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"És avui Nadal, cantem amb alegria i anirem a dar les pasqües a Maria", resa una coneguda 
nadala mallorquina.

Pasqüa, Pasqües de Nadal o simplement Nadal, com tots sabeu, és la festivitat cristiana 
del naixement de Jesús que es celebra el 25 de desembre (la tradició afirma que des del 
pontificat del papa Liberi I, allà pel s. IV). Sent sens dubte, juntament amb la Pasqüa de 
resurrecció, la festa cristiana més important. 

Malgrat el seu origen marcadament religiós, amb la missa del gall com a element central, 
que a la nostra illa incorpora el Cant de la Sibil·la, tradició que es remunta a l'edat mitjana, 
sent un drama litúrgic que enriqueix les Matines de Nadal i que relata com serà la fi del 
Món i el dia del judici final (declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la 
UNESCO el 2010), Nadal ha esdevingut una tradició que se celebra arreu del món, fins i 
tot per gent que no pertany a cap religió cristiana, com és el cas de la Xina i el Japó.

En català, la paraula Nadal ve de "natalici", "naixement", Navidad en castellà; Christmas 
li diuen els anglosaxons, que significa "missa de Crist", i en alemany la festa s'anomena 
Weihnacht, que vol dir "nit de benedicció". A l'hemisferi nord, Nadal coincideix, més o 
menys, amb el solstici d'hivern, tradicionalment temps de retrobaments, d'estar a casa i 
en família. També de sumir-nos en el remolí comercial associat a les icones i símbols més 
significatius d'aquesta celebració, propis o importats, com l'arbre de Nadal, els Reis d'Orient, 
el betlem o pessebre, Santa Claus o Pare Noel, les nadales, les postals de Nadal, la neu, 
però, sobretot, a la compra compulsiva de regals i al seguit d'àpats que acompanyen cada 
una de les jornades festives que s'allarguen fins a l'esperada arribada de Melcior, Gaspar 
i Baltasar.

Però, com ja us comentava al darrer butlletí, 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-vuit de desembre!

Ja sé que em repetesc molt, però no puc deixar d'insistir que la nit de s'arengada és la 
nostra manera particular de celebrar el Nadal, en contrapartida a tantes jornades festives 
i festeres, sobrecarregades d'excessos, de trulls i de sorolls. És l'humil àpat que té com a 
protagonista principal aquesta simpàtica sardineta salada en salmorra.

Tampoc puc deixar de recordar-vos que a la nostra festa del vint-i-vuit de desembre, a 
més d'alimentar-nos físicament, ho farem espiritualment, omplint de màgia i il·lusió aquesta 
nit tan especial per a nosaltres, doncs en aquesta edició, la vetllada estarà animada pels 
jocs de màgia i d’il·lusionisme que ens oferiran (ens oferirem) tots els assistents a tan 
singular reunió, segur que viurem una altra nit divertida i inoblidable, servint sense cap 
dubte de meravellosa cloenda d'aquest 2017 en el qual la nostra associació ha superat 
tres dècades d'existència. No us ho perdeu!



del patrimoni. Els seus objectius són: Conservar, 
catalogar, restaurar i exhibir els fons materials 
presents i futurs i els documents i béns de valor 
històric o artístic que tenguin relació amb el ferrocarril. 
Difondre tots els aspectes culturals relacionats amb 
el ferrocarril i els beneficis socioeconòmics i 
mediambientals d'aquest mitjà de transport. Fomentar 
la investigació sobre els transports públics i col·lectius 
i el coneixement i la utilització per la societat del 
transport ferroviari i crear unes instal·lacions 
museològiques adequades per a la custòdia i posada 
en valor del patrimoni ferroviari.

Mallorca va arribar a ser una de les illes més 
ferroviàries del mediterrani, arribant-se a aquesta 
situació després d'una llarga història rica en iniciatives 
i projectes. El primer ferrocarril va circular entre 
Palma i Inca el dia 24 de febrer de 1875, arrossegat 
per una locomotora de fabricació anglesa adquirida 
a preu d'oportunitat per la nova i flamant "Sociedad 
del Ferro-Carril de Mallorca" i que anomenaren 
"Mallorca".

