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Ens disposam a assolir la recta final de l'any, apropant-nos vertiginosament a les entranyables 
dates, festives i màgiques, que concentren en pocs dies l'arribada de l'hivern, l'epifania 
cristiana, l'acomiadament de l'any que deixarem enrere i la benvinguda a un de nou, del 
qual sempre esperam que ens aporti la munió de desitjos que hem anat acumulant al llarg 
de les llargues jornades que hem deixat, hora rere hora i minut a minut, a la nostra esquena. 
Però entre aquest remolí de celebracions, n'hi ha una senyalada especialment i encerclada 
en vermell al nostre calendari: "el sopar d'arengades" del vint-i-un de desembre!

La nit de s'arengada és la nostra manera particular d'aglutinar tanta jornada festiva i festera, 
habitualment carregada d'excessos de tot tipus, en un humil àpat que té com a protagonista 
principal aquesta sardina salada en salmorra. El peixet en qüestió ha esdevingut més en 
un símbol que altra cosa, donat que, qui més qui menys, té algun motiu de salut per defugir-
ne de tan salada vianda o, en el millor dels casos, consumir-la amb espartana moderació. 

Però, ai amics meus! Darrere de la seva raspa hi ha alguna cosa més que una mossegada 
luxuriosa esclafada en magistral artefacte o delicadament acaronada per vermelles brases 
rostidores de la seva fesomia. Hi ha espectacle, hi ha màgia! Sí, màgia, i aquesta vegada 
amb majúscules, doncs en aquesta edició, la vetllada estarà animada pels jocs de màgia 
que ens oferiran (ens oferirem) tots els assistents a tan singular reunió, segur que viurem 
una altra nit inoblidable que, sense cap dubte, servirà de meravellosa cloenda d'aquest 
2017 en què la nostra associació haurà sobrepassat la trentena d'anys. 

No us ho perdeu!

«Trenta anys»



se irregularment 
arreu de la 
nostra illa.

Malauradament, 
avui en dia, 
molts d'aquests 
molins estan en 
situació precària 
o deteriorats i 
quasi tots en 
desús, malgrat 
que alguns d'ells 
varen ser 
restaurats en 
èpoques molt 
recents.

L'origen dels molins de vent de Mallorca és certament 
controvertit. Aquestes estructures mecanitzades es 
començaren a desenvolupar a Pèrsia al voltant del 
segle VII, més endavant el seu ús es va generalitzar 
arreu de la Mediterrània i, amb l'expansió de l'Islam, 
el seu disseny es va anar perfeccionant; per tant és 
més que probable que a Mallorca ja hi hagués molins 
de vent abans de la conquesta cristiana del 1229. 
No obstant això, la primera evidència de molins de 
gra a Mallorca data del s. XIV. 

Al llarg dels segles van anar proliferant constantment 
per tota la geografia mallorquina, prova 
d'aquesta expansió eòlica va ser la 
barriada marinera del Molinar on, fins 
al segle passat, es podien contar més 
de 50 molins, els quals varen acabar 
configurant el nom d'aquest conegut 
barri palmesà. Entre els segles XVII 
i XVIII hi havia un milenar de molins 
distribuïts per tota l'illa. Malgrat tot, 
actualment la majoria dels que han 
sobreviscut daten del segle XIX i, 
majoritàriament, s'utilitzaven per 
extreure aigua subterrània per a regar 
els camps.

El proppassat 6 de novembre, 
dilluns (com és habitual), 
reiniciàrem les nostres tertúlies 
culturals, aquesta vegada acollits 
estupendament per la gent del Cafè 
Alféizar del carrer Jordi Vilallonga 
i Velasco número 9 de Ciutat. En 
aquesta ocasió la temàtica va 
versar sobre la "problemàtica 
actual dels molins de Mallorca" 
i ens acompanyaren Joan Reus 
Coll, administrador de la pàgina de 
Facebook: "Molins de Mallorca, un 
patrimoni en perill", i Miquel Ramis 
Bordoy, restaurador de molins, 
tercera generació d'una família 
dedicada a aquest singular ofici a 
l'únic taller particular que actualment 
opera a Mallorca.

