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Ja hi som! En quatre dies mal contats ens veurem immergits dins la voràgine de les
celebracions del Nadal, revetlla de Cap d'any i any nou, fins a l'arribada dels Reis d'Orient.
Sopars, dinars, xocolatades, retrobaments familiars, més àpats, potser algun viatge; regals
"invisibles", de Reis, ara també del Pare Noel... Idò i sí, el que es va repetint any rere any
amb més o menys il·lusió.

Aquesta, podríem dir, és la cara amable, fins i tot entranyable d'unes festes que aquí, a
Mallorca, es caracteritzen pel seu marcat caràcter familiar i la persistència de la religiositat
cristiana. Muntem pessebres a les nostres llars, engalanem arbres amb llaços i llumetes i
ens passegem pels diversos mercats ambulants nadalencs que s'instal·len arreu dels
nostres pobles i ciutats.

Però, com en qualsevol altre anvers, aquesta cara també té el seu revers, una versió més
trista i menys visible de la societat en què vivim, en la que no es gaudeix ni de companyia,
ni de festes, ni de regals. És la cara de la soledat, sinònim habitual de dolor de l'ànima i
solitud física i espiritual. A les nostres illes més de cent mil persones viuen totes soles,
quasi quatre de cada deu és major de 65 anys i superen amplament les vint mil les que
ja han complert més de 80. Malgrat que moltes d'elles pateixen una soledat vinculada a
la vellesa, la solitud no només afecta les persones grans, doncs impacta a persones de
qualsevol edat, individus que conviuen amb la soledat més absoluta, amb multitud de
carències, personals, afectives, econòmiques... pobres en presència i convertits per la
societat en persones invisibles.

Els diaris locals publicaven dies enrere que alguns ajuntaments de Mallorca convidaven
a les persones del seu municipi, que no tenen companyia en aquestes dates tan assenyalades,
a sopar la Nit de Nadal i la Nit de Cap d'any, insistint en la necessitat de ser solidaris i estar
al costat d'aquests veïns i veïnes que no tenen ningú amb qui compartir penes i alegries.
És una lloable iniciativa, puntual però lloable, fins i tot una qüestió de dignitat humana, però
no s'hauria de quedar en un fet associat a un moment concret del calendari, sinó que
s'hauria de fer extensiva a la vida quotidiana d'aquestes persones i no sol per part de les
institucions sinó amb la implicació de tota la societat, és a dir, de tots nosaltres.



A la tertúlia del mes de novembre
tinguérem el plaer de convidar a
Bartomeu Fiol Coll, enginyer de
telecomunicacions, investigador
incansable i autor del llibre de
recent presentació "Els refugis
antiaeris de Palma i la defensa
passiva a Mallorca durant la guerra
civil", editat per Lleonard Muntaner.
Va començar la seva exposició
explicant quina funció tenien els
refugis, donar avis el més prest
possible de l'eventual risc de
bombardeig sobre la població civil.

Aquest sistema d'informació i
alarma conformada per una xarxa
d'observatoris a tota l'illa que es
denominava xarxa d'aguait (red de
acecho), una xarxa de comunicació
centralitzada a s'Almudaina i que,
una vegada activada, es
comunicava a la defensa activa, la
defensa passiva i la població civil
per tal que es protegís.

Els primers observatoris
s'instal·laren als pobles aprofitant
les precàries xarxes telefòniques
existents, que al cap de poc temps
es milloraren connectant aquestes
amb observatoris situats en punts

Eduard Mas - Bunyola.

amb bona visibilitat, per
exemple: des de Sóller a
Muleta, des de Pollença al
castell del Rei, etc. Llocs
prominents per a poder
observar millor i que es van
anar instal·lant per tota l'illa
aconseguint millorar la
xarxa d'aguait fins i tot a
bord de vaixells.

