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Començaré a fer una cosa que mai se m'hagués ocorregut, però m'he dit: ho he de provar! 
Mem que surt i si som capaç de fer-ho.

El meu no és precisament expressar-me amb claredat i molt manco donar a entendre el 
que em passa pel cap. Sempre he envejat a aquelles persones que saben transmetre tot 
el que pensen i opinen i, sobretot, emprant les paraules adequades a l'hora d'exposar-les. 
Però bé, supòs que també és qüestió de practicar i, tal volta, perdre la por de dir el que 
una pensa i deixar de preocupar-se del que diran... que és una ximpleria, per aquesta raó 
he deixat moltes vegades de dir la meva. Moltes vegades he pensat que, quasi sempre, 
és millor estar calladeta i passar el més desapercebuda possible, tanmateix facis el que 
facis o diguis el que diguis, sempre hi haurà algú que hi trobi que dir. Au idò, sense por i 
a veure què surt. 

Hem començat un nou any i un cop acabades les festes de Nadal i Reis, ara toca la de 
la nostra Ciutat, Sant Sebastià. Després de passar una bona vetllada amb amics, amb una 
bona torrada en un lloc bastant tranquil, però que no hi va faltar de res, fins i tot una petita 
colla de dimonis que varen amenitzar la festa, vaig decidir anar a fer una volta pel trull del 
centre i quedar a veure un concert dels molts que hi havia la nit de la revetlla.

Ja només arribar al lloc, una cèntrica plaça de la ciutat, es va fer evident que era del tot 
impossible donar una passa entre la gent si no anaves fent amb els braços el mateix que 
fas quan vas a nedar. Però això no em va fer desistir, trepitjant tota casta de deixalles, 
llaunes, ampolles i altres rebutjos, vaig aconseguir arribar just davant de l'escenari. Idò bé, 
un cop aconseguida aquesta proesa, jo ben contenta perquè ho veuria d'allò més bé, em 
vaig disposar a seguir atentament l'actuació de la banda de torn. Quina ingenuïtat! Just 
abans de començar i pegant ullades per tot el meu voltant, em vaig dir: però que faig jo 
aquí amb tot aquest personal!!, tots cridant, botant, bevent... però, ja estava allà i em vaig 
quedar. 

De sobte, només començar el concert, em va envair un estat de pànic esgarrifós, la munió 
de gent que m'envoltava es començà a desplaçar desbocadament de costat a costat, jo 
pareixia un titella, anant avant i enrere, empenta va, empenta ve, esquitxades de brou pel 
clatell i embranzides de personal passat de rosca, la meva cara ho deia tot! Una joveneta 
a prop meu em feia senyes exageradament perquè passés una mica més endavant, 
alarmada volia protegir-me, però jo no ho vaig poder suportar. Sense esperar que acabés 
la primera cançó, i un altre cop fent braçades desesperades per intentar deixar enrere 
aquella massa humana, em vaig dirigir cap a l'exterior d'aquella onada de braços i caps 
incontrolats, finalment vaig aconseguir alliberar-me i sortir, fugint escapada cap a casa.

Conclusió, cada cosa al seu temps! I no, no em fan enveja, hi ha moltes maneres de passar-
ho bé, cadascú ho fa com vol, però a la nostra edat, a segons quines bauxes, ja no hi tenim 
cabuda.

Iolanda Trilla.



-Un gran i gros Rei Salomó ens explica un conte 
màgic amb final desconcertant. 

-L'enigmàtica Ioli del Ganxet ens deixa embadalits 
amb un joc de cordes, nusos i anelles fantàstic.

Els participants foren molts, és clar, 
motivats pels magnífics trofeus que, 
en les seves versions màgiques de 
bronze, argent i or, estaven en joc. 
Una vegada constituït el jurat, que 
jura i perjura que actuarà sense 
coaccions ni admetrà sobres, 
comença la funció!

