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"Alféizar". En català "Esplandit", com tots sabeu és el llindar d'un portal o finestra, però 
en aquest cas podríem dir més apropiadament que és el vestíbul d'una nova etapa de la 
nostra activitat estrella: els sopars-tertúlia, que des de l'onze de maig del 2015 anàvem 
celebrant a Can Alcover, acollits per l'Obra Cultural Balear de la qual som socis institucionals.

Els participants habituals d'aquesta cita dels primers dilluns de cada mes, n'estau assabentats 
dels motius d'aquest èxode no desitjat que ens ha obligat a migrar de seu i cercar un nou 
lloc, adient per acollir els nostres socis i amics que s'apleguen periòdicament per tal 
d'entretenir-se conversant i discutint (en el bon sentit de la paraula), alhora que adquirint 
nous coneixements i opinions sobre la diversitat de temes que ens aporten els il·lustres 
convidats que, mes rere mes, ens donen llum a l'enteniment amb el seu saber i la seva 
cognició.

Pels que no us havíeu assabentat d'aquesta circumstància, dir-vos que el motiu del canvi 
no és altre que la marxa de la nostra estimada Antònia, encarregada del servei de bar de 
l'entitat, a la qual, a hores d'ara, no han trobat substitució. Malgrat aquest fet inesperat, no 
ens queda més que agrair molt sincerament a la mateixa Antònia i a la direcció de l'Obra 
aquests més de dos anys que hem pogut gaudir de les magnífiques instal·lacions de Can 
Alcover.

El vinent dilluns, 6 de novembre, seguint sent fidels a la filosofia, tarannà i estructura de 
sempre, iniciarem una nova etapa dels nostres estimats "Sopars-Tertúlia" al "CAFÈ 
ALFÉIZAR", situat al número 9 del carrer Jordi Villalonga i Velasco de Palma, amb el desig 
i la voluntat de poder oferir-vos el millor servei i confort possible. 

Us esperam!

«Alféizar, nou lloc»



Un cop deixats els cotxes a lloc adient, ens disposam 
a fer la visita a aquest emblemàtic lloc, avui tenim el 
privilegi d'un guia d'excepció, el president de l'Aplec, 
que ve amb la lliçó apresa i documentada per anar 
explicant-nos la història, les vicissituds i els racons 
del castell. 

La zona presenta nombroses coves amb restes 
arqueològiques molt més antigues que remarquen 
un ús continuat de l'espai des d'època prehistòrica 
-documentades des del Bronze antic (al voltant del 
2200 aC) que es podria definir com un lloc sagrat de 
culte. D'altra banda, algunes prospeccions realitzades 
a l'interior del castell han trobat restes que indiquen 
una ocupació romana i bizantina.

Aquesta és la primera activitat del 
curs que acabam de començar, 
dissortadament haguérem d'ajornar 
el sopar-tertúlia per motius aliens 
a l'Aplec que, a hores d'ara encara 
intentam resoldre. Com és habitual 
ens trobam al matí, a l'aparcament 
del conservatori a fi d'optimitzar 
llocs als cotxes i així mobilitzar els 
imprescindibles. Fa bon dia i sol 
radiant, per això ens convé d'anar 
protegits amb capells o gorres, ja 
que passarem el dia al camp. "Pa 
en taleca" i aigua a bastament, 
partim en direcció a Felanitx, ciutat 
de la comarca del Migjorn de 
Mallorca i centre de la regió vinícola 
amb D.O. Pla i Llevant. És fàcil 
arribar al castell, des de Felanitx 
està ben indicat i es pot arribar en 
cotxe fins a la porta.

El Castell de Santueri es troba a la 
Serra de Llevant sobre el cim del 
puig del seu nom, té una superfície 
de 4,26 ha i una alçada de 423 m, 
una situació estratègica que permet 
controlar una ampla extensió de 
terra i costa.

«Visita al Castell de Santueri»

Embat - Bunyola.

