
Jamboree de Londres, i un premi de vint-i-cinc
"Exploradors" i aquests convocaren a Ciutat un
pessetes al que resultes agraciat a l'exposició de
campament regional pel dia 2 de juliol, al qual
treballs manuals del Jamboree. Aquesta primera
assistiren 728 al·lots de Sóller, Inca, Binissalem i
reunió mundial de l'escoltisme se celebrà pel juliol,
Sant Llorenç.
amb l'assistència de cinquanta "Boy Scouts", onze
No tots els exploradors provenien de famílies riques,
agregats i tres caps de tot l'estat espanyol; dos al·lots
com queda reflectit al butlletí oficial del primer de
eren mallorquins.
gener de 1917: "No hay obligación de pagar
El 22 de juny de 1921 tingué lloc el "Desastre d'Anual"
inmediatamente el uniforme, y si el associado es de
i molts dels protectors i membres del Consell —la
família modesta, lo puede hacer a plazos. Cuando
majoria d'ells eren militars o castrenses— hagueren
la institución se halla con fondos se les regala.
d'anar a la guerra, notant-se, des d'aquest moment,
Tampoco hay obligación de pagar cuota mensual,
tant en el Consell local de Ciutat com en el de Sóller
però muchos ayudan". L'economat regional era el
—que eren els més importants de l'illa— sensibles
lloc on podien comprar tot el que haguessin de
símptomes de descomposició per mor de l'entrada
menester, fins i tot existia una marca de caramels
de persones sense cap vinculació a l'escoltisme, que
anomenada "Explorador", era a
n'hagueren de prendre el relleu.
Ciutat, en el carrer de la Impremta,
Un dels que partí fou mossèn Joan
núm. 2, primer pis.
Vic i Nebot, essent substituït per
Al segon Certamen Escolta es
mossèn Josep Dameto. Aquest
presentaren cent seixanta treballs
senyor confongué l'escoltisme
manuals, activitat considerada com
catòlic amb una confraria religiosa
a molt important pel mètode, i
i molts dels exploradors i
trenta literaris; el dia 17 de març
protectors, desil·lusionats, es
de 1917 es féu públic el veredicte
donaren de baixa.
del jurat i dia 24, en el Teatre
A més, a proposta del President
Principal, tingué lloc l'entrega de
del Consell de Ministres i amb
premis amenitzada amb una peça
l'acord dels ministres de la Guerra,
de Calderón de la Barca i les
Instrucció Pública i Belles Arts i
poesies que Joan Alcover, Maria
la Comissió del Consell d'Estat, la
Antònia Salvà i Josep Penya els
"Gaceta de Madrid" del 17 de
havien dedicat.
novembre de 1922, publicà un reial
L'1 de juny de 1918 tingué lloc el
decret que omplia 43 pàgines
relleu de mossèn Sureda Blanes
d'aquesta publicació. Es tractava
—que havent ingressat en el Cos
dels "Estatutos y Reglamento
Castrense havia estat destinat a
Orgánico de los Exploradores de
Larache— pel reverend Josep
España", declarats anteriorment
Alenyar Ribes. El mes de desembre 1929, Visita de Baden-Powell a Mallorca. estatals per altra R. D. del consell
s'aconseguí la fusió de "Los Exploradores de Mallorca"
de Ministres de dia 26 de febrer de 1920. Aquesta
amb "Los Exploradores de España" i, si bé el Comitè
disposició, en teoria "immillorable", produí en la
Regional mallorquí s'hauria hagut de convertir en
pràctica la desaparició de l'escoltisme oficial a Balears,
"Provincial", estenent la seva acció a Menorca, no
puix, donades les circumstàncies, en molts de casos
s'ha trobat cap prova que això succeís. El més segur
era impossible adaptar-se al nou reglament.
és que, considerant que a cada illa hi ha un bisbat
Per unes lletres enviades des de Teffer (Àfrica) per
i que els de Mallorca, en certa forma, eren una
mossèn Joan Vic a Jaume Mesquida i a Joan Guimerà
delegació diocesana, continuessin funcionant sense
Verge sabem que el dia 2 de març del 1923 la
massa contactes. Això sí, per adaptar-se a
Institució ja s'havia desfet a Ciutat i no tardaria a
l'organització estatal, més rígida i militaritzada, el
desaparèixer a tota Mallorca i Maó, si bé aquesta
Comitè Regional i els locals passaren a esser
darrera Tropa seria reconstituïda l'any 1925.
"Consejos".
A principis del mes de febrer de 1929, quan els grups
L'entrega de premis del IV Certamen fou el 8 d'abril
d’Exploradors mallorquins havien desaparegut, Robert
de 1918, però aquesta vegada als al·lots de tots els
Baden-Powell arribà a Palma en viatge d’inspecció
col·legis i escoles assistents i els de "La Misericòrdia",
als grups escoltes de la costa mediterrània. Va ser
en lloc de veure teatre contemplaren dues pel·lícules
rebut per 35 exploradors de Menorca, i grups de
rodades pels "Scouts de France" i tres curts metratges Barcelona, Tortosa, Girona, Badalona, l’Hospitalet i
entre els quals n'hi havia un de titulat "Revista del
Tarragona. Els exploradors d’Eivissa no pogueren
campamento General de los Exploradores en el Pardo
assostir-hi per culpa del temporal marítim.
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Eduard Mas Bataller
Vicepresident de l’Aplec Scout,
Escoltisme Adult de Mallorca

’han demanat una reflexió
personal del que signifiquen per
a mi aquests seixanta anys
d’escoltisme a Mallorca i, a banda
del caire personal que ja aniré
dient, he començat per
rellegir el llibre “Converses
sobre escoltisme” que es va

1959, promeses del Guiatge amb Maria Ferret.

