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Tornem-hi!

"Tot igual, els mateixos llums que em varen veure patir tant, els que varen il·luminar tants
i tants passeigs, rumiant el que havia de fer..." diu na Cristina, uns dels personatges dels
“Sons del Barri” (obra que preparam actualment l'aplec de Teatre) i que podríem aplicar
al sainet polític i social que seguim suportant darrere el parèntesi estival.

La corrupció segueix acaparant protagonisme, enfosquint els pocs llums capaços de fer-
nos albirar algun bri d'esperança i escampant la seva ombra tenebrosa per tots els racons
del poder, sense que ningú sigui capaç d'anar més enllà de les paraules ni de ficar una
marxa més a la sempre desesperant lentitud de la justícia. Mentrestant, l'oposició segueix
embardissada en debats estèrils que no condueixen enlloc, incapaç de deixar de mirar-
se el melic i de treballar darrere d'un projecte comú que sigui capaç de desinfectar la trista
realitat que ens atabala incessantment a una majoria de ciutadans queixosos però incapaços
de donar una bolcada als pronòstics electorals que auguren unes terceres eleccions sense
canvis en el guió. Com resa el saber popular, sempre encertat i, massa vegades, cruel;
no tenim remei!

Malgrat aquesta negror ambiental que ni tan sols és capaç d'esperançar-nos amb alguna
precipitació estiuenca que pal·liï, encara que sigui temporalment, la sequera que ens assota
sense compassió i que sembla voler condemnar-nos a la set física i mental, durant aquests
mesos estivals hem pogut ser partícips de dues iniciatives, una nova i l'altra que fa lustres
que es realitza, però de la qual no teníem cap notícia.

Dos agrupaments, Eladi Homs de Ciutat i Pedra Viva de Binissalem, ens han sorprès
gratament amb sengles iniciatives de diferent accent social però amb igual esperit de servei.
Una vintena de caps de l'Agrupament Eladi Homs han tingut la iniciativa de participar en
les tasques que realitzen grups de voluntaris prestant ajuda als milers de refugiats que es
concentren actualment a Grècia, a tal fi, el passat 1 de setembre van organitzar un sopar
solidari amb la finalitat de recaptar fons per a la realització d'aquest projecte el qual en
aquests moments s'està duent a terme a terres hel·lenes.

Paral·lelament, l'agrupament Pedra Viva de Binissalem, com ha fet en anys anteriors, ha
col·laborat activament en la Diada del Santuari de Lluc 2016. La Diada és la festa més
popular del santuari, en la qual condensa la identitat dels creients mallorquins, posant en
relleu les profundes arrels cristianes de l'illa de Mallorca.

Ambdues iniciatives posen en relleu l'imperant esperit de servei arrelat dins el nostre
moviment, sempre a disposició incondicional del proïsme.
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Sopar d’estiu, juliol 2016

EMBAT / BUNYOLA

El primer dia de juliol fou calorós i
feixuc, en arribar la nit i suavitzat
el clima, com cada any, ens
reunírem per compartir el sopar
d'estiu de l'Aplec.

Si estava bé a la fresca de la
terrassa, la companyia agradable
dels amics, les converses,
confidències, projectes i desitjos,
bromes i rialles, sorgien a l'empara
de la suau música que
embolcallava la nit, les frugals
viandes, les begudes fresques i el
tradicional i imprescindible gelat de
"tutti-frutti" acompanyat
d'ensaïmada llisa i coca
d'albercocs, resultaren una
esplèndida combinació per fer
d'aquesta nit, plàcida i estelada,
una nit ben especial.

La primera i agradable sorpresa
fou la dels amics Andreu Mayol i
Maria Antònia Martínez que, amb
un involuntari retard d'un any i dies,
volgueren celebrar amb tot l'Aplec
les seves noces d'or i convertiren
el sopar comú en el seu convit,
s'alçaren veus de joia, visques als
daurats casats i brindis per a la
seva felicitat que serà també la
nostra.

Evidentment no podien faltar entre
nosaltres els sentiments i valors de
solidaritat i ens sol•licitaren la
voluntària generositat de dipositar
els que ens hagués tocat pagar a
benefici de l'organització "Zaqueo".
Com bé sabeu Zaqueo és un
menjador social obert a tothom, no
té subvencions de l'administració,

A la fresca de la terrasa.                                               Foto: Faust Frau.

