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Salutació dels presidents

     
 Benvolguts/des,

          A dia d’avui, 12 de novembre del 2021, tenim el deure i el plaer 
de presentar a la consideració de l’assemblea general la memòria anual 
d’aquest any atípic, difícil i molt complicat, per la greu crisi sanitària que 
ens ha tocat viure.
 Sembla, però, que sortosament començam a sortir del túnel d’aquest 
malson que ha copejat el planeta i voldríem que ben prest fos història 
llunyana.
          Però, quina és la bona notícia? Ara mateix, els cantaires de la 
nostra estimada Schola Cantorum, reprenen els assajos i tornen cantar, 
baix la batuta del director Tomeu Ripoll, després d’una llarga temporada 
d’obligat silenci. Els caminants tornen  caminar pels viaranys de la salut 
i de la sana alegria de la mà del dinàmic Antoni Colomar. El consell de 
redacció ha acabat d’enllestir el núm. 57 de la revista Modèlics que ha 
esdevingut “Amics del Seminari”. Han aconseguit guardar encès el caliu 
de l’essència del seu record i de l’amistat. Enhorabona a tot l’equip de 
redacció.
          Els qui canten, els qui caminen i els qui escriuen donen vida 
a l’associació cultural que té per objectiu promoure una Diada anual a 
diferents pobles de Mallorca per honorar els seus fills il·lustres. En el 
2020, per raons òbvies,  es va ajornar la visita a Inca que ja estava totalment 
preparada. Pensam que tendrà lloc durant la propera primavera, per retre 
homenatge als músics inquers, encapçalats pel mestre Antoni Torrandell.
         Fins avui hem visitat: 2012 Manacor, 2013 Petra, 2014 Pollença, 2015 
Seminari Palma, 2016 Valldemossa, 2017 Campanet, 2018 Llucmajor i 
2019 Sant Joan. El grup d’amics d’Inca prepararà el programa definitiu 
que estarà coordinat per l’equip de la Schola, amb el seu coordinador Joan 
Brunet.
         Després de la diada d’Inca (2022), la següent visita cultural seria 
Felanitx (2023), organitzada pels amics felanitxers Biel Bennàssar i Tomeu 
Rosselló, amb la finalitat de recordar i honorar tots els nostres professors 
del Seminari. Ja han parlat amb el professor D. Bartomeu Bennàssar, per 
oferir-nos una conferència durant la Diada .
         Com a cloenda d’aquesta primera part d’activitats culturals que 
començaren a Manacor el 2012 amb una visita guiada per D. Jaume 

Cabrer a l’església dels Dolors, voldríem celebrar aquest desè aniversari 
amb un homenatge de gratitud a tots els missioners i missioneres amb una 
concentració en el santuari de Lluc. Una diada de Mallorca missionera, 
promoguda per Pere Amengual Bestard i Cil Buele Ramis (missioner al 
Burundi i al Perú).
         Voldríem manifestar el nostre agraïment a tots els conferenciants de 
les diades culturals: Magdalena Gelabert, Miquel Jaume, Pau Seguí, Pere 
Ramis, Dr. José María Sevilla, Joan Bauzà, Jaume Oliver, Joan Miralles i 
Pere Fiol, avui mateix, aquí a Son Bono.
         Així mateix volem saludar el grup de Whatssapp “Companys de 
seminari” dinàmic, actiu, informatiu, tolerant i  d’humor intel·ligent.

Per fer-nos una idea exacta de la magnitud d’activitats realitzades, 
us convidam a visitar la nostra web (https://www.amicsdelseminari.com). 
Volem honorar el promotor de “Modèlics i modelicons”, Jaume Sancho 
Gili, per la seva lluita constant, durant anys per aconseguir aquesta 
muntanya cultural.
 La nostra felicitació i gratitud per a Miquel Campaner, poeta 
versificador, especialista en dècimes qui cada dia fa les delícies dels 
nombrosos seguidors. És realment admirable el seu treball de qualitat, 
creació poètica i filosòfica.