Certament es respira un màgic i 
gran ambient, col·locam les cadires 
en una mena de semicercle per a 
poder tenir una bona visió de l'espai 
escènic, tothom expectant. La 
presentadora comença anunciant 
als participants traient un conill de 
la xistera! 
Començam bé!

Fidels a les tradicions ens reunim com cada any el dia dels Sants Innocents per celebrar 
les festes i donar-nos els molts d'anys. Enguany hem decidit que sigui una nit màgica i per 
això hem convocat un concurs de màgics i màgiques per tal que ens facin gaudir de la 
fascinació i prodigis dels seus trucs i mangarrufes.

Així que, després del clàssic sopar de pa amb oli i companyia i les habituals arengades 
torrades, tot reforçat amb un bon vinet i tancat per una boníssima ensaïmada de cabell 
d'àngel ens disposam a passar una gran i màgica vetllada.

Embat - Bunyola. Començant a sopar.                                              Foto: Àngel Zaragoza.

Els membres del jurat.                                          Foto: Àngel Zaragoza.

La presentadora (Neus Pujol).Foto: À. Zaragoza.

El Rei Salomó (Santi Hernaiz).                             Foto: Àngel Zaragoza.



-La sorprenent Maraia Comei ens 
fa un joc de triler mai vist.

-El gran Eddy Mor intenta fer un 
joc de cartes que no li surt.

-Però l'endevinador de Pier Garó, 
en Pere Llorità, sap el que pensa 
la gent.

El Mag Gros (Jaume Mir).    Foto: À.Zaragoza.

-La nostra estimada Cigonya Comediant ens fa un 
joc exprés.

-El simpàtic, graciós i popular professor Wibbels ens 
fa un joc d'ous espectacular.

-Es Capell Màgic fa les delícies de petits i grans amb 
un joc de cartes.

-El Mag Gros fa passar una bolla d'un tassó a un 
altre sense tocar-la.

-I per acabar la Panthera Costitxensis ens va fer 
sumar, restar i multiplicar i ens deixa bocabadats.

I fins aquí el Gran Festival de la Màgia i l’il·lusionisme 
que acaba amb un fort aplaudiment de tots els 
assistents.

Maraia Comei (Maria Gacies).  F: À.Zaragoza.

Eddy Mor (Eduard Mas).Foto: Àngel Zaragoza.

Panthera Costitxensis (Ramon Cassanyes).
                                      Foto: Àngel Zaragoza.

Pere Llorità (Pere Serna).     Foto: À.Zaragoza.



... finalment...

Espina d'Or per a: 
"Professor Wibbels".

Tots els guardonats se senten molt feliços i agraeixen al jurat els trofeus atorgats (algú diu 
que el posarà a la venda).

La veritat és que gaudírem d'una gran vetllada i ens ho passàrem molt bé, tant els qui

actuaren com els qui no. I que no decaigui.

Ara és l'hora del jurat que, amb la diligència més gran, honestedat, transparència i brevetat, 
després de les seves difícils deliberacions, farà saber el seu veredicte inapel·lable i atorgarà 
els prestigiosos i exclusius guardons, obres originals del valorat artista Embat.

Espina de Bronze per a: "Ioly del Ganxet".

Espina d'Argent per a: "Es Capell Màgic".

Ioli del Gantxet (Iolanda Trilla) reb el tercer 
premi de mans de l’artista Embat.
                                       Foto: Àngel Zaragoza.

El Capell Màgic (Àngel Zaragoza) reb el segon 
premi de mans de l’artista Embat.
                                               Foto: Faust Frau.

El Professor Wibbels (Faust Frau) reb el primer 
premi de mans del president de l’Aplec i de 
l’artista Embat.                 Foto: Àngel Zaragoza.



