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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
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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Després de les calors de l'estiu, de les invasions periòdiques dels creueristes, de l'excés
de visitants que col·lapsen la nostra illa i del carrusel polític d'eleccions, incapacitats de
pactes i de diàleg, també d'una nova cita electoral a la vista, ens disposam a afrontar el
darrer trimestre de l'any amb el major estat d'ànim possible.

Els membres de la Junta directiva de l'Aplec ja ens hem reunit dues vegades per tal de
programar les activitats a desenvolupar en aquests mesos venidors i posar a punt la
maquinària organitzativa de l'associació necessària per dur a bon port totes les accions
previstes.

També ha re emprés el seu caminar l'Aplec de teatre, amb fins a tres projectes en marxa,
un per realitzar-se abans d'acabar l'any i els altres dos amb un recorregut més llarg, alhora
que realitza activitats formatives per tal de millorar els seus recursos.

Les nostres relacions amb altres associacions d'escoltes adults són fluides i enriquidores
en l'àmbit dels territoris de parla catalana i amb bona comunicació (a través de les xarxes)
amb els germans de la resta de l'estat i de Portugal.

Malauradament són més precàries a casa nostra, ja que no aconseguim la fluïdesa
necessària ni amb el Moviment Escolta i el Guiatge de Mallorca ni amb la Fundació Maria
Ferret. Malgrat tot, no defallim i estam decidits a seguir intentant una millora en les
comunicacions per tal d'avançar tots plegats amb la finalitat de fer créixer l'escoltisme
mallorquí.

«De nou en marxa»



«Festa de l'Estiu de l'Aplec»

Eren les darreres pinzellades de
l'horabaixa, al voltant de les vuit i
mitja, quan un bon grapat de socis
de l'aplec començaren a
comparèixer intermitentment a la
terrassa de la casa que na Neus i
n'Eduard tenen a la urbanització
Sa Coma de Bunyola.

Com cada any, els companys de la
nostra associació ens aplegàrem
per compartir una vetllada estiuenca
on gaudir en companyia d'un sopar
fred típic de l'Aplec per acomiadar
la primera part del curs. No va faltar
de res: pa amb oli, la famosa
salseta de tomàtiga de na Maria
Antònia, ensaïmades, el deliciós
gelat de "tutti frutti" i d'altres
sabors... i tot regat amb bon vi,
cervesa i pinya, aquesta beguda
refrescant tan nostra.

Enguany, com animació de la
vetllada, decidírem organitzar un
concurs de truites, amb unes
basses molt simples: Podia
participar tota aquella persona que
assistís al sopar, individualment,
per parelles o en grup; al concurs
es podia presentar tan sols una
truita per concursant, amb un mínim
de 3 ingredients i de 20 cm de
diàmetre aproximadament.
Evidentment calia portar la truita ja
preparada. Cada una va ser
identificada amb un nombre anotat
a l'exterior d'un sobre tancat i en
l'interior del qual figurava el nom o
noms dels concursants.

Prop d'una dotzena de plats es
presentaren a concurs, n'hi havia
de tota casta, de patates amb ceba,
sense ceba, amb albergínia, de
carabassa, amb pebres torrats, etc.

El jurat les va tastar totes, valorant el sabor, l'aroma,
la creativitat, la presentació, la dificultat de l'elaboració,
l'originalitat, etc.

La truita guanyadora va ser l'elaborada per en Jaume
Mir i família, una clàssica truita de patates amb ceba,
decorada amb figues, enciam, olives i raïm, per
aquest motiu en Jaume va ser declarat amb tots els
honors "Truiter Major de l'Aplec".

A la sobretaula, com ja ve sent habitual en aquests
esdeveniments, poguérem gaudir de la música
seleccionada per Mateu Barceló, el nostre melòman
de capçalera que, com ja ve fent els darrers anys,
ens va obsequiar amb una gravació de tan acurada
selecció a tots els assistents.