Els molins de vent a Mallorca tenen 
una llarga tradició. Fins a la segona 
meitat del segle passat 
configuraven una part important de 
l'agricultura de la nostra illa i 
caracteritzaven amb la seva 
arquitectura singular el paisatge 
rural de la seva geografia. A pocs 
llocs del món es concentraven tants 
molins de vent com aquí, distribuint-

«Molins de Mallorca, 
conservant el nostre patrimoni»

Santi Hernaiz - Palma.

Un moment de la tertúlia.                                      Foto: Àngel Zaragoza.

Joan Reus i Miquel Ramis.  Foto: A. Zaragoza.



Desgraciadament la modernitat està 
acabant amb ells, ja no són d'utilitat! 
Però, ens podem imaginar un 
paisatge del raiguer o del pla de 
Mallorca sense molins? 
Fa mal als ulls veure aquestes grans 

estructures desmantellades i a punt de caure, o 
desvestides de les seves pales multicolors! Avui en 
dia es calcula que tan sols un 10% del total de molins 
que continuen en peu encara funcionen o poden 
funcionar, per tant, és de lloar que aquest col•lectiu 
voluntariós i altruista de "Molins de Mallorca, un 
patrimoni en perill", es preocupi i faci campanya per 
la seva recuperació i conservació.

Avui en dia els molins de vent han 
deixat de ser útils per l'agricultura, 
però s'han convertit en una part 
important del patrimoni cultural de 
Mallorca i de la resta de l'arxipèlag. 
Actualment, sols a la nostra illa 
encara queden en peu més de 
3.000 unitats.

L'arquitectura d'aquests gins es 
definia clarament pel seu ús i, 
encara avui, podem trobar una gran 
diversitat d'aquestes estructures. 
Es conserven molins fariners: de 
torre ampla (s. XIV i XV), de veles 
amb gaions (s. XVIII), de torre 
estreta (s. XIX), de veles i coa (s. 
XIX), etc. Molins d'extracció 
d'aigua: aiguader antic (s. XIX), de 
ramell (s. XIX), de ramell amb coa 
(s. XIX), de ramell gran (s. XIX), 
aerobomba de tipus americà (s. 
XX), de ferro (s. XX), de ferro amb 
pales de fusta (s. XX) o de ferro 
gran (s. XX). També hi havia 
generadors d'electricitat (s. XX).

Els dos convidats de la tertúlia de 
novembre són membres d'un 
col•lectiu que, des de fa 
aproximadament uns tres anys, es 
preocupa per l'estat i la conservació 
d'aquests elements tan 
emblemàtics de la nostra cultura 
rural i que, juntament amb els 
ametllers en flor, adornen i omplen 
de color el camp mallorquí.

El president presentant l’acte.                               Foto: Àngel Zaragoza.

Dites molineres:

Els molins no molen. Es diu per indicar que fa molt poc vent.
Fer anar o Tirar l'aigua al seu molí. Obrar cercant la pròpia conveniència.
No me la portaràs al molí! Es diu amenaçant algú, volent significar que no quedarà sense 
càstig.
Fer un molí i no saber l'aigua d'on ha de venir. Fer una cosa sense haver calculat els 
seus inconvenients o dificultats.
Combregar amb rodes de molí. Enganyar grosserament, amb coses inversemblants.

Joan Reus parlant dels molins illencs.                  Foto: Àngel Zaragoza.

El president lliurant la ceràmica de l’’Aplec.          Foto: Àngel Zaragoza.



Molinar, situat al migjorn del nucli urbà, on tot un 
seguit de molins de vent imprimeixen la característica 
silueta urbana que identifica la vila.

Una vegada ubicats sobre la carena, ens 
encaminàrem per un dels carrers més singulars del 
poble: el carrer del Molinar, on se situen el gruix dels 
seus molins, vuit en total, el molí de Can Vermell, el 
de Can Ferrando, el de Can Perons o Ca Na Cardaixa, 
el de Cats Andreus o de Ca na Molinares, el de Can 
Rafel Ros o de Can Tavet i el de Can Rigo, tots ells 