Però passava el temps i no venia ningú, férem alguna 
telefonada i res, feia fred i per 
moure'ns un poc anàrem fins al 
poble a veure si preníem un cafetet, 
a la fi poguérem establir contacte 
amb els encarregats i es veu que 
hi hagué un malentès, que l'un per 
l'altre no ho tenien clar i, en definitiva 
no hi havia possibilitat que vingués 
algú des de Palma a obrir i fer la 
visita.
Asseguts al cafè berenarem i 
comentarem la feta i decidirem, quin 
remei, donar per acabada l'eixida i 
en tot cas tornar a quedar, tot ben 

clar, per un altre dia.

I no n'hem parlat gens d'aquesta 
activitat, després de la tertúlia del 
mes de desembre, volíem anar a 
veure i conèixer l'excel·lent col·leció 
de vehicles ferroviaris i a rebre'n 
explicacions de la seva història i 
l'impacte que va tenir el ferrocarril 
en l'economia i la societat des del 
1874 fins al present.

Pot ser que la data del 30 de 
desembre no fos la més adient 
però és el dia que la visita guiada 
a les instal·lacions ferroviàries de 
Son Carrió és gratuïta i, cap allà 
que ens n'hi anam.

Ens trobam a Son Carrió, davant 
la gran nau construïda com a taller 
de suport per al frustrat tren de 
Llevant que la fundació Ferrocaib 
dedica a la recuperació del 
patrimoni ferroviari de Mallorca, tot 
esperant al Sr. Baldovino o a qui 
ell hagués encarregat la visita, 
mentre esperàvem anàvem parlant 
del que ens havia explicat a la 
tertúlia, coneguérem gent nova que 
venia per primera vegada, que si 
havia estat fàcil o no el camí, etc. Antiga estació del tren.                                                        Foto: Embat.

Embat - Bunyola.

Antiga estació del tren.                                                       Foto: Embat.

Indicació de son Carrió.                                                      Foto: Embat.



Entre les seves publicacions destaquen Medicina 
Homeopàtica (Libros Cúpula), Glosses i plantes 
medicinals (Olañeta Editor), Tradicions de les Illes 
Balears (Edicions de Turisme Cultural) i Flora 
Medicinal de les Illes Balears (Tesi Doctoral, UIB).

Va ser molt fàcil parlar amb ell i tot d'una acceptà la 
invitació de l'Aplec de venir a parlar-nos del seu tema 
estrella, les plantes medicinals, és un fel defensor 
de la medicina homeopàtica, encara que considera 
que la medicina convencional i l'homeòpata poden 
ser complementàries i pensa que és qüestió de temps 
que les dues pràctiques s'integrin. 

El doctor Amengual, que ha viatjat per països de tot 
el món, també és especialista en acupuntura, domina 
set idiomes i practica diverses tècniques d'arts 
marcials. És una persona afable i discreta, però quan 
parla de les plantes s'apassiona i transmet la seva 
passió als qui l'escoltam, ens va dir que s'ha de tenir

Avui hem tingut el plaer de tenir 
entre nosaltres al Dr. Carles 
Amengual i Vicens, natural i veí de 
Selva, expert en medicina 
homeòpata, molt ben considerat 
en tot el món. És llicenciat en 
Biologia per la Universitat de les 
Illes Balears, en Humanitats per la 
Universitat Oberta de Catalunya, 
en Medicina i Cirurgia per la 
Universitat de Barcelona, en 
Estudis d'Àsia Oriental per la 
Universitat Oberta de Catalunya, i 
en Ciències Religioses per la 
Facultat de Teologia de Catalunya.

És especialista en Homeopatia, en 
Acupuntura i en medicina tibetana, 
a més de ser tot un expert en 
plantes medicinals.

Embat.Bunyola.

Un moment de la tertúlia.                                                                                                                        Foto: Àngel Zaragoza.



L'objectiu principal és que els infants, a més de fruir 
d'uns dies inoblidables i a través del joc reforcin els 
seus coneixements d'anglès i aprenguin a conviure, 
compartir, respectar i valorar el que són i el que tenen. 

Va dir-nos que en la preparació del camp va aplicar 
moltes pràctiques, jocs i valors del llibre de B.P. 
Escoltisme per a al·lots.