“Segons el meu parer, el plantejament bàsic de
l’escoltisme té ben en compte tots els elements
fonamentals que poden constituir la més eficaç
plataforma educativa: atenció a la persona concreta;
presència dels grans valors humano-socials més
estables (solidaritat, respecte, país, responsabilitat,
religiositat, netedat, creativitat...) valoració de
l’entorn social i de la Natura (ecologia, direm ara);
respecte a la llibertat; acompanyament des de
l’experiència; etc. etc.
En aquesta equilibrada barreja de valors que dic,
crec que radica el més profund de la intuïció
educativa de Baden Powell i el secret de l’èxit
sempre creixent de l’escoltisme a totes les latituds
i les cultures.”
Teodor Úbeda, Bisbe de Mallorca.

No vaig començar des “d’abaix”, vull dir que no vaig
ser llobató, vaig descobrir l’escoltisme cap als 15 o
16 anys, a l’escola i de la mà d’un frare català férem

publicar amb motiu del 25 aniversari de la represa
del Moviment i em semblen ben vigents les reflexions
que s’hi esmenten i en recoman vivament la seva
lectura a tota la gent implicada en la tasca de dur
endavant el Moviment Escolta i el Guiatge de Mallorca.
Al llibre citat hi han col·laboracions de destacats
personatges del moment, ben adients a dia d’avui,
en citaré algunes:

1958, la secció Ramon Llull, la primera del MEGM.

“No us he parlat gaire, potser, d’escoltisme, de
mètode, dels nostres grans ideals. Crec que els
vostres caps ho fan molt sovint. Veig que si us he
parlat de fets i descobriments de la meva vida és
perquè és la millor cosa que tinc per donar-vos,
aquesta vida on reconec que hi ha jugat un paper
important el Guiatge, gràcies al qual m’he pogut
anar realitzant d’una manera conscient i plena:
conscient d’anar fent camí junt amb Maria portant
la tenda a l’esquena, conscient de donar-me als
altres i conscient d’estimar el meu País. Són totes
aquestes coses les que m’ajuden a agrair,
profundament i per sempre, que les velles soques
hagin fet possible que Mallorca sigui avui un poc
millor de com la vaig trobar. I Déu hi faci la resta”.
Maria Ferret, Comissària del Guiatge.
un grup d’excursionisme amb una clara direcció
envers aquesta filosofia.
Era inevitable que dins aquest entorn ens trobéssim
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“L’arrelament de l’escoltisme al país fou un punt
on, llavors, per jugar net, vaig patir molt. Avui, la
meva perspectiva personal és distinta. Llavors jo
estava marcat per les experiències de parròquia i
col·legis. N’Eladi tenia una visió molt més clara,
que jo moltes vegades no entenia. Crec que en
aquesta manca de coincidència hi va influir la meva
formació més francesa, en la qual es parlava sempre
més de “pàtria” que de “país”. Un fet indiscutible
és que els primers escoltes descobriren una nova
perspectiva del país, com a cristians i com a escoltes.
Encarnaren un nou sentit de “la terra”, en una
elemental recerca de les seves arrels. Qui parlava
de Mallorca als al·lots fora de l’escoltisme? Qui els
feia descobrir el sentit de “Poble”? Cada temps té
els seus problemes, les seves actituds, i es fa molt
difícil jutjar avui, amb perspectives actuals, fets
passats de la història del nostre escoltisme.”
Joan Trias, Consiliari General d’escoltisme.

“Era necessari pensar en un futur, futur que ja era
el dia següent, i s’imposava posar-se a treballar
amb coratge i dedicació. Hi havia els al·lots i les
al·lotes i disposàvem de l’instrument, però calia
convèncer als qui tenien la responsabilitat principal:
els pares. Per això, i malgrat algunes veus que
mostraren poca fe en les possibilitats i resultats
d’aquesta pedagogia de l’educació, trobàrem homes
i dones, de tota condició, que compartiren les
nostres inquietuds i ens ajudaren tot d’una. Sense
ells, res no podia fer l’escoltisme. Calia un esforç
de tots els qui volien una societat nova, arrelada
a la terra, estimant el país, la seva llengua i els
seus costums determinants de la seva cultura,
solidaris amb el passat per ser fidels a la pròpia
història, però encarats a un futur que calia millorar,
renovellant una fe i uns valors espirituals més
adients amb l’Evangeli de Jesús.”
Eladi Homs, Comissari Moviment Escolta.

un dia amb un altre grup d’edat semblant, vestits
amb camises verdoses, amb ensenyes i un mocador
al coll, és clar que ens varen xocar, tot d’una
intercanviàrem informacions i descobrírem l’escoltisme
al que ens integrarem de seguida.
El grup era de l’agrupament Pius XII, amb seu al
seminari vell, i vaig incorporar-me al seu Clan a la
colla de novells on va començar la meva formació
escolta, vaig fer la promesa l’any 1963 i des d’aquell
moment soc escolta.

anys, podria celebrar el 60è. aniversari i encara seguir
actiu, amb les limitacions pròpies, del món escolta
d’avui.
La meva manera de ser i la pròpia visió de la vida
no serien les mateixes sense el meu pas per
l’escoltisme, per mi va ser un gran descobriment i
les reflexions de les persones citades dins d’aquest
àmbit escolta són el meu referent.
Vaig rebre uns valors que encara mantenc i que pot
ser em feren millor persona, l’amor al proïsme i a la

1963, patrulla de la secció Pius XII.

2016, l’Aplec al camp Sant Jordi del MEGM.