I d'aquesta manera tan lúdica i en tan bona companyia,
acomiadaren el primer semestre de l'any i ens
disposàrem a gaudir de l'estiu.

Santi Hernaiz - Palma.

Jaume Mir, guanyador del concurs de truites.            Foto: Aplec Scout.



Pàgina 05

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.



Un tranquil campament d'estiu a la
vall d'Ordesa (Osca) per a setanta
"scouts" el 1936 es convertiria en
una aventura de nou mesos per als
seus integrants, que van quedar
atrapats per la Guerra Civil
espanyola, però tots van sobreviure
i les seves vivències es recorden
ara en un llibre.

Escriure "Història d'un
campament" va ser per a Patricio
Borobio, un dels exploradors
d'aquell campament escolta de
l'Agrupació de Saragossa, "una part
molt important de la seva vida,
perquè el va començar a escriure
quan va poder tornar a casa seva
i el va acabar el 2014, poc abans
de morir", explica a Efe Josechu
Borobio, un dels seus nebots. Narra
uns esdeveniments que, abans
d'editar-se, han corregut de boca
en boca entre els escoltes com una
llegenda i que demostren "els
mateixos valors" d'aquest moviment
nascut al Regne Unit el 1907 de la
mà del militar retirat Robert Baden-
Powell.

Patricio Boribio tenia 13 anys quan, junt amb el seu
germà Luis, gaudia d'un "típic campament escolta
amb les seves fogueres nocturnes i excursions",
explica el seu nebot. Però el destí va fer que l'endemà
passat d'arribar a Ordesa esclatés la guerra i ells
quedassin en el costat republicà on els descobriren
uns milicians que els anaren requisant les seves
pertinences.

El llibre (editat per "Scouts España"), en el qual no
falten fotografies, narra anècdotes gracioses en
aquesta difícil situació, com que lliuraven les tendes
"més grans" però les que "més calaven", destaca
Josechu Boribio.

I malgrat el fred, la fam o els trets que escoltaven,
els adolescents es preocupaven sobretot per intentar
lligar amb la filla d'una família belga que havia anat
d'estiueig a la zona. Però sense notícies de les seves
famílies i viceversa, s'iniciaren les gestions -a través
de cartes a l'Oficina Scout Internacional localitzada
a Londres- per a l'evacuació de tot el grup.
El campament estava dirigit pel cap de la tropa dels
"scouts" de Saragossa, l'holandès Herman A.
Timmerman, que per la seva nacionalitat podia
moure's per a anar a sol·licitar ajuda, renunciant a
abandonar als nois. Aconseguiren arribar al poble
d'Aïnsa, on els milicians els permeteren instal·lar-se
en un camp i només acostar-se al riu a banyar-se
amb autorització. Però com sabien llegir i escriure,
a diferència de moltes persones del poble, els milicians
els obligaren a fer inventaris dels continguts dels
comerços que requisaven.

A l'octubre, des d'Aïnsa foren autoritzats a viatjar fins
a Barcelona, on varen ser rebuts com herois per
haver fugit de la zona nacional; una rebuda semblant
a la que tindrien més tard a Saragossa com a herois
que havien escapat de la zona roja, rememora
Josechu Boribio.

Assegura que el Moviment Scout és apolític (durant
el franquisme va ser prohibit i en l'actualitat està
present a tot el món excepte a Cuba, Xina i Corea
del Nord) i que en el campament hi convivien diferents
idees polítiques, encara que l'amistat estava per
sobre de tot, recalca.

«Scouts atrapats per la Guerra Civil»

EFE (12/06/2018 per Pilar Rodríguez Veiga)

Portada de "Historia de un Campamento"



Però el seu periple no va acabar i,
a través de les gestions de la Creu
Roja Internacional, les autoritats
espanyoles enviaren als menors
de 18 anys a França mentre que
els majors d'edat romangueren a
Barcelona per si eren allistats.