Una tertúlia molt enriquidora, interessant i amena, 
varen ser moltes les preguntes, consultes i 
intervencions dels companys que compartirem la nit.

Moltes gràcies Carles per ensenyar-nos tant en tan 
poc temps, un plaer.

consciència plena del que estam 
fent, si estam per una cosa s'ha 
d'estar per aquesta cosa i res més, 
ens hem d'entusiasmar amb tot el 
que fem i fer-ho bé.

El seu coneixement de les plantes 
medicinals és molt extens, crec 
que va dir que a les Balears en 
tenim més de 600, ens va 
sorprendre la seva recerca de cites 
botàniques a diferents obres 
literàries i encara més sorprenent 
és que entre les obres de W. 
Shakespeare, especialment a 
Hamlet, les de M. de Cervantes, 
especialment a El Quijote i a les 
Rondalles Mallorquines recopilades 
per Mn. Alcover, n'hi hagi més a 
les Rondalles, sols pels títols:
Na Magraneta, La Flor Romanial, 
Es poal florit, L'amor de les tres 
taronges, Mestre Jaume Figuereta, 
S'hort des Gabre, Madò Fonoiassa, 
Ets aglans ses carabasses i Sant 
Pere, Ses tres flors, etc.

Com que li demanarem que parlés 
d'herbes i salut, i ho va fer 
profusament, i també de projectes, 
ens va explicar la seva 
col·laboració com a director a 
l'English Camp Lluc, un 
campament per a nins i joves i 
famílies que es du a terme al 
Santuari de Lluc des del 2011.

El Dr. Carles Amengual. Foto: Àngel Zaragoza.

El ponent amb la ceràmica de l’Aplec.                 Foto: Àngel Zaragoza.



Ara bé, si 
en un 
àmbit no 
només no hem avançat sinó que hem anat enrere, 
ha estat en la qüestió dels refugiats: aturat el front 
de Grècia, gràcies a unes negociacions vergonyoses 
de la Unió Europea amb Turquia, la desesperació 
ha fet que aquells que cerquen una vida digna hagin 
optat per vies més perilloses, especialment la italiana 
i, de vegades, fins i tot la que té com a meta les 
nostres costes. La xifra de les víctimes mortals ens 
és desconeguda, queda enfonsada a les aigües de 
la mar Mediterrània, juntament amb les embarcacions 
i els seus ocupants. 

Enguany també hem conegut les condicions 
d'esclavatge a què són sotmeses moltes d'aquestes 
persones, abans d'iniciar el seu viatge incert, a la 
costa de Líbia, un altre dels països que rep 
compensacions de la Unió Europea per alliberar-nos 
del problema. Els països membres de la UE 
incompleixen reiteradament els seus propis acords. 
i quan els refugiats aconsegueixen arribar, malgrat 
les traves, se'ls tracta com a delinqüents i se'ls priva 
de llibertat confinant-los en centres d'internament.

No podem, ni volem, callar i mirar cap a una altra 
banda davant d'aquesta situació d'injustícia flagrant. 
Per això, convocats pel Consell de Mallorca i amb el 
suport i la col·laboració del Fons Mallorquí de 
Solidaritat i d'Amnistia Internacional, es repeteix 
aquesta iniciativa simbòlica i solidària per reiterar el 
nostre compromís en la defensa del patrimoni històric 
i del caràcter universal i inalienable dels drets humans.

L'escoltisme i el guiatge de Mallorca també ens hem 
volgut adherir a aquesta jornada i afegir el nostre 
clam a totes aquestes veus que criden contra la 
iniquitat i la indiferència internacional. El Moviment 
Escolta i el Guiatge, la Fundació Maria Ferret i l'Aplec 
Scout ens hem afegit solidàriament a aquesta jornada 
de fum i foc, assumint com a pròpies totes les 
reivindicacions expressades al manifest "Torres de 
defensa pels drets humans 2018".

