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Santi Hernàiz Alfosea

President de l’Aplec Scout,

escoltisme adult de Mallorca.

eniu a les mans una nova edició de la nostra revista,
en ella tenim la intenció de deixar reflectides les
activitats que periòdicament anam realitzant,

englobades en cicles anuals. Com tots els que seguiu els
nostres butlletins sabeu, la nostra associació es vertebra
principalment en torn a tres tipus d’activitats plenament
consolidades al llarg dels anys: les tertúlies, les visites
culturals i excursions i la celebració d’esdeveniments
commemoratius relacionats amb l’escoltisme i el guiatge.
Els tres blocs han assolit la majoria d’edat, mantenint una
regularitat de la que ens sentim molt satisfets, gràcies al
treball de la Junta Directiva de l’associació i, sobre tot,
del suport dels nostres socis.

Sens dubte la nostra tertúlia del primer dilluns de cada
mes és l’activitat més participada, superant els vint-i-cinc
assistents de mitjana, en la qual es debaten informalment
temes d’actualitat, proposats per ponents de primer nivell.
Durant l’any 2010 es va parlar de la situació a Kosovo, dels
orígens prehistòrics de Mallorca, del moviment Slow Food,
de la relació del regne de Mallorca amb el món atlàntic,
de projectes solidaris i de cooperació d’associacions de
l’illa arreu del planeta, i de la mort i la seva didàctica; els
resums de totes les xerrades les trobareu en aquest número.
L’any passat, com és el nostre costum, alternàrem les
excursions amb les visites culturals, malgrat les primeres
superaren a les segones, denotant una inquietud caminaire

per part dels membres de l’Aplec, descobrint rutes que
eren noves per a nosaltres i trepitjant viaranys que ens
quedaven una mica llunyans en el temps, sempre amb
l’esperit de companyonia i l’alegria que ens caracteritza.

En quan a les celebracions, seguim el nostre calendari,
afegint les pròpies de la federació d’escoltisme adult AISG,
i el de l’escoltisme i guiatge juvenil del MEGM, amb el qual
les relacions s’han normalitzat plenament i la col·laboració
mútua fa que ambdues associacions avancem en la mateixa
direcció, aprofitant-nos recíprocament de recursos i
coneixements.

Una característica de la nostra publicació és el voler deixar
palès el nostre compromís amb la societat que ens envolta,
amb aquesta intenció dedicam un espai a temes que ens
preocupen. Quan debatíem les diverses opcions, sorgí
inevitablement la crisi, contraposada al consumisme
despreocupat que devora els recursos socials i naturals.
Dos conceptes ens cridaren l’atenció: la resiliència i la
obsolescència programada, la primera ens pot ensenyar
noves oportunitats per a la vida, a ser conscients de les
situacions adverses i ajudar-nos a veure les possibilitats
que tenim cadascun de nosaltres i poder fer front a les
adversitats. La segona ens ha d’obrir els ulls davant
l’ofensiva dels grans grups de capitals, capficats en potenciar
el consumisme descontrolat a qualsevol preu. Malgrat els
entrebancs socials i econòmics, seguim sent optimistes, la
nostra fita és prou clara, perquè som decidits i afrontam
les dificultats sense por.
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aquestes situacions, ben aviat
afloraran respostes positives,
creatives, imaginatives i realistes que
ajudaran a superar les dificultats i
sobretot a trobar camis per resoldre
les situacions adverses que avui, tant
a nivell individual com a nivell
col·lectiu, estam patint. Les crisis
sovint serveixen per fer créixer
l’enginy.

És evident que quan cadascun de
nosaltres examinam el que ens està
passat, podem pensar que som únics,
que no podrem fer front a la situació,
ni podrem ser el que érem abans, que
mai serà el que va ser, és en aquest
moment quan podem pensar que tot
té una resposta i un camí per seguir,
i que el més important de tot és ser
capaços de compartir el que ens està
passant. La parella, un bon amic o
amiga, una companya o un company
de treball, un familiar o simplement
una persona que trobem en el camí,
pot ser qui ens ajudi a obrir portes
per trobar les respostes a les
adversitats que se’ns creuen al mig
del camí.

Una de les reflexions importants que
ens ajudarà a sortir exitosament de
les adversitats és profunditzar sobre
quins són els aspectes nuclears que
centren ara i en aquest moment
l’adversitat, i descobrir quines són
les potencialitats latents que tenim
i que poden esdevenir forces que
emergeixen en moments advers i de
crisi, i a més saber trobar les claus
de transformació de forma creativa i
imaginativa, aprofitant aquestes

omenç amb aquesta afirmació
per que crec que ens ajuda a
descobrir el valor de la

resiliència com una oportunitat; una
oportunitat per a la vida, i amb la
vida, ja que ser conscients de les
situacions adverses ens pot ajudar a
veure les possibilitats que tenim
cadascun de nosaltres i poder fer front
a l’adversitat.

Descobrir les possibilitats i capacitats
que tenim totes les persones per
lluitar-hi i a més ser capaços de fer
de la quotidianitat una forma de vida
plena de sentit, és un requisit que
ens ajuda a viure millor i a ser més
feliços. La resiliència ens ajuda doncs,
a trobar coherència a les formes
d’actuar, i treballar-ho amb elements
tan quotidians com poden ser les
activitats que dia a dia estam
realitzant, fa que siguem capaços de
donar respostes per sortir-ne.

Despertar la consciència sobre el
potencial humà que resideix en las
situacions problemàtiques, carencials
o adverses, ben orientades i amb
pautes que ens aporta la resiliència,
són fruit de creixement i podem
convertir l’adversitat en oportunitat.

El terme anglosaxó  resilience, com
a mot utilitzat a la vida quotidiana i
en ambients educatius, és utilitzat
per Stefan Vanistendael i té un sentit
ampli i molt dinàmic, ja que cerca
noves maneres de respondre sobre las
dificultats que aparèixen quan les
pe r s one s  han  de  s upo r t a r
circumstàncies difícils en el seu

desenvolupament, també té la missió
de cercar estratègies d’actuació per
trobar sortides exitoses, ajudar a
persones que ho necessiten, trobar
camins per lluitar  i superar
l’adversitat que actua negativament
en la seva pròpia projecció vivencial
o simplement sortir d’una dificultat.
Moltes vegades aquesta adversitat,
actua de forma que  la persona no es
veu en cor d’afrontar-la, ni donar-li
una sortida positiva. La resiliència
doncs és la capacitat per donar
respostes positives a les adversitats
que apareixen al llarg del camí de la
nostra vida.

