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Salutació del president honoríficSalutació del president honorífic

D’acord amb l’article 10 dels estatuts, 34 (*) socis participaren en la quarta assemblea ge-
neral, a Son Bono, el dia 12 de novembre de 2021.

El president saludà a tots els participants i donà la paraula a Mn. Pere Fiol que disertà sobre: 
“El Seminari: dues revolucions”. Fou tan interessant que donà lloc a moltes intervencions dels 
assistents.

El secretari llegí l’acta núm. 3 de l’Assemblea General “Virtual” del 14 de novembre de 
2020, que fou aprovada per unanimitat. El secretari presentà la memòria de 2020 i el pressu-
post de 2021, que també foren aprovats per unanimitat.

L’associació entregà a cada assistent el llibre “100x10 Reflexions en temps de pandèmia” 
del nostre soci Miquel Campaner que cada dia, a primera hora, ens passa una nova reflexió, 
via whatsapp.

(*) Es deixà un lloc buit en record d’en Miquel Jaume, membre de la Junta Directiva.

A la nostra web https://www.amicsdelseminari.com/esdeveniments 
trobareu un reportatge gràfic 
d’aquesta assemblea.

Fa un any que, juntament amb en Joan Barceló, estàvem preparant l’habitual carta 
de la Memòria Anual corresponent a l’any 2020 i que m’obligava a redactar-la junts (es 
veia de lluny que era ell qui l’escrivia).  Sembla mentida però en Joan ja no és amb no-
saltres, el 28 de gener d’aquest any 2022 ens va deixar de sobte, va ser un cop molt dur 
per a tots nosaltres ja que vàrem compartir junts les vivències de la nostra Associació 
que a poc a poc s’anaven fent realitat.

Valgui un record per a ell i per a tots els qui ens han deixat per sempre i mantindrem 
viva la seva energia.

Durant els anys 2020 i 2021, a causa de la pandèmia, vam haver de paralitzar gaire-
bé totes les nostres activitats, a causa de les dures restriccions imposades per les auto-
ritats sanitàries.

Especialment dura va ser la cancel·lació de la IX Diada Cultural d’Inca l’any 2020 i 
que, fins a finals de l’any 2021 vàrem reprendre la preparació de la Diada d’Inca per a 
l’any 2022 que finalment s’ha fet realitat i que fou tot un èxit.

Ja està en marxa la preparació de la X Diada que serà a Felanitx i que la preparen 
amb gran entusiasme els felanitxers Tomeu Rosselló, Biel Bennàssar i Miquel Monse-
rrat.

Al mes de juny del 2021, vam organitzar dues visites a la Seu, especialment la ca-
pella del Santíssim on està ubicada l’obra d’en Miquel Barceló, sota la direcció de Mn. 
Teodor Suau.

El 16 d’octubre vàrem visitar l’Església de la Mare de Déu del Socors, guiats per Fra 
Jesús Miguel Benítez.

L’any 2021 la nostra Schola Cantorum va estar pràcticament sense cap activitat.
El grup de Els Caminants, excepte algunes sortides al juny, octubre i novembre, tam-

poc van poder fer les habituals excursions setmanals.
Cal admirar el meravellós treball del Consell de redacció de la nostra revista, edita-

da i dissenyada per Macià Llabrés i cal destacar la revista núm. 56 dedicada íntegra-
ment a Mn. Josep Massot i Muntaner, una veritable obra per emmarcar.

Gràcies a la vitalitat del nostre col·lectiu i sobretot a les bones prediccions de la pan-
dèmia, hem pogut tornar a reprendre totes les nostres activitats.

Agraïm també als socis que, amb la seva aportació, fan possible el funcionament de 
la nostra Associació.

No puc tancar aquesta salutació sense transcriure un Whatsapp que em va enviar 
per Sant Antoni en Joan Barceló uns dies abans de morir.

Hola! Joan ,estam a les portes de Sant Antoni i convé seguir la tradició. Preparar 
la foganya amb un bon caliu: llom ibèric, llangonissa i botifarró, olives trencades ma-
llorquines i un bon tassó de vi negre.

