




arlem d'igualtat, de gènere per
descomptat, però tal vegada en
aquests moments convulsos i de
canvis evolutius en positiu, seria
més adequat fer-ho de tolerància,
de respecte, de comprensió,

d'acceptació de la diferència,
encara que no ens agradi o no ho

entenguem.

La uniformitat, en termes generals, ens
proporciona seguretat, encara que també alenteix la
creativitat. La diferència és més arriscada, però actua
com a estimulant neuronal i ens fa avançar.

Crec que no hi ha cap dubte respecte a què dones
i homes són físicament diferents. Com apunta el
psicòleg barceloní Òscar Castillero, l'espècie humana,
com moltes altres de la naturalesa, requereix dos
sexes biològics diferenciats per a la seva reproducció,
es tracta del dimorfisme sexual: cadascun dels sexes
té unes característiques determinades biològicament
diferenciades entre si. Tots sabem (o hauríem de
saber) que, originalment, tots els organismes humans
comencen a desenvolupar-se amb característiques
femenines per a posteriorment o bé començar a
masculinitzar-se biològicament degut a aquest efecte
de determinades hormones com la testosterona o
bé continuar aquest desenvolupament feminitzat,
excepte en alguns casos que dita masculinització no
es dóna completament, o es produeix només en part
malgrat tenir un cariotip sexual femení.

Independentment del cas, una vegada assignat el
sexe cromosòmic i biològic les característiques
físiques que s'aniran desenvolupant en el fetus seran

lleugerament diferents, inicialment amb diferències
poc perceptibles, i provocaran que a la llarga vagin
apareixent diferències biològiques cada vegada més
visibles, especialment a partir de l'adolescència a
causa dels canvis hormonals, i aquests són de tota
mena, cromosòmics, hormonals, neurològics i
cerebrals, genitals, hirsutisme, pes, altura i masses
òssia i muscular, distribució del greix, pell i glàndules
sudorípares, gestió del flux sanguini i la temperatura
corporal, boca i laringe, cor i pulmons, percepció
sensorial, etc.

Però, aquesta disparitat de característiques, ens fan
a dones i homes mereixedors de la desigualtat que
unes sofreixen respecte dels altres?

En la resposta que entre tots siguem capaços de
donar està la solució.

Si admetem que, indistintament del seu sexe, no hi
ha cap persona igual i els drets i deures legalment
establerts ens emparen i obliguen a tots i a totes de
la mateixa manera, acceptem-nos com a persones
que som, amb les nostres virtuts i els nostres defectes,
amb les nostres aptituds i les nostres incapacitats,
i aparquem els vells paternalismes en la seva
accepció més pejorativa en general i amb les dones
particularment.

Moralment avui dia ja no se sostenen aquestes
preteses superioritats o inferioritats per raó de gènere,
llestos i ximples o bons i dolents n'hi ha de qualsevol
sexe, avancem doncs en la igualtat d'oportunitats,
en la comprensió i la tolerància i deixem-nos de
falòrnies, tots i totes ens necessitam per igual per a
conquistar el present i, sobretot, el futur.



e tingut l'ocasió d'escriure alguns articles sobre
diferents temes però és la primera vegada que

se m'ha demanat un article damunt la
perspectiva de gènere. Acostumada a
dir a (quasi) tot que sí, també sense
més, vaig acceptar, encara que he de
confessar que més d'una nit m'he anat
a dormir donant moltes voltes al tema.
Tinc jo alguna cosa a dir sobre
perspectiva de gènere? Actuo o pens
des d'una perspectiva de gènere? A

les meves relacions amb els altres, a mi em tracten
o consideren les meves actuacions des d'una
perspectiva de gènere? I així fins a iniciar aquest
article i la meva reflexió sobre aquest assumpte.

Pensant-ho bé, si Marta Lamas*, Directora del Grup
GIRE, té raó i la perspectiva de gènere implica
reconèixer que una cosa és la diferència sexual i una
altra cosa són les atribucions, idees, representacions
i prescripcions socials que es construeixen prenent
com a referència aquesta diferència sexual, totes les
societats estructuren la seva vida i construeixen la
seva cultura entorn de la diferència sexual.

Per tant resulta lògic que aquesta diferència anatòmica
s'interpreti com una diferència substantiva que marcarà
el destí de les persones i, per aquest motiu, sí que he
d'entendre la meva vida en clau de perspectiva de
gènere. Encara que he de reconèixer que ja sospitava
alguna cosa, tal vegada no tant a la meva infància i
adolescència viscuda en un país en el qual l'equitat
entre gèneres, almenys en la vida quotidiana, o es
produïa o no havia expectatives de prosperar, però sí
que ho vaig veure clar a l'arribada a la Mallorca dels
anys 80. Jo tenia molts o menys atributs, la força
d'una persona jove... però dona. Primera vegada un
però en lloc de i, amb consciència i des de la
perspectiva de gènere.

Des d'aquesta visió em permet fer la reflexió subjectiva
sobre el que, el dia d'avui, m'envolta com a part d'una
estructura administrativa local, en una societat a
l'absoluta mercè de la globalització i per tant donant
per fet que s'està vivint tota una nova època en relació
amb la perspectiva de gènere.

Començant per l'estructura administrativa, és suficient
visitar l'edifici de Cort (tres vegades construït després
de ser el centre de governació primerament sobre
Mallorca des de l'any 1249 i sobre la Ciutat de Palma
a partir del segle XIX) per adonar-se que la dona feia
qualsevol cosa menys governar. La incorporació de
la dona a les esferes de poder ha costat almenys 700
anys d'esforç, suor i llàgrimes fins a aconseguir que
es reconegui la seva contribució a la societat
palmesana o encara més temps a la política local. A
les primeres dones, com les monges (entre elles la
mare Alberta), l'hàbit o el vestit no els impedia ser
dones lluitadores amb grans conviccions. Els seus
retrats (11 entre 40 retrats d'homes) ens repten a
continuar treballant, sent nosaltres mateixes, en pro
de la humanitat.