Però no sempre ha tingut aquesta
connotació el terme resiliència, aquest
terme neix en l’àmbit de la mecànica
i fa referència a la propietat de la
matèria que s’oposa a la ruptura per
la topada o percussió. Boris Cyrulnik,
en la seva obra “Los Patitos Feos”
utilitza el terme com “resistència al
sofriment” que implica tant la
capacitat de resistir els cops de la
ferida psicològica como el de l’impuls
de reparació psíquica que neix de la
resistència

Avui que estam immersos en un
moment de crisi, crisi en tots els
sentits. Crisi de valors, crisi
econòmica, crisi política, crisi
familiar, crisi de comprensió
generacional,  etc., és necessari poder
deixar uns moments per reflexionar
sobre el que ens pot aportar una
postura resilient. No fa gaire parlava
amb un company i em comentava que
si som capaços de donar resposta a
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La resiliència,
una oportunitat per a la vida

Sra. Maria Antònia Pujol Maura

Professora Titular del departament de Didàctica i Organització Educativa de la U. B.
Doctora en Filosofia i en Ciències de l’Educació.
Antiga guia de Reina Constança de Mallorca.
Membre de l’Aplec Scout.
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dilema també hem de ser capaços de
trobar els camins adients.

L’escoltisme és i ha estat per a molts
de nosaltres una escola resilient, ja
que trobar solucions a petits
inconvenients ens va educar la nostra
personalitat, un nus que costava de
fer o desfer, un foc que no s’encenia
perquè la llenya estava mullada, un
company o companya que patia a
l’hora de dormir dins una tenda al
mig del bosc, etc., han estat situacions
que ens han ajudat a trobar noves
formes de respondre a l’adversitat.

La resiliència és doncs, l’art d’afrontar
les adversitats i implica resistir,
afrontar el problema, però també
construir a llarg termini recursos i
estratègies per crear una actitud
positiva davant les adversitats.

Aquesta forma de veure, aporta una
dimensió d’esperança en el futur. Per
tant podem dir que la resiliència es
produeix en una interacció entre
l’individu i el seu entorn. Els vincles
afectius són factors generadors de
resiliència, i si l’entorn n’ofereix
diversos, els factors de resiliència
augmenten. Si en falla algun, sempre
es pot recórrer a d’altres.

Quan pensam en resiliència, ens
referim doncs a la capacitat de
remuntar les dificultats que poden
aparèixer des de l’edat primerenca,
per carències, agressions, abusos, etc.
fins a la maduresa.

És important recordar que la
resil iència no és estable, ni
s’improvisa, sinó que hi ha que
desenvolupar-la.

És un procés que pot durar, però que
ens acompanyarà durant tota la vida
i que ens ajudarà no només a ser més
feliços sinó també a fer-nos la vida
més fàcil.

situacions per créixer i desenvolupar
-se personal i professionalment.

Cada vegada són més les persones
que sofreixen i que poden ser
afectades per la violència, la
inseguretat, l’estrés, l’atur, la pèrdua
de la salut, las separacions, les
divergències familiars, la pèrdua de
persones estimades... Per això
s’imposa la cerca d’alternatives per
trobar dins de si mateix l’energia
necessària per superar aquestes
adversitats.

No només cal reflexionar sobre
possibles supòsits teòrics de situacions
adverses, sinó analitzar les que tenim
a prop i donar respostes creatives que
ajudin a aflorar solucions afectives,
pol·linitzant de forma senzilla les
maneres de viure i conviure, ja que
p o d e m  c o n s t a t a r  q u e  l e s
circumstàncies poden ser diferents
en cada una de les persones.

Algunes vegades poden ser persones
molt majors, d’altres vegades poden
ser joves o també ens podem trobar
persones que han rebut una bona
educació o que quasi bé no n’han
rebut. Que tinguin una situació
familiar favorable o clarament
desfavorable. Amb un alt nivell
intel·lectual o amb un nivell més aviat
baix. Les adversitats no apareixen de
forma programada o previstes, molt
sovint podem dir, i ara per què? És
necessari per tant estar preparats i
saber de quins recursos es poden
disposar.

És en qualsevol situació o àmbit de
la vida que podem trobar-nos amb
persones que ens omplen d’admiració.
Mirant el nostre entorn podem trobar
alguna persona en una situació que
podríem objectivament considerar-la
difícil i fins i tot, clarament una
persona desgraciada i, així mateix,
descobrim com es capaç d’apropar-

se a les situacions adverses amb
serenor i es comporten amb una gran
enteresa, mostren una actitud molt
positiva i s’esforcen per sortir
endavant, sense deixar-se enfonsar
pel desànim, ni caure en la
autocomplaença o la autoindulgència.
Persones que s’han obert camí malgrat
les dificultats enormes que han hagut
de travessar, poden ser un model o
una forma de descobrir camins.

Els obstacles que molt sovint cal
superar poden fer desistir a la majoria,
però aquestes persones no es donen
per vençudes i lluiten, treballen sense
descans fins a superar les adversitats
i tot i que caiguin una i un altre
vegada, s’aixequen i segueixen
lluitant.  És com si fossin d’un altre
pasta o d’un altre món, cal descobrir
l e s  po s s i b l e s  c au se s  d ’ un
comportament tan  admirable. Si és
alguna cosa tan poc comú, haurem
de preguntar-nos,  què pot ser el que
porta a encarar la vida d’aquesta
manera?

Per ara l’èmfasi es posa en allò que
fa que es superi el conflicte o es
contraresti la carència o l’obstacle,
i es fa a partir del que ja ha estat
realitzat per altres persones, la
majoria de les vegades sense ser
conscients del que feien, como ho
feien o per què ho feien.

Nosaltres, que un dels nostres esplais
o interessos ha estat i és fer camí per
la natura, hem de recordar que tal
com varem saber vèncer les dificultats
davant d’una muntanya, davant d’un
penya-segat, que hem sabut trobar
el camí més convenient davant d’un
entreforc, no hem de perdre aquestes
formes de viure el dia a dia, ben igual
que afrontar una dificultat al davant
d’una situació de muntanya i com
sabrem prendre la determinació
d’escollir el millor camí, quan ens
trobarem davant d’una cruïlla o d’un
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i  a qualsevol l loc del món,
especialment a l’hemisferi sud. I cada
vegada més e ls  països  r ics
consumeixen més i els països pobres
es veuen col·lapsats pels rebuigs dels
primers.