T’asseguro amic Joan, que mantindré la flama encesa perquè ens doni bons fruits, 
         

Salut, pau i amor,

    Joan Bonet Rubí, President Honorífic. 
Novembre 2022
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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

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)

Registre de les actes 
de les reunions de la 
Junta Directiva durant l’any 2021

ACTA núm. 16
09/09/2021 Inca - Monastir de St. Bartomeu-        10 assistents
   - Preparar el pressupost del 2021
   - Preparar la memòria del 2020 
   - Preparar l’assemblea general 2021

Història de l’Associació

Registre de les actes 
de les reunions de la 
Junta Directiva durant l’any 2021

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) 

12 de novembre de 2021 Assemblea General 
(assistents: 34 - delegació de vot: 11) 

Només una per mor del Covid



6 7

 
Estat de comptes 2021

Pressupost 2022 

 
Estat de comptes 2021

Pressupost 2022

INGRESSOS .............................. 5.605,76
   - Saldo Caixa Colonya  . 1.955,76
   - Quotes socis ................ 3.650,00

DESPESES ............................... 4.380,89
   - Proveïdors .....................4.321,37
   - Despeses bancàries .......... 59,52

RESULTAT ............................... 1.224,87

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

Schola cantorum any 2021

Després de setze mesos inactius i aïllats forçosos, a mitjan maig d’enguany acordàrem re-
prendre l’activitat. En època tan poc adient -a l’estiu mai no ens havíem trobat- ens retrobam 
el juny. Més que un assaig fou un reencontre emotiu d’amics, mascaretes de rigor i cants 
festius per celebrar la trobada. El director va proposar suspendre la diada a Inca, programa-
da per a l’any 2020 i passar directament a la de Felanitx. Es parlà de fer les dues el 2022, la 
d’Inca en primavera i la de Felanitx en la tardor. La decisió definitiva fou  borrar el 2020 i 
2021 i passar directament al 2022 amb el programa del 2020, a Inca. L’opinió de la Schola 
era molt important perquè en la diada d’Inca la Schola tenia un pes decissiu. 

La junta directiva de l’associació havia acordat que la diada a Inca seria estrictament mu-
sical. En principi la idea era retre homenatge al músic inquer Antoni Torrandell, però final-
ment per la dificultat del programa, es va decidir homenatjar els músics inquers. Així es va 
presentar i aprovar un programa de composicions d’Antoni Torrandell, Bernat Salas, Jaume 
Albertí, J. L. García Mallada i Bernat Julià; al final s’afegiria una composició d’Antoni San-
cho, emblemàtica de la Schola Cantórum del seminari.

Entre el juny i el desembre la Schola va fer 15 assajos; 11 al seminari i 4 a Inca. A mesura 
que avançava el calendari es concretava el repertori dels assajos, tot encaminat a la celebra-
ció de la diada a Inca de l’any 2022.

La Schola Cantórum, el 2021, només va intervenir en dues ocasions, ambdues luctuoses: 
funeral de Miquel Jaume Campaner, directiu de la nostra associació, dia 12 de juny a Llubí, 
i funeral de l’amic i gran documentalista musical Joan Parets Serra, a Santa Maria dia 15 de 
juliol.

Dia 24 de novembre la Schola Cantórum va celebrar la festivitat de santa Cecília al puig 
de Santa Magdalena a Inca en un àpat de companyonia. Hi foren presents algunes parelles 
dels cantaires, el president honorífic, Joan Bonet, el president, Joan Barceló, i el secretari de 
l’associació, Macià Llabrés.

A final de desembre s’afegí al grup Jaume Oliver, directiu de l’associació i antic cantaire 
de la Schola Cantórum del Seminari.

A 31 de desembre, aquest és l’elenc de la Schola Cantórum:
• Tomeu Ripoll, director
• Joan Brunet, solista, coordinador i divulgador
• Pep Portell, organista

INGRESSOS ................................................... 5.624,87
   - Saldo Caixa Colonya  ............................. 1.224,87
   - Quotes socis ........................................... 4.400,00

DESPESES ..................................................... 5.624,87
   - Material d’oficina / impressió revista .. 1.500,00
  - Despeses de correu .................................... 150,00
   - Despeses bancàries .................................. 100,00
   - Pàgina web .............................................  300,00
  - Assegurança responsabilitat civil ........... 206,00
  - Despeses socials (diada d’Inca) .............2.249,00
  - Romanent (pendent destinació imprevists) .......... 1.119,87

• Pere Amengual.
• Joan Aumatell.
• Paco Bauzà.
• Toni Bennasar.
• Cecili Buele.
• Mariano Cortés.

• Paco Díez. 
• Joan Escanellas.
• Bernat Forteza.
• Jaume Gual.
• Tomeu Llabrés.
• Tomeu Mas.