L'organització de la
defensa antiaèria fou força complicada, el comandant
militar, just després dels primers bombardeigs sobre
Mallorca, va crear la defensa activa i aquesta el
servei d'informació i alarma, al cap de poc temps va
arribar l'aviació i la incorporació de la força aèria
italiana i aquest servei d'aviació va agafar el control
de la defensa activa a les ordres del comandant
militar i la cadena d'informació va canviar amb aquest
nou sistema. Cap al febrer de 1937, ja amb mesos
de guerra es va crear la defensa passiva, igualment
sota la direcció del comandament militar, però amb
finalitats ben diferents, més tard i a escala nacional
es va crear la prefectura antiaèria, que englobava
les defenses activa i passiva però, pel que fa a
l'activa, depenia directament de l'aviació i la passiva
del comandant militar però això era una anomalia,
segons el que s'havia d'activar depenia de
comandaments diferents i per acabar-ho de complicar
resulta que eren la mateixa persona, una organització
mala d'entendre. La defensa passiva tenia com a
objectiu minorar els efectes de les bombes i
s'adoptaren vàries accions, la primera era
l'obscuriment nocturn, per tal d'ocultar la visibilitat
dels avions sobre l'illa i evitar que encertessin els
seus objectius, es construïren refugis antiaeris, es
crearen brigades antiincendis, de salvament i
desenrunament, un servei antigàs i finalment serveis
sanitaris.

La construcció dels refugis antiaeris s'organitzà
dividint la ciutat en grups i sectors, Palma es dividí
en 28 grups i 168 sectors, el primer gran refugi que
es va utilitzar fou el túnel del tren que travessava la
ciutat des del port fins a la plaça d'Espanya afegint-
li diverses entrades.

Un moment del sopar.          Foto: À. Zaragoza.

Bartomeu Fiol.  Foto: A. Zaragoza



Ens va ensenyar fotos antigues
dels efectes dels bombardeigs
sobre Palma i de les poques que
hi ha de les entrades a alguns
refugis. Al final de la guerra es van
tancant els refugis, en primer lloc
perquè ja no hi ha el perill imminent
d'un bombardeig, en segon pel cost
de mantenir les infraestructures,
robatoris de les instal·lacions i pel
mal ús que se'n feia i en definitiva
pel destorb urbanístic que
suposaven, la defensa passiva
desapareix i amb el temps és
substituïda per protecció civil que
ja es va ocupant d'altres
esdeveniments i no dels
bombardeigs; i es van oblidant,
amb el temps, dels refugis, la
defensa passiva i dels desastres
de la guerra.

Els refugis es van tancant, omplint
d'enderrocs i tapiant entrades, cosa
que anava bé a les noves obres.
El nostre convidat, durant la seva
tasca de recerca, va anar seguint
les obres que es feien on hi havia
hagut un refugi o es descobria la
seva existència i en moltes
ocasions hi va entrar i va poder
aixecar planells, fer fotos i saber,
més o menys, què hi havia,
instal·lacions elèctriques,
arrambadors, bancs d'obra per a
poder seure, instal·lacions
sanitàries, poques, tubs de
ventilació, tubs que encara alguns
es poden localitzar adossats a les
façanes de les cases. Aquesta
tasca durà anys i li va donar dades
i informació per arribar a fer el llibre
que avui ens presenta "Els refugis

antiaeris de Palma i la defensa passiva a Mallorca
durant la guerra civil". Que queda de tot això?, ens
demana, algunes senyalitzacions tant en forma de
relleus en pedra com pintures a les parets o forats
de ventilació dels que es conserven tapiats,
actualment, dels refugis públics de propietat municipal
sols se'n pot visitar un, té l'entrada al peu de la
murada del baluard de Sant Pere, dels privats se'n
coneix poc.

