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JUNTA DIRECTIVA DE L’APLEC:

Santi Hernaiz Alfosea President
Eduard Mas Bataller Vicepresident
Iolanda Trilla Belmonte Secretaria
Pere Joan Serna Soler Tresorer
Neus Pujol Maura Vocal
Maria Gacias Gilet  Vocal
Àngel Zaragoza Bennassar  Vocal
Bartomeu Alorda Ladaria Vocal
Mateu Barceló Pastor Vocal
Faust Frau Camacho Vocal
Carme Vidal Jaume Vocal

ACTIVITATS QUE REALITZA L’ASSOCIACIÓ:

- Sopar Tertúlia (mensual)
- Activitat: excursions i visites culturals (mensual)
- 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)
- Sant Jordi, patró dels escoltes (anual)
- Festa de l’estiu (anual)
- Sopar d’arengades, festa de Nadal (anual)
- Trobada d'Escoltes Adults de Catalunya, València
i Mallorca (biennal)
- Reunió Trilateral (amb FMF i MEGM)
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Que és un símbol?

Diu el diccionari de la llengua espanyola en la seva primera accepció: "Element o objecte
material que, per convenció o associació, es considera representatiu d'una entitat, d'una
idea, d'una certa condició, etc. La bandera és símbol de la pàtria. El colom és el símbol
de la pau". El diccionari català-valencià-balear és més rònec: "Cosa que es pren com a
signe figuratiu d'una altra".

I una bandera?

Tal volta perquè estic avesat a les seves definicions, m'agrada la redacció del català-
valencià-balear: "Tros de roba posat a una asta i que, per mitjà de colors o emblemes propis
d'una nació, confraria, institució o caporal militar o religiós, serveix com a senyal representatiu
o com insígnia que han de seguir els seus adherits".

Tot això ve al cas del debat generat per l'acudit d'un còmic en un programa de televisió
mocant-se amb la bandera espanyola, el qual ha hagut de declarar com imputat davant un
jutjat de Madrid, denunciat per un delicte d'odi i un altre d'ultratge als símbols d'Espanya,
previst en l'article 543 del Codi Penal i castigat amb penes de multa de fins a 12 mesos,
que s'acumula a altres fets precedents i que també han acabat en els tribunals: xiulades
a l'himne, cremes i insults a les banderes, etc. I sobre els quals diferents magistrats s'han
pronunciat amb resultats diversos.

Els acudits, les xiulades o altres accions semblants, poden ser més o menys encertades,
de mal gust o, inclòs, ofensius per a certes sensibilitats, però haurien de quedar emmarcades
en el si de la llibertat d'expressió, doncs en democràcia cal garantir fins i tot el dret de fer
el pallasso en públic i deixar de tractar als ciutadans i ciutadanes d'aquest país com a
persones immadures i sense criteri.

Els símbols imposats es fa difícil que siguin ben acollits i estimats per les persones i els
col·lectius; els humans ens sentim atrets per allò que ens agrada, que ens ajuda en la
nostra vivència i en la nostra convivència, pel que ens aporta felicitat en tota la immensa
amplitud de la paraula. No és la bandera la que ens fa feliços, un tros de roba penjada
d'una asta, és el que representa, el que hi ha darrere, és l'estructura de l'estat que ens ha
de proporcionar seguretat i felicitat com queda reflectit a la nostra constitució. Està l'estat
en aquest moment fomentant aquest sentiment envers els seus ciutadans? Està proporcionant
una educació que desenvolupi la personalitat humana i eduqui en el respecte, la convivència
i els drets i deures de les persones? Està garantint el dret al treball i a una remuneració
suficient per a satisfer les necessitats dels ciutadans i ciutadanes i les seves famílies? Està
garantint el dret a un habitatge digne i adequat per a tots els sectors de la societat, sobretot
pels més joves i els més desfavorits i està impedint l'especulació? Està protegint i defensant
la diversitat cultural i lingüística en l'àmbit de l'estat?