Fa tot just un any, centenars de 
persones es congregaren al voltant 
de les torres de defensa que 
delimiten el nostre territori, amb la 
intenció de donar-les vida després 
de segles d'inactivitat, en resposta 
a la crida del professorat de l'IES 
Marratxí i dels membres de la 
Societat Balear de Matemàtiques.
Però no era l'únic objectiu 
d'aquesta iniciativa simbòlica, 
també es volia acompanyar d'altres 
reivindicacions. Una històrica, per 
tal de recordar la figura de qui va 
idear el sistema de senyals que 
potenciava l'efectivitat de les torres, 
el manacorí Joan Binimelis; altre 
patrimonial, com a toc d'atenció 
sobre la situació de degradació en 
què es troben alguns d'aquests 
elements arquitectònics i la tercera, 
humanitària, per reclamar l'atenció 
sobre les condicions inhumanes i 
de privació de drets a què es veuen 
sotmesos milers d'éssers humans 
que protagonitzen allò que hem 
conegut com a crisi dels refugiats.

Enguany es repeteix l'experiència, 
ja que els fets no ens permeten 
ser gaire optimistes pel que fa a 
les demandes de la primera 
convocatòria, avui ens seguim 
trobant davant les mateixes 
reivindicacions, estructurals i, 
sobretot, humanitàries. En aquesta 
nova edició, el Consell de Mallorca 
s'ha posat al capdavant de la 
iniciativa, posant fil a l'agulla pel 
que fa a la defensa i a la 
restauració del patrimoni 
arquitectònic, per tal d'evitar la 
degradació de les preuades 
estructures.

Text extret del Manifest 2018.

L’Aplec al Cap de Salines (La Torre de Na Gosta fou 
esbucada el 1937).                        Foto: Aplec Scout.



 Cròniques i pensaments de Mateu Barceló

Foto: Mateu Barceló.

Pensament núm. 9

L'amistat és com un parell de botes, cal tenir-les sempre 
a punt per a trepitjar el camí i... hem d'estar a punt per a 
ser bota o... camí.

Ària 
“Lascia ch'io pianga"

de l’ópera Rinaldo 
(G. F. Hendel)

Deixa’m que plori
la meva cruel sort,
i que sospiri
la llibertat;

Que el dolor trenqui
aquestes cadenes
dels meus martiris
només per pietat. Rinaldo i Armida. Oli de L.P.F. Lagrenée.



Pescador de canya i moliner de vent, 
no necessiten notari per fer testament.

El bé i el mal, mai estan al mateix portal.

Sa panxa quan està plena 
no diu de que ho està.

Ses figues i ses amors, 
ses primeres són ses millors.

Qui renta es cap a s'ase, 
perd es temps i es lleixiu.

La frase del mes

Endevinalla

 Refranys recopilats per Faust Frau

Refranys 
de gener

El que és prudent és moderat, el que és moderat és constant, el que és 
constant és  impertorbable, el que és impertorbable viu sense tristesa, el que 
viu sense tristesa és feliç, doncs el prudent és feliç.

                                                                                           Sèneca

Cosa coseta, té un pam a dalt, dos a baix i un a cada costat.

Solució endevinalla anterior: El foc.

                                Foto: Santi Hernaiz



Dors del cromo núm. 25

Salvament d’aquells què s'ofeguen

De tots els casos en què un Explorador pugui veure's cridat a socórrer a un semblant 
seu, el que sol donar-se amb més freqüència és el d'haver de prestar auxili a persones 
en perill d'ofegar-se. Per intervenir útilment, ha de precedir a l'impuls una sèrie d'actes 
i de reflexions molt ràpides: si el salvador està vestit, ha de llevar-se ràpidament la 
jaqueta, l'armilla i, si és possible, les sabates. De seguida ha de dirigir-se, per darrere, 
al que s'ofega, agafar-ho per l'espatlla, prop del cisat, i empènyer-ho davant de si 
procurant mantenir-li el cap fora de l'aigua. El salvador no deu mai agafar per davant 
al que s'ofega, per evitar la tendència natural d'aquest a agarrar-se, paralitzant així 
els moviments del que va acudir a salvar-ho, i si per conseqüència d'un fals moviment 
ho aconseguís, el salvador no ha de vacil·lar a abandonar-ho un instant per tornar a 
agafar-ho per darrere, doncs va en això la vida de dues persones. Si la distància és 
llarga, cal agafar pels cabells al que s'ofega tornant-ho d'esquena a l'aigua.