La presència femenina està i es queda, ocupant
posicions i espais de responsabilitats socials i polítiques
amb naturalitat aportant un valor afegit a la perspectiva
d'equitat que encara és una lluita, una lluita que
guanyar en la que es necessita valor para rompre
amb les barreres de la desigualtat i injustícia. En
referència a aquest darrer punt, i perquè ja he de
concloure: crec en els dissenys originals, en el disseny
en el qual el gènere humà era un tot sol, amb una
sola perspectiva - la humana-, i l'hem de recuperar.
Però en aquest temps i cas, crec que vivim encara en
una còpia mal aconseguida, cercant i desitjant arribar
al disseny original.

*Marta Lamas. Directora del feminista Grup d'Informació en
Reproducció Elegida (GIRE).



o vaig néixer a un temps en què es deia:
"Los niños hablan cuando las gallinas
mean".

Les dones rebien tota mena de
"requiebros" pel carrer, no sempre
afortunats, i ho havien d'aguantar amb
paciència.

Un món al qual els bars més populars
eren "d'homos". I quan entrava una dona

es feia un silenci incòmode, com si s'hagués
trencat una norma.

En cap moment he sentit nostàlgia envers aquella
infantesa meva. Perquè no qualque temps passat fou
millor. El món actual és ben diferent. La dona ha
ocupat papers que fins a relativament poc estaven
reservats als homes. Ja no és un personatge de
segona. I s'accepta d'una forma bastant generalitzada
la necessitat d'una igualtat de gèneres.

Ara bé, coincidint amb tot això, l'opinió pública assisteix
amb horror als casos de violència de gènere. O a
episodis tan detestables com l'actuació de "la Manada"
i altres casos de violència sexual.

Què ha passat? És que a major llibertat i reconeixement
de drets també es produeix un augment de la violència
contra la dona? Tal vegada ara tenim bastant més
informació sobre el que passa al nostre voltant que
fa seixanta anys. Quan molts d'aquests casos
quedaven més o menys furtats de l'opinió pública. I
per això tenim aquesta sensació.

Però molts es demanen si aquest reconeixent
necessari de la igualtat és el que ha produït un
indesitjable increment de les agressions contra les
dones. A primera vista és fàcil relacionar-lo.

Les lectures polítiques de tot això són difícils i molt
sovint interessades. Cal allunyar-se un poc de l'escenari
de tantes morts i agressions per intentar entendre el
que està passant. Tenir una perspectiva no partidista,
ni simplista, ni purament militant.

Jo tinc la meva sospita. Aquesta violència sorgeix d'un
context dins del qual el tema del gènere és part d'un
problema general. Ens estem convertint en "salvatges
electrònics".

Tenim al nostre abast les tecnologies més avançades
i increïbles. Som capaços de comunicar-nos per mòbil,
per l'ordinador. Però aquesta capacitat tecnològica no
està acompanyada per una real evolució formativa i
cultural.

Basta veure mitjans com la televisió per comprovar
fins a quin punt s'està promocionant el consumisme
cec, l'apatia social, la falta de cultura, la ignorància
vital. No interessa gens tenir ciutadans formats, amb
opinió i criteri. Si no merament consumidors.

Aquest nou-salvatgisme, afegit a un increment del
consum de diferents substàncies, afecta el
comportament general. I probablement és la causa
de gran part de la violència de gènere: frustració,
drogodependències, problemes mentals, falta de
sensibilitat i de coneixement...

Des del meu humil punt de vista, no es pot resoldre
el problema de la violència contra la dona sense
abordar aquest fracàs social al qual ens estan abocant
els poders econòmics i financers. Només amb formació,
cultura, sensibilitat es pot superar aquest estadi de
"salvatges electrònics" per tornar a una categoria més
humana.

Aquest és el repte de futur.



i des d'una perspectiva escolta, la que marca
la Llei i la Promesa, volem endinsar-nos en
el tractament de «la igualtat en el més ampli
sentit», com se'm demana que escrigui per a
aquesta revista de l'Aplec Scout, em sembla

que, lluny de partir de situacions estàtiques,
inamovibles, mantengudes durant molt de temps
al llarg de la història, ens cal enfrontar-nos-hi des
d'unes altres perspectives molt més dinàmiques.

Individualment considerats, tots som iguals, és clar.
Sempre que reconeguem, també, que tots som

distints. Col·lectivament considerats, tots som iguals;
alhora que qualsevol col·lectiu humà també es diferencia
un de l'altre, a vegades en no pocs dels aspectes més
característics. No únicament pels mots diferents amb
què es denomina. També pel comportament, la
ideologia, la praxi, les opinions, els objectius, les
conviccions, els valors, etc. Per això mateix, a mi
particularment, m'ajuda molt la idea i la praxi de parar
esment a la igualtat partint d'allò que som, suara mateix,
i apuntant cap a allò que hem de ser en temps venidors.
Veure cada cop més clar allà on estam, i apuntant cap
allà on consideram que hem d'estar. Ser-ne conscients,
cada cop més, d'allò que tenim, i aspirant a aconseguir
allò que hem de tenir. Perquè esdevenguem cada cop
més iguals. Si ens posam a pensar una mica més
detingudament en allò que és, allà on està o allò que
té la Humanitat dels nostres dies, tot i els milers de
segles transcorreguts des dels orígens, i malgrat els
avanços realitzats en tantíssims d'ordres, a hores d'ara,
en ple segle XXI de l'era cristiana, com aquell qui diu
encara ens trobam en allò que se'n pot dir l'etapa
primerenca del balbuceig humà, pel que fa als nivells
d'igualtat assolits fins ara. Podem creure i pensar que,
com a Humanitat, encara anam de grapes. No hem
après a caminar tan drets com ens pertoca. Ens queda
molt de camí a córrer, com a col·lectiu humà, fins que
arribem a parlar-ne correctament com toca.