El sistema de creixement de l’escoltisme d’aquell
moment era que després del pas pel Clan
comencéssim a fer servei a altres agrupaments com
a caps o a “fundar” nous agrupaments o unitats.
Aquest va ser el meu cas, sense perdre el contacte
amb el Clan, vaig tornar a l’escola d’on sortirem i
començarem l’escoltisme per la base, un estol de
llobatons. Després he col·laborat des de diverses
responsabilitats al desenvolupament, evolució i
progrés del MEGM i institucions afins.
Mai hagués pensat que a la meva edat, gairebé 70

natura, el compromís amb el país i la intenció de
construir un món millor, son valors que continuen
vigents, he procurat incorporar a la meva vida
personal, familiar i laboral l’estil que marca la Llei
Escolta i crec que m’ha donat uns bons resultats.
Com he dit, soc escolta, no hi vaig nàixer però hi
moriré.
Ens podem felicitar d’aquest aniversari i tant de bo,
encara que no ho veuré, arribem als 120 amb aquesta
empenta i molta més.
Gracies a tots per fer-ho possible! Molts d’anys!
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Faust Frau Camacho
Patró de la Fundació Maria Ferret
Vocal de l’Aplec Scout

leshores jo era molt jove. He de dir
L’Escoltisme va ser un dels primers moviments que
que per a mi va ser una gran sort
es va preocupar per la coeducació. No va ser fàcil,
conèixer l’escoltisme just als seus inicis.
però gràcies a l’esforç i la caparrudesa de les valentes
Amb els anys he pogut apreciar el que
dones del moviment es va aconseguir i començàrem
va representar per a mi aquella convidada
a fer activitats conjuntes.
a prendre part del clan de Pius XII.
Aquelles llavoreres arrelaren profundament i ara
Les reunions al Seminari Vell on
podem dir amb molt d’orgull que molts de milers de
llegíem revistes sobre escoltisme
nins i nines, ara homes i dones, ocupen llocs de
enviades des de França. Els escoltes catalans que
responsabilitat dins tots els àmbits de la societat de
feien el servei militar a Palma ens ensenyaven cançons les Illes.
de muntanya i ens contaven les seves experiències
Aquesta vivència del principi va ser, i fins ara ha
a Catalunya, on l’escoltisme ja
estat, el meu estil de vida.
estava arrelat.
Seixanta anys en què l’escoltisme
Em vénen al cap les primeres
m'ha animat, m'ha format i m'ha
sortides. No ens podíem posar el
fet descobrir els valors de la vida,
fulard ni la camisa de l’uniforme
estimar la natura i ajudar l’altra
perquè estava prohibit pel règim
gent.
franquista i havíem d’esperar a
He passat per diversos
fer-ho dins el tren o dins la
agrupaments, he estat al
“camiona”. Quin temps!
Comissariat i actualment som
Van ser el descobriment d’un món,
vocal de l’Aplec Scout, l’escoltisme
d’una nova forma de viure.
adult de Mallorca, i Patró de la
Record tantes coses: la meva promesa a Orient
Fundació Maria Ferret.
després d’un foc de camp i una nit de reflexió
L’escoltisme m’ha ensenyat a compartir, estimar la
compartida pel consiliari i gran part dels companys
meva terra, la meva llengua i la meva cultura. I ara,
de colla que foren testimonis quan vaig prometre
després de seixanta anys, estic intentant, com va
complir la Llei Escolta
dir BP, deixar el món una
davant la immensitat de
mica millor de com el
la nostra Serra de
vaig trobar.
Tramuntana.
Amics i companys
I quantes vivències: nits
escoltes, haureu notat
d'acampada fent bivac,
que no he esmentat cap
camps Sants Jordis, jocs
nom, està fet ben a
de ciutat, acampades i
posta, ben a posta. Han
reunions i més reunions.
estat tantes les persones
Un dels pecats del
que m’han ajudat i
Moviment aleshores era
m'ajuden a fer camí que
l'excés de reunions i
no voldria deixar-ne cap
aquest tema, a hores
fora. Tots estan ben
d'ara, continua sent
present dins el meu cor.
igual.
Això sí, vull donar les
Inicialment va ser un
gràcies al Moviment i a
1964, estol de llobatons corrent cap a un futur millor.
moviment un poc
les persones amb qui
militarista i semblava que sols estava fet per a al·lots,
durant 60 anys hem caminat junts pel camí de la
però no va ser així. Ens feia falta la part femenina
vida amb el desig que per a molts d’anys puguem
que va començar a altres agrupaments.
continuar fent la ruta junts.

L’escoltisme m’ha
ensenyat a compartir,
estimar la meva terra,
la meva llengua i
La meva cultura.
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Marga Salvà Salamanca
Comissaria del Moviment Escolta
i Guiatge de Mallorca

A

2016, Camp Sant Jortdi del MEGM a Son Serra de Marina.

12 - aplec de teatre

per Santi Hernaiz

er fi va arribar la
nova estació,
després d'un
llarg estiu
desmesuradament
calorós, que no volia
desaparèixer amb
l'arribada de l'equinocci de
tardor i amb ella una
temperatura més fresca. Una
vegada amb la meteorologia més
favorable i plens d'energies
renovades, fent gala una vegada
més del nostre agosarament,
ens llaçàrem amb cos i ànima a
la formació d'un nou grup de
teatre, projecte teatral que feia
molts mesos que ens rondava
pel cap, de fet la idea s'havia
començat a gestar a la tardor
de l'any 2011.
Després de múltiples
plantejaments, ajornaments i
dificultats, a les portes de
l'estació hivernal culminàrem
el projecte i aconseguírem
posar-ho en pràctica. L'obra
triada va ser "Melodia de
Saxo", del reconegut autor
mallorquí Joan Guasp, una obra
desconcertant, com la defineix
el seu creador i mai
representada. Es tracta d'un
monòleg a cinc veus, una
anàlisi cuidada del fet teatral
realitzat per algú que és bon
coneixedor del tema, més o
menys dins del corrent del teatre
de l'absurd.
La fórmula escollida fou la lectura
escenificada; molts ja ho sabeu,
però alguns us podeu preguntar,
que és una lectura escenificada?
Doncs es tracta d'una funció
teatral en la qual els actors,
sense haver de memoritzar

l'obra, la representen, llegint els
seus respectius textos.
El 13 de desembre de 2014
l'estrenàvem al teatre parroquial
de l'església de Sant Alonso
Rodríguez, amb la sala plena i
la presència de l'autor, al qual
hem d'agrair tot el seu suport i
la cessió desinteressada dels
drets d'autor per aquestes
representacions.
El 26 d'abril de 2015 tornàvem
representar "Melodia de Saxo"
al coquet teatre del Centre
Parroquial de Santa Eugènia, allí,
amb el suport de la regidoria de
benestar social d'aquesta vila
del pla. En aquesta segona
posada en escena ens vàrem
sentir realment com a ca nostra,
ja que tot varen esser facilitats
i encoratjaments. Va ser un
diumenge, a les vuit del vespre,

2015, “Melodia de Saxo” a Santa Eugènia.

quan aixecàvem el teló per
segona vegada. La presència de
públic va ser acceptablement
bona, donat que competíem
sense saber-ho amb un acte de
campanya electoral d'un partit
polític, més de mitja entrada. La
gent sembla que va sortir
contenta, fins i tot alguns la
veien per segona vegada.