És l’hora dels postres!                                                   Foto: Faust Frau.

Qui mana, mana...                                                        Foto: Faust Frau.



Ens va fer veure la importància i evolució instrumental,
els sons rítmics i melòdics, les característiques de
la improvisació i els ritmes sincopats, tota aquesta
autèntica lliçó magistral va estar, naturalment,
acompanyada sempre per una esplèndida selecció
de les millors interpretacions de grups, solistes i
orquestres.

En fi, quedarem bocabadats dels sabers històrics i
artístics d'en Mateu i encara més, sorpresos i agraïts
en obsequiar-nos a tots amb una còpia en CD de la
selecció musical que va ajudar a entendre les seves
explicacions i que va donar un sentit plàcid i relaxat
a aquesta nit de companyonia.

Què més volem, què més dir... gràcies a tots i bon
estiu!
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atén sense cap distinció ni condició,
ni cites prèvies, ni fiscalització de
les necessitats o carències dels qui
truquen a la porta, senzillament
s'acullen i atenen, res més.

La recaptació va ser generosa i
l'agraïment de Zaqueo immediata,
ja que tenim entre nosaltres a
membres de la seva junta.

I no acaben aquí les sorpreses
d'aquesta nit, en acabar de sopar
tingueren fi de festa, un fi de festa
especial i plaent.

El nostre company Mateu Barceló
ens va delectar amb una magnífica,
erudita i interessant història del
Jazz, des dels sons dels negres
africans esclavitzats a Amèrica, els
ancestrals Worksongs i Espirituals,
després Blues i Ragtime passant
pel New Orleans i Dixie, Chicago,
Swing i Be-Bop per anar
evolucionant al Cool Jazz i Hard
Bop, fins al Free Jazz.

Avui tenim el Jazz Fusion i les
seves variants de Jazz-Rock,
Smooth-Jazz, Jazz-Latino i Acid-
Jazz. Sense oblidar els pocs, però
rellevants intèrprets mallorquins i
catalans com en Guillem d'Efak o
el grup Lone Star.

Andreu Mayol i Maria Antònia Martínez.                Foto: Faust Frau.

Mateu Barceló.                                          Foto: Faust Frau.
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Pedra Viva i la Diada de Lluc

SANTI HERNAIZ / ESCORCA

Amb motiu d'un esdeveniment
culinari programat pel diumenge
onze de setembre, decidírem anar
a passar el cap de setmana al
Santuari de Lluc i, sense
premeditació, ens trobàrem
immersos en la celebració de "La
Diada", considerada per molts la
festa més popular del santuari.
Aquesta festa condensa, diuen, la
identitat dels creients mallorquins,
posant en relleu les arrels profundes
dels illencs que viuen desentesos
de la fe.

El dissabte, abans de migdia, ja
ens havíem instal·lat a una
confortable cel·la de l'hostatgeria
del santuari, en la qual vàrem dinar.
Després de la migdiada, anàrem a
fer un cafetet i a badar una estona
al bar de la plaça dels Peregrins.
Més tard férem l'obligada visita a
la Mare de Déu de Lluc i anàrem a
fer un volt per la rodalia.

El temps i les hores no s'aturen mai
i aviat es feren les set de l'horabaixa
i la plaça es va començar a
revolucionar amb una cercavila,
animada per la banda "Lira
Esporlerina" d'Esporles. Una munió
de gent es va aplegar al seu voltant
i, a poc a poc, ens anàrem
desplaçant fins a omplir la plaça
del Lledoner. Aviat els Blauets en
processó feren acte de presència
i, de sobte, una colla d'escoltes
prengueren posicions arreu de la
plaça, els fulards, blau cel i blanc,
els identificaven inequívocament,
eren els caps de l'agrupament
Pedra Viva de Binissalem realitzant

un servei que es remunta a l'any 1988, fet poc conegut
que han realitzat ininterrompudament durant les vint-
i-nou darreres Diades.