Ens hem de nodrir diàriament amb sopetes infantils,
com a Humanitat col·lectiva, perquè els plats forts ens
cauen malament. Tenim pors, i dubtes i incerteses, i
anam tastanejant i avançant, aquí caic aquí m'aixec en
moltíssims d'àmbits. Amb tot i això, si alguna aportació
positiva podem fer-hi nosaltres, membres d'un col·lectiu
escolta que al llarg de la nostra vida ens afanyam a fer
tant com podem per deixar aquest món nostre una mica
millor d'així com l'hem trobat en nàixer, crec que és
precisament aquesta: contribuir, modestament i
senzillament, a construir al nostre entorn més immediat
bocins de «cel nou» i bocins de «terra nova on imperi
la justícia» (2Pe 3,13), que és el camí millor per
aconseguir la igualtat. Indubtablement, al llarg de les
nostres vides, hem fet passes cap a la implantació de
més igualtat al nostre entorn més immediat, en àmbits
diversos. Sens dubte, també, emperò, totes aquestes
passes esdevenen del tot insuficients perquè s'hi pugui
valorar com cal la justícia d'una situació plenament
igualitària damunt del Planeta. Una de les maneres
millors de posar preu i valor a la igualtat, pens jo, és
mirar de desvetllar i fer que rellueixin davant dels nostres
ulls atents tota casta de desigualtats existents, de
qualsevol casta. A les nostres edats, ens resulta cada
cop més fàcil donar molt més valor a la salut, quan
veim que es deteriora; a la joventut, quan veim que
se'ns allunya; a la igualtat de gènere, quan la comprovam
inexistent a tantíssims d'àmbits; al benestar assolit,
quan ens topam amb desigualtats econòmiques cada
cop més esfereïdores, tan a prop de nosaltres com
llunyanes; als valors humans positius que hem mamat
des de petits, quan no acabam de veure'ls tan nítidament
i clara en infants i joves d'avui dia; a l'honestedat i
l'esperit de servei de qui es pren la tasca política de
governar, administrar o representar un país, quan veim
que la corrupció s'hi fa senyora i n'esdevé la guia...
Assolir la igualtat en un sentit molt ample, crec jo,
comporta estar sempre a punt per a lluitar-hi.



Melodia de Saxo
Aplec de Teatre

mb motiu de les festes de Sant Mateu
i convidats per l'Ajuntament de
Bunyola, el vint-i-dos de setembre
del 2018, L'Aplec de Teatre tornà
a representar l'espectacle "Melodia
de Saxo", en versió de lectura
escenificada, al teatre d’aquesta
localitat.

L'obra és un monòleg a cinc veus que pot semblar
una anàlisi acurada del fet del teatre per part de l'autor,
el dramaturg mallorquí Joan Guasp, emmarcada dins
el corrent del teatre de l'absurd, però que, en realitat,
es tracta d'un diàleg frustrat entre el mateix teatre i el
públic "sempre tan callat".

L'autor juga amb l'origen del teatre, el seu origen
sagrat, el dels misteris més antics, utilitzant símbols
d'aquella època remota; recorr a màscares diverses,
a vestidures, transformacions i monstruositats per tal
de fascinar al públic; parla de la "sagrada missió del
Teatre", de fer visible l'invisible, de la intuïció artística
i de la llibertat que "tan sols, confereixen els déus".

En aquest "diàleg" unidireccional, és el teatre qui fa i
desfà, recolzat per un únic instrument musical, el saxo,
veu moderna i humaníssima que pot tornar estrident,
subratllar el diàleg o dir-hi la seva, amb l'enorme ressò
estètic i emotiu del seu so. El teatre, únic personatge
d'aquesta obra, es destria en les veus de les actrius
i els actors, evocant el déu que feia i desfeia i ajudava
al públic a imaginar-se el món divinal amb el qual
pressentia certa semblança. Encara que, de sobte,
en una original giragonsa en el joc de mots i d'idees
de l'autor, tot es regira i és el públic qui ho manega
tot, qui es converteix en "déu".

Aquesta funció, com totes les anteriors, l'hem feta a
benefici de l'associació Siloé, amb cases d'acollida a
Santa Eugènia i a Palma.

Actors: Rosario Fuster, Eduard Mas, Neus Pujol, Pere
J. Serna i Iolanda Trilla.

Tècnic d'il·luminació i so: Enric Hernaiz.

Regidora: Margalida Roca.

Adaptació i Direcció: Santi Hernaiz.Un moment de la representació.           Foto: Faust Frau.

Les actrius i els actors saludant.          Foto: Faust Frau.



airebé sempre a les sales d'espera
dels hospitals, mentre esperes que
et visiti el metge, hi trobes una pila
de revistes antigues que fulleges
sense interès, però un dia pot
passar, com aquesta vegada, de
trobar-te amb quelcom sorprenent.

Reproduïm tot seguit un interessant
article de la periodista Bea G. Aranda

(del 18/9/16) publicat a Fashion & Arts,
magazín dominical de La Vanguardia.

Hillary volia ser jugadora de beisbol o astronauta,
professions d’al·lots. Però el seu pare, d'idees
conservadores, va considerar que el millor per ella
era l'escoltisme... així, de pas, li llevava els ocells del
cap.