Nosaltres també quedàrem
satisfets de la feina feta, cada
vegada ens sentim més a gust
dalt de l'escenari. Hem treballat
àrduament per intentar
aconseguir un resultat digne,
creiem que ho hem aconseguit.
En aquest moment ja treballam
en un nou projecte: "Els sons
del barri", una translació de
lletres de tangos a l'escena
teatral, realitzada per Jaume
Fuster. Aquest nou muntatge
suposa un altre repte per a
nosaltres, donat que aquesta
vegada hem decidit fer el salt al
món de la interpretació, amb
totes les conseqüències,
assumint també decorats i altres
disciplines necessàries per a dur
a bon port la nova aventura.
En formen part de l'Aplec de
Teatre: Eduard Mas, Neus Pujol,
Rosario Fuster, Pere Joan
Serna, Iolanda Trilla, Faust
Frau, Àngel Zaragoza, Loren
Llabrés, Blanca Amorós, Enric
Hernaiz, Joan Miquel Florenza,
Xim Fuster, Carme Pons i Santi
Hernaiz.
Per últim no podem deixar
d'agrair a les persones i
entitats que ens han recolzat
i que sense elles no hagués
estat possible posar cara i ulls
al nostre projecte:
Joan Guasp.
Jacqueline Volait
Parròquia de Sant Alonso
Rodríguez.
Parròquia de Santa Eugènia.
Ajuntament de Palma.
Ajuntament de Santa Eugènia.
Can Puc Produccions.

les tertúlies a can alcover - 13
Amb aquesta magnífica ponència
guiada per la senyora Maria Isabel
Ripoll Perelló, doctora en Filologia
Catalana per la UIB, Magister de
la Maioricensis Schola Lul·listica i
coordinadora de la Càtedra Ramon
Llull de la UIB, vàrem inaugurar
una nova etapa dels nostres
sopars-tertúlia, acollits per l’Obra
Cultural Balear en la seva seu de
Can Alcover.
per Santi Hernaiz
ncara avui, per a una
immensa majoria de
mallorquins, la figura de
Ramon Llull habita en una
nebulosa on es barregen
indiscriminadament
multitud de mites i
certeses, tal volta
alimentades per ell mateix: «Jo
era un home ric, casat, amb fills,
llibertí i dissolut i ho vaig deixar
tot per servir a Déu», afirma.
Neix a la Mallorca acabada de
conquistar per la host del rei en
Jaume, fill de pares catalans
arribats a l’illa amb el
Conqueridor, en un dia
indeterminat de l’any del Senyor
de 1232.
Creix i viu en el si d’una família
benestant, en una Mallorca
multicultural, en estreta relació
amb cristians, musulmans i
jueus. Amb 25 anys es casa,
esdevé senescal del futur rei
Jaume II del regne de Mallorques
i gaudeix d’una existència
despreocupada i cortesana. Té
dos fills coneguts.
Amb trenta anys complits, una
concatenació d’aparicions del
Crist crucificat, mentre intenta
completar sense èxit un poema
amorós, el fan fer un gir de trescents seixanta graus a la seva
existència i abandona la vida
mundana per la contemplació
divina, però aviat s’adona que
el seu destí ha de transcórrer
per camins que condueixin a la
conversió d’infidels a través de
l’escriptura i la predicació, a
través de l’acció. Es marca com
a objectiu prioritari fer que
tothom entengui i estimi Déu.
Per tant, la seva obra ha d’estar

orientada a intentar convertir
els infidels al cristianisme per
mitjà de la paraula.
Tot d’una s’enfronta a la primera
gran dificultat, ell és un home
laic i gairebé sense estudis. Vol
anar a Paris a formar-se però li
lleven del cap. Decebut torna a
Mallorca, després d’un periple
infructuós per monestirs i ciutats,
i inicia un procés formatiu,
intel·lectual i lingüista que durarà
9 anys. Escriu el llibre de la
contemplació, obra que conté la
base de tot el seu pensament.
Una vegada armat de saviesa i
coneixements i convençut de
l’efectivitat del seu Art, viatja
per tota Europa entrevistant-se
amb reis i papes per tal
d’aconseguir suport a la seva
creuada. No té gaire èxit. Tothom
ho troba massa complicat. Llull
no es rendeix, puix té una força
de voluntat immensa. Simplifica
i reforma el sistema i reformula
l’Art a l’obra: «Ars inventiva
veritatis», a més rep autorització
del general dels franciscans per
a ensenyar a tots els convents
d’Itàlia.
Malgrat no ser gens habitual en
aquella època escriure sobre un
mateix, ell redacta un llibre
autobiogràfic, doncs s’adona que
la gent no demana raons sinó
autoritat, i ell vol demostrar que
el seu Art és l’autoritat i que ell
la vol propagar. Per això vol
transmetre que l’origen del seu
Art està en Déu i explicar com
l’ha adquirit a través d’una
revelació divina.
El 1292, amb seixanta anys
complits, viatja a Roma i dedica
al papa Nicolau IV la seva