Tal volta, si totes aquestes respostes foren afirmatives, també els símbols serien més ben
acollits i estimats!

«De símbols i banderes»



pretenien la seva destrucció i, per descomptat, en
contra del criteri de la Fundació Aeronàutica
Mallorquina. A iniciativa d'aquest col·lectiu de
particulars, es va presentar i va aprovar pel Ple del
Ajuntament de Palma una Proposta de resolució per
recomanar al Consell de Mallorca, que no retirés la
Protecció del Coronado, la qual va ser aprovada per
unanimitat de tots els partits polítics presents, alguna
cosa bastant infreqüent, però alhora bonic i
esperançador.

A partir d'aquesta data, la presència en els diversos
mitjans de comunicació autonòmics i estatals va ser
constant. Diaris de tiratge local i nacional van
començar a parar esment al tema i a publicar notícies
referents a l'aparell. Agències de notícies, programes
de ràdio i televisió també es van fer ressò de la

Segons ens va ser narrat pel nostre
convidat, el Sr. Tomàs Gómez,
membre de l'associació "Museu
Aeronàutic Illes Balears", tot va
començar l'any 2008, a iniciativa
d'un grup de persones obstinades
en la protecció com ben catalogat
del Convair CV-990 Coronado de
l'extinta companyia aèria
mallorquina SPANTAX i, gràcies a
la seva perseverança, van
aconseguir una fita històrica, doncs
era la primera vegada que s'incloïa
com ben protegit un avió comercial.
Malgrat el gran assoliment
aconseguit inicialment, van passar
anys sense que cap òrgan públic
ni estament polític de rellevància
es preocupés pel seu estat, per
restaurar-ho o per realitzar alguna
iniciativa referent a la conservació
de l'aparell, el qual, en el seu
flagrant abandó, s'anava degradant
a marxes forçades. Per empitjorar
la situació, l'any 2016 la Fundació
Aeronàutica Mallorquina
(curiosament els qui haurien d'haver
intentat la seva restauració) va
presentar una petició al Consell
Insular per la descatalogació i
desprotecció de l'avió.

Va ser en aquest moment crític
quan un grup de "bojos entusiastes
del Coronado" van començar a
mobilitzar-se per aconseguir la
protecció i posterior restauració de
l'aeronau, orientant tots els seus
esforços a demostrar que l'avió era
recuperable, museísticament
parlant, i era possible la seva
rehabilitació, enfocant les seves
accions a desmentir l'estat de ruïna
que apuntaven aquells que

«Bojos pel Coronado»

Santi Hernaiz - Palma.

Un moment del sopar a l'Alféizar.                            Foto: Pere J. Serna.

Ell Sr. Tomàs Gómez i alguns tertulians.                Foto: Pere J. Serna.



iniciativa, així com redactors de la
premsa més especialitzada. Però,
sens dubte, Facebook va ser el
seu gran aliat en aquest projecte,
comptant amb un grup que
actualment ronda les 2350
persones interessades en el
projecte, i creixent dia a dia, a
través del qual milers de persones,
des de diferents punts del Planeta,
contacten amb ells, aportant
objectes i experiències heretades
dels seus pares o provinents
d'altres Coronados, efectuant
donacions perquè, a poc a poc, es
pugui anar retornant el seu aspecte
original a l'EC-BZO, creient en el
projecte, en el grup de persones
que ho duen a terme i, alhora,
pensant que és el millor perquè
aquests objectes deixin d'agafar
pols en una prestatgeria i tornin al
lloc que els correspon: el Coronado
de Spantax.

Paral·lelament, la iniciativa va
generar una sinergia amb algunes
empreses o persones que sense
tenir res que donar, quant a
objectes de l'avió, van aportar
materials per poder fer realitat la
restauració; paquets d'escates,
massilles, pintures, abrasius
sorrencs, eines, programes
informàtics en 3D, etc. Tot posat
en mans de l'expert més gran a
escala mundial en restauracions i
en concret d'aquest model d'avió:
Jordi Llorenç que, des de Sabadell,
viatja fins a Mallorca cada cert
temps, per ajudar-los d'una manera
incalculable en la restauració.