I a ca nostra? Cada dia generam tones
d’escombreries, bosses de plàstic,
envasos, llaunes... materials de rebuig
que es torbaran desenes, tal volta
centenars d’anys en la seva
descomposició. Materials de rebuig
que modifiquen l’ecosistema, que
produeixen milenars de gasos, metalls
pesants i químics que contaminen el
sòl, l’aigua i l’atmosfera.

Sabeu que una sola pila de mercuri
pot contaminar sis-cents mil litres
d’aigua? Una pila conté diversos
components químics perillosos com
el zinc, el cadmi, el plom i el mercuri,
metalls molt perjudicials, no sol pel
medi ambient, sinò també per a la
nostra salut que s’escampen formant,
per exemple metil-mercuri, un
compost molt tòxic que afecta al
sistema nerviós humà, entre moltes
a l t res  substànc ies  a l tament
contaminants i nocives.

Vos recoman tornar a veure el
documental “Comprar, tirar,
comprar” o si encara no l’heu vist
que ho faceu per primera vegada (és
fàcil trobar-ho per Internet) i que
reflexioneu sobre el diferents temes
que ens planteja, tan propers a
nosaltres i que tantes vegades ens
passen inadvertits en el nostre dia a
dia.

uè és l’obsolescència
programada?

Aquest és un concepte creat a
principis del s. XX i desenvolupat,
sobre tot, a partir dels anys 60, pel
que es limita la vida útil dels bens de
consum.

D’això tracta el documental
“comprar, tirar, comprar” emès per
diverses televisions i que ha obert
una debat a la nostra societat.

En l’actualitat no ens plantejam que
qualsevol producte que compram, ja
sigui una rentadora, un cotxe, una
bombeta o un vestit, ens pugui durar
més de cinc anys, per exemple, en el
cas dels electrodomèstics. Sempre
acabam dient: “abans les coses
duraven més, les feien millor que avui
en dia”.  Realment és  a ix í ?
Veritablement estaven més ben fetes
o és que ara es programen i dissenyen
de manera que no durin molt, per
promoure el consumisme?

Ni tan sols és necessari esperar que
es faci malbé per rebutjar-lo i comprar
un producte nou. És el cas dels
telèfons mòbils. Cada quan de temps
canvia de model vostè? Cada any,
cada any i mig? Ja no esperam que
ens falli el que tenim; tot d’una que
surt un model nou, més modern, més
digital, més pla, amb més serveis y
menys tecles, ens falta temps per
anar a fer coa a la botiga de telefonia
per comprar-ho, a més les companyies
se encarreguen d’animar-nos
mitjançant incentius de punts.

Aquest és un sistema que s’ha portat
sempre en secret i ha passat de ma
en ma entre les grans empreses. Un
dissenyador no se planteja fer un
producte de bona qualitat, durador,
sinó que pensa únicament en què vol
el comprador, com fer un producte
el més desitjable possible.

I si alguna cosa falla i cridam al servei
tècnic ens diran: “Senyora, li costarà
més adobar la rentadora que comprar
una de nova, sols en dietes el tècnic
li cobrarà més de 100 euros”. I
nosaltres ens conformam i encara
diem: “Sí, teniu raó”. I aquí ens teniu,
comprant un aparell nou sense saber
què te realment el “vell” (tal volta
sols està embussat o necessita un
recanvi que pot ser no val ni 15 euros).

I tot això ens du de nou a un cicle
interminable del que únicament surt
perjudicat el Medi Natural. Quan més
es consumeix, més residus es generen,
menys tenim en compta les sis erres.
Tots aquests residus no desapareixen
per art de màgia, acaben a les
escombreries globalitzades, amb
capacitat sobrada per destruir regions
naturals amb tota la seva biodiversitat

L’obsolescència programada

Sra. Neus Cassanyes Garcia

Monitora de Crocus (Gestió en el Medi Natural)  S.C.

q Actualment no ens
plantejam que qualsevol
producte que compram,
ja sigui una rentadora,
un cotxe, una bombeta
o un vestit, pugui tenir
data de caducitat
programada.



07

treballar-la com abans, treure-hi la
vida.

No és que digui que hem de retornar
tots a treballar la terra; el que dic és
que tal vegada la solució es troba dins
aquelles petites coses, les més
senzilles, les que sempre hem tingut
al nostre costat i que hem deixat de
fer i de veure.

A més, les paraules “jo som, jo sóc
aquí” me semblen un cant a l’ésser
humà, a la seva força creadora, a la
voluntat i la confiança amb ell mateix.
Transmetent una esperança absoluta
amb l’unió de l’home i la Mare Terra.
Ambdós ho aconseguiran. Hi ha alguna
força major? Qui ens pot donar i ajudar
més?

Com va dir Rabindranath Tagore:

“L’adversitat és gran,
però l’home encara

és més gran
que l’adversitat”.

e llegit algunes definicions
de “resiliència”, totes fan
referència a la fortalesa de

l’ésser humà per tirar endavant, sigui
com sigui. A mi personalment la
definició que més m’ha arribat, la
que més m’agrada és aquesta:

“L’art de vèncer les dificultats amb
els peus a la Mare Terra. Jo sóc i
aquí estic”.

Per a mi, explicita una seguretat total
en que l’home és ara tal com era
abans, un fill de la terra, una Mare
Terra que l’alimentava i li donava el
que necessitava per sobreviure. De
la terra hem obtingut sempre
l’aliment, ens ha proporcionat un lloc
per viure, per dormir, per protegir-
nos del fred i la calor, un lloc per
conservar i a on estar-hi.

Aquest home s’ha allunyat de sa Mare
Terra, per uns bens i unes riqueses
falses, fictícies, que fan fallida a la
primera adversitat.

Hem progressat, sí; hem inventat
grans coses, també. Però aquestes
creacions nostres i els seus beneficis
són efímers. Són com somnis que un
bon dia deixen de fer-se realitat.