primera obra sobre la seva
croada. Viatja i escriu sense
descans, Tunis, Gènova, Nàpols,
Mallorca, Barcelona, Roma,
París, altra vegada Barcelona,
fins que torna a Mallorca abans
d’anar-se’n a Xipre i Armènia
Menor, alguns especulen que va
arribar fins a Jerusalem.
Després d’un altre perible
europeu, viatja a Bugia, allà
predica en un to deliberadament
provocatiu i és apedregat i
empresonat durant mig any, fins
que és expulsat de la ciutat.
Encara farà més viatges per
Europa fins que torna al Nord
d’Àfrica per tercera i última
vegada; a la tornada, o qui sap
si abans, mor en circumstàncies
mai aclarides, tenia 84 anys.
La seva obra escrita és la més
extensa produïda per un sol
autor medieval, redactada en
català, occità, llatí i àrab. Se’l
considera, juntament amb
l’autor del Llibre dels fets, el
primer autor literari rellevant en
català i el primer autor medieval
en fer servir una llengua
romànica per transmetre
coneixements filosòfics, teològics
i místics. També és el primer a
escriure novel·la moral, i un dels
primers a fer-ne divulgació
científica i tècnica.
«El passat és més semblant al
futur que l’aigua a l’aigua (Ibn
Khaldum, 1332-1406)». Tal volta
avui en dia ens fa falta una figura
de la talla de Ramon Llull, que
sigui capaç de posar en pràctica
l’art de convèncer amb la
paraula, doncs «LA PAU» sense
pau religiosa no hi pot fer-se
realitat per a tots els homes.
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XI trobada

per Eduard Mas

d’escoltes adultss
què me’n direu,
després de més
d’un any de
tempestes d’idees,
reunions,
ensopegades,
discussions,
preparatius, comandes,
reserves, anades i vingudes,
etc., etc., hem celebrat la
trobada només en tres dies,
això si, tres dies d’una
intensitat meravellosa, tres dies
de compartir vivències passades,
projectes de futur i una germanor
escolta que, sigui antiga o adulta,
ens carrega les piles com a
mínim per dos anys.
El primer dia volíem que fos una
presa de contacte amb el nostre
país, amb casa nostra, conèixer
la seu d’una institució pública i
representativa de l’illa, dinar a
un lloc típic i no tòpic, tastant
algun plat tradicional i gaudir
d’un casal ple d’història i cultura
on poder parlar, debatre i
compartir un sopar senzill,
frugal i amistós.
La recepció al Palau del Consell
va quedar molt digna, hem
d’agrair les explicacions
històriques de Joana Ma. Palou,
directora del Museu de
Mallorca, i les polítiques dels
consellers Joan Font i Joana
A. Campomar. Gràcies a la
col·laboració desinteressada
de l’OCB, la utilització d’un lloc
tan emblemàtic com Can
Alcover fou fantàstica, els seus
espais lúdics i de treball
resultaren ben profitosos.
Tant de les sessions de treball
de les juntes de les associacions
com de la taula rodona on

2015, Ballada a l’estació de Sóller.

presentàrem el projecte de «4
Vents» —en donarem
explicacions a un altre escrit—.
Aquesta és la senzilla crònica
dels tres dies de Trobada.
A diferència de l’anterior, el
segon dia havia de ser una
jornada lúdica, de descoberta i
amb un cert estil escolta, escolta
d’ara, ni antic ni adult, d’ara
mateix. Partírem amb el tren de
Sóller cap a la vila dels tarongers
on fórem rebuts a l’estació per
membres de l’agrupament Capità
Angelats amb una sonada de

2015, els participants a la XI trobada.

xeremies, flabiol i tamborí que
ens deixaren a tots bocabadats,
amb aquests sons les cames ja
se’n van i junts, grans i petits,
formàrem un rotllo i dansàrem

les tonades que ens anaven
oferint les sonadores.
La visita a la ciutat, de la mà
de la historiadora Elionor Pérez,
membre de l’equip de caps de
l’agrupament solleric, ens va
fer descobrir i conèixer millor
la vila. El dinar als jardins del
Gran Hotel de Sóller, realment
espectacular.
Mentre esperàvem el tren de
tornada hi hagué temps lliure
per a tots.
Ja al vespre, acollits al cau de
l’agrupament Eladi Homs de
ciutat i amb la col·laboració de
l’equip de ruta, celebrarem el
sopar de cloenda de la trobada,
sopar que, seguint les modernes
corrents del menjar informal va
ser del tipus «menjant amb els
dits».
Com és habitual i protocol·lari,
hi hagué parlaments dels
representants de les diferents
associacions participants i
intercanvi de regals, amenitzà
la vetllada el duo musical «Fire
eyes and brother» amb les
seves interpretacions i versions
i es recitaren poemes d’autors
valencians, catalans i
mallorquins, i en acabar es
passà el testimoni de la
propera trobada als companys
de València.
Ja fora de programa i pels que
encara no havien de marxar,
es va organitzar una petita
passejada pel barri antic i zona
monumental.
En visió local, com a amfitrions
i en gestió de logística, podem
dir que, llevat d’alguns detalls
que analitzarem més a fons,
n’estam molt satisfets.
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per Eduard Mas

ra un dia d’hivern, de
l’hivern que tenim
enguany, clar, lluminós i
assolellat. L’horabaixa del
dissabte pujam al santuari, el
cotxe carregat del
material que ens
pertocava, el fogó de
butà, quatre sacs de llenya, els
queviures per al sopar i, no cal
dir-ho, el “fondo” per l’arròs brut
de diumenge, tot un clàssic. El
viatge és còmode i se’ns fa curt.
A Lluc ja estava oberta la sala
que ens cedeixen cada any per
a celebrar l’assemblea, mentre
els que ja hi eren s’afanyaven a
encendre foc a la xemeneia,
altres ens enregistràvem a
l’hostatgeria i ens acomodàvem
a les cel·les per baixar tot seguit
cap a la sala i preparar la
infraestructura per a la vetllada
tot esperant que anessin arribant
els companys.
Si estava bé a la sala, així mateix
al vespre fa frescor i el foc
s’agraeix, col·locam les taules i
tothom hi va posant coses per a
compartir, alguns torren viandes
i embotis al foc, hi ha panades,
d’altres han fet espinagades i
truites, en fi, un animat i
compartit sopar, tant pel menjar
com per la tertúlia que s’hi va
fent. Acabam de sopar per gaudir
de la projecció de la pel·lícula
que, des de fa uns anys, hem
instituït per al vespre del
dissabte, els cacauets els anirem
menjant durant la sessió.
Enguany hem programat la
divertida comèdia francesa de
Philippe de Chauveron “Déu meu,
però què t'hem fet?” que ens
conta la peripècia de la família