(Activitat del 8 d'octubre del  2017)

Vista general del Castell de Santueri (Felanitx).                                                                                          Foto: Santi Hernaiz.

Vista de la murada sud-oest i torres quadrades.      Foto: Santi Hernaiz.



Castell de Santueri, que va passar a mans de Nunó 
Sanç fins a la seva mort el 1241, en què fou heretat 
pel seu nebot Jaume I, Rei de Mallorca. El 1248, 
durant la conquesta de Mallorca pel rei d'Aragó Alfons 
III, la resistència del castell va ser escassa, rendint 
la plaça al cap de pocs dies de setge. Des d'aquesta 
data i fins a mitjan segle XIV va estar en funcionament 
davant els continus enfrontaments per la titularitat 
del Regne de Mallorca.

Es creu que el recinte ja es va usar 
com a refugi per la població existent 
a la zona durant la invasió islàmica 
(any 903), i que més tard va tornar 
a ser usat durant la reconquesta 
cristiana de Jaume I el 1229. És a 
partir d'aquest moment, després 
de la conquesta de Mallorca, quan 
comptem amb més informació del

Accés al castell i la torre de l’homenatge.                                                                                                   Foto: Santi Hernaiz.

Forn i cambra del castellà, al fons vista posterior de la torre de l’Homenatge.                                           Foto: Santi Hernaiz.



Després, passà a actuar com a 
lloc de vigilància davant de 
possibles atacs marítims. A la fi 
del segle XV pràcticament es 
troba en desús, encara que fou 
un punt de resistència en el 
moviment de les Germanies, 
enfrontant-se a setges entre 1522 
i 1524, sent l'únic dels tres castells 
roquers que va romandre lleial a 
la Corona i que resistí l'embat dels 
agermanats. Transcorreguda 
aquesta etapa, el castell es va

El grup seguint l’itinerari del castell.                                                                                                            Foto: Santi Hernaiz.

Visitant la muralla nord.                                               Foto: Santi Hernaiz.

La privilegiada situació permet una enorme visibilitat del seu entorn (al fons Cabrera).                             Foto: Santi Hernaiz.



on ha de conduir-nos. Acabada la llarga visita, hi 
hem estat més de dues hores, arriba l'hora de cercar 
un lloc adient per a dinar. Tot baixant del puig hem 
trobat un redolet del bosc mig ombrívol que ens ha 
semblat bo, au idò!, aquí ens hi plantam i ben 
instal·lats dinam del que cada un porta i compartim 
llepolies i comentaris de l'experiència del dia que per 

a molts ha estat inèdita. En 
resum, bona eixida.

Quan acabam la tertúlia de la 
sobretaula replegam les 
motxilles i prenem el camí de 
tornada, amb aturada a la 
plaça de Felanitx a prendre un 
cafetet (o altra cosa) per 
arrodonir la jornada. Hem 
passat un bon dia, hem vist i 
après moltes coses i hem 
compartit la taula, la paraula i 
l'amistat que ens uneix fa tant 
de temps. I que duri!

mantenir més o menys actiu davant 
de possibles amenaces que 
arribaven des de la mar, però la 
seva degradació i pèrdua 
d'importància anaren en augment. 

El 1811 fou venut per l'Estat 
espanyol a un propietari particular 
i abandonà totalment la seva funció 
de fortalesa. 

A banda d'estar avui catalogat com 
a BIC, els propietaris l'exploten 
com a visita turística, si bé estan 
obligats a la seva restauració i 
conservació.

Tot això ens ha descobert el guia, 
val a dir que el grup ha estat 
sempre atent a les explicacions del 
nostre cap i l'hem seguit car ell sap

El grup a la muralla nord, al fons Sant Salvador.                                                                                        Foto: Santi Hernaiz.

Un dels aljubs del Castell.                                       Foto: Santi Hernaiz.