I la Mare Terra és aquí, com sempre.
També, aquesta definició parla de
l’esperança en que aquesta terra,
aquesta Mare Terra encara té molt
per donar-nos, està tranquil·la, segura
de que tornarem a ella perquè la
nostra capacitat per sortir de
l’adversitat és un art.

L’home utilitza les mans per crear,
per construir i per destruir… i fa servir
el cap per raonar, per pensar, per
treure d’on no n’hi ha.

Quan els invents fallen, quan tot es
“desborda”, quan la cobdícia, el
poder, la dolentia i els problemes ens
passen per damunt… la Mare Terra és
aquí, continua aquí, perquè poguem

Resiliència, un cant a l’ésser humà

Sra. Júlia Trilla Belmonte

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears
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S. H. - 11 de gener de 2010. Palma.

interessant punt de vista sobre el
paper actual tant d’Espanya com de
les Nacions Unides en els processos
de pau. Ens comenta que la situació
política actual està marcada per una
declaració unilateral d’independència,
de legalitat molt qüestionada i que
depèn, bàsicament, dels recolzaments
que el nou estat pugui rebre; una
decisió desfavorable de la Cort
Internacional de Justícia, malgrat el
caràcter no vinculant de la mateixa,
pot deixar trontollant el seu futur
immediat.

Ens trobam, dons, davant una realitat
d’extrema complexitat que planteja
diversos escenaris possibles amb gran
dependència dels  interessos
i n t e r n a c i o n a l s :  u n  K o s o v o
independent, un Kosovo autònom dins
Sèrbia o la partició del territori. Totes
aquestes descripcions corresponen a
una sola realitat, la persistència d’una
situació de conflicte de la qual, la
resolució pacíf ica o el  seu
empitjorament, es va fer responsable
la pròpia Comunitat Internacional.
Malauradament el predomini de clans
amb importants connexions amb el
crim organitzat imposen la seva
presència dins l’estructura de l’estat.

La manca de llibertat de moviments,
de recolzaments institucionals en
educació, sanitat, cobertures policials,
etc., fomenten la pressió social sobre
Kosovo i dificulten la integració de la
població sèrbia (minoritària en el
nord) entorpint el procés de
normalització que seria desitjable en
aquest petit país de la vella Europa.

l dia de la mort del Mariscal
Tito el 1980 fou el preludi
de la desintegració de la

República Federal Socialista de
Iugoslàvia (RFSI), abocada a una
dècada de desolació i guerra de
conseqüències catastròfiques per a
tota la zona dels Balcans. Però, què
ha passat a Kosovo?

Aquesta regió, associada històricament
amb la llar del nacionalisme serbi,
conformà, durant l’existència de la
RFSI, una província autònoma
subordinada a Sèrbia, per passar, amb
la dissolució de Iugoslàvia, a formar
part de la República Federal Iugoslava,
que després conformaria l’estat de
Sèrbia i Montenegro, posteriorment
reduït a Sèrbia per haver assolit
Montenegro la independència. Malgrat
el domini polític serbi, la població
kosovar era majoritàriament d’origen
albanès. El govern de Slobodan
Milosevic en la RFI reduí l’autonomia
de Kosovo i inicià un procés per tal
d’augmentar la proporció de serbis al
terr i tor i .  Aquesta  maniobra
desembocà en grans tensions i
enfrontaments separatistes amb arrels
polítiques i econòmiques farcides de
factors religiosos, de llengua i de
cultura. Després d’una dècada de
conflictes interns, el 1999 esclatà la
Guerra de Kosovo que enfrontà
Iugoslàvia contra les tropes de l'OTAN,
que donà suport als albanokosovars,
la conseqüència: 300.000 morts i un
milió de desplaçats! Finalment, el 09
de juny de 1999, s’aturen els
bombardeigs i es retira la policia i
l’exèrcit serbi.

Sota l’empara de la resolució 1244 de
les Nacions Unides s’autoritza la
presència internacional civil i de
seguretat (militar). Les unitats de les
KFOR es despleguen per tot el territori
i la UNMIK* es fa càrrec de
l’administració del país.  Després
d’anys de disputes i negociacions, el
17 de febrer de 2008 Kosovo declarà
unilateralment la seva independència
que és reconeguda per alguns països
com els EUA, Alemanya i Gran
Bretanya, i organitzacions com la Unió
Europea, encara que molts d’altres,
entre ells Espanya, s’abstenen de
reconèixer-la.

L’estat espanyol ha participat
activament en tot el procés,
desplaçant contingents de tropes i
personal, integrats dins l’estructura
de les KFOR, a la zona del conflicte,
així com observadors militars, Guàrdia
Civil i Policia Nacional formant part
de la missió de Pau de la UNMIK.

El convidat que avui ens acompanya,
el Sr. Ricardo Álvarez-Maldonado
Paramés, Capità de Fragata de
l’armada espanyola va participar com
observador de pau i assessor de
seguretat militar a la regió de
Peja/Peç en la Missió de Nacions
Unides a Kósovo (UNMIK) l’any 2003
i fou cap de l’equip d’observadors de
Pau de la UNMIK el 2009. La seva
participació en aquesta missió de pau,
tant al començament com al final,
dona al Sr. Álvarez-Maldonado una
amplíssima visió del conflicte, del que
ha significat, del seus resultats i de
les possibles tendències futures, i un

Què ha passat a Kosovo?

Sr. Ricardo Álvarez-Maldonado Paramés

Capità de Fragata de l’Armada Espanyola.

Tema: Què ha passat a Kosovo?  Present i futur del país.
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murada aprofitant els talaiots
preexistents (Capocorb a Llucmajor
o S’Illot a Sant Llorenç des Cardassar
són dos exemples) i si no és possible
els edifiquen de nova planta (Ses
Païsses a Artà, es Rossells a Felanitx,
etc.). Aquesta etapa es caracteritza
per l’abundància de ceràmica i per
la gran varietat tipològica. Comencen
a fabricar armes de bronze (espases,
ganivets, puntes de llança, etc.) que
indiquen un canvi clar en les relacions
socials de la comunitat, es passa dels
interessos col·lectius a l’aparició de
la propietat privada. Dos cents anys
més tard comencen a construir noves
edificacions a l’interior dels poblats
(noves habitacions i sales) i creen
recintes específiques de caràcter
funerari com la necròpoli a l’aire lliure
de Son Real.

