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- Reunió de Junta (mensual)
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om tots sabeu, el proper mes de desembre complim oficialment 25 anys com
associació i, malgrat els temps que corren no animen a moltes celebracions, volem
commemorar-ho amb tots els nostres socis. Per fer-ho hem organitzat una trobada

de germanor a la finca escolta de Sa Torrentera, a Sencelles, el proper 4 de novembre,
diumenge.

Farem una celebració senzilla, al nostre estil, una ofrena simbòlica a la Verge de Biniatzar,
que com sabeu roman a la finca i us convidarem a tots els socis a dinar de paella.

Pot esser un bon moment per retrobar-nos amb els companys i companyes, per recordar
vivències i anècdotes i per passar una jornada agradable a un lloc tan estimat pels escoltes
i les guies d’aquesta terra.

Us esperam amb il·lusió i amb l’esperança que pugueu assistir-hi.

Junta directiva a.e.m. Aplec Scout

Ed
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Previsió d’activitats:

 Dia 4 de novembre, diumenge:

TROBADA DE GERMANOR A SA TORRENTERA

25 ANYS DELS A.E.M. APLEC SCOUT

Lloc trobada: A la finca escolta de Sa Torrentera (Sencelles).
Hora: 11:00 h.
Transport: Vehicles particulars.

Celebració: 12 h.
Ofrena: 13 h.
Dinar: Paella, gelat i ensaimada.

Sobretaula: Audiovisual 25 anys de l’Aplec.

Imprescindible: Dur plat, coberts, tassó i torcaboques.

Confirmar assistència abans del 2 de novembre
al tel.: 971 615 124 (Neus).
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període no inferior al mig segle; els motius no són
difícils d’endevinar, control de la població autòctona,
domini visual de tota la badia i distància suficient
per repel·lir qualsevol atac. Palma d’amunt la
denominen els arqueòlegs.

Una vegada estabilitzada militarment la situació,
es va procedir a construir un centre urbà emmurallat
en el lloc més estratègic de la badia, tot seguint
els criteris establerts per la planificació territorial
romana, és a dir: proximitat a la mar i al baricentre
de l’illa, per tant facilitat de comunicacions exteriors
i interiors, topografia favorable, facilitat defensiva
i estructura similar al castre, amb dos carrers
principals perpendiculars, el Cardus (de nord a sud)
i el Decumanus (d’est a oest) que acabaven a les
portes de sortida de la població i es perllongaven
a l’exterior amb els diversos camins que comunicaven
amb altres llocs del seu entorn.

En el cas de la nova ciutat romana de Palma el
Cardus coincidiria amb l’actual carrer de Sant Roc,
i a més de ser la via principal, enllaçaria amb els
camins que conduïen al centre i al nord de l’illa,
especialment amb la ciutat de Pollentia.

Excepcionalment la murada palmesana sols disposaria
de tres portes, la situada al nord, al final del Cardus
i les que flanquejaven el Decumanus, a l’oest i a
l’est (Porta de l’Almudaina única que es conserva);
donat que estava assentada sobre un solar elevat
sobre la mar, oberta a un penya-segat que la limitava

Te
rtú

lia

l proppassat 1 d’octubre
reiniciàrem les tertúlies,
una vegada deixades enrere

les calors de l’estiu. El primer
dilluns de mes, com quasi sempre,
divuit tertulians ens reunírem per
escoltar i debatre el tema introduït
pel Sr. Bartomeu Bestard, Cronista
oficial de la ciutat de Palma:
l’evolució històrica de la nostra
capital; esdevenint en un grapat
de sorpreses ocasionades per les
d a r r e r e s  i n v e s t i g a c i o n s
arqueològiques.

