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- Reunió de Junta (mensual)
- Edició de Noves, la revista (anual)
- Edició de Noves, el butlletí (mensual)
- Assemblea General Ordinària (anual)
- Dia del Pensament (anual)
- Celebració de la Pasqua (anual)
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Sembla que s'acaba, per fi, el pesat estiu que ens ha estat atabalant durant mesos amb 
onades de calor i humitat i d'hordes de visitants que han arribat a duplicar la població de 
les nostres illes en la punta vacacional de l'estiu.

Coincidint amb aquesta circumstància i l'agraït descens de les temperatures, la nostra 
associació reprèn novament les seves activitats socials amb la finalitat d'afrontar l'últim 
trimestre de l'any amb il·lusió i ganes de culminar positivament tots els projectes programats 
per aquest 2017. Sobre aquest tema, podem avançar-vos que ja tenim editat el número 
26 de la Revista NOVES, dedicada en aquesta ocasió als 21 anys (antany sinònim de 
majoria d'edat) de trobades biennals d'Escoltes Adults de Catalunya, València i Mallorca i 
que ben aviat es distribuirà a tots els nostres associats i col·laboradors; i també que la peça 
teatral que preparam ja recorre costa avall les penúltimes etapes que ens permetran la 
seva estrena, possiblement en el primer trimestre del curs vinent.

El present butlletí, també us avisa de les activitats que tenim programades per al pròxim 
mes, una interessant activitat cultural. Malgrat l’activitat d’octubre es farà en diumenge, per 
acord de la Junta Directiva, anirà alternant els habituals diumenges amb altres dies 
laborables, d'acord amb aquelles activitats que, tant per dies d'obertura com per horaris, 
no permetin fer-ho en festiu i una vegada comprovat que la gran majoria dels participants 
que solen assistir a aquests esdeveniments tenen disponibilitat per fer-ho.

Esperam doncs que totes elles siguin del vostre grat i seguir comptant amb la vostra 
participació, el suport que sempre ens heu donat i la vostra comprensió. Gràcies.

«Tot s’acaba»



de la decepció i tristor que manifestaria pel fet que 
els seus revivim aquesta resurrecció d'incomprensió 
i la recuperació d'actituds antigues. Actituds dels 
mateixos que diuen que ens volen entre els seus 
malgrat que no ens han volgut mai com som. Tot i 
això, la Serenor que practicava en Ricard, que va 
fer de l'exemple l'única forma de pedagogia, ens 
acompanya des d'on és ara.» Estic segur que han 
de ser moltes, moltíssimes, les persones que, com 
jo mateix, en aquests moments tan transcendentals 
per als Països Catalans, ens sentim empresos a 
mostrar el nostre afecte entranyable i la nostra estima 
immesurable envers una persona tan lluitadora alhora 
que tan comprensiva com Ricard Pedrals, home de 
seny asserenat i de serenor assenyada.

A la gent que pentura no sap de qui ni de què parl, 
li recoman que entri a les xarxes de la 
intercomunicació més social, on podrà veure'n dades 
«tumultuàries» que s'hi relacionen. 

Ricard Pedrals i Blanxart (Granollers, Vallès Oriental, 
8 de juliol de 1920 - 17 de setembre de 2017) va ser 
un capellà i pedagog català, reconegut per impulsar 
l'Escoltisme catòlic català. 

L'any 1978 es va secularitzar, es va casar i va tenir 
dos fills. Fill del metge Ricard Pedrals i Marsà i de 
Maria Blanxart i Abril, va fer els seus primers estudis 
a les vedrunes de Granollers i després als germans 
de La Salle.

Aquest divendres, 22 de setembre, 
m'arriba un correu del seu gendre 
mallorquí, en Coque Piña Valls.

Entre altres assumptes, em 
comunica que el seu sogre, en 
Ricard Pedrals i Blanxart, ens va 
deixar el proppassat diumenge, 17 
de setembre, a l'edat de 97 anys.

M'impressiona fortament aquesta 
notícia, tot i la seva edat avançada. 
En pocs segons, em vénen al cap 
i a la memòria tantíssimes 
situacions viscudes i compartides... 
A Mallorca, a Barcelona, a la 
Colònia de Sant Pere, a la parròquia 
de Sant Ildefons, al Moviment 
Escolta i Guiatge... 