La xarxa mallorquina es va anar estenent gradualment 
fins al 1931, arribant a tenir més de 280 km de carril, 
que cobrien uns 250 km d'itineraris ferroviaris. Així 
i tot, gran part dels projectes ferroviaris varen quedar 
sense executar, tant a les últimes dècades del segle 
XIX com a les primeres del segle XX; malgrat tot, la 
que es va arribar a construir va ser suficient per 
garantir unes condicions adequades de mobilitat al 
llarg del territori illenc.

Digau-li tremolí, terbolí o 
trempallamps, tant se val! Leonardo 
Baldovino Vara, secretari de la 
Fundació Ferrocaib, va arribar amb 
el motor a tota màquina i ens va 
arrossegar, durant dues hores 
llargues, dins d'un cotxe de primera 
a través d'un territori ferroviari, farcit 
d'història i de cultura, per la línia 
imaginària i meravellosa dels 
ferrocarrils històrics que ells 
atresoren entre la ciutat de Palma 
i el poble de Son Carrió. Nosaltres 
simplement ens deixàrem dur.

La Fundació Ferrocaib per a la 
preservació, estudi i recuperació 
del patrimoni ferroviari i industrial 
de les Illes Balears, fou fundada 
l'any 2008 per l'Associació d'Amics 
del ferrocarril de Balears, 
actualment componen el seu 
patronat la mateixa Associació, 
Serveis Ferroviaris de Mallorca i 
diverses persones físiques 
vinculades al món de la preservació

Santi Hernaiz - Palma.

Leonardo Baldovino Vara.    Foto: A. Zaragoza.

Un moment de la tertúlia.                                     Foto: Àngel Zaragoza.



ocorregut en un pas a nivell a Petra va motivar la 
suspensió "provisional" del servei fins a Manacor i 
Artà, que FEVE va justificar pel deficient estat de la 
via, l'última renovació de la qual datava del 1927. 
Finalment, el 1981 es va suspendre, també 
"provisionalment", el servei en el tram entre Inca i 
Sa Pobla.

Menció a part mereixen els tramvies de Ciutat, la 
seva història comença el 1891 amb la fundació de 
la “Sociedad Mallorquina de Tranvías”, amb dotze 
unitats adquirides a Liverpool i mogudes amb mules. 
Però és a partir del 1914, amb la creació de la 
“Sociedad General de Tranvías Eléctricos 
Interurbanos de Palma SA”, que es modernitza el 
servei i s'inaugura la primera línia de tramvia elèctric, 
és el mes de juliol de 1916. Fins a 42 tramvies varen 
funcionar a la ciutat fins al 1958, any en què varen 
ser substituïts per 53 flamants autobusos nous.

Avui en dia, la Fundació Ferrocaib fa una intensa 
tasca de recuperació del patrimoni ferroviari històric 
amb estreta col·laboració amb els Serveis Ferroviaris 
de Mallorca.

Fonts:
Leonardo Baldovino Vara.
Fundació Ferrocaib.
Publicacions de Pere J. Brunet i de Nicolau S. Cañellas Serrano.

Després de la primera línia de 
Palma a Inca, el 1877 es va 
inaugurar la de Palma al Port, el 
1878 la d'Inca a l'Enllaç, el mateix 
any la de l'Enllaç a Sineu i la de 
l'Enllaç a Sa Pobla, el 1879 la de 
Sineu a Manacor, el 1881 la de 
Consell a Alaró i el 1897 la de 
Santa Maria a Felanitx. 

Ja en el segle XX es va inaugurar 
la línia de Palma a Sóller, el 1912, 
que un any més tard arribaria al 
seu port. El 1916 es va obrir la línia 
de Palma a Llucmajor, que un any 
després arribaria a Campos i 
Santanyí. El 1921 va entrar en 
funcionament la línia de Manacor 
a Son Servera i Artà i finalment el 
1931 es va inaugurar la segona 
via d'Inca a Palma i el túnel que 
connectava amb el port de Ciutat, 
tancant l'època daurada del 
transport ferroviari illenc.

L'arribada a Mallorca del transport 
motoritzat per carretera va iniciar 
la lenta agonia del ferrocarril. La 
competència de la carretera va 
arruïnar a la majoria de les línies 
ferroviàries de Mallorca. 