Tot l'enorme esforç que suposa
una empresa de tal envergadura,
està aconseguint que, a poc a poc,
el Coronado torni a ser el que va
ser i pugui arribar a ser, si les
Autoritats o el Sector Privat així ho
consideren, un museu visitable per
a totes les persones que ho van
conèixer volant (i les que no) i per
a futures generacions, perquè

puguin conèixer part del seu passat aeronàutic, doncs
recordem que Spantax va ser una de les companyies
xàrter que van fer possible que avui dia Balears sigui
una de les principals destinacions turístiques del
món, transportant a milions de turistes fins a les
nostres Illes i a Espanya.

L'avanç en la restauració i tot el material rebut, els
ha fet pensar, juntament amb la necessitat de poder
instal·lar l'avió en una zona visitable (actualment està
a la Base Aèria Militar de Son Sant Joan i per tant
en una Àrea Restringida), que podien aspirar a crear
un Museu Aeronàutic de les Illes Balears, insistint
que només existeixen quatre unitats senceres del
Convair Coronado al Món i només un sense restaurar,
el nostre. El lloc idoni, creuen que seria la finca de
Can Reviu, situada molt propera a l'aeroport, la qual
és propietat d'AENA i no té cap ús des de fa anys i
el nom: Museu Aeronàutic de Les Illes Balears Pere
de Son Gall, personatge llucmajorer, veritable inventor
del cometa gir-avió, que, diuen alguns historiadors,
va ser plagiat per De La Cierva, i al que consideram
de justícia restituir el seu nom, doncs no totes les
CCAA, ni tots els països poden enorgullir-se de ser
la terra on es va gestar, gràcies a un dels seus fills,
l'helicòpter.

El Sr. Tomàs Gómez parlant del Coronado.        Foto: Pere J. Serna.

Ventura Vaquer i Tomàs Gómez..                            Foto: Pere J. Serna.



Unes setmanes enrere us
comunicàvem amb tristor l'òbit del
nostre company Pep Oliver Vaquer.
En Pep era el que podríem dir un
activista silent, una d'aquestes
persones que no destaquen pel
que diuen sinó que ho fan pels
seus fets, encara que pocs, sols
els seus íntims, se n'adonin, perquè
aquest tipus de persones actuen
per vocació i mai cerquen, més
aviat ho rebutgen, altaveus i
propaganda i mai volen ser a
primera fila de res que no sigui el
treball pel proïsme.

Involucrat en mil batalles en favor
de la justícia social i la igualtat, la
tasca desenvolupada per en Pep
va ser clau en diverses i
significatives associacions
illenques, al GOB, treballant sense
descans pel seu desenvolupament,
al SABEI (Sindicat autònom
d'Estalvi i Banca).

Al món del cooperativisme de consum de productes
ecològics; va ser l'impulsor del grup Rif, una
plataforma d'entitats que ha destacat durant anys en
la cooperació solidària amb aquesta zona del nord
d'Àfrica, d'on provenen un nombre significatiu dels
emigrants marroquins de les Balears i uns dels
primers a reclamar un espai per les bicicletes amb
l'associació Pedal Verd. També era un gran viatger,
amant de la natura i de l'excursionisme, supòs que,
com molts de nosaltres, influenciat pel seu pas per
l'escoltisme. També era soci de l'Aplec Scout.

Fa unes quantes dècades ens aplegàrem en un grup
denominat "Estol Capellet de Teulada", punt de
trobada per activitats diverses, excursions,
celebracions, àpats i amistat, molta amistat.

El proppassat dissabte, 24 de novembre, un bon
grapat dels seus amics, acompanyàrem a la seva
família a la Comuna de Bunyola, pujàrem pel camí
des Grau fins a un mirador obert a la serra de
Tramuntana, allí, una setmana abans, s'havia sembrat
una alzina jove en la seva memòria, arbre d'arrels
profundes com la petjada que ens ha deixat en Pep,
que volem veure créixer tan gran i robusta com
quedarà el seu record entre nosaltres.