Es de justícia agrair sincerament la feina excel·lent de disseny i 
edició de la revista, així com la dedicació i entrega total a la tasca del 
secretariat que realitza Macià Llabrés.    
  Finalment, deixau-nos recordar un parell de noms propis que duim 
ben guardats dintre el nostre cor per dir-los: ”Gràcies” : Miquel Perales 
Rubí, Joan i Antoni Salas Santandreu, Miquel Jaume Campaner, D. Jaume 
Cabrer, mossèn Joan Parets, D. Bartomeu Tauler Valens, mossèn Sebastià 
Salom. Així com tots els demés traspassats durant aquest any.
 Us enyorarem.       
       

        Novembre 2021
    

                         Joan Bonet Rubí i
                         Joan Barceló Matas

Salutació dels presidents
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Història de l’Associació

25 de gener de 2018 Acta fundacional

17 socis fundadors
Pere Amengual
Joan Barceló
Joan Bonet
Joan Brunet
Cecili Buele
Eduardo Covas
Joan Escanelles
Toni Galmés
Miquel Jaume
Macià Llabrés
Joan Martorell
Tomeu Mas
Jaume Oliver
Miquel Perales
Miquel Riera
Tomeu Ripoll
Toni Salas

14 de febrer de 2018 Sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Asso-
ciacions

26 de març de 2018 Inscripció en el Registre d’Entitats Jurídi-
ques del Govern de les Illes Balears amb el 
núm. 311000010039

20 de setembre de 2018 Assemblea General
(assistents: 24)
Elecció de la junta directiva

24 d’octubre de 2019 Assemblea General
(assistents: 25 - delegació de vot: 5)

ASSOCIATS 17 socis a 25 de gener de 2018

52 socis a 31 de desembre de 2018

55 socis a 31 de desembre de 2019

74 socis a 31 de desembre de 2020

Registre de les actes 
de les reunions de la 
Junta Directiva durant l’any 2019

ACTA núm. 13 04/03/2020 Inca -Rest. Anthonys-           10 assistents
   - Programació de la IX Diada cultural a Inca
   - Preparació de l’Assemblea General 2020 

ACTA núm. 14 17/07/2020 Inca - Monestir St. Bartomeu-    7 assistents
    - Repensar la IX Diada cultural a Inca
    - Preparació de la X Diada cultural a Felanitx
    - Preparació de l’Assemblea General 2020 

ACTA núm. 15 03/12/2020 Pòrtol -Puntiró-                        6 assistents
11/12/2020      Binissalem                                         7 assistents

 (Es feren dues reunions pel cumpliment 
de les normes anti Covid del govern)

   - Preparació de comunicats als socis amb motiu de les festes de 
Nadal, Cap d’Any i Reis.

Història de l’Associació Registre de les actes 
de les reunions de la 
Junta Directiva durant l’any 2020

Junta Directiva

President honorífic: Joan Bonet Rubí

President: Joan Barceló Matas

Secretari: Macià Llabrés Aloy

Tresorer: Tomeu Mas Serra

Vocals (6)

Pere J. Amengual Bestard

Joan Brunet Colom

Cecili Buele Ramis

Miquel Jaume Campaner

Jaume Oliver Jaume

Tomeu Ripoll Pou

14 de novembre de 2020 Assemblea General VIRTUAL
(assistents virtuals: 27) 

Paco Díez      -     
Macià Llabrés      -     

Joan Bonet
Jaume Oliver  -  Cil Buele  - Miquel Jaume  -  Tomeu Ripoll
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Estat de comptes 2020

Pressupost 2021 

 
Estat de comptes 2020

Pressupost 2021

INGRESSOS .............................. 3.731,68
   - Saldo Caixa Colonya  ..... 103,59
   - Quotes socis ................ 3.500,00
   - Donatius ......................... 128,09

DESPESES ............................... 1.775,92
   - Proveïdors ........................717,91
   - Despeses bancàries .......... 62,26
   - Devolució anticips socis . 995,75

RESULTAT ............................... 1.955,76

Activitats - Activitats - Activitats - Activitats - ActivitatsActivitats - Activitats - Activitats - Activitats - Activitats

Schola cantorum any 2020

La Schola tenia encaminada l’activitat del curs 2019-
2020 cap a la diada anual de maig, enguany a Inca 
dedicada a homenatjar el músic inquer A. Torrandell. 
Els assajos s’havien iniciat l’octubre de 2019, de què 
donàrem compte en la memòria última.