Com a conclusió del seu estudi, diu, Palma disposa
d'una extensa xarxa de refugis públics que són un
patrimoni cultural molt important, que a pesar d'això
són uns grans desconeguts i que la mateixa
administració els ignora sistemàticament i creu que
haurien de ser reivindicats, preservats i donats a
conèixer. Els objectius del seu estudi i posterior llibre
són, primer, rescatar aquests refugis de l'oblit, segon,
fer-ne un inventari, ja que l'ajuntament és el primer
que desconeix on estaven i tercer, estimular les
autoritats municipals a què prenguin consciència de
l'existència d'aquest patrimoni soterrat i que adoptin
mesures concretes per a la seva posada en valor,
preservació i obertura al públic, almenys els que
estiguin millor, a partir de visites guiades i també la
possibilitat de crear un centre d'interpretació dels
refugis antiaeris que permeti donar a conèixer la
història dels bombardeigs i dels refugis que es
construïren a Palma. Una interessant tertúlia que ens
ha donat a conèixer una part prou amagada d'uns
fets que, per desgràcia, varen passar. Tant de bo que
la recuperació d'aquesta memòria ens ajudi a pensar
i aconseguir que fets tan terribles no tornin a passar
mai. Donam les gràcies al nostre convidat tot lliurant-
li la ceràmica institucional de l'Aplec que, ha valorat
molt.

El senyor Fiol amb la seva dona.     Foto: Àngel Zaragoza.

Refugi de Sa Murada.    Foto: Àngel Zaragoza.

Un moment de la tertúlia.                                            Foto: À. Zaragoza.







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.



A la ciutat de Betlem, a Cisjordània,
hi ha la Basílica de la Nativitat de
Jesús, senyalant el lloc on la tradició
diu que va néixer Jesucrist. És
petita, senzilla, i ha sofert incendis,
bombardejos, saquejos i vicissituds
de tota mena. En ella, envoltant
una estrella de plata que assenyala
el lloc exacte en el qual en teoria
va néixer Jesús, hi ha multitud de
llums amb flames sempre enceses.
És amb aquestes flames amb les
quals comença la nostra història
d'avui.
En 1986, a la ciutat austríaca de
Linz, es va decidir anar a Betlem a
recollir la llum de la basílica,
emmarcant aquest pelegrinatge en
molts altres actes en favor dels
discapacitats que s'estaven duent
a terme a la ciutat.
El 1987, els scouts catòlics
austríacs decideixen prendre la
iniciativa en el viatge a la recerca
de la llum... i 32 anys després
aquesta llum arriba a multitud de
països arreu del Món.

Avui, la Llum de la Pau de Betlem és una de les
tradicions més importants de l'escoltisme catòlic.
Cada any, un scout austríac (que hagi destacat en
l'ajuda als altres) viatja a Betlem i recull la flama de
la Basílica de la Nativitat. Aquesta flama viatja d'Àustria
a altres països seguint un recorregut de tela d'aranya:
Scouts de diferents llocs acudeixen on està la llum,
amb els seus llums i espelmes apagades, i després
d'una missa en la qual aquesta llum és protagonista,
il·luminen les seves metxes i tornen a casa amb la
flama.
Però no es tracta només de fer arribar la crida a
grups scouts de tots els països catòlics. La idea és
que aquesta flama suposi una mica d'esperança i
pau en les dates nadalenques, i que es comparteixi
amb tots aquells que estan prop de nosaltres i que
la poden necessitar en les seves vides.
Val la pena dedicar un moment de reflexió al fet que,
d'un dels llocs que menys pau ha viscut en tota la
seva història, vingui un símbol de germanor tan
important per a bona part dels escoltes.
Avui dia, la llum arriba a països amb organitzacions
scouts catòliques en els cinc continents, i en tots els
llocs als quals arriba se celebren misses per a repartir
la llum entre la gent. Una manera especial de celebrar
el Nadal, o la seva proximitat, o amb les teves
associacions escoltes més pròximes.
(Si us esteu preguntant com és possible que la flama
viatgi des de Cisjordània fins a l'altra punta del Món
sense apagar-se en cap dels punts intermedis...

Secció conduïda per Àngel Zaragoza.

