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Editorial

Podem
Escons:
Vots:
Abstencions:
Vots nuls:
Vots en blanc:

54
45.84 %
54.16 %
01.82 %
02.29 %

Balears
36.46 %
63.54 %
01.70 %
02.32 %

Escons per partits
PP
PSOE
IZQUIERDA PLURAL
PODEMOS
UPYD
CEU
EPDD
C'S
LPD
PRIMAVERA EUROP.

26.06 %
23.00 %
09.99 %
07.97 %
06.50 %
05.44 %
04.02 %
03.16 %
02.07 %
01.91 %

27.45 %
22.01 %
08.86 %
10.30 %
06.69 %
08.48 %
07.25 %
02.29 %
02.07 %

16 escons.
14 escons.
06 escons.
05 escons.
04 escons.
03 escons.
02 escons.
02 escons.
01 escons.
01 escons.

Semblava una utopia, però la patacada electoral de l’anomenat “bipartidisme” ho
ha desmentit rotundament. Amb una abstenció a Balears del 63,54 %, quasi 10 punts,
superior a la produïda a tot l’estat, els Bauzà boys han obtingut els pitjors resultats electorals
de la seva història, l’altre gran partit de caràcter estatal tampoc se’n salva del desastre.
Amb la majoria de votants de les illes girant-los l’esquena i tan sols el suport d’un
de cada quatre ciutadans i ciutadanes dels que han anat a votar, seran capaços d’una
vegada d’adonar-se que mai havien estat tan lluny de la voluntat del poble a qui haurien
de representar i defensar?
Si ens hem de guiar per les seves declaracions de cara a la galeria, poca cosa
podem esperar. Ara que, amb el fantasma de les eleccions autonòmiques i municipals a
la vista... qui sap?
Per altra banda, demanàvem alternatives i sembla que a la fi irromp saba nova
capaç de canalitzar el descontentament del poble, tant de bo que no els deixem sols i
arrelin i fructifiquin.
Nosaltres, l’Aplec, enfilam la recta final de les nostres activitats hiverno primaverals
abans d’anar-nos-en de vacances, ho fem preparant la darrera tertúlia i amb ganes de
trescar pels viaranys de la nostra costa a la recerca del primer bany de l’any, no us ho
perdeu!
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5 de maig 2014
Un moment de la tertúlia a l’Art Cafè.

Foto: Àngel Zaragoza.

Tertúlia

El dret a la salut a les Illes Balears
Una reforma que pot costar vides
Santi Hernaiz. Palma. Amnistia Internacional està
preocupada pel retrocés assistencial que s’ha produït
a l’estat espanyol arran de la reforma sanitària que
va entrar en vigor el setembre de 2012. Aquesta
reforma, impulsada en solitari per un PP en el poder,
cada vegada més sol, vulnera de forma flagrant els
compromisos internacionals subscrits anteriorment
pels diversos governs del regne d’Espanya.
El nostre convidat: Sr. Pere Manel Mulet i Ferrer, des
de la seva constitució a Balears l’any 2013, és
coordinador d’Amnistia Internacional a les nostres
illes i també ho ha estat del grup local de Mallorca
durant alguns anys. És membre d’aquesta
organització des del 1994 i ha participat en diverses
jornades i seminaris sobre drets humans exposant
la posició de l’organització que representa, ens ve a
parlar de les accions que realitzen en defensa
d’aquests drets que s’estan perdent contínuament.

Els efectes en l’educació,
desgraciadament solament es
veuran quan ja sigui massa tarda
per a aquells nins i joves que ara
els sofreixen.
Tots els presents estam d’acord
amb el títol de la tertúlia d’avui,
perquè la tossuda realitat ha
evidenciat que la perduda del dret
a la salut per a molts de residents
a les illes balears ja n’ha costat de
vides. Els esforços de denuncia
contínua per part d’Amnistia
Internacional sens dubte
contribueixen a despertar
consciències i destapar injustícies
i abusos, però no és suficient, la
lluita ens ha d’implicar a tots.

”La mare de tots els mals”, la irreductible crisi que
assola les finances del nostre país, però que solament
la patim els soferts ciutadans del carrer i amb més
virulència els sectors més desfavorits, inclosos les
creixents borses d’immigrants fugits dels seus països
d’origen a la recerca d’un futur millor, ha estat l’excusa
perfecta per aplicar mesures reductores de drets
fonamentals en l’àmbit del treball, l’educació i la
sanitat.
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Els efectes immediats ja s’estan veient amb l’augment
de la precarietat laboral i el consegüent increment
de la borsa d’aturats, també en la sanitat, on són
sistemàticament desateses persones sense recursos,
arribant a l’extrem de la mortalitat d’algunes d’elles,
solament pal·liada per la professionalitat i el sentit
humanitari de la majoria dels professionals sanitaris.
N’Eduard i en Pere Manel. Foto: A. Zaragoza.