Verneuil, Claude i Marie són un
matrimoni molt tradicional,
catòlic i pares de 4 filles a qui
han tractat d’inculcar els seus
valors i costums. Però no sempre
ha estat una feina fàcil... La
parella no ha tingut més remei
que acceptar que la seva filla
gran es casi amb un musulmà,
que la segona amb un jueu i la
tercera amb un xinès. Encara
que el matrimoni intenta
mantenir la ment oberta, en el
fons, dipositen totes les
esperances en la filla petita, i
esperen que almenys ella es casi
per l’església.
En acabar el divertit film, i els
cacauets, comentam que, entre
veres i bromes ens exposa una
temàtica ben actual i complicada.
Com respondríem nosaltres a
uns fets semblants?, estam
preparats per assumir la
interculturalitat que ja arriba? i
la diversitat religiosa? i la racial?
al final ens ha fet pensar... i
molt. Ja és tard i hem de ser
respectuosos amb els horaris del
santuari, ens retiram a les cel·les
en silenci i... cap al llit. Bona nit
i fins demà!
Bon dia! Fa un dia esplèndid i,
tal com havíem quedat, tothom
compareix a la sala de pares
dels Blauets, hi ha berenar de
xocolata desfeta i ensaïmades,
ningú s’ho vol perdre.
A la basílica celebraven
l’Eucaristia els diaques de la
diòcesi mallorquina. Nosaltres
férem una celebració de la
Paraula a la capella del Santíssim
que, en absència de prevere,
dirigí la nostra companya i diaca
Teresa Garcia.

A migdia, com estava previst,
celebràrem l’Assemblea general
ordinària de l’Aplec Scout, es va
llegir i aprovar l’acta de
l’assemblea anterior; es va llegir
la memòria de les activitats del
2015; es va desglossar l’estat
econòmic del 2015 i el
pressupost pel 2016, sent
aprovats sengles documents. Per
motius personals deixaren els
seus càrrecs com a vocals na
Teresa Garcia i en Ramon
Cassanyes i va ser elegida com
a nova vocal de la Junta
Directiva, per unanimitat, la sòcia
Carme Vidal. Es va fer la
proposta perquè l’Aplec es fes
soci de la Fundació Maria Ferret,
la qual va ser aprovada per
unanimitat.
En acabar ens posàrem a
treballar per a mantenir el caliu
d’amistat i companyonia tot
preparant l’esperat i cada any
millorat “arròs brut” el més brut
de tots els arrossos bruts
coneguts a Mallorca i fora de
Mallorca, a Barcelona i a París
de França! I que ho va ser de
bo, tothom el va alabar, la
sobretaula es va perllongar molta
estona fins que la claror de
l’horabaixa ens anunciava que
el dia anava minvant, havíem
de desar la sala i fer la foto de
família a les escales del pati, la
férem i repetírem fins que els
fotògrafs quedaren satisfets i
ara ja és l’hora dels adéus i ens
hem de dir: Adéu siau!, fent
rotllo ens estrenyem les mans
cantant ben fort la nostra cançó
de comiat sabent que no és un
adéu per sempre, és sols l’adéu
per un instant.
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Dia 13, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. Palma: hi assisteixen: President, vicepresident,
secretaria, tresorer i 6 vocals.
Dia 13, dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B de Palma.
Convidat: SR. AGUSTÍ JANSÀ CLAR, Ex-Delegat de AEMET a les Illes Balears i expert en Meteorologia
Mediterrània. Assisteix amb una acompanyant.
Tema: “Temps, clima i canvi climàtic”. Participants: 25.
Dia 25, dissabte: Trobada Assemblea general de l’Aplec al Santuari de Lluc. Participants: 16.
Es projecta la pel·ícula “Un conte Xinés”.
Dia 26, diumenge: Assemblea General Ordinària de l’Aplec al Santuari de Lluc. Participants: 22.
Junta: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 6 vocals (B. Alorda disculpa l’assistència).
Socis: 12.

febrer
Dia 03, dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B de Palma.
Convidat: SR. PERE MOREY SERVERA, Escriptor. Participants: 25.
Tema: “El mites de la nit estrellada”.
Dia 09, diumenge: Excursió pel Camí de ses Basses de Mortitx. Participants: 10.
Dia 10, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. Palma: hi assisteixen: President, vicepresident,
secretaria, tresorer i 6 vocals(B. Alorda disculpa l’assistència).
Dia 22, dissabte: Dia del Pensament al Monestir de La Real.
Tema de reflexió: “Solidaritat i pedagogia del servei”. Participants, de l’Aplec: 10, de la FMF: 3, dels
Caputxins: 2, de l’Equip de Comissariat del MEGM: 14, del MEGM: Una cinquantena de caps, aproximadament.

març
Dia 03 dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B de Palma.
Convidat: DR. ANTONIO PAREJA-BEZARES, Epidemiòleg de la Unitat d’Epidemiologia i Control d’Infeccions
(UECI) de l’Hospital Son Llatzer. Assisteix tot sol.
Tema: “Incineració: perills per a la Salut Pública”. Participants: 21.
Dia 10, dilluns: Reunió de Junta a la seu de l’Aplec, Carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 6 vocals.
Dia 22, dissabte: Trobada de formació Escolta per a Adults, per als pares de l’Agrupament Son Ferriol
al seu cau. Projecció dels audiovisuals: “B. P., a la recerca de la felicitat”, “Història de l’Escoltisme a
Mallorca” i “l’Aplec Scout”. Participants de Trilateral: 5.

abril
El mes d’abril no hi ha tertúlia per coincidir amb el sopar de Pasqua.
Dia 13, diumenge: Excursió per la ruta verda de l’olivera. Caimari - Binibona - Moscari - Caimari.
Participants: 11.
Dia 13, diumenge: Reunió de Junta a Caimari, hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria i
tresorer.
Dia 14, dilluns: Tradicional Sopar de Pasqua, celebrat al local social de la Parròquia de Sant Alonso
Rodríguez. Participants: 25.
Dia 23, dimecres: Missa de Sant Jordi, Celebrada a l’Església dels Caputxins de Palma. Sopar a la
Pizzeria Primera Planta. Participants: 18.