El 1951, davant l'imminent 
tancament dels serveis, l'Estat es 
va fer càrrec dels ferrocarrils de 
Mallorca. Únicament va subsistir 
com a empresa viable la línia de 
Palma a Sóller, que havia estat 
concebuda i orientada des dels 
seus orígens com a "ferrocarril 
turístic", i era l'única línia 
electrificada.

En la dècada dels seixanta es va 
perdre l'oportunitat de conservar 
la xarxa mallorquina de ferrocarrils 
i reorientar-la cap a la utilització 
turística. Malgrat la positiva 
experiència del tren de Sóller, 
l'administració central va iniciar el 
procés de desmantellament que 
en pocs anys va acabar amb 
gairebé la meitat de la xarxa. El 
1964 es va tancar la línia de Palma 
a Santanyí, el 1965 el túnel del port 
de Palma i el 1967 la línia de Santa 
Maria a Felanitx. El 1977 un 
accident mortal amb descarrilament

Un altre moment de la tertúlia.                            Foto: Àngel Zaragoza.

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



manifest de compromís anual per dur a terme al llarg 
del curs.

Acabada la celebració religiosa, l'Agrupament Reina 
Constança va convidar a tots els presents a xocolata 
i ensaïmades, que gaudírem en un ambient molt 
festiu per part de tots els reunits.

"Tu ets la llum del món", al so 
d'aquest himne, cantat per tots els 
escoltes que varen omplir el passat 
dia 16 l'església de Santa Catalina 
Tomàs, seu de l'Agrupament Reina 
Constança, i dins el marc del 
seixantè aniversari de la seva 
fundació, ens trobàrem gent de 
tots els agrupaments de Mallorca, 
així com de la Fundació Maria 
Ferret i de l'Aplec Scout, Escoltes 
Adults de Mallorca.

Va presidir la celebració Monsenyor 
Sebastià Taltavull, recentment 
anomenat Bisbe de Mallorca i que 
va voler tenir en aquesta reunió el 
seu primer contacte amb 
l'escoltisme mallorquí.

Ens va fer saber que ell també era 
escolta, des de la seva joventut a 
la Ciutadella de Menorca natal, i 
per això, en aquell acte, es trobava 
dins un ambient prou conegut per 
ell i molt valorat, ja que sempre a 
la seva vida han tingut molta 
importància els valors adquirits 
durant la seva etapa activa dins 
l'escoltisme. 

Amb les seves paraules i aquesta 
actitut tan propera, va aconseguir 
crear, entre els nins, els joves i els 
adults que participaren en l'acte en 
un ambient familiar i gens 
protocol·lari.

Per part d'alguns representants de 
cada agrupament i de les 
organitzacions reunides, es feren 
en primer lloc algunes peticions de 
perdó, així com posteriorment les 
pregàries dels fidels i al final el

Pere J. Serna - Palma.

El bisbe Sebastià Taltavull dirigint-se als congregats.  Foto: P. J. Serna.

La llum de la Pau de Betlem.  Foto: Pere J. Serna.



CONVOCATÒRIA DE LA XXXI ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
(Per a tots els socis de l'Aplec Scout, Escoltisme Adult de Mallorca)	

Us convocam a la XXXI Assemblea General Ordinària de l'associació, segons el 
Capítol II dels seus estatuts, que tindrà lloc el diumenge 28 de gener de 2018 al Santuari 
de Lluc, a les 12.00 h en primera convocatòria i a les 12.30 h en segona.	

Ordre del dia:	

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'assemblea anterior.	
2. Lectura de la memòria de les activitats de l'any 2017.	
3. Estat econòmic del 2017 i pressupost per a l'any 2018.	
4. Elecció de càrrecs, si s'escau, de la Junta Directiva.	
5. Torn obert de paraula.

Iolanda Trilla Belmonte
Secretaria de l'Aplec Scout

Palma a 18 de desembre del 2018.

Art. 7è- Són drets dels socis:

A. Assistir amb veu i vot a les assemblees.
B. Presentar proposicions per al govern i l'administració de l'associació a les assemblees 
o a altres instàncies de la direcció de l'Aplec Scout.