Llum de Betlem a la Basílica de la Nativitat (Cisjordania).

Llum de la Pau 2013.               Foto S. Hernaiz.



No sigueu desbaratadors, cony,
que és molt més bonic dir que es
lliura "La Llum de la Pau de Betlem"
que "La Llum de la Pau de
l'Encenedor d'Akela".)
El lema d'aquest any vol encendre
la "Llum de la Pau de Betlem" com
a símbol d'esperança "En Clau de
Pau", per posar consciència als
infants i joves sobre aquesta
tragèdia i per interpel·lar-nos a
cadascun i cadascuna de nosaltres
també a un nivell més interior.
"Enderrocar i destruir és molt
fàcil. Els herois són aquells
que construeixen i que
treballen per a la pau" (Nelson
Mandela).
Enguany es tornarà a
encendre una nova llum a
Betlem, per seguir estenent el
seu missatge de pau. Des de
l'escoltisme i el guiatge la
seguim apropant als
agrupaments, grups de joves,
parròquies, escoles i
comunitats.

Aquesta llum ens recorda el veritable sentit del Nadal:
El naixement de Jesús entre els més pobres i
desfavorits i el seu missatge de pau. Una pau que
cal treballar cada dia, que implica una solidaritat
universal, que implica que tota persona ha de poder
viure amb dignitat, lliurement, sense distinció de
religió, gènere, ètnia o estatus social. Enguany volem
centrar-nos en la responsabilitat que hem de tenir
tant individualment com en grup per treballar per la
pau. Hem de seguir conscienciant-nos i conscienciar
els altres, hem de seguir denunciant les injustícies,
però també hem de ser constructors de pau en el dia
a dia, vetllar perquè les nostres actituds en el dia a
dia siguin promotores d'aquesta pau. Eduquem doncs
per la cultura de pau: "un conjunt de valors, actituds
i comportaments que reflecteixen el respecte a la
vida, a l'ésser humà, i a la seva dignitat i que posen
en primer pla als drets humans, el rebuig a la violència
en totes les seves formes i l'adhesió als principis de
llibertat, justícia, solidaritat i tolerància, així com la
comprensió entre els pobles, els col·lectius i les
persones. Com diu Xarango en la seva cançó "Obrim
les portes", nosaltres podem ser "la clau" que obre
aquestes portes i ser veritables herois, tal com
recordam les paraules de Nelson Mandela just quan
es compleixen 101 anys del seu naixement.

Enguany a Mallorca, els Escoltes repartiran, dissabte
21 de desembre a les 10.00 h, la Llum de la Pau de
Betlem en una celebració a l'església parroquial de
Sant Antoni Abat de Sa Pobla. L'Agrupament amfitrió
de l'acte d'enguany és l'AEG Sa Marjal, que aquest
curs celebra el seu 20è aniversari.

Llum de la Pau 2005.                                           Foto S. Hernaiz.



El seu nom i el seu cognom
l'escriu l'aigua com mirall,
perquè no perdi el record

d'on té la seva arrel.



Els nostres padrins associaven la
idea del gener amb el sentit del
principi del món i de totes les coses
existents. Una vella creença que la
Creació es va iniciar el dia primer
de l'any i que la fi del món es produirà
el darrer dia de desembre. El gener
sol ser un mes de fred, i com que el
fred desperta la gana, era el moment
de l'any de menjar més i treballar
menys. Des del voltant de Nadal es
feien llargues vetlles vora el foc, es
cremava molta llenya mentre es feien
torrades, es cantaven cançons i es
contaven "Rondalles". Aquestes
vetllades solien arribar fins al primer
de febrer.
Conta la tradició mallorquina que
una vella pastora estava molt
temorosa que els freds de gener li
fessin estralls en la remada, però el
gener va ser benigne i va respectar
tot el bestiar. Llavors la vella es va
riure del gener, tot dient-li:

Ah gener, gener,
no m'has mort ovella
ni l'esqueller;
la llum pegava a xaloc,
i el migjorn qui tronava
i llebeig que n'estava
a punt de tot i retoc
a tramuntana hi donava
d'aigua amb un carabassot.