«In memoriam»

Santi Hernaiz - Palma

Miquel Àngel Lladó, llegint un poema vora l'alzina.      Foto: S. Hernaiz.

L'alzina en record d'en Pep.   Foto: S. Hernaiz.

Pep Oliver Vaquer



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.



Fins que es torna més ufana
buida per dins, xuclant l'aire,
calent de foc, subtil al pes.

I el cor atura el batec
per l'ànsia de tallar el fil.



Per Nadal, el porc en sal, la gallina a la pastera
i el capó dins del cassó.

Nadal sense lluna, ni blat ni pastura.

Si per Nadal fred no fa, per la Pasqua bé en farà.

La nit de Nadal, la més gran i la millor de tot l'any.

Nit de Reis estrellada, any de vi i de llocades.

La frase del mes

Endevineta

Refranys
de
desembre

El millor consell el dóna l'experiència, però sempre arriba massa tard.

Amelot de la Houssaye

Venc de pare cantador
i duc blanc es meu vestit;
es meu cor sol ésser groc

i aliment pobres i rics.

Acudit: Els tres pits.
--Doctor, doctor, veníem perquè la meva dona té tres pits.
--Ah!, i que vol, que n'hi extirpi un?
--No, que m'implanti a mi una altra mà!

Foto: Santi Hernaiz

 Refranys recopilats per Faust Frau Refranys recopilats per Faust Frau

Endevineta de novembre

És grog i no és albercoc;
és verd i no és julivert;

té corona i no es capellà.
Endevina que serà.

Solució: Una figa de moro



Sí teniu curiositat o consultes a fer, escriviu a: noves@aplecscout.org.

Font: "Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat" de
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

Heu de creure i pensar, i pensar i creure, que quan creixen les ciutats es van
creant necessitats de nous noms de carrers i avingudes i un signe de
sensibilitat digne d'alabança és recuperar noms antics ja desapareguts.

L'Ajuntament de Palma ha recuperat el topònim:
avinguda de les Torres Llavaneres per al tram
de l'autopista de Llevant enfront del Palau de
Congressos, destinat a convertir-se en un bulevard.
Una idea que permet interrogar-nos sobre les
defenses que fa segles es van situar en algun lloc
entre la Porta des Camp i el Portitxol, el rastre de
les quals s'ha perdut.
Llavanera és un nom comú a l'àrea catalanoparlant.
Deriva del llatí “lavandaria” i significa dona que es

dedica a rentar roba. Per tant, es pot deduir que prop de les torres
desaparegudes havien de reunir-se les bugaderes, dada que suggereix
l'existència d'un corrent d'aigua dolça. El que sí que està documentat és que
allí va estar un dels carnatges de Palma, un lloc en el qual es dipositaven
les restes d'animals morts.
Guillem Rosselló Bordoy i Maria Barceló escriuen a La Ciutat de Mallorca
que probablement eren musulmanes. Van haver de ser construïdes entre
1115, any de la invasió pisano-catalana, i 1229 per tal de reforçar les defenses
a la zona per la qual es va produir l'assalt que va acabar amb el saqueig
de Madina Mayurca. Els mateixos autors consideren que eren torres
albarranes, és a dir, fora murs del conjunt emmurallat i que complien
labors defensives i de vigilància.
La documentació permet situar-les sortint per la Porta des Camp.
Si estaven properes al lloc on avui se situa una benzinera, en la
Costa des Gas, o més prop del Portitxol és un enigma sense resoldre.
Ni tan sols es coneix quan van desaparèixer, encara que el més
probable és que la data se situï entorn del segle XVI, quan es va
començar a construir la muralla renaixentista.
La documentació sempre es refereix a les Llavaneres en plural, en
conseqüència, almenys eren dues, però desconeixem el nombre exacte.
Com la major part de les defenses medievals, les torres han desaparegut.
No obstant això, el cartell municipal permetrà que els curiosos es plantin
enfront d'ell i es formulin algunes preguntes sobre el passat d'una ciutat que,
entotsolada pel nou, amb prou feines s'interessa per allò que va ser.