"He menjat moltes galetes d'aquestes", comentava la
candidata demòcrata a la presidència dels Estats Units
en un vídeo gravat per a la seva campanya Fighting
for you (lluitant per a tu). Li parlava a un grup de girls
scouts de Kentucky: "Primer vaig ser brownie (en
l'argot scout, serveix per identificar als membres més
joves –d'entre 7 i 9 anys– de l'organització
d'exploradores més famosa del món) i després vaig
ser girl scout. Després d'això, ja a l'institut, vaig formar
part del que es coneix com a mariner scout...". Més
que llevar-li els ocells del cap, Hugh, el seu pare,
sembla que va obrir la caixa de Pandora. Almenys si
ens atenim a les estadístiques. En el 2015, el 75% de
les senadores d'EUA havien format part d'aquesta
organització d'exploradores. De fet, totes les dones
que han ocupat el lloc de secretària d'Estat a la Casa
Blanca ho van ser: Madeleine Albright, Condoleezza
Rice i Hillary Clinton. Ergo, ser una girl scout no lleva
els ocells, empeny a volar.

"Gràcies a les scouts he après a treballar en equip, a
cooperar amb altres persones, a mantenir el compromís
i la paraula, una vegada que una diu que va a fer
alguna cosa". Qui així parla és María Dolores de
Cospedal, secretària general del Partit Popular que
va pertànyer a l'organització a Espanya, concretament
al Grup Dominicas, entre els 12 i els 18 anys. Sosté
Cospedal que amb elles "no només s'aprèn a explorar".
Hillary Clinton parlava en termes semblants: "Han
ajudat moltes dones i homes joves a aprendre coses
que no haurien après d'una altra manera", assegurava.
"El punt que uneix l'experiència de les scouts amb la
vida política és que en tots dos mons sempre preval
el benestar de l'equip sobre l'individual; a més, s'aprèn
a fer de la necessitat virtut", deia amb una mica de
nostàlgia, i agregava: "Tinc moltíssimes anècdotes
d'aquells anys, però em qued amb l'experiència i el
coneixement de primers auxilis que vaig adquirir o
amb l'aprenentatge de com organitzar un campament:
muntar les tendes de campanya, aprendre a orientar-
se, fer marxa, buscar aigua...".

Existeix alguna relació entre muntar un bivac (cabanya
feta de pals i cordes per dormir a l'aire lliure) i liderar
l'estratègia pública d'un partit polític?

Bill i Hillary Clinton amb un grup de guies scout (Arxiu xarxa).



De Hillary Clinton
a Susan Wojcick
(executiva en cap
de YouTube),
passant per la
reina Sofia o la
mateixa
Cospedal,
sembla que es
repeteix la
història. A totes
les uneix
l'experiència
femenina scout.
No sembla
casualitat.

María Dolores de Cospedal explica que "la set
d'aventura i el compromís" amb el grup són valors
importants que aquí s'inculquen. "Però no són els
únics, afegiria uns altres molt valuosos, com aprendre
a compartir i a fer equip, descobrir els valors de cada
persona, alhora que s'aprofita el millor de cadascun",
resumeix qui fos presidenta de Castella - La Manxa.

Durant més de 100 anys, el guiatge i l'escoltisme
femení han transformat les vides de nines i al·lotes
joves d'arreu del món. "La idea és recolzar-les i donar-
los poder perquè arribin al seu màxim potencial i es
converteixin en ciutadanes responsables", afirma
Isabel Díaz, de l'oficina de comunicació d'ASDE Scouts
d'Espanya, que forma part de la Federació d'Escoltisme
d'Espanya que, a la vegada pertany a l'organització
internacional original de scouts, fundada en 1907 per
l'anglès Sir Baden-Powell, un conservador que va
voler promoure un tipus d'entrenament per a al·lots.

La branca femenina es va crear uns anys després,
impulsada per l'esposa i la germana d'aquest. Durant
el segle XX era una de les poques activitats
extraescolars que hi havia per a les al·lotes: avui
aquesta Associació Mundial de Guies Scouts és
l'organització voluntària més gran del món i representa
a més de 10 milions de nenes i dones joves de 146
països.

Anna María Chávez, cap executiva de les scouts als
Estats Units, declarava fa unes setmanes al diari The
Financial Times que aquest moviment és "un dels
grans pilars anònims del feminisme modern". "Més
que la unió entre les dones, crec que l'escoltisme
aporta una altra manera de veure el món i de
comportar-te en ell", afirma Elena Cabezas,
comissionada internacional d'ASDE Scouts d'Espanya,
amb 11 anys d'experiència en l'organització.

"Record la meva primera nit amb el grup. Vam encendre
un foc i acabàrem passant una vetllada sota els estels
cantant i rient. Estàs constantment fent activitats, tant
de debats i reflexió com a jocs de rol, de superació
personal o dels de tota la vida, una ruta de tres dies
per la muntanya... Al cap i a la fi, comparteixes les 24
hores durant 15 dies amb un grup de persones a les
quals vas coneixent durant la resta de l'any i que
acabes considerant la teva segona família", assegura.

La tolerància, el lideratge, el respecte, el treball en
equip, el compromís, l'empatia, la lleialtat, l'actitud de
servei, la superació personal, l'actitud crítica amb
l'entorn són alguns dels valors que, segons Elena
Cabezas, poden haver estat clau en les carreres
brillants de moltes antigues girls scouts. "Tot això ajuda
a exercir labors de lideratge", em diu. "Al llarg dels
anys adquireixes una gran capacitat d'organització i
planificació, aprens a prendre la iniciativa, a analitzar
problemes i a plantejar solucions, a ser flexible i a
tenir capacitat d'adaptació davant situacions diferents
i inesperades, s'aprèn a reaccionar de manera positiva,
a argumentar i defensar les teves idees, a parlar el
públic... Són competències útils i que després obren
moltes portes en el món professional".