El Gener va manllevar un dia al
febrer, que gustós l'hi va cedir, i
desencadenà una mestralada
terrible, freda i furient que va matar
una gran part de les ovelles de la
vella, entre elles el manyac que
anava davant la remada. I la vella
desesperada, parlava així al gener:

Ah gener, generot,
que m'has mort ses ovelles
i s'esquellot.

Pel mes de gener l'aigua del mar
sembla que disminueixi o que es
buidi, segons una dita popular,
aquest fenomen és conegut per la
gent de mar per minves, perquè el
cabal d'aigua sembla que minvi, i
per seques, perquè en baixar el nivell

de l'aigua resten al descobert algunes roques
o seques que es troben a poc fons, gairebé a
flor d'aigua. Aquest fenomen afavoreix la pesca,
però perjudica la navegació.

Les seques de gener
bones pel pescador
i males pel mariner.

Pel gener el mar se'n va
i pel febrer el mar se'n ve.
Per gener el mar s'empedra
i pel febrer es desempedra.

Del calendari del mes de gener destacarem
dos grans sants; Sant Antoni i Sant Sebastià.

Sant Antoni és un sant vell,
es més vell que hi ha s'ermita,
ell mos dóna pasta frita
i coques com un garbell.

Sant Antoni ha vengut
amb un ase amb quatre cames,
amb un covo d'ensaïmades
i una botella de suc.

Gloriós sant Sebastià,
que éreu pescador de canya,
mentre preníeu un bany
us varen robar la capa.

Gloriós sant Sebastià,
que éreu pescador de fluixa,
mentre preníeu un bany
us varen robar la jupa.

Adéu amics, que tengueu unes bones festes.
Ens trobarem, si Déu vol, el mes que ve.



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.

EL CAMÍ DELS REIS

Antic camí que anava des de Santa Ponça al Castell d'Alaró. Segons la crònica de Pere
Marsili les tropes de Jaume I transitaren per part d'aquest vial per anar de Santa Ponça
a la Real. Actualment, rep aquesta denominació el camí que va des de Gènova fins al camí
de na Cerdana a la Indioteria, passant per sa Teulera, Son Rapinya, Son Moix, el polígon
de can Valero, el monestir de Santa Maria de la Real, Son Togores i el polígon de Son
Castelló, alhora que és travessat per les carreteres de Calvià, Puigpunyent, Esporles
Valldemossa i Sóller.
La conservació de l'antic
camí original ha sofert
alteracions i alguna

interrupció a
conseqüència de
la urbanització
de diverses
barriades
perifèriques i
de l'obertura
de vies
ràpides
modernes.
Trobam un
tros, a la zona de la Indioteria, entre el camí de Bunyola i el carrer del
Gremi de Tintorers, a pesar que gira dues vegades en angle recte,
que més o menys està conservat (la fotografia que adjuntem, correspon

a aquest tros de camí). Un segon tros, entre el carrer del Gremi de
Tintorers i la carretera de Sóller es troba en estat precari, sense circulació

i tallat per una benzinera i els accessos al polígon de Son Castelló des
de la carretera de Sóller. Aquest segment ha quedat com una via només

per accés a alguna casa particular i amenaçat de desaparició. Entre la carretera
de Sóller i el carrer del General Riera el camí va ser eixamplat el 1989 i el seu traçat
bastant alterat, sobretot amb l'enllaç amb la carretera de Valldemossa i l'hospital de Son
Espases. Entre el carrer del General Riera i la rotonda on comença el camí de Son Muntaner
és una via molt modernitzada i ampliada, però conserva a grans trets el traçat original.
Entre la dita rotonda i el camí de Gènova hi ha un tros que conserva tot el seu aspecte
antic, però el tros que va adjacent a la via de Cintura és de traçat nou. A partir del camí
de Gènova fins al terme de Calvià, incloent-hi la part que travessa Gènova, el camí es
troba en general inalterat, i el darrer tros, passada Gènova, manté característiques de
l'antiguitat.