Els nostres carrers



"What A Wonderful World" (Un món meravellós)
Una simple i bella cançó.

"What a Wonderful World" és una cançó de jazz escrita per Bob Thiele i George David
Weiss, estrenada per Louis Armstrong i editada per primera vegada com single a principis
de la tardor de 1967. Amb la idea de ser un antídot al clima polític i racial de la dècada de
1960, va ser escrita especialment per a Louis Armstrong, que li va imprimir especial atractiu.

La cançó descriu la delícia del cantant per les coses simples de cada dia, i manté un to
optimista amb esperança en el futur, incloent-hi una referència als bebès que neixen al
món i tindran molt per veure i créixer. No va ser inicialment un èxit als Estats Units, on va
vendre menys de 1000 còpies, però sí que va aconseguir major recepció en el Regne Unit,
fins a aconseguir el primer lloc de vendes en 1968.

És un clàssic del Jazz pop i ha estat interpretada per més de 40 cantants, però potser no
aconseguint la interpretació genial que aconsegueix Armstrong.

Cançons

What A

Wonderful World

Eduard Mas - Bunyola

Traducció catalana:

Veig arbres verds, roses vermelles també.
Les veig florir, per a mi i per a tu.
I pens per a mi mateix quin món tan
meravellós.
Veig cels blaus i núvols blancs.
El beneït dia brillant, la nit sagrada.
I pens per a mi mateix quin món tan
meravellós.
Els colors de l'arc de Sant Martí, tan bonics
en el cel.
També són a les cares de la gent que passa.
Veig amics donant-se la mà, dient: Com ho
fas?
Realment ells diuen: "T'estim".
Escolt nadons plorar, els veig créixer.
Ells aprendran molt més del que jo mai
sabré.
I pens per a mi mateix quin món tan
meravellós.
Sí, pens per a mi mateix quin món tan
meravellós. Oh sí!

Lletra:

I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful world
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself what a wonderful world
The colors of the rainbow so pretty in the
sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do
you do
They're really saying I love you
I hear babies crying, I watch them grow
They'll learn much more than I'll never know
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself what a wonderful world.



Dia encara per determinar (pendent d'autorització)

Visita a l'avió CONVAIR CORONADO DE SPANTAX, situat a la Base Aèria de
Sont Sant Joan amb membres del MUSEU AERONÀUTIC ILLES BALEARS.

Dia 03 dilluns: Sopar-Tertúlia.
Hora: 20,00.
Lloc: Cafè Alféizar.

Carrer Jordi Villalonga i Velasco, 9 - Palma.
Preu: 14,00 euros.

Convidat: Sr. JOAN GUASP i VIDAL, escriptor. Ens parlarà
de la seva darrera novel·la.

  Tema: «EL FILÒSOF I EL CONTRABANDISTA»

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 02 de desembre al tel.: 610 605 988 (Neus).

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Previsió d’activitats de gener
Dia 07, dilluns: Sopar Tertúlia.

Dia 13, diumenge: Activitat.

Dia 14, dilluns: Reunió de Junta.

Dia 10, dilluns: Reunió de Junta.
Hora: 20:08.
Lloc: Carrer Seminari, 4.

Mes de desembre 2018

Dia 28, divendres: Tradicional Sopar d’arengades.

Hora: 20:30.
Lloc: Monestir de la Real.
Preu: A repartir entre els participants.
Animació: Enguany anirà de "Cançons de KaraoKe". Cada un de vosaltres ha 
de triar una cançó d'una llista que us enviarem i preparar la seva actuació caracteritzat
del cantant que la interpreta.

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 22 de desembre al tel.: 610 605 988 (Neus).