construïts durant el s. XVII, el molí 
de Can Serra o de Can Rebent, del 
s. XIX i el molí de Can Nofre (s. XVII) 
–que és el que anàrem a visitar–, tots 
demostratius de la importància que 
va tenir en altre temps el conreu dels 
cereals en aquesta comarca. A la 
seva ombra ja ens esperava el seu 
propietari, el senyor Joan Mesquida, 
el qual ens donà amablement la 
benvinguda i ens va convidar a 
recórrer tots els seus racons a 
l'empara de les seves indicacions.
Aviat ens adonàrem de la passió pels 

molins que envaeix l'esperit del nostre amfitrió, amb 
vehemència ens anà relatant les característiques i 
la història d'aquest molí, convertit en museu, que 
data ni més ni menys que de l'any 1647, estant en 
funcionament fins a principis del s. XX, i que ell i la 
seva dona van adquirir l'any 2000, per raons

Com a lògica continuació de la 
tertúlia, dedicada als molins de 
Mallorca i la seva conservació, el 
dissabte 11 del mes en curs ens 
trobàrem un bon grapat de socis i 
amics per a dedicar la jornada 
matinal a visitar dos conjunts 
moliners situats un a Montuïri, en 
la comarca del pla de Mallorca i 
l'altre al Prat o Pla de Sant Jordi, 
en la zona metropolitana de Palma.

De bon matí, el gruix del grup 
deixàrem enrere l'aparcament del 
Conservatori de Música, lloc 
habitual de concentració i, a bord 
de vehicles particulars, ens 
dirigírem cap a la vila montuïrera 
on ens esperaven els conductors 
de les visites, Joan Reus i Miquel 
Ramis, en companyia d'alguns 
familiars i dels propietaris dels 
molins de Can Morey, 
protagonistes de la segona part de 
la nostra descoberta matutina i que 
no es varen voler perdre la primera. 
A l'entrada del poble se'ns uniren 
també els companys bunyolins 
Neus i Eduard i, una vegada 
congregats tots els convocats, ens 
dirigírem cap a l'elevat barri del

«Molins de Mallorca»

Santi Hernaiz - Palma.
Fotografia retrospectiva del molí de Can Nofre.

Iniciant la visita al molí de Can Nofre.                           Foto: S. Hernaiz.

El senyor Joan Mesquida donant-nos la benvinguda.   Foto: S. Hernaiz.



salvàrem la curta distància que ens separava de les 
cases de Can Morey.

El molí de vent d'extracció d'aigua és el que s'usa 
per extreure el líquid element del subsòl amb la força 
del vent. En aquesta explotació agrícola, que encara 
es manté activa –actualment encara conreen alfals 

i civada–, aconseguint en bones 
temporades fins a tres anyades, els 
dos molins que mantenen en 
funcionament són d'aquestes 
característiques i ambdós estan 
restaurats en conveni amb el Consell 
Insular. Segons ens expliquen els 
propietaris, el molí gros, de planta 
rodona, es va edificar en la dècada 
de 1920, mentre que l'altre, de planta 
quadrada, data del 1947 i es va 
edificar sobre un antic pou de sínia.

A Mallorca, aquesta modalitat per 
treure aigua va ser bastant tardana. Entre 1845 i 
1850 l'enginyer holandès Bouvij va dirigir les tasques 
de dessecació del Prat de Sant Jordi, construint el 
primer molí d'aquestes característiques, a partir 
d'aquest moment es començaren a construir els 

primers molins amb torre 
d'obra per extreure 
l'aigua del subsòl. Els 
primers molins 
dissenyats i construïts 
específicament per 
aquesta funció eren els 
denominats molins de 
ramell, on les veles eren 
substituïdes per uns 
llistons de fusta, 
col·locats un vora l'altre, 
que s'obrien i tancaven 
com un ventall, el primer 
fou construït l'any 1854 
a la finca de sa Torreta al 
Portitxol de Palma i, a 
poc a poc es van anar 
perfeccionant.

sentimentals i d'història familiar, i 
el varen restaurar sota l'empara 
del Consell de Mallorca el 2010. 
Actualment el molí té l'antenada 
desmantellada, ja que el caparrot 
de l'arbre es va trencar per defecte 
de la fusta.