En els segles VII i VI aC, la incidència
dels pobles mediterranis influeix
decisivament en els habitants
autòctons mitjançant els contactes
comercials donant lloc a la introducció
del ferro, fet que augmenta el poder
armamentístic ofensiu i defensiu.
Simultàniament, la ceràmica
autòctona tendeix  a  imitar
progressivament les formes de les
cultures invasores (grega, fenícia i
romana). Finalment, la influència
d’aquestes civil itzacions que
successivament ocupen les illes
produeix una transformació inevitable
de la forma de vida indígena, com ho
posen de relleu les manifestacions
icòniques dels braus (Caps de Costitx)
i dels petits guerrers (Mars Balearicus)
trobades ens els assentaments.

quests versos del poema
“Alexandra” de Licofrón de
Calcis  , parlen de l’arribada

a les nostres illes dels fugitius de la
guerra de Troia; podrien ser la primera
descripció dels primigenis habitants
de Mallorca i Menorca, definides pels
grecs com Gimnesies. La denominació
"Balears", d’origen fenici, prové del
plural "ba' lé yaroh". El substantiu "ba'
lé" significa “els que exerciten l’ofici
de" i actua com subjecte del verb
"yaroh" que vol dir "tirar pedres". El
significat final podria ser "els mestres
de llançar pedres”, sens dubte en
referència directa als foners
mallorquins i menorquins. L’ús de la
fona es conservà pels pagesos illencs
fins les primeres dècades del segle
vint.

La Sra. Clara Cassanyes Garcia,
historiadora especialitzada en la
prehistòria insular, ens desvetllà els
enigmes dels primers pobladors de les
Balears. En una diàfana exposició
audiovisual ens explicà que no fou
fins a les primeries del quart mil·lenni
abans de la nostra era, ja avançat el
Neolític, quan apareixen els primers
grups humans a l’illa de Mallorca, fins
aleshores regne inqüestionable del
Myotragus balearicus (un mamífer
extint de l’ordre dels cetartiodàctils,
de la família dels bòvids, de la
subfamília dels caprins, és a dir, una
cabreta). Això semblen confirmar les
referències disponibles fins avui en
dia localitzades als jaciments
mallorquins (coves de Muleta a Sóller,
Son Matge a Valldemosa, etc.) on
s’han trobat restes humanes, eines,

puntes de sílex, agulles d’os i altres
atuells.

Dos mil anys ANE s’inicia una nova
etapa: la Cultura Pretalaiòtica. Els
illencs habiten preferentment en
coves naturals i en cavitats artificials
excavades en la roca, aquestes
presenten una tipologia molt diversa
i la seva funció és essencialment
funerària. Posteriorment, entre el
1500 i el 1300 ANE, comencen a
construir navetes, edificis de pedra
amb finalitats funeràries i d’habitatge.
Viuen en clans familiars formant
petites comunitats pacifiques
dedicades a la recol·lecció i a la caça.
Comencen a fer us de la ceràmica de
formes senzilles i reduïdes dimensions,
de petits objectes de pedra i os i
utensilis diversos de coure i bronze.
A partir d’aquesta data es comencen
a construir a Mallorca, i també a
Menorca, noves estructures que,
paral·lelament a la implantació
d’un nou ordre social i econòmic,
inicien la darrera i més pròspera etapa
de la prehistòria de les Illes Balears:
la Cultura Talaiòtica. L’element més
característic d’aquest període és, sens
dubte, el talaiot, un tipus d’edificació
en forma de torre i amb una cambra
central en que s’utilitza la tècnica de
pedra en sec, sense cap tipus de
morter. Alguns d’ells tenen dues
plantes superposades, possiblement
per servir de residència a l’autoritat
del poblat. Als voltants del primer
mil·lenni ANE apareixen els recintes
fortificats a base de grans blocs de
pedra que envolten els poblats.
Habitualment es construeix la

La prehistòria a Mallorca

Sra. Clara Cassanyes Garcia

Historiadora, especialitzada en la Prehistòria de Mallorca.

Tema: La prehistòria a Mallorca.

les nostres tertúliesles nostres tertúlies

a

Altres, després de navegar com crancs a les roques de Gimnesis,
 revoltats de mar, arrossegaren llur existència coberts de peludes pells,

sense vestits, descalços, armats amb tres fones de doble cordada.
I les mares senyalaren als seus fills més petits, en dejuni, l’art de tirar;

ja que cap ni un provarà el pa amb la boca si abans, amb la pedra precisa,
no encerta un bocí col·locat sobre un pal a mode de blanc.S. H. - 1 de febrer de 2010. Palma.
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S. H. - 8 de març de 2010. Palma.

programa de recuperació del pebre
vermell de Tap de Cortí, que pretén
retornar a la nostra terra el correu
d’aquest pebrer i la elaboració
artesanal del pebre bord, ingredient
fonamental de la sobrassada, embotit
emblemàtic de la nostra illa.

El programa està englobat en una
campanya que té per finalitat la
conservació de la biodiversitat local,
les tradicions agrícoles, artesanals i
gastronòmiques, i la conservació del
paisatge que ens defineix.

Aquesta tasca és possible gràcies a la
participació de diferents col·lectius
(de pagesos, d’artesans, de científics,
les diverses administracions,
organitzacions altruistes i grups de
voluntaris)  amb un objectiu comú:
connectar els productors amb els
consumidors i contribuir a la formació
d’una xarxa mundial sensibilitzada i
compromesa.

l plaer de menjar aliments
bons, nets i justs. Amb
aquesta frase tal volta

bastaria per definir el moviment Slow
Food, no obstant, darrera d’aquestes
dues paraules batega tota una filosofia
que intenta recuperar el sentit comú
a l’hora d’alimentar-nos.

La iniciativa neix a Itàlia com a
contrapartida al Fast Food, el seu
fundador Carlo Petrini el presenta en
societat a Paris el 9 de desembre de
1989, amb la clara intenció de rebatre
els arguments de les grans cadenes
americanes d’hamburgueses i pollastre
fregit, evolucionant ràpidament
envers la eco-gastronomia i les
cadenes alimentàries justes i
compromeses amb els productors i el
medi ambient.  Menjar és un acte
agrícola, ens diu Wendell Berry
(escriptor nord-americà reconvertit
en agricultor sostenible i defensor
progressista de la virtut i la

tradició); el plaer de menjar senzill,
afegeix el nostre tertulià d’avui.
Alberto D. Fraile Oliver, director de
la revista Namaste i membre fundador
del moviment Slow Food a les Balears,
ens parla d’aquesta nova forma
d’entendre l’acte alimentari quotidià.
Diserta sense embuts sobre el canvi
necessari de valors a l’hora de triar
els aliments per a la nostra nutrició,
investigant la seva procedència,
reforçant la producció local,
consumint productes de temporada,
c o n v e r t i n t - n o s ,  d i r e c t a  o
indirectament, en coproductors, en
membres actius de la cadena
alimentària.