Després de les festes nadalenques (Nadal 2019, Cap 
d’any 2020) reiniciàrem l’activitat dia 4 de gener, i res 
ens feia pensar que l’epidèmia del Covid-19, aparegut 
a la ciutat xinesa de Wuhan al novembre, esdevinguda 
pandèmia, paralitzaria el planeta abans de l’inici de la 
primavera. Així la memòria del 2020 es redueix al gener 
i febrer, fins a dia 22, festivitat de la Càtedra de S. Pere, 
quan ens reunírem i actuàrem al Seminari Nou per 
celebrar la festa. Haurien de transcórrer 16 mesos abans 
de reunir-nos de nou, amb temor, prudència i incertesa 
dia 5 de juny d’enguany, al Seminari on acordàrem 
un esborrany no definitiu de les properes activitats i 
repertori.

Durant els mesos de gener i febrer La Schola es va 
reunir en set assajos (3 al Seminari, 3 a Inca, i 1 a 
Felanitx) i l’actuació esmentada de la Càtedra de S. Pere.

Dia 22 de febrer la Schola va solemnitzar la funció 
amb les següents peces:

“Ecce sacerdos magnus” (Amorós).
“Kyrie cunctipotens” (Gregorià).
“Gaudeamus omnes in Domino” (Gregorià).
“Pater noster” (Mozàrab).
“Tu es Petrus” (Gregorià).
“Canticum amoris” (Ll. Millet).
“Roma, alma parens” (Ch. Gounod).

INGRESSOS ................................................... 5.655,76
   - Saldo Caixa Colonya  ............................. 1.955,76
   - Quotes 74 socis ....................................... 3.700,00

DESPESES ..................................................... 5.655,76
   - Material d’oficina / impressió revista .. 1.450,00
  - Despeses de correu .................................... 150,00
   - Despeses bancàries .................................. 100,00
   - Pàgina web .............................................  300,00
  - Assegurança responsabilitat civil ........... 200,07
  - Romanent (pendent destinació per mor del Covid) . 3.455,69
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Podríem dir que aquest any ha estat un poc atípic, a causa de les circumstàncies que ens han dut 
fins aquí. Direm que hem passat 3 etapes:

La primera etapa comença amb normalitat. Ja havíem aconseguit arribar a ser 10 membres a 
l’equip excursionista; però a principis d’any el nostre company, animador i càmera del grup, Cil Buele 
ens comunicà que anava a fer una gira per terres peruanes a visitar el seus amics i romandria fora uns 
tres mesos. Noltros continuam i, després de les festes de Nadal, començàrem a caminar per la nostra 
roqueta i així, poc a poc, férem 9 sortides:

-2020 01 07_Lloret, Ruberts, Pina, Lloret.
-2020 01 14_Biniali, Biniagual, Sencelles, Biniali
-2020 01 28_Barranc de Biniaraix
-2020 02 04_Vall dels Binis pel camí vell dels Cingles
-2020 02 11_Comuna de Bunyola
-2020 02 18 _Camí del Raiguer o d’en Cil i camí Romà
-2020 02 25 _Castellet de l’Àliga o Mirador de n’Alzamora
-2020 03 03_Puig de sa vinya, finca de Galatzó
-2020 03 10_Camí de Muleta Gran i tornada pel camí des Rost.

No sempre han participat tots els membres del grup, hi ha hagut baixes per motius diversos, però 
sempre ens ho passam de lo millor, xerram, cantam, reim i acabam amb una taulada per fer el menú 
corresponent.

La segona etapa fou la més dura. Ens comunicaren que estàvem en Pandèmia per mor del Virus 
Covid-19 que s’havia detectat a Wuhan-Xina i era molt contagiós. En Cil va tornar urgentment per mo-
tius de seguretat.