Més encara, quan el seu gendre 
em fa a saber que «aquests dies, 
mon pare m'ha fet recordar que li 
vàreu dedicar unes línies... Això 
m'ha conduït a agrair-vos aquelles 
paraules tan plenes d'estima i 
respecte adreçades al pare de la 
meva dona, l'avi dels meus fills...»

Efectivament, me l'estim molt, el 
Ricard! És per a mi un dels referents 
més ferms que mantenc vius, en 
l'exercici de la tasca sacerdotal, 
sobretot com a consiliaris escoltes 
catòlics... 

Recollint expressions del seu 
gendre mallorquí, «acomiadar i 
plorar en Ricard, malgrat el consol 
que ens proporcionava la seva 
ferma convicció en el més enllà, es 
fa emocionalment més complicat 
assistint aquests dies a l'agressió 
que estem patint al País. Conscient

«A la mort de Ricard Pedrals»

Cecili Buele i Ramis  - Palma.

Ricard Pedrals i Blanxart.



Roman a l'Escoltisme fins a l'any 1972. 

Viu el Concili Vaticà II amb tot el que representa de 
renovació teològica, litúrgica i pastoral, al si de 
l'Església i de l'Escoltisme...

Ricard Pedrals esdevé una de les cares més visibles 
de l'església catalana contra la repressió franquista. 

Entre els més de seixanta capellans i religiosos 
barcelonins, és una d'aquelles 462 persones més 
controlades per la policia durant el franquisme. 

Expedientat i acusat pel Tribunal d'Ordre Públic, amb 
quatre capellans més, és condemnat a un any de 
presó a complir al penal de Zamora. 

El 1976 comunica al bisbe Narcís Jubany la seva 
voluntat de secularitzar-se, es casa i esdevé pare 
de família amb dos fills/es. 

Professionalment es dedica a l'ensenyament. 
Continua donant classes a l'escola municipal Reina 
Violant d'Hongria de Barcelona, i es jubila com 
funcionari. 

Continua animant grups de laics (parròquia de Sant 
Ildefons). 

El 1979 accepta de figurar a la candidatura del Bloc 
d'Esquerres i d'Alliberament Nacional BEAN que 
impulsa Lluís Maria Xirinacs. 

Esdevé president de l'Associació de Funcionaris 
Jubilats. 

Mor dia 17 de setembre de 2017, a l'edat de 97 anys. 

Que descansi en pau, qui ha lluitat tant per la seva
implantació damunt del Planeta!

Acabada la guerra civil el 1939, fa 
el servei militar a Girona prop de 
la frontera amb França. Malalt, és 
enviat a l'Hospital Militar de 
Barcelona. En surt amb una baixa 
temporal. 

Amb la casa familiar de Granollers 
bombardejada, la família s'instal·la 
a Barcelona.

Estudia a la Universitat de 
Barcelona la carrera de Filosofia i 
Lletres (1941-46) on obté el títol 
de llicenciat. 

Entra al Seminari de Barcelona 
l'any 1946. Coneix Mn. Antoni 
Batlle, i, a partir d'aquí comença a 
fer activitats escoltes dins el 
seminari i al Casal de Montserrat, 
passant per totes les etapes 
escoltes. 

Ordenat sacerdot a la basílica de 
Sant Josep Oriol el 1951, és 
nomenat vicari a Esparreguera i a 
Vilanova i la Geltrú. 

Substitueix a poc a poc Mn. Antoni 
Batlle (que l'ha nomenat successor) 
en les tasques de l'Escotisme als 
agrupaments confessionals dels 
Minyons de Muntanya fins a la seva 
mort el 1955.

L'any 1956 es crea la Delegació 
Diocesana d'Escoltisme i és 
nomenat consiliari diocesà, que en 
la pràctica és interdiocesà, de la 
Diòcesi de Barcelona, Vic, Girona, 
Solsona, etc.



Erasmus, el pla europeu per a l'intercanvi d'estudiants universitaris, ha estat el 
responsable del nostre breu però aprofitat viatge a Irlanda, concretament a Limerick, 
important ciutat d'aquest interessant país que, als darrers anys s'ha convertit en el 
centre universitari més sol·licitat per al perfeccionament de l'idioma anglès.

El contrast amb les modernes instal·lacions per a l'ús i gaudi dels estudiants procedents 
de tot el món i l'entorn de Limerick ofereixen molts llocs d'interès, sempre envoltats 
per tota la gamma dels verds que es puguin imaginar i per les nombroses llegendes 
que passen de generació en generació, alienes al pas del temps.