Amb la sala plena, pregona les
avantatges dels productes estacionals,
dels mercats, on el consumidor pot
tractar cara a cara amb els productors
i dels projectes de recuperació de
varietats autòctones en perill de
desaparició. Un clar exemple és el

Bons, nets i justs

Sr. Alberto D. Fraile Oliver

Membre fundador de l’associació Slow Food i editor de la revista Namaste.

Tema: El moviment Slow Food.
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S. H. - 3 de maig de 2010. Palma.

De les galeres, tarides i uixers,
passàrem directament a les
instal·lacions portuàries de la Ciutat
de Mallorca, zones de fondeig, Porto
Pi, Sa Porrassa, S’Aigua dolça o Can
Barbarà, del tràfic i la burocràcia,
dels guardians del port, dels bastaixos,
passant per una mostra molt
representativa de la documentació
que ut i l i tzaven e l s  nostres
avantpassats.

Tot un descobriment d’uns fets i una
època no gaire documentada però
imprescindible de la nostra història.

l passat tres de maig de
2010, els assistents a
l’habitual tertúlia del primer

dilluns de cada mes, rebérem una
immersió profunda en la Mallorca
marítima dels primers segles després
de la conquesta cristiana de l’illa.

L’ historiador Antoni Ortega Villoslada,
autor del llibre “El Reino de Mallorca
y el mundo atlántico (1230-1349).
Evolución político-mercantil”,
coedició de la UNED amb l’editorial
NETBIBLO, 2008, gran estudiós dels
avatars nàutics dels illencs medievals,
ens va fer una exhaustiva exposició
de les tribulacions dels navegants i
comerciants de les Illes Balears i les
seves relacions més enllà del Mare
Nostrum.

El Sr. Ortega anà alternant anècdotes
amb rigoroses relacions de les
diferents embarcacions que solcaven
les rutes marítimes de l’època, així,
per a sorpresa de molts, descobrírem
que el molt nostre llaüt ja navegava
allà per l’any 1328.

La prosperitat naval d’aquests primers
anys de la Mallorca cristiana es
degueren, en gran part, a la iniciativa
del Rei Jaume I d’Aragó, el
Conqueridor, que donà autorització
per a la construcció d’embarcacions
a tota la ribera de la badia de Palma,
això sí, ell es quedà amb l’exclusiva
de fabricar tots els rems a les seves
drassanes.

El regne de Mallorca i
el món atlàntic

Sr. Antoni Ortega Villoslada

Historiador, doctor “cum laude” per unanimitat per la Universitat Nacional d’Educació a
Distància i premi extraordinari.

Tema: El regne de Mallorca i el món atlàntic.
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S. H. - 7 de juny de 2010. Palma.

tradicionals, aquesta modalitat li
permet mantenir un contacte més
directe amb la realitat social i personal
dels llocs que visita. A través d’un
amic comú va fer contacte amb una
família berber d’un poblet penjat de
la serralada dels Atles. Aquesta relació
inicial esdevingué amb el temps en
amistat i l’amistat en col·laboració i
ajuda desinteressada, convertint els
seus viatges en un procés d’evolució
fins arribar a la fórmula actual.

Avui en dia els diversos col·lectius
integrants en el grup Rif treballen,
sempre coordinats amb el grup Balear
de Marroc, per assolir projectes de
cooperació globals, partint de
l’aportació de cada entitat que forma
la xarxa, desenvolupant la part del
projecte corresponent al seu camp
d’actuació habitual.

En acabar la projecció del DVD, la
curiositat innata dels nostres tertulians
es desbordà, inquirint detalls de la
relació mantinguda amb els nadius al
llarg d’aquests vint-i-un viatges
realitzats, des les dificultats per assolir
els objectius que s’han proposat, el
grau d’acceptació per part dels
destinataris o els entrebancs que
posen les autoritats locals. El debat
es centrà principalment en la desídia
de les institucions marroquines envers
la població d’aquesta regió i, sobre
tot, en la difícil lluita de les dones
musulmanes per adquirir els drets més
elementals i poder així evolucionar a
una societat mes igualitària i justa.

uin futur espera als habitants
del Rif?

Segons el nostre convidat d’avui depèn
de diversos factors, principalment
l’assoliment mica en mica dels drets
de les dones (segurament el més difícil
d’abastar de tots), la inversió en
infraestructures bàsiques i educació
que faci l’administració del regne
alauita i el convenciment dels
habitants de la regió que Europa no
és la panacea dels seus mals.

Curiosament és el Rif la regió del nord
d’Àfrica que aporta més immigrants
a la nostra illa; una zona muntanyenca
del Marroc, banyada pel mediterrani,
entre les ciutats de Tetuan i Nador
que fins el 1956 va ser una de les cinc
divisions administratives en què es
dividia el Protectorat Espanyol en
aquest país. Es tracta d'una regió
tradicionalment aïllada i desfavorida;
els seus habitants són majoritàriament
berbers i l'idioma matern de la major
part de la població és l’amazigh,
encara que la majoria parla també
l’àrab, el francès i el castellà. La
llengua berber, amazigh o tamazight
és un conjunt de parlars del nord
d'Àfrica. La xerren uns 12 milions de
persones, principalment al Marroc,
però també a Burkina Faso i, en
petites "illes", fins a Egipte.

Josep Oliver Vaquer, viatger solidari
i cooperant mallorquí, ens posà al dia
de les activitats que desenvolupa el

grup Rif, del qual ell n’és el
responsable. Aquest col·lectiu aglutina
una xarxa d’associacions de la que
formen part diverses ONG, sindicats
i ecologistes que, a través del
coneixement mutu amb associacions
del nord del Marroc (Grup Balear),
actuen en diversos camps de la
cooperació i sensibilització. Un
reportatge, emès fa un temps per IB3,
serví per il·lustrar els serveis que duen
a terme i les dificultats que es troben
per realitzar-les.