El diumenge, 15 de març de 2020, ens confinaren per quedar-nos a casa i només podíem sortir per 
anar a comprar menjar o treure el ca, portant mascareta. 

Després d’aquesta aturada, ens donen permís per fer algunes trobades però amb precaucions i a 
l’aire lliure. I així complim realitzant una petita excursió, el dia 

2020-06-23_De Sa Casa Blanca a Sant Jordi, amb dinar inclòs per celebrar Sant Joan. Celebram 
conjuntament les festes de sant Joan, sant Pere, sant Lluís, etc. Els Caminants Amics del Seminari duen 
a terme la darrera de les caminades dels dimarts d’aquesta etapa tan irregular del 2020 per contrades 
palmesanes de Casa Blanca, acabant amb un dinar de paella a cal bon amic Joan Miquel Toledo. Per 
molts d’anys! 

       

Amb aquest dinar deixam que passi l’estiu i retornam amb les dèries excursionistes al mes d’octubre 
pels paratges de Lluc.

Activitats - Activitats - Activitats - Activitats - ActivitatsActivitats - Activitats - Activitats - Activitats - Activitats

Els caminants que caminen

La tercera etapa comença el 2020-10-22_Volta a la Moleta de Binifaldó 

9 membres d’Amics del Seminari reprenem les caminades dels dimarts, interrompudes durant me-
sos per mor de la Covid19, i recorrem el tram de camí entre el refugi de Son Amer, Binifaldó i Lluc, fent 
la volta a la Moleta.

Acabà amb una paella en el Rest. Ca s’Amitger on en Toni Colomar va celebrar el seu aniversari.

Continuàrem fent algunes sortides més fins a final d’any, esperant que arribi la nova normalitat , 
com diuen.

-2020-11-05_D’Esporles a les cases de Planícia
-2020-11-12_Volta al puig de sant Miquel, a Alaró
-2020-11-19_Caminada per Maria de la Salut. Ens guia el company de Maria, Jaume Ribas Molinas
-2020-11-25_Caminada per l’entorn de Porreres
-2020-12-05_Camí Vell de Puigpunyent a Estellencs: sa Campaneta i Son Forteza
-2020 12 09_Alcúdia Museu MSBB i ruta del Coll baix fins al Mal Pas
-2020 12 15_Coll de sa Gramola cap flabioler

Del Coll de sa Gramola fins al Cap flabioler, 10 km. de caminar per bon camí i hem emprat 4 h. anar i 
tornar pel mateix paratge. Una excursió tranquil·la i bona de fer, érem 8 companys i ben avinguts, falta-
ven tres més que per motius de salut no han pogut gaudir de les imatges que veureu al vídeo. Com sempre 
hem gaudit de les bones vistes i paratges de la Serra Nord de l’Illa. En arribar al Cap flabioler, i des del 
mirador d’en Josep Sastre, hem pogut contemplar l’illa, la bellesa de l’illa petita, «Sa Dragonera», encara 
que avui hi havia un poquet de boira. Per acabar la diada, hem dinat al Rest. “El cantó nou” d’Andratx i 
hem celebrat i brindat amb tortada i cava el 73 aniv. del company Joan Brunet, cantant-li l’acostumat “ad 
multos annos” de rigor. 

Ara posam punt fins passat les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis. SALUT, BONES FESTES DE NADAL I 
MILLOR ANY NOU 2021.

Actualment els components del grup som: Pere Amengual, Joan Brunet, Cil Buele, Toni Colomar, Tomeu 
Mas, Miquel Montroig, Pep Portell, Honorat Puerto, Pere Reynés, Joan Miquel Toledo, Biel Vilanova, i Jau-
me Ribas en dues ocasions. Per tant ja podem dir que han participat tretze companys. 

Salut i passes

P.D.: Si estau interessats a veure els vídeos del grup consultau la web de l’adreça següent:
         https:// www.amicsdelseminari.com/els-caminants 

Els caminants que caminen

Activitats - Activitats - Activitats - Activitats - ActivitatsActivitats - Activitats - Activitats - Activitats - Activitats
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     Aquesta pàgina web pretén donar-vos a conèixer la nostra associació, 
informant-vos dels actes que hem celebrat i dels que estam programant.