Assumit aquest contratemps 
circumstancial, en Joan Mesquida 
ens anà conduint amb pas ferm 
per les diferents estances 
distribuïdes per un conjunt de tres 
naus i dos pisos carregats 
d'històries i de records. El pis 
inferior es troba cobert de bigues 
de fusta i el de la part alta de voltes 
de marès. La torre està retallada i 
reconstruïda amb peces de marès 
i el portal de la torre és d'arc de 

mig punt. Tota la maquinària del 
molí, a excepció de l'arbre, està 
totalment restaurada i en estat d'ús.
Dues hores més tard, concloíem 
la primera visita i ens disposàvem 
a traslladar-nos de comarca 
per començar la segona, no 
sense abans reposar forces 
al conegut bar "Es Revolt", 
situat al poliesportiu de la 
localitat, per poder afrontar 
amb garanties la resta de la 
jornada. Així, una vegada 
recuperades les forces, 
reprenguérem la ruta en 
direcció al Pla de Sant Jordi, 
tot seguint els nostres 
següents amfitrions el senyor 
Rafel Barceló i el seu nebot 
Toni Bestard. 

A la rodona de Sant Jordi 
se'ns uniren na Carme i en 
Pere Joan i tots plegats

El senyor Joan Mesquida.                                              Foto: S. Hernaiz.

El sr. Mesquida explicant el funcionament del molí.      Foto: S. Hernaiz.

Un dels molíns de Can Morey. Foto: S. Hernaiz.



Als voltants del 1870 s'acoblà al 
molí una coa amb forma de punta 
de fletxa per tal de substituir el timó 
de mà direccional i manual. La coa 
va unida a la roda del molí i permet 
que s'orienti automàticament cap 
al vent, aprofitant-se al màxim la 
seva força. Per tal d'evitar la 
velocitat elevada es tanca la coa 
des de l'interior de la torre amb un 
sistema de cadenes. Cap al 1930 
s'introduïren a Mallorca els molins 
de ferro o de pales, reben aquesta 
denominació perquè tot és gairebé 

metàl·ic i només alguns elements 
com la coa, les estisores o el 
balancí continuen sent de fusta, 
mentre que el caixó de vegades 
és de ferro i d'altres de fusta. Tot 
i que el seu funcionament és idèntic 
al de ramell, se substituïren les 
petites posts de fusta per les pales 
construïdes d'acer laminat i en 
forma corbada per recollir el vent. 
El molí de pales supera al de ramell 
en capacitat de maniobra, 
seguretat i solidesa davant les 
ventades. Actualment, són els més 
abundants a Mallorca, ja que són 
els més recents.

Prop de les tres de l'horabaixa ens 
acomiadàvem dels propietaris de 
Can Morey, de Joan Reus i Miquel 
Ramis amb la consciència i la 
satisfacció d'haver penetrat, amb 
coneixement de causa, en el món 
dels molins de vent. Segur que ara 
els observarem amb uns altres ulls 
i apreciarem encara més aquest 
patrimoni heretat dels nostres
avantpassats.

L’altre molí de Can Morey.                                       Foto: Pere J. Serna.

Molí de torre quadrada de Can Morey. 	                Foto: S. Hernaiz.

Toni Bestard utilitzant les cadenes de fre.               Foto: Pere J. Serna.

Estructura metàlica del molí.                                    Foto: Pere J. Serna.



24a Edició dels Premis 
Eladi Homs i Maria Ferret                  

CONVOCATÒRIA 2017

La Fundació Maria Ferret - Escoltisme i Guiatge de Mallorca convoca els XXIV Premis 
ELADI HOMS i MARIA FERRET amb la finalitat de reconèixer els mèrits i com a mostra 
d'agraïment a aquelles persones o grups que s'hagin destacat per la seva feina per 
l'escoltisme i el guiatge mallorquí.

• PREMI ELADI HOMS
Aquest premi va especialment dirigit a reconèixer una iniciativa, experiència o tasca de 
qualsevol col·lectiu escolta i guia (unitats, equips de caps, Agrupaments, Branques, i altres 
col·lectius...) que s'hagi destacat al llarg del curs 2016-2017.

• PREMI MARIA FERRET       
Destinat a agrair a una persona que s'hagi distingit dins el Moviment Escolta i Guiatge de 
Mallorca, per la seva dedicació i entrega a l'escoltisme i el guiatge mallorquí.