Però abans, el nostre convidat ens
explicà breument com sorgí i va anar
creixent la seva passió per aquest
petit bocí de món que s’assembla
enormement a la Mallorca rural de
principis del segle XX. En Pep viatja
en furgoneta, fugint de les rutes i
pràctiques habituals dels turistes

Projectes de cooperació
a la regió del Rif

Sr. Josep Oliver Vaquer

Viatger i cooperant.

Tema: Projectes de cooperació a la regió del Rif  (Marroc).
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A. Zaragoza. 8 de novembre de 2010.Palma.

mateix, consultant principalment als
s e u s  b e n e f i c i a r i s .  E n  e l
desenvolupament dels projectes són
partidaris d’utilitzar personal local ja
que d’aquesta manera generen llocs
de treball allà on més es necessita.

Durant la seva dissertació anam veient
un grapat d’imatges de  projectes que
ja se duen a terme i ens xerra de les
noves necessitats que intenten pal·liar
en aquest moments, tan a l’Africà
com a sud-americà. Orgullós de la
feina feta ens descriu dos dels darrers
projectes a Senegal. El primer, la
intervenció de cor que el Dr. Oriol
Bonnín va practicar a Palma a na Dia
Kardiatha, senegalesa amb greus
problemes de salut i el segon, la
reconstrucció de l’escola d’hostaleria
a Dakar, projecte molt important ja
que comporta la formació durant un
any a l’escola d 'hostaleria de la UIB
de tres joves professors de Dakar, que
retornaran al seu país per coordinar
la formació en la nova Escola. És un
projecte pioner que permetrà la
formació en origen de bons
professionals de l’hostaleria que
podran treballar al seu propi país o
altres de la zona (alguns d’ells
disposen d’una costa preciosa,
incipient turísticament) o desplaçar-
se a Europa amb una bona formació.
Però tots aquests projectes a vagades
topen amb un mur al seu país
(burocràcia, corrupció, falta de
transport, etc.) que fa que les coses
no siguin gens fàcils, així ens indica
que cal feina, feina, molta feina i
dosis de paciència i imaginació per
dur a terme els projectes.

ns tornam a trobar en el
primer sopar tertúlia després
de l’estiu, amb un poc de

retràs començam a sopar i a l’hora
dels cafès, com és habitual, fem la
presentació del nostre convidat, en
aquesta ocasió es tracta del Sr. Josep
Forteza-Rei, President de la ONG
Mallorca Solidaria, que ens ha de
xerrar dels seus projectes solidaris i
de cooperació a l’ Africà.

Amb el suport d’una presentació
audiovisual ens explica les diverses
ajudes que en aquests moments les
distintes ONG,s duen a terme arreu
del món. Ens quedam amb la definició
de cooperació: La Cooperació
consisteix en el treball en comú dut
a terme per part d’un grup de
persones o entitats destinat a
aconseguir un objectiu compartit
generalment usant mètodes també
comuns en lloc de treballar de forma
separada. UNICEF, ACNUR, CREU
ROJA, METGES SENSE FRONTERES i
altres són noms que estam habituats
a veure en els mitjans de comunicació,
però hi ha d’altres que aporten el seu
granet de sorra, uns de ells és Mallorca
Solidaria.

Les terribles imatges que ens arribaven
sobre la guerra civil de Rwanda
(Àfrica) va generar en un petit grup
de  pe r sone s ,  j a  hab i tua l s
col·laboradors d’organitzacions
humanitàries, una acció de resposta
i ajuda, creant a aquest efecte la
campanya "Taula per Rwanda" amb la
missió tant de recaptar mitjans
econòmics com d’invertir en accions

concretes per ajudar a la població
civil d’aquell castigat país. Les
inquietuds despertades, noves
necessitats i el manteniment de
l’esperit col·laborador arrelen en ells
i es veuen forçats a crear Mallorca
Solidària per donar resposta, des de
l’estructura d’una ONG estable, a
algunes de les demandes del planeta,
Cuba, Moçambic, Senegal , Perú,
Guatemala i, fins i tot per que no,
Balears.

Mallorca Solidaria és una  organització
on el component d’amistat dels seus
membres o socis és molt important.
Cons ideren que l ’estructura
burocràtica i administrativa ha de ser
la mínima possible perquè la pràctica
totalitat dels recursos obtinguts arribin
directament als beneficiaris.  No posen
en marxa cap projecte en el qual no
hagin verificat prèviament i in situ,
si cal, que les necessitats que els
demanden són certes i les propostes
formulades raonables. Prefereixen el
treball en aquells nivells de població
més vulnerables, tant en els països
del tercer món com en territoris més
propers a nosaltres.  Els seus camps
d’actuació descansen, principalment,
en l’educació, la formació, la sanitat
i el desenvolupament econòmic. Tots
els seus ingressos estan directament
relacionats amb l’execució del
projecte, si aquest no es desenvolupa
d’acord amb el que està planificat no
es fa entrega de la contraprestació.
Sempre que el projecte ho requereix
un voluntari de Mallorca Solidaria es
trasllada al lloc on s’executa el
projecte per verificar l’estat del

Projectes solidaris i
de cooperació a l’Àfrica

Sr. Josep Forteza-Rei Borralleras

President de la ONG Mallorca Solidària.

Tema: Projectes solidaris i de cooperació a l’Àfrica.
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S. H. 13 de desembre de 2010. Palma.

per naturalesa. Avui les emocions les
amagam i les que ja no caben dins
nostre acaben manifestant-se de
diverses i variades formes, depressió,
ràbia, dolors i malalties físiques,
negació de la realitat, etc. El nostre
interlocutor ens proposa en primer
lloc l’acceptació de que la nostra vida
terrenal és finita i, davant la mort
d’un ésser estimat, la teràpia del
diàleg, ser capaços de compartir els
nostres sentiments i de ser escoltats
per persones amb autèntic interès per
les nostres dificultats personals.
També ens anima a parlar amb
naturalitat del tema, d’estar preparats
per quan arribi el moment i d’intentar
deixar-ho tot fermat fent el testament
vital. Des del Servei d’Escolta Pau i
Bé ens ofereixen un espai de
comunicació per curar ferides i obrir
camins.