En una societat individualista i polaritzada, no sembla
mala idea exportar els valors d'aquestes al·lotes
exploradores al terreny de l'empresa o de la política.
A més de promoure la unió entre les dones... una de
les bases de la carrera política de Hillary Clinton.

En 1995 va pronunciar un discurs en les Nacions
Unides declarant que "els drets humans són drets de
la dona, i els drets de la dona són drets humans d'una
vegada per sempre".

Igual tot comença per apuntar-se a les scouts.

Hillary Clinton amb un grup de guies scout (Arxiu xarxa).

La Reina Sofia (esquerra. - Arxiu xarxa).



XXXI
Assemblea General
28 de gener del 2018

n any més, i ja en van trenta-un, fem
la crònica de l'Assemblea General
Ordinària de l'Aplec Scout, escoltisme
adult de Mallorca.

La junta directiva l'hi donam molta
importància a aquest acte. Com és

preceptiu, es convoca en termini i forma,
tal com manen els estatuts de l'associació, no

en faltaria més. Com gairebé sempre, la vàrem celebrar
al Santuari de Lluc el diumenge 28 de gener del 2018.

Però el dia abans, dissabte, un bon grapat de socis
ja pujàrem al santuari, amb reserva prèvia de cel·les
per a passar-hi la nit. Al capvespre ens reunírem a la
sala de pares dels blauets, cada any ens la deixen, i
encenguérem un bon foc a l'estufa, el foc és un element
acollidor que crea un ambient familiar extraordinari.

A l'empara del foc anàrem parant la taula per a
compartir un sopar de germanor, tothom hi aporta
quelcom que ha fet i així, amb animada conversa i
bones viandes muntàrem un animat sopar i amistosa
tertúlia. No solem allargar massa el ressopó, ja que
hem de veure i comentar la pel·lícula que hem
seleccionat per a la vetllada.

A muntar el projector s'ha dit! (que avui estrenam),
cosa que, gairebé sempre, es complica i avui encara
amb més motiu.

La pel·lícula que vàrem triar per l'ocasió va ser: Le
Prénom (El nom) es tracta d'una pel·lícula còmica
francesa escrita i dirigida per Alexandre de La Patellière
i Matthieu Delaporte i estrenada el 2012. És l'adaptació
cinematogràfica de l'obra de teatre homònima, escrita
pels mateixos autors. Vincent, triomfador que ja passa
dels quaranta, ha de ser pare per primera vegada.

Convidat a sopar a la casa d'Élisabeth i Pierre, la seva
germana i el seu marit, es troba amb Claude, un amic
de la infància. Mentre Vincent espera a Anna, la seva
jove esposa, els altres li fan preguntes sobre la seva
propera paternitat. Però quan li pregunten si ja ha triat
un nom per al nen, la seva resposta sumeix a la família
en un caos. Com també és habitual, no tinguérem
temps per a comentar el film, al santuari es fa silenci
prest i ja ens passàvem de l'horari, així que, recollírem
els trastos i, sense fer renou, ens retiràrem a les cel·les,
bona nit i fins demà.

Diumenge al matí, després de berenar i deixar les
cel·les respectives, férem temps xerrant amb els
companys, que anaven pujant, i preparant el necessari
per a la reunió, tot esperant l'hora d'assistir a la missa
d'onze.

En acabar la celebració, tots els socis presents anàrem
tot d'una a la sala de pares per començar la
reglamentària assemblea, convocada a les 12.00 h
en primera convocatòria i a les 12.30 h en segona, i
on es va constituir la mesa formada pel president de
l'Aplec, la secretaria i el tresorer, els quals
s'encarregaren de conduir l'acte.

10  -  assemblea general ordinària

Mesa de l'Assemblea de l’Aplec. Foto A. Zaragoza.



L'Assemblea s'havia convocat amb el següent ordre
del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de
l'assemblea anterior. Aprovada per unanimitat.

2. Lectura de la memòria de les activitats de l'any
2017.

3. Estat econòmic del 2017 i pressupost per a l'any
2018. Aprovats per unanimitat.

4. Elecció de càrrecs, si s'escau, de la Junta
Directiva. Els càrrecs de la junta segueixen igual.

5. Torn obert de paraula.

En concloure la reunió, com que les taules ja estaven
muntades, teníem mitja feina feta, així que anàrem
posant plats i coberts i alguna coseta d'aperitiu, el
calderó ja era al foc amb els "fondos" que tots hi
havíem aportat, uns més coents i uns més dolços,
altres més salats o més fats, alguns amb caragols i
altres amb conill, etc., etc. Tot el necessari per fer un
autèntic, saborós i nutritiu arròs brut. Quan les
directores d'orquestra donaren el sus, s'hi tirà l'arròs
i, com digué algú, el resultat és "l'arròs brut més brut

de tots els arrossos bruts", l'oloreta que desprenia el
calderó ja ens servia d'aperitiu, les nostres pituïtàries
estaven desbocades i començava a ser irresistible
l'espera, però nosaltres som gent com cal, d'ordre
(l'arròs i la gana fan miracles) i, de pressa però amb
ordre ens posàrem en fila, sucs gàstrics disparats i
plat en mà, disposats a rebre una generosa ració del
producte estrella, fruit de la tècnica i art culinària, la
germanor i la cooperació dels escoltes adults... sempre
a punt!