• BASES DELS PREMIS
1. Les candidatures als premis hauran d'ésser presentades per al manco dues persones 
escoltes. A cada proposta figuraran les persones que han intervingut.

2. Cada candidatura ha d'anar acompanyada d'un informe que justifiqui i raoni la proposta. 
Es lliuraran a la seu social de la Fundació Maria Ferret c /Seminari, 4 de Palma (Telèfon 
600912597 – 971725168) o bé al correu electrònic fundacio@fundaciomariaferret.org

3. Qualsevol persona per iniciativa pròpia també podrà suggerir candidats per escrit al 
Patronat de la Fundació, el qual estudiarà els suggeriments i decidirà en darrer terme si 
ha d'ésser pres en consideració pel jurat. En cas que s'accepti el patronat podrà elaborar 
o encarregar un informe, sempre dins el termini de presentació.

4. El termini de presentació de candidatures acabarà el 23 de novembre de 2017.

5. El jurat dels premis estarà format per 2 membres del Patronat, 2 membres de l'equip de 
comissariat, 2 membres de l'Aplec i els premiats el curs passat. Actuarà com a president 
del jurat el de la Fundació i com a secretària la de la Fundació.

6. El veredicte es farà públic dia 1 de desembre de 2017 a 
l'acte públic de lliurament dels guardons organitzat amb 
aquesta finalitat.

7. El jurat dels premis es reserva el dret de resoldre, segons 
el seu bon criteri, qualsevol contingència no prevista en 
aquestes bases.

Si fa el cas, el jurat podrà declarar deserts els premis.



XX CONCURS DE FOTOGRAFIA 
2017

BASES 
1. PARTICIPANTS:
La convocatòria és oberta a totes les persones sense distinció d'edat ni nacionalitat.
El concurs es divideix en dues categories:
- Premi Maria Ferret. Sense límit d'edat.
• PRIMER PREMI
• SEGON PREMI 
- Premi Jove. Membres d'agrupaments fins a l'etapa Ruta, inclosa.

2. TEMA: "EDUCACIÓ, FE I PAÍS"

3. OBRES: 
Han de ser originals i inèdites, és a dir, no poden haver estat presentades a cap altre 
concurs de fotografia i han de ser presentades pel seu propi autor/a.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES:
Les fotografies poden ser en blanc i negre o en color, amb total llibertat de tècnica, sempre 
que siguin reproduïbles i amb posició horitzontal o vertical.
Es podran presentar fotografies analògiques i digitals.

5. LLIURAMENT DE TREBALLS:
Oficines de la Fundació Maria Ferret, al carrer Seminari, 4, 07001 Palma. També per correu 
electrònic: fundacio@fundaciomariaferret.org.; per whatsapp al mòbil de la Fundació 600 
91 25 97 i per Instagram o Facebook etiquetant a la Fundació i posant que és pel concurs 
de fotografia #concursfotografiaFMF2017
Posteriorment s'haurà d'especificar el títol de la fotografia i les dades completes de l'autor/a 
(nom, llinatges, edat, adreça, telèfon i adreça electrònica).
La Fundació Maria Ferret passarà a tenir la propietat intel·lectual de les obres guanyadores. 
Els autors participants en el concurs accepten les presents bases i cedeixen la propietat 
intel·lectual de les obres a l'esmentada Fundació.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS: 
dijous dia 23 de novembre de 2017

7. VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS:
El premi es confirmarà a tots els participants per 
correu electrònic. El veredicte es farà públic a 
l'acte de lliurament dels premis de la Fundació 
Maria Ferret, dia 1de desembre de 2017. En el 
cas que no es pugui recollir el premi per part del 
premiat o persona autoritzada es tendrà un termini 
de 15 dies des de la data de lliuraments per a 
recollir-lo o es perdrà el dret a premi.

8. EL JURAT:
El jurat estarà format per membres del Moviment 
Escolta i Guiatge, membres de l'Aplec i patrons de
la Fundació Maria Ferret.

Fotografia guanyadora del concurs de l’any 2015.



Crònica set, pensaments...

La suma de com ets i no mostres,
amb el que pensen de tu i no diuen,
és el que s'anomena personalitat.