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



"Per any nou, idees noves", aquest és el nostre compromís a l'Aplec per tal de fer 
més atractiu el nostre butlletí mes rere mes i aconseguir que els associats i amics 
l'esperin amb ganes de veure els seus continguts. Enguany iniciam una nova secció 
que té la intenció de descobrir, sobretot, els noms dels carrers de Palma, amb el seu 
historial toponímic. Possiblement, molts dels quals no els coneixem i d’altres, que tota 
la vida hem conegut, però no sabem d'on provenen els seus noms ni qui eren els 
personatges als quals estat dedicats.

La font bibliogràfica que utilitzarem principalment és l'obra de Gabriel Bibiloni "ELS 
CARRERS DE PALMA, TOPONÍMIA I PATRIMONI DE LA CIUTAT", i que amablement 
ens ha autoritzat a fer-ho.

Aquest primer mes i perquè és de justícia honorar les nostres arrels com a membres 
del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, dedicarem el primer capítol als fundadors, 
l'any 1956, de l'escoltisme modern a Mallorca i que com ja sabeu són n'Eladi Homs i 
Zimmer i na Maria Ferret i Espanyol. Ambdós tenen carrer dedicat a la seva recordança 
a Palma.

El carrer d'Eladi Homs va ser imposat 
el 13 de maig de 2008 i està situat a una 
travessia del costat esquerre del carrer 
General Riera, un cop passada la 
parròquia de Sant Francesc de Paula. 
Té entrada pel carrer del Camp Roig i sortida pel 
carrer de Ramon Serra (fundador de l'Escola 
d'Esplai) i en sentit paral·el al dit carrer General 
Riera.

El carrer de Maria Ferret va ser imposat el 29 de 
maig de 1997 i es troba a la zona de Son Busquets 
vora el complex de l'Ocimax. Té entrada pel carrer 
de la Gardènia i sortida al de l'Orquídia i va en 
sentit paral·lel al carrer de Sant Vicenç de Paul. 
Quan es va destapar la placa d'aquest carrer, es 
varen adonar per part de l'Ajuntament que la 
persona homenatjada era encara viva (va morir 
l'any 2012) rompent així la tradició d'incorporar 

al nomenclàtor sols noms de persones ja difuntes 
i al cap d'un temps d'haver succeït.

Font: "Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat", 
autor Gabriel Bibiloni. Per a més informació o per l'adquisició 

d'exemplars (a les llibreries està exhaurit) enllaçar amb 
http://bibiloni.cat/palma

 Secció conduïda per Pere J. Serna



Dia 10,	 dissabte: 	 VISITA A UN CONVENT DE CLAUSURA DE CIUTAT	
A la tertúlia del dia 05 decidirem, d’acord amb la Sra. Margarita Novo, el convent 

de clausura que visitarem, segons la disponibilitat.
 	 	

Lloc de trobada: A la font de la Rambla de Ciutat.	
Hora:		 Pendent de confirmació. 	
Transport: 

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 28,	 dijous: 		 Sopar de Pasqua.

Dia 12,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.	
Hora: 		 20:10.	
Lloc: 		 Carrer Seminari, 4.

Dia 22,	 dijous: 		 Dia internacional del Pensament.	
Tema:		 El Testament Vital.	
Hora: 		 19:30.	
Lloc: 		 La Biblioteca del MEGM, al carrer Seminari, 4 de Palma.	
Sopar:		 Al Restaurant Es Rebost Oms (carrer dels Oms, 52 de Palma).

Mes de febrer 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.