Els 46 escoltes que van arribar a
França van ser portats a un hospital
de pelegrins a Lourdes, on van tenir
més facilitat per a escriure als seus

familiars i continuar estudiant. A l'abril, el grup de
Lourdes va poder tornar a Saragossa, gràcies a
l'original ocurrència de l'alcalde d'aquesta ciutat
d'organitzar un intercanvi amb una companyia de
revistes del Teatre Còmic de Barcelona que
representaven l'obra "Taronges de la Xina".

Es va acordar l'intercanvi de les coristes pels al·lots
de Barcelona, ressalta Josechu Boribio, que recorda
que mesos després també els escoltes més grans
que s'havien quedat a Barcelona van poder tornar a
les seves cases.

Un grup de Scouts al campament d'estiu a la vall d'Ordesa (Osca), mes de juliol de 1936.

El Sr. Patricio Boribio, protagonista i autor del llibre "Historia de un Campamento".





L'Octubre és el més pobre de costums de l'any. Durant el seu curs, no hi ha cap festa
assenyalada ni cap dia molt remarcable. En el camp, però es confirmen dues dades
importants dins el cicle agrari s'acaben les veremes i comença la feina, pesada i
pacient, de llaurar.

La lluna d'octubre és la millor per tallar la fusta, per tal que no es corqui. La llenya
tallada en lluna nova es crema molt aviat i fa poca calentor, la tallada en lluna vella,
tot el contrari.

L'octubre és el mes de les grans postes de sol, sol enceses i bigarrades.
A vegades, quan neix el dia, es forma a l'horitzó una franja espessa de niguls,
generalment foscos, que no permeten veure el Sol.

Eren altres temps.

Mallorca compta amb una graciosa mitologia. Els vells
pescadors qualifiquen de Na Ruixa Mantells un núvol
molt carregat de pluja que de vegades sol dur trasbals
a la mar i aixeca maror; diuen que és tracta d'una reina
de la mar que viu en un gran palau encantat sota les
aigües, dama molt enamoradissa que quan veu un
mariner o pescador jove i gallard es deleix per ell,
enfurida, es torna núvol i desencadena una tempesta
que fa naufragar sa barca i s'emporta el pobre pescador
al seu palau submarí, a on és tractat a cop de príncep
al costat de molts de milers de pescadors que l'han
precedit, però no pot tornar a terra per un mai més i
resta encisat per mentre el món serà món.

Segons la tradició, quan el Rei En Jaume conquerí Mallorca, uns quants moros
aconseguiren escapar-se en una galera, fugint de la força del gran rei. Van engegar
les veles i a la mar tots els rems i es posaren a cantar. I canta que canta i rema que
rema, navegant i més navegar sense esma ni rumb. Una part de la tripulació, retuda
per la fatiga, va caure adormida i varen anar a parar al món de les bromes i de les
boires i la galera es tornà així mateix com una boira que encara es veu durant les
grans tempestes; l'anomenen "la Barca de dormen i canten". La presència d'aquest
núvol és de mal averany i porta malaventura.

Els cúmuls que surten pel costat de llevant;
els pescadors els anomenen En Jordà i
el relacionen amb un vell jueu molt avar
tornat núvol en càstig de la seva gran
avarícia. Una cançó ens parla graciosament
d'aquest núvol:

En Jordà, damunt Cabrera,
s'és alçat molt furiós;

ell fa es trons de dos en dos
i es mal temps queda darrere.

Crec que per començar ja basta, al pròxim butlletí parlarem del mes de novembre.

Na Ruixa Mantells i la seva cort.

Cúmuls damunt la mar.



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.

Començam de nou la nostra secció dedicada als carrers de Palma, amb la intenció d'esbrinar
els primers camins que comunicaven la ciutat amb la resta de l'illa.

Ens remuntarem primerament a la Palma Romana:
A les ciutats romanes de nova planta, el traçat interior
dels carrers solia basar-se en un esquema de dos carrers
principals (el Cardo maximus de Nord a Sud, i el
Decumanus maximus d'Est a Oest) que acabaven a les
portes de sortida de la ciutat i es prolongaven a l'exterior
enllaçant amb els camins que unien el campament amb
llocs de l'entorn.