Ja diuen que “d’un gran mal en
surt un gran be”; històricament
parlant, el gran benefici de la
construcció de l’hospital Son
Espases ha estat el descobriment
de les restes d’un poblat talaiòtic
i un castre romà adjacent que
serien l’origen de la capital balear,
acabant amb les especulacions i
recerques infructuoses anteriors.
Tot indica que les cohorts romanes,
conqueridores de l’illa de Mallorca
l’any 123 aC, comandades per
Quint Cecili Metel (més tard
honorat amb l’apel·latiu de
Baleàric) es varen establir en tan
estratègic lloc ben bé durant un

E

Batomeu Bestard.    Foto: Àngel Zaragoza.Evolució històrica
de la ciutat de Palma



al sud. L’estructura inicial,
rectangular, no era molt gran: uns
205 x 240 metres de costat i se sap
que es portaren uns 3.000 colons
romans de la península ibèrica per
colonitzar l’illa.

A partir d’aquest nucli es va
desenvolupar la ciutat; quan
l’interior emmurallat va resultar
insuficient, la xarxa de camins
exteriors es va constituir en la
trama que conformaria l’estructura
dels carrers del futur.

La murada romana segurament es
va ampliar a mesura que
augmentava la població de la
capital i sorgiren nous barris
extramurs, inclòs a l’altre costat
del torrent; però no va ser fins la
dominació àrab, molts segles
després, quan es produïren les
grans modificacions defensives i
expansives de Madina Mayurqa. Els
almoràvits i posteriorment els
almohades dotaren a la capital
d’una potent murada que envoltava
totalment una medina que va
arribar a acollir prop de cinquanta
mil habitants i d’un sistema
hidrològic que vertebraria el futur
creixement de la urbs.
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Un moment de la tertúlia...                Foto: Àngel Zaragoza.

Relacionada amb aquest període, una nova sorpresa
ens deparà el Sr. Bestard, la recent troballa de la
porta exterior de la fortalesa de Gumara, conservada
integrament a l’interior d’un edifici de la llar del
Temple, propietat de la Congregació de Religioses
Terciàries Trinitàries. Malgrat l’ajuntament no
disposa de pressupost per a la seva adquisició, com
va fer amb las torres del Temple, el monument
gaudeix de la màxima protecció urbanística.

Amb la conquesta cristiana de la Ciutat de Mallorques
per la host del Rei Jaume I, comença una nova era
per a la capital de les illes Balears, es manté el
traçat de la murada de la ciutat àrab però queda
esborrada pràcticament quasi tota la seva petjada
arquitectònica. A partir d’aquest moment comença
un creixement incessant intramurs.

Al segle XVI s’inicia una nova reforma per adaptar
el recinte emmurallat contra el perill dels nous
armaments d’artilleria i es promulga una nova llei
que impedeix cap construcció a una distància inferior
als mil metres de distancia del seu perímetre.
Aquesta normativa seria decisiva per a la desaparició
futura de la major part de la murada palmesana; el
creixement desmesurat de la població i l’especulació
urbanística li donaren el cop definitiu. Malgrat tot
la ciutat anà creixent extramurs seguint l’esquema
radial apuntat pels romans i reafirmat pels àrabs,
configurant les noves barriades de l’eixample que
acabarien per absorbir els ravals sorgits a
conseqüència de la esmentada llei.

Santi Hernaiz. Palma.
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FEI a Sa Torrentera
les 9 del matí, puntuals
qual anglesos, començava
el taller d’orientació que

ens havia comanat l’Escola de
formació del MEGM, englobat dins
la FEI, Formació Escolta Inicial.
Un total de tretze participants,
deu al·lotes i tres joves, rutes i
caps dels agrupaments Sant Josep
Obrer i Soca Arrel s’enfrontaren
per primera vegada amb la tasca
de desxifrar un mapa topogràfic.

Dividits en tres grups, escoltaren
atentament la dissertació de
Ramon Cassanyes que, poc a poc,
els anà introduint conceptes com
orientació,  rumb geogràfic, trobar
el nord, usar un rellotge per
orientar-se, la  rosa dels vents i la
brúixola. També els parlà dels
meridians i els paral·lels, el nord
magnètic i el nord geogràfic, la
longitud i la latitud.

Una vegada familiaritzats amb
l’argot i després de realitzar
diversos exercicis pràctics sobre
el mapa de la zona de Sa
Torrentera (lloc on ens trobàvem),
els tres grups iniciaren l’aventura
de traçar un rumb i realitzar un
recorregut de tres etapes per la
zona, “armats” d’un mapa i una
brúixola cada un. Cal dir que no
tots completaren correctament el
circuit, alguns hagueren de
caminar més del compte per errors
d’interpretació; malgrat tot, els
tres equips pogueren retornar al
punt de partida sense incidents
ressenyables.