Vista de l’emblemàtica possessió de Biniatzar.

Foto: Santi Hernaiz.

Activitat

Excursió: Raixa i Raixeta
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Embat. Bunyola. Com és habitual
ens trobam a l'aparcament del
conservatori els que sortim de
Ciutat, els de la part forana ens hi
sumam depenent del destí.
Sembla que tindrem un dia ben
adequat per anar d'excursió, no fa
massa calor i hi ha qualque nigulet,
va bé, ben equipats tant de calçat
com de gorres i capells, bastons
en mà i pa en butxaca partim des
de Ca'n Penasso (Bunyola) en
direcció a Raixa.
Caminam per un camí ben còmode,
amb agradables vistes sobre les
antigues grans possessions
d'aquesta contrada.
La primera que trobam és s'Alqueria
Blanca, ja documentada al s. XII i
que ha passat per moltes
reconstruccions i reformes, la
darrera i més significativa és la que
podem veure ara, del 1908, en estil
modernista, projecte de l'arquitecte
barceloní Miquel Madorell, on
destaquen sobretot la seva torre
de planta quadrada rematada de
merlets, crida l'atenció el color groc
de les seves persianes, avui és un
hotel d'agroturisme. Fa relativament
poc temps, en terres d'aquesta
possessió s'hi ha fet un centre
d'esport hípic d'alt nivell, amb local
social, pistes i quadres.

Seguim sempre amb la presència dels tres pics
tan característics d'aquesta serra, Son Poc, Son
Nasi i Sa Gubía, ara el camí és un poc més estret i
gairebé cobert de vegetació, alguns trams semblen
un túnel verd, travessam el petit torrentó de sa Gubía,
i ja veiem una altra gran possessió, Biniatzar, de tan
grata memòria pels escoltes del nostre temps, quins
camps de Sant Jordi que s'hi celebraren, quins
records! Aquesta antiga alqueria tenia la millor i més
extensa plantació d'oliveres a l'època islàmica, diuen
que fou la zona escollida pels musulmans per
empeltar els ullastres, el seu aspecte és de fortalesa,
les velles cases dels senyors i dels amos així com
la tafona, tanquen una gran clastra rectangular.
Just a la partió de Biniatzar comença Raixa, antiga
alqueria islàmica documentada amb el nom d’Arraixa,
possiblement pertanyent a Beni-Atzar que, en el
repartiment de Jaume I, correspongué al comte
d'Empúries.

Els companys de l’Aplec caminant sota un túnel verd de vegetació. Foto: S.Hernaiz.

Les cases de Raixeta s'orienten a llebeig i actualment
es troben en un estat de ruïna total. La façana principal
s'aixeca davant una carrera o clastra oberta que mira
al torrent, guarnida amb dos lledoners, un d'ells
esbrancat, i amb un coll de cisterna circular enmig,
el portal principal està decorat amb un escut comtal
amb les armes dels Despuig.

Activitat

Transitant pel camí que condueix a Raixeta.
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Foto: Sant Hernaiz.

El personatge més destacat lligat
a Raixa fou el cardenal Antoni
Despuig i Dameto (1745-1813), qui
féu reformar les cases segons un
estil classicista italianitzant, amb
les vil·les romanes com a model, a
més, hi reuní una important
col·lecció d'antiguitats romanes i
d'obres d'art i hi bastí un remarcable
jardí classicista.
Val la pena fer-hi una visita, hi ha
molts elements per veure i admirar,
la gran portalada d'accés, la
impressionant lògia amb deu arcs
rodons amb columnes toscanes, la
clastra, entorn de la qual es
distribueixen la totalitat de les
dependències de la possessió, la
planta noble amb l'habitatge dels
senyors, la casa dels amos, tafona,
botiga d'oli, capella i estables.
El jardí alt amb la seva escalinata
monumental, la casa de les nines,
la casa de joc de planta octogonal
i els seus vidres de colors,
destaquen també el molí fariner
d'aigua i el gran safareig que, per
molts d'anys va ser la superficie
artificial d'aigua més gran de l'illa.
98 m. de llargària, 18 m. d'amplada
i 7 m. de profunditat.
Ara, després de creuar el torrent
del comellar de na Morta cercam
un lloc a l'ombra per berenar i,
mentre ho anam fent, es posa a
ploure una bona brusca, tots a
cercar paraigües i capellines, fins
i tot plantejar-nos tornar, però res,
ha estat només un ruixat, ja torna
lluir el sol ara amb més força,
podem seguir tranquil·lament la ruta
amb l'agradable olor de terra
banyada cap al nostre destí,
Raixeta.