Va ser ben bo, ningú no ho posava en dubte!, però
ens superam any rere any, no sé com anirà el vinent,
però el llistó està molt alt... ja veurem!

Unes bones postres, ensaïmades i cafè, foren un bon
final de l'àpat.

Com és natural la sobretaula fou ben animada,
ajudaven als ànims el bon menjar i el bon vinet aportat
per en Mateu i en Cil.

En acabar, tocava deixar la sala com si no hi hagués
passat res, taules plegades i a lloc, tot escurat i fregat,
equipatges als cotxes i... què faltava? És clar, faltava
la clàssica foto de grup i, una vegada feta, ens
acomiadàrem fins a una altra trobada.

2018, XXXI Assemblea de l’Aplec Scout al Santuari de Lluc.            Foto A. Zaragoza.
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Dia 09, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, carrer de Sant Alonso, 24 de Palma.
Convidat: Sr. TOMEU ARBONA i FIGUEROLA. Reboster i investigador gastronòmic.
Tema: "REBOSTERIA TRADICIONAL".
Participants: 23 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 16, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 4 vocals.

Dia 28, dissabte: Jornada prèvia a l'Assemblea general de l'Aplec al Santuari de Lluc. A la vetllada es projecta la 
pel·lícula: "Si Dio vuole" (Si Déu vol), comèdia italiana dirigida per Edoardo Maria Falcone.
Participants: 13 socis.

Dia 29, diumenge: Assemblea General Ordinària de l'Aplec al Santuari de Lluc on es decideixen els Objectius pel 2017
que són els següents:
– Donar continuïtat a les activitats socials que realitza l'Aplec.
– Potenciar les relacions amb el MEGM i la FMF.
– Seguir amb les campanyes solidàries, especialment amb Siloé i Zaqueo.
El tresorer de l'associació presenta l'estat econòmic del 2016 i Pressupost pel 2017, els quals són 
aprovats per unanimitat.
Participants: 22 (Junta: President, vicepresident, secretaria, tresorer, 5 vocals, 12 socis i una convidada).

Dia 06, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, carrer de Sant Alonso, 24 de Palma.
Convidat: Mossèn SANTIAGO CORTÉS. Prevere de les monges de Sant Jeroni d'Inca i ex colsiliari
d'escoltisme.
Tema: "CONVENTS DE LA CIUTAT D'INCA".
Participants: 19 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 12, diumenge: Es va suspendre l'activitat.

Dia 13 dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria i 5 vocals.

Dia 22, dilluns: Celebració del Dia mundial de Pensament Scout a la Rectoria de Bunyola.
Tema: ACTITUT POSITIVA.
Convidat: JAUME ALEMANY de la pastoral penitenciaria i actic rector de Bunyola.
Participants: 20 socis.

Dia 06, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, carrer de Sant Alonso, 24 de Palma.
Convidat: Sr. HONORAT BAUÇÀ ROIG. Escriptor.
Tema: "MALLORQUINS RERE LES PASSES DE JOAN MARCH".
Participants: 21 tertulians més 1 conferenciant i 1 acompanyant.

Dia 12, diumenge: Es va suspendre l'activitat.

Dia 22 dilluns: Reunió de Junta al carrer Arxiduc Lluís Salvador de Palma.
Hi assisteixen: President, secretaria, tresorer i 3 vocals.

gener

febrer

març
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Dia 03, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, carrer Sant Alonso, 24 de Palma.

Convidat: Sr. JOAN RIERA. Periodista i sotsdirector de Diario de Mallorca.
Tema: "ALARÒ I LA SEVA HISTÒRIA".
Participants: 18 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 10 dilluns: Reunió de Junta al carrer Olivera, 21 Urb. Sa Coma, Bunyola.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 4 vocals.

Dia 12, dimecres: Sopar de Pasqua a la Rectoria de Bunyola.
Participants: 23 persones.

Dia 22, dissabte: XII Trobada  d’Escoltes Adults de Catalunya, València i Mallorca.
Entitats participants: Fundació Josep Sans, Antics Escoltes i Guies de Catalunya, Scouts i
Guies adults de Catalunya (SIGAC), Fundació Scout Sant Jordi del País Valencià, Fundació
Maria Ferret i Aplec Scout, Escoltes Adults de Mallorca.
Participants de l’Aplec: 13 més 1 de la FMF.
Benvinguda als participants al centre Scout Casa Oràa, base permanent del Programa 
“World Scout Award” i visita a les instal·lacions.
Sessió de treball de les associacions participants.
Visita a una Bodega.

Dia 23, diumenge: XII Trobada d’Escoltes Adults de Catalunya, València i Mallorca.
Albaida: Visita al Palau dels Milà i Aragó, Museu de titelles i Museu Segrelles.
Entrada de Moros i Cristians de Agullent.
Sopar dels pobles i Cloenda de la XII Trobada.

Dia 24, dilluns: XII Trobada d’Escoltes Adults de Catalunya, València i Mallorca.
Visita a l’Ermita de Sant Vicent de Agullent i disparada d’arcabusseria per part  dels bàndols
Moro i Cristià. Missa Cantada.
Final de la trobada i acomiadament dels participants.

2017. Els participants al la XII Trobada d'Escoltes Adults de Catalunya, Mallorca i Valencia. Foto Vicens Vidal.
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Dia 08, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, carrer Sant Alonso, 24 de Palma.
Convidat: Sr. JOAN SERRA. Membre d'Astromallorca.
Tema: "CONTAMINACIÓ LUMÍNICA"
Participants: 21 tertulians més 1 conferenciant i 2 acompanyants.

Dia 08, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 4 vocals.

Dia 21, diumenge: Es va suspendre l'activitat.