En el cas de Palma el Cardo (que podria situar-se
en l'eix de l'actual carrer Sant Roc) seria, no només

la via principal de la ciutat, sinó la terminació dels
camins que comunicaven la ciutat amb el Nord
i el centre de l'illa (actuals carrers Sant Miquel i Sindicat), i sobretot amb la
capital, Pollentia. Aquests camins tenen, en efecte, el seu "final" en la que fou
la ciutat romana de Palma, a la qual accedeixen (després d'unir-se) en direcció
perpendicular a la línia marítima, sense continuïtat possible. Tot apunta al fet
que aquesta via, unió dels dos camins citats, entrava a la ciutat per la porta
que va estar situada en l'actual carrer Palau Reial, a l'altura de l'edifici del
Consell Insular. No pot donar-se, per tant, una situació més adequada
per a respondre a l'esquema clàssic de campament militar.
El Decumanus màxim hauria estat, en canvi, l'eix (perpendicular al
Cardo) paral·lel al mar, i al seu extrem s'haurien trobat altres dues
portes que haurien connectat amb els camins costaners, a un costat

i a l'altre de la ciutat. Probablement aquests camins exteriors haurien
seguit el traçat de l'actual carrer Puresa (a Llevant), i Costa de la Seu i

Apuntadors enllaçant amb el camí a Portopí, a Ponent.
Ja que la ciutat romana de Palma s'assentava en un solar elevat sobre el mar,

no és lògic que existís una quarta porta en prolongació
del Cardo, ja que s'obriria en un penya-segat. La
Palma romana va ser, doncs, en la seva primera etapa,
una ciutat amb tres portes. La seva petita grandària
(uns 205 x 240 metres de costat) no requeria més, i
no coneixem campament ni cap ciutat romana,
d'aquestes dimensions, que tingués més portes que
les que corresponen als extrems dels seus dos eixos
principals, Cardus i Decumanus.

Per a més informació o per
l'adquisició d'exemplars (a les llibreries està
exhaurit) enllaçar amb
http://bibiloni.cat/palma



"Una cançó que em parla de tu"
Els Catarres

Lletra:

I sona una cançó que ara em parla de tu
de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny.

Recordo com fumaves mirant pel balcó
sembla que faci un segle des d'aquella nit al born.

Ens vam jurar que mai no seríem vençuts
portats per l'arrogància pròpia de la joventut.

Volíem tornar a escriure les normes del joc
el guió d'una pel·lícula amb el desenllaç més dolç.

Del primer petó al primer final
aprenem del que ens fa mal per ser millors.

Som cançons.

I sona una cançó que ara em parla de tu
del primer missatge d'aquell vint-i-tres de juny.

Bevíem i parlàvem a sota el portal, a
algun sopar romàntic al Xauarma del raval.

Teníem tant a aprendre i ens fèiem els forts
com les nits de bronca que acabàvem fent l'amor.

Vam veure la distància creixent entre els dos
posant a la balança tot el pes dels nostres cors.

Som per sempre.
Som tot el que hem viscut
buscant el cel
i ara ens queden
aquests versos tossuts
cantats al vent.

Els Catarres són un grup de música català d'estil pop-folk compost per Èric Vergés, Jan
Riera i Roser Cruells.

El grup es va formar al final de 2010 i van iniciar la seva carrera tocant als bars i a les Fires.

El 29 de novembre de 2011 va sortir a la venda el seu primer àlbum, Cançons 2011, amb
tretze cançons, quatre d'elles inèdites. Sota el segell Discmedi Blau. En total van vendre
més de 6.000 discs. Tot i que les cançons es van poder trobar gratuïtament a Internet.

El març de 2018 van publicar el cinquè àlbum, amb el nom de Tots els meus principis.