Hem vist amb precaució les restes de la cuina, amb
l'escalfapanxes i la foganya, el cossi de la bugada,
l'escurador de pedra, quina llàstima, tot esbucat.
Asseguts al pedrís adossat a la façana, veient el què
va ser aquesta possessió, amb la tafona i altres
dependències, ens suposam l'activitat que degué
tenir en el passat, el tragí de la gent fent feina, al·lots
jugant per la carrera, la madona traient aigua de la
cisterna per fer el dinar per missatges i jornalers, en
fi, hem deixat volar la imaginació.
I que vós pensau, hem fet aquest camí en una volada,
i són 6 km. I trobam que encara és prest per dinar
i, com que hi ha algú amb dificultats per tornar al
punt de partida, decidim que el gruix de l'expedició
torni pel camí de Raixa fins a la carretera de Sóller
i els xofers tornam a pas lleuger a cercar els cotxes
que hem deixat a ca'n Penasso per a recollir-los a
la rotonda, ja junts pujam a sa Coma, a casa dels
companys bunyolins i, ben asseguts voltant la taula
de la terrassa, hem dinat, cada un del que portava,
hem compartit postres i cafès, experiències i
companyonia, hem discutit, debatut i comentat
l'actualitat política, cultural i social, en fi, hem arreglat
el món? Pot ser si, qui sap!
La veritat és que ens ho hem passat molt bé.
I fins a la propera.

La clastra de la possessió de Raixeta.

Foto: Sant Hernaiz.

24 de maig 2014

Trobades

Món imaginari
Un matí a Ona Mediterrània, una ràdio mallorquina,
de proximitat, pensada en clau de Mallorca, un mitjà
de comunicació multi plataforma, modern i de
referència, una ràdio generalista pensada per a tots
els públics, un espai d’informació rigorosa i d’opinió
plural, una ràdio en llengua catalana, un altaveu per
a la producció cultural de les Illes Balears i una eina
essencial per als nouvinguts que volen aprendre la
nostra llengua.
Un matí amb els companys de "Món imaginari", un
programa de ràdio d'Ona Mediterrània, parlant de
l'Aplec Scout, d'escoltisme i altres herbes.
”MÓN IMAGINARI”, un programa del Moviment
Escolta i Guiatge de Mallorca, fresc i en directe.

Parlant de l’Aplec.

Cada dissabte d'11:00 a 12:00 h. 98.0 FM.
Us ho recoman!
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Un moment del programa.

Foto: Biel Far.

Foto: Biel Far.

Calendari

d’activitats

Mes de juny 2014
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Dia 02 dilluns:
Hora:
Lloc:
Preu:

Sopar Tertúlia
21:00.
Art Cafè, Plaça Alexander Fleming, 2 B, Palma.
Socis 12’00 euros - No socis 13’00 euros.

MENÚ:
Pa amb oli
amb pernil salat i formatge
Postres, cafè o infusió. Aigua i vi.

Convidada: Sra. MARGALIDA CAPELLÀ ROIG, Profesora de Dret Internacional
en la UIB, Doctora en Dret Públic i membre d’Amnistia Internacional a Mallorca.
Tema:

“LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I MANISFESTACIÓ”.
“Cas Snowden i cas Assange”.

Confirmar assistència abans del 31 de maig al tel.: 971 51 33 85 (Teresa).

Dia 08, diumenge:
Lloc trobada:
Hora:
Hora:
Transport:
Dinar:
Dificultat:
Distància:
Recomanam:

EXCURSIÓ: PARC NATURAL DE SON REAL.
A l’aparcament del Conservatori de Música (Carrer d’Alfons
el Magnànim, 64 de Palma).
09:30.
A l’aparcament de la finca de Son Real (quilòmetre 17,7 de la
carretera d’Alcúdia a Artà).
10:30.
Vehicles particulars (farem cotxades).
Pa en butxaca.
Baixa.
Diversos recorreguts alternatius.
Preveure provisió d’aigua. Triar l’equipament adequat,
especialment el calçat.
Si el temps ho permet es podrà prendre un bany a la mar.

Confirmar l’assistència abans del 07 de juny: al tel. 971615124 (Neus).
Dia 09, dilluns:
Hora:
Lloc:

Reunió de Junta.
21:30.
Carrer Arxiduc Lluís Salvador, 63 3r de Palma.

Previsió mes de juliol 2014
Dia 05, dissabte:

Sopar d’estiu a Sa Coma (Bunyola).

Aplec

Scout,

e.a.m.

Palma , a .... de .......................... 20....

Pàgina 09

Benvolguts amics:
Per la present sol·licit afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació
Aplec Scout, escoltes adults de Mallorca, 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 Aplec Scout, escoltes adults de
Mallorca.
Nom i llinatges
Carrer o plaça
Població
DNI o NIF
Adreça electrònica
Banc o caixa

Data

Número
Municipi
Telèfon

Pis
Codi postal
Mòbil

Signatura

Aplec Scout, escoltisme adult de Mallorca
Carrer Seminari, 4 - 07001 Palma - junta@aplecscout.org
Retallar per la línia de punts i enviar per correu ordinari.