 Cròniques viatgeres de Mateu Barceló

La cara de la mediterrània francesa
Foto: Mateu Barceló.



Un vell sense doblers a onsevulla fa nosa.
Qui al cel escup, damunt sa cara li cau.

Qui compra el que no ha de mester, ha de vendre el que té.
No hi ha dissabte sense sol, ni vídua sense consol.

El foc, el betlem i amar sempre tenen què mirar.

Si haguéssim de fiar-nos del sentit comú, la terra seria plana.

Claire de Lamirande.

Carn a dins sa boca tenc
mentre estic treballant;

l'amo de qui som servent,
sempre em va maltractant.

La solució al butlletí de desembre.

Solució a l’endevinalla de novembre: Ma mare.

Ho ha encertat: Maria Antonia Pujol Maura.

La frase del mes

Endevinalla

 Refranys recopilats per Faust Frau

Refranys de desembre
                                Foto: Santi Hernaiz



Dors del cromo núm. 23

ENDERROCAMENT D'UN ARBRE

Els Exploradors han d'evocar per a certs treballs les pràctiques dels sapadors, dels 
adalils que aplanen camins i remouen terres, dels llenyataires i exploradors antics de 
les selves verges, que recorrien derrocant arbres gegants i franquejant rius i llacs 
sobre ponts improvisats i rais  toscament construïts.
Per derrocar un arbre s'executen, per mitjà d'una destral o una serra, dos talls en el 
tronc, a uns cinquanta centímetres del sòl. Prèviament s'hauran subjectat dues cordes 
als dos terços de l'altura del tronc a partir de la base, i diversos Exploradors, col·locats 
a dreta i esquerra de l'espai on haurà de caure l'arbre, exerciran traccions simultànies 
per provocar la caiguda.
L'enderrocament d'un arbre de mitja grossor és una operació que exigeix grans 
precaucions: en primer lloc, cal suprimir les branques principals que s'aparten del 
tronc i que podrien ferir als derrocadors en el moment de la caiguda.

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

Història de l’escoltisme



Previsió mes de gener
Dia 08, dilluns: 	 Sopar Tertúlia.
Dia 15, dilluns: 	 Reunió de Junta.
Dia 27, dissabte: 	 Jornada prèvia a la XXXI Assemblea al Santuari de Lluc.
Dia 28, diumenge: 	 XXXI Assemblea General de l’Aplec al Santuari de Lluc.

Dia 11,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.	
Hora: 		 20,00.	
Lloc: 		 Carrer Seminari, 4.

Mes de desembre 2017

Dia 10,	 diumenge: 	 VISITA A LA COL·LECCIÓ DE TRENS HISTÒRICS A SON 					
CARRIÓ	

Els participants podran contemplar l’excelent col·lecció de vehicles ferroviaris, els 
més antics daten del 1874 i rebre les explicacions referents a la seva història i a l’impacte 
que va tenir el ferrocarril en la economia i la societat de principis del s. XX.
 	 El dia i hora encara estan per confirmar, el dilluns, dia 4 de desembre ho decidirem 
i us ho comunicarem pels mitjans habituals.	

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

Hora:		 Encara per confirmar. 	
Transport: 	 Vehicles particulars.	
Dinar: 		 Encara per confirmar.

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 9 de desembre al tel.: 610 605 988 (Neus).

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Dia 28, dijous: 	 Tradicional Sopar d’arengades.		

Hora: 		 20:30.	
Lloc: 		 Monestir de la Real.	
Preu: 		 A repartir entre els participants.	
Animació:      	 Enguany anirà de “màgia”. Cada un de vosaltres ha de preparar 

un joc de màgia, senzill o complicat, és igual, per fer-lo a la vetlada i omplir d’il·lusió la nit 
de s’arengada, ho podeu fer sols o amb companyia, podeu dur una o un partener... i fer-
lo desaparèixer! 	

Segur que passarem una vetllada molt divertida, riurem, animarem als companys 
i gaudirem tots plegats. No t’ho perdis!

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 24 de desembre al tel.: 610 605 988 (Neus).
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Palma , a .... de .......................... 20....

Benvolguts amics:	

Per la present sol·licit 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

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.