     Per tant, aquí trobareu la 
informació de les vuit DIA-
DES CULTURALS que hem 
dut a terme des de l’any 2012 
fins al 2019. Malhauradament, 
per mor del covid, vàrem haver 
d’ajornar “sine die” la diada 
d’aquest any 2020 que havíem 
programat a Inca. 

     Hi trobareu la sèrie íntegra, 
54 números, de la revista Mo-
dèlics i modelicons (Modèlics 
Amics del Seminari a partir 
del número 50) i, endemés, la 
col·lecció completa de la revis-
ta  ANTORCHA (de desembre 
1957 fins a març 1968).

 La secció  ELS CAMINANTS 
inclou les 19 sortides (des de la 
62 a la 80) d’aquest any 2020.

Pàgina web    https://www.amicsdelseminari.com

Activitats - Activitats - Activitats - Activitats - ActivitatsActivitats - Activitats - Activitats - Activitats - Activitats

La revista Modèlics i Modelicons ha canviat la capçalera. Ara 
és Modèlics Amics del Seminari. Es tracta d’un procés lent i ben 
planificat, compartint la labor dels seus fundadors amb la dels so-
cis de l’associació Amics del Seminari. Tenint en compte que la 
recepció de tan important i històric encàrrec suposa un gran repte 
per als qui els recau. Intentant mantenir el seu prestigi i el repte 
d’afegir nous lectors i col·laboradors.

La pandèmia del COVID va marcar i marcarà el 2020 i anys se-
güents, desconeixent fins quan duraran els seus efectes. La coinci-
dència dels nostres primers passos amb tal tremend succés d’àmbit 
mundial, ha marcat els nostres primers passos en aquesta aventura. 
Vam tenir la sort que el nou director Pere Amengual era ja assidu 
col·laborador i Macià Llabrés havia assumit ja des d’anys enrere 
la labor de l’edició de la revista. És una incorporació progressiva 
i amb una gran compenetració amb els altres membres de l’equip. 
Sens dubte cal destacar el perfecte engranatge entre tots i seguint 
els traços establerts des del seu inici fa ja vint anys.

El primer exemplar de la nostra revista en 2020 va estar dedi-
cada al Monestir de Lluc. Sens dubte va ser un important com-
promís, tractant un tema tan inesperat i delicat com el fet que els 
missioners dels Sagrats Cors es veiessin obligats a deixar la gestió 
del Monestir de Lluc. Especialment després de la seva acurada 
gestió durant cent vint-i-vuit anys.

Cal destacar també la defunció de l’important membre de l’equip 
de redacció, l’incansable i innovador Sebastià Salom i els germans 
Antoni i Joan Salas, quedant reflectit perfectament en el reconei-
xement de tots els seus amics i condeixebles. (Revista núm. 52).

La sorprenent aparició i irrupció del nociu i contagiós corona-
virus, ens va obligar a suspendre o posposar nombroses activitats 
ja programades. Sens dubte hem trobat a faltar, especialment les 
nostres trobades socials habituals i tan positives per a tots.

Malgrat això cal destacar la interessant taula rodona sobre el 
Cristianisme en el segle XXI. L’afortunat, profitós i descrit perfec-
tament, viatge al Perú de Cil Buele. La defunció de Vicent Jasso. I 
els meravellosos records dels nostres campaments a Cabrera. (Re-
vista núm. 53).

En plena pandèmia dedicàrem un exemplar organitzant una tau-
la rodona sobre la COVID, presidida pel Sr. Bisbe i especialistes 
sobre el tema. A més Jaume Obrador, Maria Sastre i Maria Oliver, 
van compartir personalment les seves experiències patides i de les 
quals en van sortir afortunadament.

De l’últim número del 2020 (Revista núm. 54)  destaquem el 
comiat de les monges del seu convent de Pòrtol i els articles de 
Llorenç Tous, Toni Bennasar i Toni Pol.

Activitats - Activitats - Activitats - Activitats - ActivitatsActivitats - Activitats - Activitats - Activitats - Activitats

Revista Modèlics Amics del Seminari
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