Aquesta relació de germanor va començar a l'estiu
del 1988, després que la Comunitat de Missioners
dels Sagrats Cors es posés en contacte amb
l'agrupament per demanar-los si podíem fer el Servei
d'Ordre per a la propera Diada del mes de setembre.
Abans, en transcórrer del curs ja ho havien comentat,
tant per la coincidència dels colors del fulard amb
els del Santuari de Lluc com pel veïnatge de
l'agrupament (Lluc i Binissalem pertanyen al mateix
arxiprestat de la Diòcesi), tot seguint l'experiència
del Monestir de Montserrat on diferents agrupaments
escoltes catalans fan habitualment un servei d'ordre
similar.

Els Caps de l’agrupament Pedra Viva.                   Foto: S. Hernaiz.

Els Blauets de Lluc i la Banda Esporlerina.           Foto: S. Hernaiz.

Iniciant la pujada al Pujol dels Misteris.                         Foto: S. Hernaiz.



"Moreneta" (feta de pedra de marès
policromada entre els s. XIII-XIV) per
un pastoret escorquer. La davallada
és espectacular, una vegada encesos
els ciris, que prèviament ens havien
donat, tots emprenem el descens en
processó, seguint la imatge de la

"Moreneta trobada", precedida per l'escolania dels
Blauets.

En arribar altra
vegada a la
plaça del
Lledoner,
s'afegeix a la
comitiva la
"Lira
Esporlerina" i,
tots plegats,
enfilen cap a la
plaça dels
Peregrins, la
qual envolten
sota la somorta
llum dels ciris,
recollint el
seguici a la
Basílica per tal
de cantar els
goigs a la Mare de Déu originaris del segle XVII.

Després de sopar, tengué lloc la tradicional Revetla
de la Diada que va començar amb la desfilada de
llanternes conduïda pels xeremiers de Son Roca i
animada pels balladors de Lluc, la Lira Esporlerina
i els xeremiers de Son Roca.

La jornada va concloure amb una convidada a bunyols
i vi dolç i amb la Salve i plegamans a la Mare de Déu
a mitjanit.Pàgina 07
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I així va ser com, a "La Diada"
d'aquell mes de setembre, un grup
de caps i pioners (llavors encara
no hi havia unitat de ruta) pujaren
a Lluc per tal d'organitzar el servei
d'ordre a la pujada del dissabte al
pujol dels misteris, a la missa del
diumenge que es celebra a
l'acolliment i, també, per ajudar a
muntar i desmuntar els bancs de
la revetla del dissabte vespre. I des
d'aquell dia, cada any, els caps de
Pedra Viva fan aquest servei al
santuari de Lluc i a Mallorca. No
hem d'oblidar que la Diada de Lluc
coincideix també amb la Pujada a
Lluc a Peu de la Part Forana de
Mallorca i, almanco els primers
quinze anys, la feina prioritària
d'ordre va ser durant la celebració
que es feia el diumenge a
l'acolliment, amb la participació dels
pelegrins de tots els indrets de
Mallorca. Els darrers anys ha anat
perdent protagonisme aquesta
celebració que ja no requereix el
servei d'ordre que abans es
necessitava i ara l'aportació de
l'agrupament se centra bàsicament
a la pujada als misteris pel Rosari
del Pujol i a la revetla.

El Rosari del Pujol comença a la
plaça del Lledoner quan l'horabaixa
de finals d'estiu llangueix
dolçament, cobrint d'ombres el
"Lucus" de la serra de Tramuntana.
La lenta ascensió, interrompuda
periòdicament per les obligades
aturades a cada misteri, en
penombra i amb els càntics
angelicals dels Blauets, ens van
introduint en un recés de pau i
espiritualitat que ens condueix,
sense adonar-nos, fins al cim del
pujol, on s'escenifica la llegenda
de la trobada de la imatge de la

La comitiva aturada a un Misteri.                            Foto: S. Hernaiz.

La devallada del Pujol.        Foto: S. Hernaiz.

La processió arribant a la Plaça dels Peregtins.   Foto: S. Hernaiz.
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Convidats inesperats!

L'ovella
L'ovella cercant el sol
mai haurà treva,
ben a prop he vist el llop,
duu gana plena.
L'ovella cercant el verd
no massa lluny de la cleda,
el pastor, passat l'hivern,
vol primavera.
L'ovella, cercant la nit,
bela i esclata:
No vull cervesa ni vi,
vull l'aigua clara.
L'ovella cercant la dot,
vol casa seva,
no vol regne ni lliçó
només ser reina.