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

Tram del camí dels Reis.                                                Foto: Pere Serna.



Secció conduïda per Eduard Mas.

O Tannenbaum, cançó que es remunta al
segle XVI incorporada per Melchior Franck
i popularitzada com a cançó popular a
principis del XIX amb el títol O arbre de Nadal,
portes una branca verda i s'ha anat
transmetent com a nadala fins avui.

Tannenbaum literalment significa Avet, també,
dins del context nadalenc es pot traduir com
Arbre de Nadal.

Com a nadala, hem trobat diverses versions,
en català es titula "Oh arbre sant", en
castellà "El abeto", en francès "Oh beau
sapin", en anglès "Oh Christmas tree".

Una de les versions catalanes és aquesta:

Oh arbre sant, oh arbre sant,
com són fidels tes fulles.
Oh arbre sant, oh arbre sant,
com són fidels tes fulles.

Són verdes tant en temps d'estiu
com a l'hivern n'hauran fet niu.
Oh arbre sant, oh arbre sant,
com són fidels tes fulles.

Oh arbre sant, oh arbre sant,
tu joia m'encomanes.
Oh arbre sant, oh arbre sant,
tu joia m'encomanes.

Per tu me n'entra el Sant Nadal
més endintre de l'ànima.
Oh arbre sant, oh arbre sant,
tu joia m'encomanes.

Si voleu escoltar algunes versions, podeu
fer-ho copiant aquests enllaços:

Del conjunt musical Celtic Woman
https://www.youtube.com/watch?v=9lI
HKyYmWGU

The Harmony Group
https://www.youtube.com/watch?v=KZI
TALkLnCU

Solimusi Voces para la paz:
//www.youtube.com/watch?v=L7W_lW
EPOcs

Adoro singen
https://www.youtube.com/watch?v=bP
vONIP9_io

Versió en castellà per Andrea Bocelli
https://www.youtube.com/watch?v=SJ
uPnrHUdBE

i la de l'Orquestra Simfònica de Londres
https://www.youtube.com/watch?v=e3
mcqExXz80

Lletra original:

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu
sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein,
auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu
sind deine Blätter!
O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst
mir sehr gefallen.
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein
Baum von dir mich hoch erfreut.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, Du kannst
mir sehr gefallen.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid
will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost
und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid
will mich was lehren.



Dia 13 dilluns: Sopar-Tertúlia.
Hora: 20,00.
Lloc: Cafè Alféizar.

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

Convidat: Sr. LLEONARD MUNTANER i MARIANO, Historiador, Editor i Empresari.

Tema: «ELS XUETES A MALLORCA»

Imprescindible confirmar l'assistència
abans de l'11 de gener al tel.: 610605988 (Neus).

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Dia 08, dimecres: Reunió de Junta.
Hora: 20:04.
Lloc: Carrer Seminari, 4.

Mes de desembre 2019

Previsió d’activitats de febrer
Dia 03, dilluns: Sopar Tertúlia.
Dia 10, dilluns: Reunió de Junta.
Dia 22, dissabte: Dia mundial del Pensament Scout.

Dia 29, diumenge: Tradicional Sopar d’arengades.

Hora: 20:00.
Lloc: Monestir de la Real.
Preu: A repartir entre els participants.
Animació: Enguany anirà de "RELATS DE NADAL". Cada un de vosaltres ha 
de dur escrit a un foli: una reflexió o un poema o una crítica o un acudit o un 
microrelat... que faci referència a les festes de Nadal, des del Black Friday al dia 
dels Reis.

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).

Mes de gener 2020

Dia 25, dissabte: Jornada prèvia a l'Assemblea a Lluc.

Dia 26, diumenge: XXXIII Assemblea General a Lluc.