Després de dinar i descansar una
mica els explicàrem, mitjançant
una projecció, que és i que fa
l’Aplec.
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Ramon Cassanyes explicant les tècniques d’orientació. Foto: S. Hernaiz.

Participants fent pràctiques.       Foto: Santi Hernaiz.

Altres participants fent pràctiques.       Foto: Santi Hernaiz.



Seguidament començàrem el segon
taller: Tècniques d’acampada, el
Bivac. Ajudats d’una nova
projecció els introduírem a la
tècnica i l’art de bivaquejar; on
fer-ho, quines precaucions
prendre, el material més adequat
i com gaudir-ne de tan saludable
pràctica. Després de l’exposició
teòrica passàrem a la pràctica, la
c o n s t r u c c i ó  d ’ u n  b i v a c
d’emergència tan sols amb els
recursos que ens proporciona la
natura. El resultat va ser
acceptablement satisfactori.

Tot això passava el dissabte 20
d’octubre, el diumenge, també
després de dinar, n’Àngel Zaragoza
els va impartir un taller versat en
l’organigrama mundial  de
l’escoltisme, tant a nivell
internacional, estatal com local.

Després de les diverses revisions
fetes amb els participants, crec
que podem donar com molt
satisfactòria l’experiència.

Equip de l’Aplec.
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Participants esbrinant l’hora solar.       Foto: Santi Hernaiz.

Un equip arriba a un control.       Foto: Santi Hernaiz.

....i tan satisfeta amb el seu bivac.       Foto: Santi Hernaiz.
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Mes de novembre de 2012

Mes de desembre
Dia 03, dilluns: Sopar tertúlia.

Dia 16, diumenge: Activitat.

Dia 19, dimecres: Reunió de Junta.

Dia 22, dissabte: Arribada de la Llum de la Pau de Betlem.

Dia 28, divendres: Sopar d’arengades.

Dia 14, dimecres: Reunió de Junta.
Hora: 20:15.
Lloc: Carrer Seminari, 4.

Dia 04, diumenge: TROBADA DE GERMANOR A SA TORRENTERA
25 ANYS DELS A.E.M. APLEC SCOUT

Dia 05 dilluns: Sopar Tertúlia

 Hora: 20:30.
Lloc: Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Preu: Socis 12’00 euros - No socis 13’00 euros.

Convidat:  SR. CARLES GARRIDO
Escriptor, periodista, actor, director, guionista, realitzador, músic... i estudios

del cementiri de Palma. Ens parlarà del patrimoni que conté, de la inonografia funerària,
les tombes de personatges coneguts, de llegendes urbanes. Com ell diu: de la “ciutat”
desconeguda i de sentir la “veu” dels morts.

Tema:  “Passejant pel cementiri de Palma”.

Confirmar assistència abans del 3 de novembre al
tel.:  971 615 124 (Neus).

MENÚ:
Pa amb oli

amb pernil salat i formatge
Postres, cafè o infusió. Aigua i vi.

6375263752
Loteria de NadalLoteria de Nadal

Tots els membres de la Junta disposen de paperetes. També podeu
adreçar-vos a: junta@aplecscout.org i ens posarem en contacte amb
vosaltres.
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Palma , a .... de .......................... 20....

Benvolguts amics:

Per la present sol·licito afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació d’Antics

Escoltes de Mallorca Aplec Scout, amb seu a Palma, carrer Seminari, 4, codi

postal 07001.

Signatura

ORDRE al BANC o Caixa

Senyors:

Agrairé que, fins a nou avís, vulguin atendre amb càrrec al compte indicat

els rebuts que siguin presentats per l’Associació d’Antics Escoltes 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

Antics Escoltes de Mallorca Aplec Scout
Carrer Seminari, 4 - 07001 Palma - anticsescoltesmallorca@gmail.com

Retallar per la línia de punts i enviar per correu ordinari.