• Jaume Oliver.
• Tomeu Rosselló.
• Pau Socias.
• Joan Toledo.
• Biel Vilanova.
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Després de celebrar les Festes de Nadal i 
Cap d’Any, un altre cop saltaren les alarmes 
i haguérem de fer marxa enrere amb les sor-
tides a caminar, per mor del Covid19. 

Onades de contagis, una darrera l’altre, ens 
tingueren aïllats i preocupats perquè no ar-
ribàvem a sortir-ne, encara que un 85% o 
90% ja estàvem vacunats amb les 3 dosis 
aconsellades. 
Pels caminants, com noltros, va ser una tu-
pada forta i a poc a poc, en temor i ganes de 
moure el cosset, aconseguírem retornar i el 
Dimarts dia 01 de juny de 2021. Ja han 
passat sis mesos i els caminants tornem 
a reprendre les petjades. Comencem amb 
una de fàcil per agafar el ritme adequat i 
no precipitar-nos. Volíem arribar fins a la 
Cova tancada, pujant la Serra de Gabellí 
des  d’Alcanada, però hem trobat que no 
hi havia perquè arriscar. Com que era tard 
i estàvem convidats a menjar un arròs brut, 
a “Ca en Porro” de na Joana i en Norat 
Puerto, hem trobat més convenient tornar 
arrere i deixar-ho per un altre dia. Gràcies 
per la bona acollida dels amfitrions Joana i 
Norat. Un frit amb panades, arròs brut po-
bler amb coca d’albercocs i gelat, tot això 
banyat amb un bon vi i cava mallorquí. 
Seguim el nostre ritme i continuam fent 
camí. Aquesta vegada i ja tocant l’estiu 
vàrem visitar el Parc Natural de Mondra-
gó-Santanyí (2021-06-08), encara no hi 
érem tots, l’aturada per mor de la pandèmia 
havia tingut els seus efectes. El company 
Pep Portell s’uneix a dinar amb noltros.

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

Els caminants any 2021 

Com sol esser el costum, cada any, cele-
brem l’onomástica dels Joans i Peres. Defe-
rència de la família Toledo-Cantallops, por-
cella rostida i sempre ens llepem els dits. 

A partir d’aquí deixem de caminar en grup i 
cadascú fa el que pot perquè ja ho sabeu:                       
“en l’estiu tota cuca viu” i no hi ha qui es 
mogui, per tant, va bé un descans i recobrar 
forces amb banys d’aigua salada o dolça.
Passat l’estiu tornem a cridar a files i ja 
mos tens a tots ben preparats i amb molta 
il·lusió per tornar a començar. El nostre co-
mandant guia, Toni Colomar, ens cita prop 
de casa seva allà al Mal Pas i partim cap 
el Mal Pas, Punta de Manresa, El Morer 
vermell, Barcarès, Sa Marina i S’Albufe-
reta (2021-10-19). Sempre vorejant la mar 
dins la badia de Pollença amb la punta de 
Formentor al fons del paisatge. Amb paella 
inclosa i vi de la casa, a primera linia del 
Barcarès, a ca el nostre Comandant guia 
Toni Colomar. 
Continuem fent camí i visitam Son Fornes- 
Montuiri (2021-10-26) i el far de Cala Fi-
guera-Calvià (2021-11-02).

Ja acabant l’any el company Miquel Mon-
roig ens convida a fer una volta pel seu 
poble PETRA i anem a visitar la Cova dels 
Voltors i Cova Llarga-Petra (2021-11-24)
Ja arribats a punt d’entrar al mes de de-
sembre, anem a visitar el Santuari de Lluc. 
Volta per la Cometa dels morts, Camell i 
la Roca foradada (2021-11-30).

Els caminants any 2021
Activitats - Activitats - Activitats - Activitats - ActivitatsActivitats - Activitats - Activitats - Activitats - Activitats

Aquesta va ser la darrera sortida de l’any, 
vingueren tots els dotze components del 
grup, Els Caminants, Amics del Seminari de 
Mallorca, fan el circuit curt d’una caminada 
per la Cometa dels Morts, a Lluc. Excursió 
circular que aprofiten per celebrar con-
juntament la festa onomàstica alhora que 
l’aniversari de Cil Buele, entre les festes 
commemoratives de santa Cecília i santa 
Bàrbara, el 30 de novembre de 2021. Una 
dotzena de membres d’arreu de Mallorca 
s’hi fan presents, a la Cometa, als Misteris, 
a l’església i al restaurant ca s’Amitger as-
saborint un cabrit deliciós. 