maig
Dia 05, dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B de Palma.
Convidat: Sr. PERE MANEL MULET, coordinador d’Amnistia Internacional a Mallorca. Assisteix tot sol.
Tema: “Amnistia Internacional i Drets Humans”.
Participants: 27.
Dia 12, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. Palma, hi assisteixen: President, vicepresident,
secretaria, tresorer i 3 vocals.
Dia 11, diumenge: Excursió a Raixa, Raixeta i altra vegada a Raixa.
Participants: 8.
Dia 24, dissabte: Assistència al programa de radio Món Imaginari d’Ona Mediterrània dedicat a l’Aplec
Scout.
Participants: 1.
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Dia 02, dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Convidada: Sra. MARGALIDA CAPELLÀ ROIG, Profesora de Dret Internacional en la UIB, Doctora en Dret
Públic i membre d’Amnistia Internacional a Mallorca. Assisteix tota sola.
Tema: “Llibertat d’Expressió i Manifestació”. “Cas Snowden i cas Assange”. Participants: 14.
Dia 06, divendres: Aniversari de l’associació Siloé a Santa Eugènia. Participants: 5.
Dia 09, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. C/. Arxiduc Lluís Salvador, 63, 3r de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 5 vocals.

juliol
Dia 06, diumenge: Festa de l’estiu a Urb. Sa Coma (Bunyola). Participants: 32.

agost
Dia 23, dissabte: Reunió extraordinària de Junta a Costitx, hHi assisteixen: President, vicepresident,
secretaria, tresorer i 6 vocals.

setembre
Dia 14, diumenge: Participació a l’Esclafit del MEGM. Participants: 4.
Dia 16, dilluns: Reunió trilateral MEGM, FMF i Aplec al Carrer Seminari, 4 de Palma.
Dia 29, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. Palma, hi assisteixen: President, vicepresident,
secretaria, tresorer i 4 vocals.

octubre
Dia 06, dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Convidada: Sra. LARA GELABERT, Arqueòloga del Museu de Son Fornés.
Tema: “Son Fornés, Passat i Futur, Darreres Novetats”. Participants: 19.
Dia 13, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. Palma, hi assisteixen: President, vicepresident,
secretaria, tresorer i 2 vocals.
Dia 12, diumenge: Visita guiada al jaciment talaiòtic de Son Fornés. Participants: 14.
Dia 25, dissabte: Participació a la FEI de la Escola de Formació del MEGM a Gatamoix (Alcúdia).
Participants: 4.

novembre
Dia 03, dilluns: Sopar Tertúlia a l’Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Convidat: Sr. LLUC MAS POCOVÍ, enginyer tècnic de Telecomunicacions, llicenciat en Psicologia per la
UIB, professor de Psicologia i Pedagogia, coordinador del seminari d’astronomia del Centre de Professors,
a més de membre de l'Observatori Astronòmic de Mallorca. Participants: 24.
Tema: L’astronomia a la cultura popular”.
Dia 10, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. Palma, hi assisteixen: President, vicepresident,
secretaria, tresorer i 4 vocals.
Dia 16, diumenge: Assemblea del MEGM. Participants: 1.

desembre
Dia 01, dilluns: Sopar Tertúlia al Bar Restaurant Mavi del 31 de desembre, 29 - Palma.
Convidat: Sr. JORDI CLOQUELL “ARTILLER” Glosador i mestre ximbomber, membre de l’Associació Cultural
Glosadors de Mallorca, fundador de “Ca s’Artiller, espai de diàleg i cultura” a Muro.
Tema: “Nadal, festa patrimoni de tots”. Participants: 22.
Dia 13, dissabte: Estrena de l’obra de teatre “Melodia de Saxo” al saló Parroquial de St. Alonso Rodríguez.
Dia 15, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. Palma, hi assisteixen: President, vicepresident,
secretaria, tresorer i 6 vocals.
Dia 20, dissabte: Arribada de la Llum de la Pau de Betlem. Església de Santa Maria del Camí (Mallorca).
Participants: 3.
Dia 28, diumenge: Sopar d’arengades al Monestir de La Real. Animació: “Jo vull ser una arengada”,
Concurs de tocats, capells o complements relacionats amb l’aquàtic animal. Participants: 23.

a més
Seguim col·laborant amb l’associació Siloé de Mallorca.
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Dia 07, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. Palma.
Dia 12, dilluns: Sopar Tertúlia al Bar Restaurant Mavi, Palma.
Convidat: DR. ANTONIO PAREJA-BEZARES, Epidemiòleg i Especialista en Medicina Preventiva.
Tema: “VIRUS ÉBOLA, ALERTA SANITÀRIA O ALARMA SOCIAL”. Participants: 15.
Dia 04, dimecres: Reunió amb l’equip de comissariat del MEGM.
Dia 24, dissabte: Jornada prèvia a l’assemblea. Es projecta la pel·lícula: “Bicicleta, cullera, poma”.
Dia 25, diumenge: Assemblea General Ordinària de l’Aplec al Santuari de Lluc. S’aprova l’estat econòmic
del 2014 i el Pressupost pel 2015. Es ratifica com a vocal de la Junta directiva soci Faust Frau Camacho.
Es presenta l’avantprojecte de 4Vents-Escoltisme Adult.
Participants: President, vicepresident, secretaria, tresorer, 4 vocals i 10 Socis.