Joan Josep Roca Labèrnia



El fred d’octubre mata l’eruga.

Per Sant Lluc, nesples a pellucar.

Per Sant Simó, mor la mosca i el moscó.

Si el Teix du gorra i sa Serra capell,
ja pots arrencar corrent si no´t vols banyar sa pell.

Molts dels problemes de la nostra societat, són el
resultat de les mides preses a curt termini, adoptades el
segle passat.

Jay Forrester.
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Refranys d’octubre

La frase del mes



Dors del cromo núm. 11

Passarel·la de bordons

En la construcció de ponts i passarel·les representa el bordó principalíssim paper.
Quatre bordons sòlids basten per improvisar una senzilla passarel·la, quan l'amplària
excedeix de quatre a cinc metres. Dues cordes subjectes a dos arbres resistents, i
lligats a elles, a tros regular, els bordons per mitjà de llaçades, basten a aquest efecte.
Si l'amplària del corrent o del barranc és major, convindrà establir enmig del pas un
suport fix o flotant. Poden emprar-se com a suports fixos taules, bancs, cavallets,
carretes, o bé constituir el suport tot d'una peça amb bordons reunits per mitjà de
cordellina. Per fer un suport sòlid es necessiten almenys cinc bordons, i, si es tracta
d'un corrent, la col·locació d'aquell exigeix una barca o bé que alguns Exploradors
entrin en l'aigua, cosa que només és possible en llocs on la fondària no excedeixi o
sigui menor d'1,50 m. Com a suports flotants s'utilitzen barques, rais, sacs plens de
palla o herba seca i barrils tapats.

*Col·lecció de cromos publicada en la segona dècada del segle XX pel laboratori
farmacèutic del Dr. Grau.
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Història de l’escoltisme
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Mes d’octubre  2016
 Dia 03,dilluns: Sopar Tertúlia.

Hora: 20:30.
Lloc: Can Alcover.

Carrer Sant Alonso, 24 - Palma.
Preu: 12.00 euros.

Convidat: Sra. MARTA SERRA i sr. PAU MATAS, caps de l’agrupament 
escolta i guia Eladi Homs. 

Tema: “VOLUNTARIAT ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS A 
GRÈCIA”

Imprescindible confirmar l’assistència
abans de l’1 d’octubre al tel.: 610 605 988 (Neus).

Previsió mes de novembre
Dia 07, dilluns: Sopar Tertúlia.
Dia 09, dimecres: Reunió Trilateral.
Dia 13, diumenge: Activitat.
Dia 14, dilluns: Reunió de Junta.

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

 Dia 09, diumenge: VOLTA DES GENERAL.
Una lleugera baixada entre la muntanya i la mar que condueix de la 
rodalia de Banyalbufar al Port des Canonge.

Lloc de trobada: A l’aparcament del Conservatori de Música (carrer d’Alfons el Magnànim,
64 de Palma).

Hora: 10.00.
Transport: Vehicles particulars.
Dinar: Pa en butxaca.
Dificultat: Baixa.
Distància a peu: 4’25 quilòmetres (només anada).
Temps: 1 hora i migja per anar i una miqueta més per tornar.
Recomanacions: Previsió d’aigua i calçat adequat.

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 07 d’octubre al tel.: 610 605 988 (Neus).

Dia 10, dilluns: Reunió de Junta.
Hora: 20:15.
Lloc: Carrer Seminari, 4.
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Palma , a .... de .......................... 20....

Benvolguts amics:

Per la present sol·licito afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació APLEC
SCOUT, Escoltisme adult de Mallorca, amb seu a Palma, carrer Seminari, 4,
codi postal 07001.

Signatura

ORDRE al BANC o Caixa

Senyors:

Agrairé que, fins a nou avís, vulguin atendre amb càrrec al compte indicat
els rebuts que siguin presentats per l’Associació APLEC SCOUT, Escoltisme
adult de Mallorca

Nom i llinatges
Carrer o plaça Número Pis
Població Municipi Codi postal
DNI o NIF Telèfon        Mòbil
Adreça electrònica
Banc o caixa

Data Signatura

Aplec Scout, escoltisme adult de Mallorca
Carrer Seminari, 4 - 07001 Palma - junta@aplecscout.org

Retallar per la línia de punts i enviar per correu ordinari.