Així acabam la temporada, haguem realitzat 
ja, amb aquesta, la caminada n. 84.

SALUT I BON NADAL.

Si estau interessats a veure els vídeos del 
grup, consultau la web de l’adreça següent:

https://www.amicsdelseminari.com/els-caminants
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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 
nou DIADES CULTURALS que hem dut a ter-
me des de l’any 2012 fins al 2022. Malhaurada-
ment, per mor del covid, vàrem haver d’ajornar 
“sine die” la diada dels anys 2020 i 2021 que 
havíem programat a Inca. 

     Hi trobareu la sèrie íntegra, 60 números, de la 
revista Modèlics i modelicons (Modèlics Amics 
del Seminari a partir del número 50 i Amics del 
Seminari a partir del número 57) i, endemés, la 
col·lecció completa de la revista  ANTORCHA 
(de desembre 1957 fins a març 1968).

 La secció  ELS CAMINANTS 
inclou 7 sortides (des de la 78 a 
la 84) d’aquest any 2021.

Pàgina web    https://www.amicsdelseminari.com

La portada del 55, primer exemplar del 2021 dona a entendre un raig 
d’esperança després de la terrible i dolorosa foscor de l’epidèmia de l’any 
abans. Gràcies a les valeroses descobertes dels científics i per l’heroica ge-
nerositat del personal sanitari i dels serveis essencials. Tots portam al cor el 
record dels qui no vàrem poder vèncer la COVID.

Els col·laboradors dels articles han aportat planes amb el doll de curades 
reflexions foren: Gabriel Amengual, Jaume Oliver, Domingo Mateu, Rafel 
Servera, Toni Bennasar i Toni Pol. L’entrevista a Sebastià Mesquida, total-
ment invident, des de fa quaranta-sis anys.

Com va exposar Domingo Mateu en l’editorial del 56, “el Consell de 
Redacció va proposar un monogràfic especial en homenatge a l’admirable 
personalitat de Josep Massot i a la seva vasta trajectòria de treball immens, 
constant i rigorós en la investigació i recerca de la història contemporània 
de les nostres Illes i en la promoció i servei de la llengua i cultura catala-
nes”.

Participants, el nostre bisbe, Sebastià Taltavull, el canonge degà, Teodor 
Suau, i Biel, el germà petit i fillol de Josep Massot. A ells seguiren una ex-
cepcional i magnífica sèrie d’articles de la seva investigació històrica que 
va escampar sempre i arreu amb la publicació i difusió del seu acurat i ves-
tíssim repertori bibliogràfic.

Nous canvis significatius aparegueren en el número 57, en acordar el 
Consell de Redacció, entre altres canvis, que el nom de capçalera, es dirà 
simplement Amics del Seminari. A més i atenent el desig de Jaume Sancho, 
creador i coordinador de Modèlics i modelicons durant divuit anys, passant 
a exercir l’honorable dignitat de coordinador emèrit, i continuant comptant 
amb la seva excel·lent col·laboració i lleial suport.

“Sens dubta la constitució de l’Associació d’Amics del Seminari ha 
fet possible el traspàs d’una revista i d’un grup de grans valors a un altre grup arrelat en els 
mateixos excel·lents valors compartits conjuntament en els anys, plaentment enyorats, de for-
mació del Seminari” (Domingo Mateu).

En el contingut d’aquest número 57 destacaren dues entrevistes: les de Jaume Sancho i Pere 
Orpí, ambdós condeixebles del curs dels modèlics.

Les morts del nostre estimat company del Consell de Redacció, Miquel Jaume Campaner, i 
de Joan Parets Serra, condeixeble dels modèlics, dos personatges excel·lents i molt apreciats.

També el traspàs dels: Hans Küng, Roger Lenares i el cristià humanista, Arcadi Oliveres, 
varen motivar als assidus col·laboradors: Gabriel Amengual, Guillem Ramis i Cecili Buele, a 
dur a terme un merescut reconeixement de les seves obres.

Cal destacar l’habitual crònica de Pere Amengual, espipellant amb tota la premsa diàriament 
amb fruïció i vocació. També la insòlita creació d’un pasdoble torero clerical, amb música i lle-
tra de dos preveres.

Revista Amics del Seminari
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