Notes d'interès de la XXXI Assemblea General Ordinària:

Pels que veniu el dissabte 27, ens trobarem a les 18.30 h davant la porta principal del 
Santuari. Els que us incorporeu el diumenge 28, ens trobarem a les 11.00 h a l'ofici.

Qui tengui dificultat de transport que telefoni abans del dia 22 de gener a Neus Pujol (610 
605 988) per repartir la gent en els cotxes disponibles.

Per reservar les cel·les podeu fer-ho avisant als Cassanyes per telèfon (971 513 385), és 
necessari reservar-les amb antelació, data límit el 09 de gener, si algú es decideix després 
d'aquesta data, pot fer la reserva directament al Santuari de Lluc (tel. 971 871 525).

El sopar del dissabte és individual (heu de dur coses per compartir) en acabar gaudirem 
de la vetllada habitual.

El diumenge després de berenar farem l'acostumada volta matutina i assistirem a l'ofici 
de les 11.00 h.

El dinar del diumenge serà l'institucionalitzat arròs brut comunitari. Heu de dur el "fondo" 
fet, cada un el seu, i després, com mana la tradició, els ajuntarem tots i farem el millor i 
més brut dels arrossos. L'associació porta l'arròs i les postres.

Estimats socis, l'assemblea general és l'acte més important de l'associació, per 
aquest motiu us esperam a tots el dia 28 de gener a la sala de pares dels Blauets del
Santuari de Lluc.



part d'aquesta organització d'exploradores. De fet, 
totes les dones que han ocupat el càrrec de secretària 
d'Estat a la Casa Blanca ho van ser: Madeleine 
Albright, Condoleezza Rice i Hillary Clinton. Ergo, 
ser una girl scout no treu 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

Gairebé 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, titulat: 

Què els hi van donar a menjar?

Hillary volia ser jugadora de beisbol 
o astronauta, professions d’al·lots. 
Però el seu pare, d'idees molt 
conservadores, va considerar que 
el millor per a ella era l'escoltisme... 
així, de pas, li treia 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 
girl 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 treure-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

Introduït i traduït per Embat.Bunyola.

1940. Guia Scout saludant i pòster de l’època anunciant les famoses
galetes amb les quals es recapten doblers per finançar activitats.

Hillary Clinton el 1996, amb un grup de girl scouts de Lebanon (New 
Hampshire).



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!

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? De Hillary Clinton a Susan 
Wojcick, CEO de YouTube, passant 
per la reina Sofia o la mateixa 
Cospedal, sembla que es repeteix 
la història. A totes els 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 noies: avui 
aquesta Associació Mundial de 
Guies Scouts és l'organització 
voluntària més gran del món i 
representa a més de 10 milions de

1922. Al centre de la imatge Olave Baden-Powell davant el Palau de
Buckingham amb un regal per a la princesa Maria.



Estic content, sí molt content, cada any quan arriba aquest temps, visc un dels moments 
més agradables de tot l'any. Poder contemplar l'entrega dels premis de la Fundació Maria 
Ferret (FMF). És una nit màgica per a mi. Ah!, no m'he presentat!, perdonau, som l'esperit 
del Parc Tecnològic, ningú em veu però jo estic per tot l'edifici i amb gust contempl una 
entrega de premis, senzills, però molt sentits. Aquesta gent d'any en any ho fan millor. Tot 
ben preparat i en un plisplàs tot arreglat. Després un petit refrigeri i molt de compartir entre 
els convidats. Enguany hi havia representants del Moviment, l'Aplec i molts d'agrupaments, 
feia goig veure sa flama de l'escoltisme viva, més encesa que mai. I enguany un convidat 
especial... però jo no diré res més que sia n'Àngel Zaragoza, President de la Fundació, 
que us expliqui a continuació tot el que fa relació amb els premis i convidats d'enguany.

Premis Fundació Maria Ferret 2017
24a edició

Premis del concurs de fotografia: El lema d'enguany era: "Fe, Educació i País".

Categoria Maria Ferret:

1r premi per a la fotografia titulada: "Valors".
Autor: Andreu Perelló Bestard,
de l'Agrupament Pedra Viva (Recull el premi Llorenç Llabrés).