Dia 05, dilluns: Sopar Tertúlia a Can Alcover, carrer Sant Alonso, 24 de Palma.
Convidat: Sr. JAUME MATEU i MARTÍ, escriptor i president de l'OCB.
Tema: "L'OBRA CULTURAL AVUI"
Participants: 18 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 12, dilluns: Reunió de Junta al carrer Arxiduc Lluís Salvador, 63 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 4 vocals.

Dia 18, diumenge: Es va suspendre l'activitat.

Dia 08, dissabte: FESTA DE L'ESTIU A SA COMA, A Casa de na Neus i n'Eduard, Carrer Olivera, 21, (Bunyola).
Animació: Lectura de coverbos, cantarelles i romanços a càrrec dels assistents.
Participants: 26 comensals.

Dia 26, dissabte: Reunió extraordinària de Junta a Costitx (Mallorca).
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer 5 vocals i 4 socis.

Dia 18, dilluns: Reunió de Junta al carrer Arxiduc Lluís Salvador, 63 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, i 6 vocals.

Dia 02,dilluns: El Sopar Tertúlia es va suspendre.

Dia 08, diumenge: VISITA AL CASTELL DE SANTUERI (FELANITX).
Participants: 13.

Dia 09, dilluns: Reunió de Junta al carrer Arxiduc Lluís Salvador, 63 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, tresorer i 4 vocals.

Castell de Santueri.   Foto S. Hernaiz.

setembre

octubre
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Molí de Can Morey (Sant Jordi).         Foto Santi. Hernaiz.

a més :

Dia 06,dilluns: Sopar Tertúlia al Cafè Alféizar, 
carrer Jordi Villalonga i Velasco, 
9 de Palma.
Convidats: Srs. JOAN REUS 
COLL i MIQUEL RAMIS BORDOY,
administrador de Molins de Mallorca
un patrimoni en perill i restaurador
de molins, respectivament.
Tema: "MOLINS DE MALLORCA,
PROBLEMÀTICA ACTUAL"
Participants: 29 tertulians més 2 
conferenciants.

Dia 12, diumenge: VISITA CULTURAL A MOLINS DE MONTUIRI I SANT JORDI.
Participants: 12 persones.

Dia 13, dilluns: Reunió de Junta a la Plaça Major, 3B de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 5 vocals.

Dia 01, divendres: Participació a l'acte de lliurament dels premis anuals que atorga la Fundació Maria
Ferret al Parc de Tecnologies Ambientals-Tirme.
Participants: 13.

Dia 04, dilluns: Sopar Tertúlia al Cafè Alféizar, carrer Jordi Villalonga i Velasco, 9 de Palma.
Convidat: Sr. LEONARDO BALDOVINO VARA, secretari de la Fundació Ferrocaib.
Tema: “FUNDACIÓ FERROCAIB I ELS TRES HISTÒRICS DE MALLORCA”
Participants: 18 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 12, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 2 vocals.

Dia 16, dissabte: Arribada de la Llum de la Pau de Betlem amb el MEGM i la FMF, enguany
acollits per l'agrupament Reina Constança de Mallorca, a l'església de Santa 
Catalina Thomas de Ciutat sota el lema, celebració presidida pel nou Bisbe de 
Mallorca Monsenyor Sebastià Taltavull.
Participants: 3 membres de la Junta.

Dia 28, dimecres: Tradicional Sopar d’arengades. Al Monestir de La Real.
Animació: Enguany anà de “màgia”.
Participants: 21 persones.

Dia 30, dissabte: VISITA A SON CARRIÓ.
Participants: 10 persones.

Continua la tasca de l’Aplec de Teatre.

Seguim col·laborant amb les associacions Siloé i Zaqueo de Mallorca.
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Dia 08, dilluns: Sopar Tertúlia al Cafè Alféizar, carrer de Jordi Villalonga i Velasco, 9 de Palma.
Convidat: Sr. CARLES AMENGUAL i VICENS, expert en medicina homeopàtica, llicenciat
en Biologia, medicina, cirurgia, Estudis d’Aisa Oriental i Ciències Religioses.
Tema: “HERBES I SALUT”.
Participants: 33 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 15, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 5 vocals.

Dia 27 dissabte: Jornada prèvia a l’Assemblea general de l’Aplec al Santuari de Lluc.
A la vetllada es va projectar la pel·lícula: “Le Prenom” (El nom), comèdia francesa dirigida
per Alexandre de la Patellière i Matthieu Delaporte (2012).
Participants: 14.

Dia 28, diumenge: Assemblea General Ordinària de l’Aplec al Santuari de Lluc on es varen decidir els 
Objectius pel 2018 que són els següents:
– Donar continuïtat a les activitats socials que realitza l’Aplec.
– Potenciar les relacions amb el MEGM i la FMF.
– Seguir amb les campanyes solidàries, especialment amb Siloé i Zaqueo.
El tresorer de l’associació va presentar l’estat econòmic del 2017 i Pressupost pel 2018, 
els quals van ser aprovats per unanimitat.
Participants: 23 (Junta: President, vicepresident, secretaria, 5 vocals, 12 socis i 2 convidats).

Dia 05, dilluns: Sopar Tertúlia al Cafè Alféizar, carrer de Jordi Villalonga
i Velasco, 9 de Palma.
Convidada: Sra. MARGARITA NOVO MALVÁREZ. 
Professora del Departament de Ciències Històriques i 
Teoria de les Arts de la UIB.
Tema: “CONVENTS DE CLAUSURA, OPORTUNITATS
DE FUTUR”.
Participants: 22 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 10, dissabte: Visita als convents de SANTA MAGDALENA i LA 
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ de Palma.
Participants: 19.

Dia 12, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 5 vocals.