febrer
El mes de febrer no es celebrà l’habitual tertúlia de l’Aplec.
Dia 08, diumenge: Activitat cultural, visita a Ca s’Artiller, Muro (Mallorca). Participants: 12.
Dia 11, dimecres: Reunió de Junta al Carrer Seminari, 1 de Palma.
Dia 21, dissabte: Dia del Pensament al Monestir de La Real. Tema: El Bisbe Campins i l’Escoltisme.
Ponent: Gabriel Seguí i Trobat, msscc. Participants: 10 socis i 1 ponent.
Dia 18, dimecres: Visita a la Casa d’acollida de Siloé a Sant Eugènia (Mallorca). Participants: 4.
Dia 21, dissabte: Participació al programa de radio Mediterrània “Món Imaginari”. Participants: 3.
Dia 28, dissabte: Jornada formativa per a pares a l’Agrupament Capità Angelats de Sóller.

març
Dia 02, dilluns: Sopar Tertúlia al Bar Tango Pan (antic Bar Milan) de Palma.
Convidat: SR. BARTOMEU MESTRE SUREDA, “BALUTXO”. Escriptor, home de teatre, ràdio i televisió.
Tema: “1715 - 2015, DE LA PRESA A LA REPRESA”. Participants: 27.
Dia 08, diumenge: Excursió, el camí vell de Lluc a Pollença.
Participants: 13
Dia 16, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. 2015, l’Aplec al camí vell de Lluc a Pollença
Palma.
Dia 25, dimecres: Reunió de Trilateral al Tango Pan
de la Pl. Fleming de Palma.

abril
Dia 01, dimecres: Sopar de Pasqua. A la Parròquia de
St. Alonso Rodríguez. Participants: 27.
Dia 12, diumenge: Reunió de Junta a ca Na Neus i
n’Eduard a l’urb. Sa Coma de Bunyola.
Dies 18 i 19, dissabte i diumenge: Camp St. Jordi a
Sa Torrentera, Sencelles. Participants: 4.
Dia 23, dijous: Missa de Sant Jordi a l’Església dels
Caputxins de Palma. Participants: 18.
Dia 26, diumenge: Representació de “Melodia de Saxo”
al Centre Parroquial de Santa Eugènia.

maig
Dia 01, divendres: XI Trobada d’Escoltes Adults de
Catalunya, València i Mallorca. Participants: 44.
Dia 02, dissabte: XI Trobada d’Escoltes Adults de
Catalunya, València i Mallorca. Participants: 49.
Dia 03, diumenge: XI Trobada d’Escoltes Adults de
Catalunya, València i Mallorca. Participants: 38.
Dia 11, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, Palma.
Convidada: SRA. MARIBEL RIPOLL PERELLÓ. Doctora en Filologia Catalana per la UIB.
Tema: “RAMON LLULL O L’ART DE CONVÈNCER AMB LA PARAULA”. Participants: 20.
Dia 18, dilluns: Reunió de Junta al domicili del president. Palma.
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Dia 01, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, Palma.
Convidat: SR. ANTONI NOGUERA. Polític, Candidat de MESperPALMA a Cort. Participants: 18.
Tema: “ARA ÉS EL MOMENT PER FER REALITAT LES REIVINDICACIONS SOCIALS DELS DARRERS 4 ANYS”.
Dia 08, dilluns: Reunió de Junta al Carrer Seminari, 1 de Palma.
Dia 14, diumenge: Visita al Museu de Manacor i a la Basílica de Son Peretó. Participants: 9.
Dia 20, dissabte: Jornada formativa per a pares a l’Agrupament Sant Roc d’Alaró. Participants: 3

juliol
Dia 04, dissabte: FESTA DE L’ESTIU A SA COMA, urb. Sa Coma (Bunyola). Participants: 30.
Dia 24, divendres: Reunió de Trilateral al carrer Seminari 4 de Palma. Participants: 4.

agost
Dia 25, dimarts: VISITA A LA FINCA DE SON MUT. Al municipi de Llucmajor, Participants: 36.
Dia 29, dissabte: Reunió extraordinària de Junta a Costitx.

setembre
Dia 13, diumenge: Participació a la Xalada del MEGM, a Sa Torrentera (Sencelles). Participants: 4

octubre
Dia 05, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, Palma.
Convidat: SR. JOAN GUASP VIDAL, escriptor, novel·lista i dramaturg.
Tema: “COMENTARIS SOBRE ESCRIPTURA TEATRAL I AFORÍSTICA”. Participants: 19.
Dia 11, diumenge: EXCURSIÓ A PEU A CALA BÓQUER. Participants: 11.
Dia 17, dissabte: Jornada formativa per a pares a l’Agrupament Eladi Homs de Ciutat. Participants: 3
Dia 19, dilluns: Reunió de Junta al Carrer Seminari, 1 de Palma.

novembre
Dia 04, dimecres: Reunió de Trilateral al carrer Rafel Lluís Blanes Massanet, 3, Palma. Participants:
4.
Dia 08, diumenge: VISITA AL MUSEU DE MALLORCA. Palma. Participants: 24
Dia 09, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, Palma.
Convidada: SRA. JOANA MARIA PALOU SAMPOL, Directora del Museu de Mallorca.
Tema: “LA REFORMA DEL MUSEU DE MALLORCA”. Participants: 31.
Dia 16, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 1 de Palma.
Dia 22, diumenge: Assemblea Ordinària del MEGM, al teatre Mar i Terra de Ciutat. Participants: 2.
Dia 28, dissabte: Jornada formativa per a pares a l’AEG St Josep Obrer de Ciutat. Participants: 3

desembre
Dia 09, dimecres: Visita a la Casa d’acollida de Siloé
a Santa Eugènia (Mallorca).
Dia 14, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, Palma.
Convidat: SR. MICHEL LLOMPART, Fill de Joan
Llompart.
Tema: “VIVÈNCIES DE JOAN LLOMPART AL CAMP
D’EXTERMINI DE BUCHENWALD”. Participants: 58.
Dia 19, dissabte: Llum de la Pau a la Parròquia de
Sant Francesc. Participants: 6.
Dia 21, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari,
1 de Palma.
Dia 28, dilluns: Tradicional Sopar d’arengades a
l’AEG Eladi Homs de Palma). Participants: 26.
2015, Casa de Siloé a Santa Eugènia.

a més
Seguim col·laborant amb l’associació Siloé de Mallorca.
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