2n premi per a la fotografia titulada: "Sense títol".
Autor: Jorge Luís Guirado.

Categoria Premi Jove:

1r premi per a la fotografia titulada: "Sense títol".
Autora: Mireia Cañellas, de l'Agrupament Ramon Llull.

2n premi per a la fotografia titulada: "Un cop més 
aconseguit".

Autor: Jaume Perelló, 
pioner de l'Agrupament Pedra Viva.

Reconeixement especial:

A la feina feta pel grup de voluntaris, encapçalats per caps de l'agrupament 
Eladi Homs, en el camp de refugiats de Vasilika a Idomedi (sud de Grècia) 
i a la seva posterior feina a Mallorca per sensibilitzar a la societat damunt 
el greu problema dels refugiats. Recull el reconeixement Marta Serra.

Premi Eladi Homs, que es concedeix a un col·lectiu escolta o a altres col·lectius que hagin 
destacat per una iniciativa, experiència o tasca realitzada en benefici de l'Escoltisme i el 
Guiatge de Mallorca. El jurat ho ha declarat desert.

Per part del patronat, volem creure que la manca de propostes al premi, no ve donada 
perquè els nostres escoltes enguany no hagin fet res digne de destacar, dins els nostres 
caus es fa molta feina, activitats, projectes, campaments i iniciatives en benefici de 
l'escoltisme i de la societat que ens revolta. Tenim per costum fer la nostra feina sense 
massa renou i segurament és un valor que ens caracteritza davant d’altres associacions,



però així com tenim les eines de progrés personal dins les nostres unitats, està molt bé 
també reconèixer la feina feta per un col·lectiu determinat. Esperam i desitjam que en les 
vinents edicions del premis puguem triar entre un munt de propostes.

Premi Maria Ferret, que es concedeix a una persona 
o persones que s'hagin distingit dins el Moviment 
Escolta i el Guiatge de Mallorca, per la seva dedicació 
i entrega a l'Escoltisme i el Guiatge mallorquí.

El jurat ha decidit atorgar el Premi Maria Ferret 2017, 
al Senyor Antoni Noguera Ortega, escolta dels 
agrupaments Reina Constança de Mallorca i Eladi 
Homs i actual batlle de Palma.

I el setè dia va descansar... 

Ens crèiem que tot ja estava fet, que estàvem a prop d'aconseguir les fites marcades, 
inclús per un moment, vàrem pensar que érem capaços de deixar un món millor del que 
havíem trobat. Però de cop ens han obert els ulls i ens hem trobat de cara amb la realitat, 
ens hem vist al carrer, reclamant amb força i ràbia "Democràcia, llibertat pels presos polítics" 
o reivindicant la nostra identitat com a país. Manifestacions que molts de nosaltres teníem 
al nostre record en imatges en blanc i negre i que ara ja són en color. Però les consignes 
d'ara són les mateixes que alguns de nosaltres ja havíem guardat al nostre baül dels 
records. I aquest reflex de la societat actual, també és vàlid per l'Escoltisme i en conseqüència 
per la FMF. Després de quasi vint-i-cinc anys de caminar, ens hem adonat que ens haurem 
de posar les piles i lluitar per aconseguir coses que creiem ja assolides. Coses com que 
els nostres al·lots i al·lotes puguin gaudir dels espais naturals que tenim a la nostra terra.

És d'agrair la feina feta per les institucions per protegir el nostre territori, aconseguint una 
Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, però volem pensar que aquests llocs no 
tan sols han de servir com imatge de publicitat de l'illa, sinó que demanam poder gaudir-
los amb les condicions que les institucions ens diguin. Però que el fet de muntar una tenda 
de campanya o caminar per la Serra no sigui delicte d'infracció de l'article corresponent. 
Per tot això ens posam al servei de les institucions per ajudar en tot el que calgui, i junts 
aconseguir que els joves d'avui gaudeixin de la nostra terra d'una manera responsable i 
respectuosa. Podem oferir la nostra experiència en l'educació en el lleure, amb més de 
60 anys de camí com a Moviment i 25 anys com a Fundació, fent custòdia del territori.