Escoltar conté un immens poder
terapèutic, compartir els nostres
sentiments... també!

La societat d’avui ens tapa
la mort! Agrupats entorn al
convidat es feia evident

l’expectació creada envers el tema
de la tertúlia d’avui: “la mort i la
seva didàctica”, les cares aspectants
denotaven un cert grau d’inquietud,
possiblement amb algun repunt
morbós. Per on ens sortirà aquest
home? Ens envergarà una perorata
religiosa o es dedicarà a divagar per
les sendes metafísiques de l’esperit
i la matèria?

El parlar afable i senzill del frare
franciscà ens va treure de dubtes,
amb immediatesa es va fer palesa la
seva intenció de traslladar tot el que
envolta a la mort i la succeeix de la
foscor dels tabús a la naturalitat
quot id iana.  Amb un discurs
perfectament estructurat Mn. Pere
Ribot, mestre, missioner i fundador
del Servei d’Escolta Pau i Bé anà
desgranant el seu argumentari entorn
al dol.

A diferència del castellà, que
discrimina perfectament l’aflicció
(duelo) dels signes exteriors de la
dissort (luto), els catalanoparlants ho
agrupam en una sola paraula: dol,
aglutinant en un sol mot sentiments
i manifestacions socials, i avui cap de
les dues vessants es troba atesa.
Aquest és el punt de partida de
l’associació Càveri, de com des la
vivència personal d’una perduda d’un
ésser estimat s’inicia una nova
experiència humanista. És un fet que
a l’anomenada societat del benestar
vivim donant l’esquena a la mort, la
consideram una limitació, un fracàs,
conseqüentment la ignoram, no en
volem saber res, fins al punt que ens
fa por que algú es mori a casa nostra,
ni parlar-ne de vetllar el difunt a la
llar. Hem deshumanitzat el morir i,
quan ens toca de prop, ens sol agafar
desprevinguts.

Aquest fet es veu agreujat a una illa
com Mallorca on la gent és reservada

La societat d’avui
ens tapa la mort!

Mn. Pere Ribot

Franciscà, mestre, missioner i fundador del Servei d’Escolta Pau i Bé.

Tema:  La mort i la seva didàctica.

les nostres tertúliesles nostres tertúlies

a
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M e m ò r i a  2 0 1 0
GENER - Butlletí Noves 196
Dia 11 dilluns: Sopar Tertúlia. Convidat: Sr. Ricardo Álvarez-Maldonado Paramés. Capità de Fragata, Armada Espanyola.

Tema:  Què ha passat a Kosovo? Present i futur del país.
Dia 13, dimecres:Reunió de Junta.
Dies 30 i 31, dissabte i diumenge: XXIII Assemblea General Ordinària al Santuari de Lluc (Escorca - Mallorca).

FEBRER - Butlletí Noves 197
Dia 01 dilluns: Sopar Tertúlia. Convidat: Sra. Clara Cassanyes Garcia. Historiadora.

Tema:  La Prehistòria a Mallorca.
Dia 17, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 21, diumenge:Excursió: De Deià al Refugi de Muleta pel Camí de Castelló.
Dia 26, divendres:Dia del Pensament. Amb el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca al Monestir de La Real. Palma.

MARÇ - Butlletí Noves 198
Dia 08 dilluns: Sopar Tertúlia. Convidat: Sr. Alberto D. Fraile Oliver. Membre fundador de l’associació Slow Food i 

editor de la revista Namaste.
Tema:  El moviment Slow Food.

Dia 10, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 14, diumenge:Excursió: El camí vell d’Estellencs.
Dia 30, dimarts: Sopar Jueu. Local parroquial de l’Església de Sant Jordi.

ABRIL - Butlletí Noves 199
Dia 14, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 23, divendres: Missa de Sant Jordi a l’Església dels Caputxins de Palma.
Dies 24 i 25, dissabte i diumenge: Camp Sant Jordi del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

MAIG - Butlletí Noves 200
Dia 03 dilluns: Sopar Tertúlia. Convidat: Sr. Antoni Ortega Villoslada. Historiador, doctor “cum laude” per unanimitat

per l’Universitat Nacional d’Educació a Distància i premi extraordinari.
Tema: El Regne de Mallorca i el món atlàntic (1230-1349).

Dia 08 i 09 dissabte i diumenge: Assemblea Federal d’AISG - Espanya a Madrid.
Dia 12, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 16, diumenge:Excursió: D’Establiments a Esporles.

JUNY - Butlletí Noves 201
Dia 07 dilluns: Sopar Tertúlia. Convidat:  Sr. Josep Oliver Vaquer. Viatger i cooperant.

Tema:  Projectes de cooperació a la regió del Rif (Marroc).
Dia 13, diumenge:Visita a Manacor, Museu de la Ciutat i Monestir de la Santa Família de les Monges Benedictines.
Dia 16, dimecres: Reunió de Junta.

JULIOL- Butlletí Noves 202
Dia 03 dissabte: Sopar d’estiu a Sa Coma (Bunyola - Mallorca).

OCTUBRE - Butlletí Noves 203
Dia 10, diumenge:Visita a la Fira de Tramuntana a Lluc i excursió per les rodalies.
Dia 20, dimecres: Reunió de Junta.

NOVEMBRE - Butlletí Noves 204
Dia 08 dilluns: Sopar Tertúlia. Convidat:  Sr. Josep Forteza-Rei. President de la ONG Mallorca Solidària.

Tema:  Projectes solidaris i de cooperació a l’Àfrica.
Dia 14, diumenge:Excursió, Camí dels Presos (Península de Llevant).
Dia 17, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 20, dissabte: Assemblea del MEGM a la Porciúncula. 

DESEMBRE - Butlletí Noves 205
Dia 13 dilluns: Sopar Tertúlia. Convidat:  Fra Pere Ribot. Franciscà, fundador del Servei d’Escolta “Pau i Bé”.

Tema:  La mort i la seva didàctica.
Dia 15, dimecres: Reunió de Junta.
Dia 19, diumenge:Excursió, de Sineu a Llubí.
Dia 28, dimarts: Sopar d’arengades acollits per l’A.E.G. Sant Josep Obrer.



Assemblea a Lluc

Visita a la fira de Tramuntana

Excursió a la península de Llevant

Llum de la Pau a Sóller


