Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades
de les Illes Balears.
Curs escolar 2016-2017

Full informatiu 3r trimestre
Estam a punt d’encetar el tercer trimestre del curs 2016-2017. És
arribat el temps de tancar un altre capítol de la història de la
Germandat, però no ha de ser un moment de despedida. La tasca
social de la nostra associació i l’oferta d’activitats i d’oportunitats molt
bé mereixen un esforç perquè perduri aquesta empresa, amb la
vocació de millorar-la any rere any.
Per garantir una vida llarga i activa de la Germandat és
imprescindible la participació i la implicació de tots els socis, cadascú
des de les seves possibilitats i disponibilitats. Aquestes poden anar
des de la participació als tallers i a les activitats a ajudes puntuals en
temes concrets, sense oblidar l’acceptació de responsabilitats de
direcció i de govern. Tothom és necessari i tots sabem que sense un
grup de persones que es vulguin posar al davant d’aquesta empresa,
la Germandat no podrà sobreviure.
No s’ha de consentir que una curolla tan bella com la nostra, després
de tants d’anys d’existència, plena d’il·lusions i d’èxits, perdi la força
i llangueixi fins a la mort per falta de suport i de germanor. Pens que
això mai no arribarà, però cal recordar-ho ara, en temps de renovació
de la Junta Directiva. Una Junta que amb la il·lusió de sempre vos
presenta aquest full d’activitats del tercer trimestre, que esperam que
sigui del vostre gust.
Bones festes de Pasqua!

El President
Joan Martorell Trobat

1 ASSEMBLEES GENERALS (si no es diu el contrari, sempre 1r dimecres
de mes a les 10,30, Casal Flassaders, Ferreria núm. 10)

Abril
dimecres 5 ; maig, dimecres 3; juny, dimecres 7.

,

2 PASSEJADES CULTURALS (habitualment, 2n.dimecres de mes a les
10h. Sortida Plaça de Cort. Cord. Joan Mora).

12 dabril: A les 10h. a Cort. La visita de Carlos I i Vè a Mallorca,
octubre 1541. Dirigida per Joan Mora.
10 de maig: A les 10h a Cort. De jueus a xuetes, dirigida per Rosa
Mª Planas.
3 EXCURSIONS (normalment, el 3r. dimecres de mes. Sortida a les 9h30
davant l’estació tren de Sóller, c/ Eusebi Estada).
Coordina: Joan Mora.

El mes d’abril no hi haurà excursió.
17 de maig: Complexe Deportiu Rafel Nadal (Manacor). Fàbrica
de ciris artístics. Dinar a can Jordi des Recó. 25€
14 de juny: Excursió marítima. Peguera- Port d’Andratx. Dinar
a Celler d’Andratx, 35€.

4 SENDERISME (normalment, 4t. dijous de mes)
27 d’abril: Port de Sóller – Muleta – Deià.
25 de maig: Es Coll Baix (Alcúdia).

Les activitats de pagament (anglès, danses del món , gimnàstica i
ioga) del tercer trimestre acabaran el dia 31 de maig 2017.
La resta d’activitats s’acaba el 20 de juny.
5 ACCIÓ SOCIAL: Coordinació i informació: Neus García, tel.
629387213.
Es necessiten voluntaris per:
a- Ajudar a alfabetitzar immigrants (Casal Petit).
b- Voluntariat a la residència (Oms-Sant Miquel).

c- Ajudar els Caputxins.
d- Ajudar disminuïts físics, a través d’AMADIP.
e- Taller de lectura a Flassaders.
NOU SERVEI: Grup “Set d’esperança” (tractament del dol)
GRUP D’AJUDA I ACOMPANYAMENT ALS
informació: Neus García, tel. 629387213.

SOCIS: Coordinació

i

6 ALTRES ACTIVITATS
Can Picafort. Del 26 al 29 de setembre. Estància mínima 3 nits.
Habitació doble 63 € i individual 75€. Preu per persona i nit. La tassa
turística és de 1,65€ per persona i dia. S’abonarà a l’hotel.
S’han d’apuntar al taulell d’anuncis abans de Pasqua.
Dinar de final de curs: dimecres, 21 de juny. El lloc és a
determinar.
Altres activitats s’anunciaran puntualment.
7 ADREÇA LOCAL CORREU PÀGINA WEB i COMPTE CORRENT
Germandat de Mestres Jubilats, Costa de sa Pols núm. 6–4t. pis
07002. Palma. Telèfon 971716170
e-mail: germandatdemestresjubilats@gmail.com
La nostra pàg. WEB està actualitzada. Si vos acostumau a entrar-hi,
disfrutareu i hi trobareu les darreres informacions. Heu d’entrar a
Google i clicar: htpp://mestresjubilats.es/
Guardau bé aquest núm. de compte per quan hagueu de fer un ingrés
pel dinar de fi de curs.
Sa Nostra núm. ES02 0487 2096 8020 0000 9219 posant nom i
llinatge.
Palma, 30 de març de 2017