Per una altra banda, s'obre una nova etapa per fer feina de costat amb el Moviment Escolta 
i Guiatge de Mallorca. Etapa esperançadora amb objectius comuns on Moviment, Aplec i 
Fundació han de caminar junts. Cal no deixar de costat les nostres relacions amb les 

distintes associacions Escoltes. Quatre Vents és 
segurament una bona eina per aconseguir-ho i ens 
ha mostrat la seva voluntat de fer feina junts.

Per això no val descansar, perquè res està fet. Per 
la nostra part ens comprometem a reinventar la 
Fundació Maria Ferret les vegades que facin falta 
però sempre sense renunciar als principis de la seva 
constitució de la qual aviat celebrarem els 25 anys.

Àngel Zaragoza, President de la Fundació.
Gran assistència de públic a l’acte de lliurament 
dels Premis 2017.        Foto. Faust Frau.

Fotografies dels premis realitzades per: Faust Frau.



Crònica 8, pensaments

Estimar és desitjar la felicitat de l'altre, malgrat 

el camí per aconseguir-la no passi per ca 

teva.

 Cròniques viatgeres de Mateu Barceló

Foto: Mateu Barceló.



Molt fred sol esser es gener,
i es febrer per lo semblant;

pel març plou de tant en quant,
pel ‘bril s'aigo ja cau bé;

en el maig m'ajuntaré
en el juny ja segaré

i pel juliol batré,
d'agost figues menjaré

per entrar grans a setembre;
d'octubre pas a novembre,

i a desembre acabaré,
i gràcies a Déu faré

com he passat aquest any,
i si no tenc ningun dany,
un altre en començaré.

 Refranys recopilats per Faust Frau

                                Foto: Santi Hernaiz

Octubre, novembre, desembre,
gener, febrer, març, abril, maig,
juny, juliol, me’n vaig,
adios agost i setembre.

M. Sanchis Guarner.

Tots vivim baix el mateix cel, però ningú té el mateix horitzó.

Konrad Adenauer.

Com més fort me bufaràs, més me faràs enfadar
i alerta si et puc agafar, llavors sí que espolsaràs.

Solució a l’endevinalla de desembre: Un didal.



Dors del cromo núm. 24

MATALASSOS DE CAMPANYA

Per fer un matalàs de campanya plantaran els Exploradors en terra set estaquetes 
de 0,50 m, dos a un costat reunides per un travesser, i cinc distants uns 7 metres. Les 
cinc estaquetes queden unides al travesser per forts cordills paral·lels i molts tirants. 
Des del travesser i dels mateixos punts de subjecció parteixen altres cinc cordills, 
d'uns 8 metres de llarg, que es mantenen paral·lels per efecte d'una barra de fusta 
que sosté l'Explorador i a la qual van també lligats. El primer Explorador sosté la barra, 
i l'altre està encarregat de col·locar la palla, vímets, canyes, etc. que constitueixen el 
matalàs. A aquest efecte, el primer deixa penjar els cordills movibles lleugerament per 
sota dels cordills fixos subjectes a les estaquetes, i entre els dos jocs de cordills 
col·loca l'altre una capa de palla més o menys compacta. El primer individu remunta 
llavors la barra unint els dos jocs de cordills, i per acabar la compressió torna enrere 
cap a les dues estaquetes exercint una tracció en oposat sentit: la palla queda subjecta 
per tres cordellines.

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

Història de l’escoltisme



Mes de gener 2018

Dia 30,	 dissabte: 	 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.
 		

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

Hora:		 09.00. 	
Transport: 	 Vehicles particulars.	
Dinar: 		 Dinarem a un restaurant de la zona.

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Previsió mes de febrer
Dia 05,	 dilluns: 	 Sopar Tertúlia.

Dia 11,	 diumenge: 	 Activitat.

Dia 12,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.

Dia 22,	 dijous: 		 Dia Internacional del Pensament.

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

Dia 27,	 dissabte: 	 XXXI Jornada prèvia a l’Assemblea de Lluc.	
Hora: 		 18:30.	
Lloc: 		 Santuari de Lluc. 

Dia 28,	 diumenge: 	 XXXI Assemblea General de l’Aplec Scout a Lluc.  	
Hora: 		 12:00.	
Lloc: 		 Santuari de Lluc.

Mes de desembre 2017

Mes de gener 2018



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.