Dia 22, dijous: Dia mundial del Pensament. Es va anular.

Dia 05, dilluns: Sopar Tertúlia al Cafè Alféizar, carrer de Jordi Villalonga i Velasco, 9 de Palma.
Convidat: SR. ANTONI NOGUERA i ORTEGA. Batlle de Palma.
Tema: “UN ESCOLTA A LA BATLIA DE PALMA”.
Participants: 23 tertulians més 1 conferenciant.

(Continua en pàgina següent)

gener

febrer
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Claustre Sta. Magdalena. Foto S. Hernaiz.
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Dia 10, diumenge: VISITA A LA COL·LECCIÓ DE TRENS 
HISTÒRICS A SON CARRIÓ.
Participants: 10. 

Dia 12 dimecres: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 
de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, 
secretaria i 3 vocals.

Dia 28, dimecres: Sopar de Pasqua. Al Monestir de La Real.
Participants: 26.

Dia 09, dilluns: Sopar Tertúlia al Cafè Alféizar, carrer de Jordi Villalonga i 
Velasco, 9 de Palma.
Convidat: Sr. GONZAL LÓPEZ NADAL, professor d’Història
i Institucions Econòmiques de la UIB.
Tema: UNA DE CORSARIS.
Participants: 27 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 13, divendres: Activitat, Visita al Museu Etnològic de Sóller.
Participants: 9.

Dia 16, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, secretaria, tresorer i 4 vocals.

Dia 23, dilluns: Missa de Sant Jordi , a l’església dels Caputxins de Palma i posterior sopar a la pizzeria
Primera Planta.
Participants: 14.

Dia 07, dilluns: Sopar Tertúlia al Cafè Alféizar, carrer de Jordi Villalonga i Velasco, 9 de Palma.
Convidat: Monsenyor SEBASTIÀ TALTAVULL i ANGLADA. Bisbe de Mallorca.
Tema: “ESCOLTISME i ESGLÉSIA”
Participants: 30 tertulians més 1 conferenciant i 1 acompanyant.

Dia 13, diumenge: Activitat. Es va suspendre l’activitat.

Dia 14, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 4 vocals.

Dia 04, dilluns: Sopar Tertúlia al Cafè Alféizar, carrer de Jordi Villalonga i Velasco, 9 de Palma.
Convidada: Sra. ANNA MOILANEN, Defensora de la Ciutadania de Palma.
Tema: “LA DIFÍCIL TASCA DE DEFENSAR ALS CIUTADANS”
Participants: 21 tertulians més 1 conferenciant. 

(Continua en pàgina següent)

març (cont.)

Convent de Sóller.  Foto S. Hernaiz.

Locomotora Museu Son Carrió.  Foto S. Hernaiz.
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Dia 18, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 4 vocals.

Dia 10, diumenge: Activitat, es va suspendre l’activitat.

Dia 08, dissabte: FESTA DE L’ESTIU A SA COMA, A casa de na Neus i n’Eduard, carrer Olivera, 21, urb.
Sa Coma (Bunyola). Animació: Fotos i poemes de Mateu Barceló.
Participants: 26 comensals.

Dia 15, dissabte: Reunió extraordinària de Junta a Costitx (Mallorca).
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer, 5 vocals i 4 socis.

Dia 22, dissabte: Representació de l’obra: "Melodia de Saxo" de Joan Guasp al teatre de Bunyola per part
de l’Aplec de Teatre a benefici de Siloé.

Dia 01, dilluns: Sopar Tertúlia al Cafè Alféizar, carrer 
de Jordi Villalonga i Velasco, 9 de Palma.
Tertúlia conduïda per la Junta Directiva
de l’Aplec Scout.
Tema: “CAPELLETES LITERÀRIES 
i LECTURES COMPARTIDES”.
Participants: 15

Dia 14, diumenge: Activitat. Excursió a Raixeta (Bunyola).
Participants: 4.

Dia 18, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 3 vocals.

Dia 05, dilluns: Sopar Tertúlia a Cafè Alféizar, carrer de Jordi Villalonga i Velasco, 9 de Palma.
Convidat: Sr. TOMÀS GÓMEZ, membre de l’associació MUSEU AERONÀUTIC ILLES 
BALEARS.
Tema: “SALVAR AL CONVAIR CORONADO DE SPANTAX”
Participants: 23 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 10, dissabte: Activitat. Queda aplaçada l’activitat en espera dels permisos oficials.

Dia 12, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 3 vocals.

juny (cont)

L'Aplec a Reixeta. Foto Eduard Mas.
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Dia 03, dilluns: Sopar Tertúlia a Cafè Alféizar, carrer de Jordi Villalonga i Velasco, 9 de 
Palma.
Convidat: Sr. JOAN GUASP i VIDAL, escriptor.
Tema: “EL FILÒSOF I EL CONTRABANDISTA”
Participants: 17 tertulians més 1 conferenciant.

Dia 10, dilluns: Reunió de Junta al carrer Seminari, 4 de Palma.
Hi assisteixen: President, vicepresident, secretaria, tresorer i 5 vocals.

Dia 28, divendres: Tradicional Sopar d’arengades. Al Monestir de La Real.
Animació: Enguany anà de “Karaoke”.
Participants: 24 persones.

Continua la tasca de l’Aplec de Teatre després de representar Melodia de Saxo a Bunyola
el mes de setembre i té en estat de repòs l’obra “Els Sons del Barri”.

També seguim col·laborant amb les associacions Siloé i Zaqueo de Mallorca.

Cantant al Karaoke de l'Aplec.                                                               Fotos: Pere J. Serna.

L'Aplec a la Casa d'acollida de Siloé a Santa Eugènia.  Foto: Aplec.