La imatge que il·lustra aquestes lletres està captada a Cork, ciutat que va ser en el 
seu dia capital europea de la cultura, dóna la sensació de ser un lloc on, en qualsevol 
moment pot aparèixer una bruixa amb la seva granera o un gnom multicolor. Les 
varietats vegetals i la tamisada llum del sol hivernal ens donen el millor escenari perquè 
la nostra fantasia voli i la memòria recordi contes i històries esotèriques. A pocs 
quilòmetres, el tràfec de la ciutat ens torna a la realitat.

L'entrada a la Unió Europea va convertir aquest abans pobre país en un potent candidat 
per aconseguir un futur industrial i tecnològic de primer ordre. Els seus nombrosos 
polígons industrials i modernes autopistes són la millor prova de què la verda Irlanda 
aviat serà més coneguda per a la seva indústria que per la seva boníssima cervesa 
negra.

 Cròniques viatgeres de Mateu Barceló

Limerick, la cara jove d’Irlanda!

                      .                                                       Foto: Mateu Barceló.



Quan l'octubre està finit, mor la mosca i el mosquit.

Lluna tapada, boira o ruixada.

Qui se sembla als seus, no fa tort a ningú.

Un tió sol no crema, han de ser dos per fer caliu; i si són tres, fan fogatera.

Un homo quan seu reposa, i si jeu, reposa més.

No sempre és impossible tot allò que ho sembla.

Gandhi

Entre l'arena i el dia i entre la mar i la maror,
a casa de tot senyor no dinen que jo no hi sia.

(Si ho saps, envia'ns la resposta a: noves@aplecscout.org
(La solució al número vinent).

Solució del número anterior: “El cordonet”.

 Refranys recopilats per Faust Frau

                                Foto: Santi Hernaiz



Dors del cromo núm. 21

USOS VARIS DEL BORDÓ

Tots els exploradors aprenen a formar amb els seus bordons lliteres i civeres; es fan 
amb la seva ajuda armadures per a tendes de campanya, ombradissos i cabanyes, i 
serveixen així mateix per a la construcció de ponts i passarel·les en les quals el bordó 
representa un principalíssim paper. Gens més fàcil que franquejar una paredassa o 
una tanca amb ajuda dels bordons. Dos Exploradors col·locats de front recolzen un 
bordó sobre les seves espatlles mentre mantenen l'altre a la mà amb el braç caigut, 
formant d'aquesta manera una escala, com ho indiquen les figures, per les quals 
s'aprenen perfectament els moviments d'escalar. Serveix també el bordó, com en les 
seves diferents excursions han tingut ja ocasió de provar-ho els nostres Exploradors, 
per extingir incendis en els camps, apallissant a aquest efecte els matolls encesos. 
A més d'altres usos, bastaria per justificar l'ocupació del bordó dir que serveix per 
formar l'asta en què oneja la bandera en els campaments, i gens més noble i bell que 
sostenir els nostres emblemes.

*Col·lecció de cromos publicada en la segona dècada del segle XX pel laboratori 
farmacèutic del Dr. Grau.

Història de l’escoltisme



  		    
«PER MOTIUS ALIENS A L’ASSOCIACIÓ EL MES D’OCTUBRE NO ES

CELEBRARÀ L’HABITUAL SOPAR TERTÚLIA»

Previsió mes de novembre
Dia 06, dilluns: 	 Sopar Tertúlia.

Dia 12, diumenge: 	 Activitat.

Dia 13, dilluns: 	 Reunió de Junta.

Dia 09,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.	
Hora: 		 20,10.	
Lloc: 		 Carrer Seminari, 4.

Mes d’octubre 2017

 Dia 08,	diumenge: 	 VISITA AL CASTELL DE SANTUERI (FELANITX)			
Pujada a peu o en cotxe.	

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

Hora:		 10.30 (a Palma), 11.30 (aparcament inferior del castell).	
Transport: 	 Vehicles particulars.	
Dinar: 		 Pa en butxaca, dinarem a la zona.	
Dificultat: 	 Fàcil.	
Preu: 		 4 euros (nins gratis).

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 06 d’octubre al tel.: 610 605 988 (Neus).

		

Recorregut pel recinte: 	
60 minuts, aproximadament.	
Distancia de l’aparcament inferior al castell: 	
1,5 km (45 minuts a peu).	
Hi ha un petit aparcament just abans de la 		
porta del castell.	
No hi ha cap tipus de servei a tota la zona.	
Horari de visites del diumenge: 		
10,30 a 18,30 h.



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.