Porta tronera i cos de guardia.                                           Foto: Santi Hernaiz.



La similitud de tot el paisatge mediterrani es veu ben clar a aquesta foto presa als 
voltants d'Avinyó, en un paratge agrest que ben bé podria ser de qualsevol dels països 
de la ribera del Mare Nostrum. En aquest cas pertany al país veí i a la zona que 
visitàrem, en una setmana santa qualsevol, es tracta concretament de La Provença.
Malauradament no va resultar aquesta la millor estació per anar-hi, donat que la manca 
de pluja de l'anterior hivern, les nevades i l'acabada d'estrenar primavera, foren 
circumstàncies que, sumades a la precària presència del sol, ens oferien un paisatge 
amb unes tonalitats de color matisades i tristes, en contrast a les que ens ofereixen 
les mateixes panoràmiques en altres estacions, especialment a l'estiu, quan els 
extensos cultius d'espígol tenyeixen de vius colors els camps i l'aire amb el seu intens 
perfum. Les vistes que vérem i no poguérem plasmar fotogràficament, donaven 
constància d'aquesta cruel realitat.

Una ràpida visita a la veïna Saint Tropéz ens va permetre comprovar que només 
queden les restes del seu glamurós passat. Els seus saturats carrerons són l'aparador 
de les grans firmes de la moda internacional i de la decadència d'una zona que fou, 
al seu dia, lloc de culte per a la societat europea.

El punt més interessant del curt viatge va ser Avinyó, la ciutat dels papes, amb el seu 
magnífic palau on, al llarg d'un segle, els caps de la Santa Església dirigiren l'esperit 
de milions de cossos desnodrits fidels a la seva doctrina, mentrestant, tal com demostren 
els arxius i registres consultats, ells vivien com ho han fet sempre, en la més vergonyosa 
opulència. La resta de la ciutat mostra un aspecte de conservació acceptable i en 
període de rehabilitació tal com ho estan fent a moltes ciutats i viles de la Unió Europea.

 Cròniques viatgeres de Mateu Barceló

La cara de la mediterrània francesa

Foto: Mateu Barceló.



Porc, col, caragol i dona, tot l'any és bona.

La feina feta en diumenge, el dimoni se la menja.

El porc fresc i el vi novell, causen dolors al ventrell.

Feina començada és mitja acabada.

El que és promès, sia ates.

Les preguntes mai estan fora de lloc, les respostes de vegades sí.

Oscar Wilde

Hi pens i hi torn a pensar
i de pensar-hi em torn boja:

Sa sogra de s'al·lota del meu germà,
a jo quin parentesc m'hi toca?

La solució al número següent.Si ho saps, envia'ns la resposta a: 
noves@aplecscout.org 

 Solució de l’endevinalla del número anterior: “La sal”.

 Refranys recopilats per Faust Frau

                                Foto: Santi Hernaiz



Dors del cromo núm. 22

CONSTRUCCIÓ I MANIOBRA D'ESTELS

Els estels d'avui adopten les mateixes formes dels aeroplans, monoplans o biplans. 
A l'Explorador li serà fàcil construir per si mateix aparells volants de totes maneres, 
emprant a aquest efecte teixits xarolats o altres, impermeables a l'aire i a la pluja, i 
una armadura constituïda per jonquillo de vímet o de bambú, o varetes d'alumini. 
Tots aquests aparells volaran si el punt de subjecció del cordill està convenientment 
reglat pel centre de gravetat per assegurar l'estabilitat. 
El millor per aconseguir-ho, és fer-ho per tempteig, llastrant la part "contra el vent" per 
mitjà de perdigons col·locats en el marc (la qual cosa reemplaça l'antiga cua, avui en 
desús). Obtenint l'equilibri en l'aire, l'operació més delicada és l'elevació, que s'opera 
sempre contra el vent, deixant anar una longitud de corda proporcional a la seva 
violència. Durant l'elevació del cometa, l'Explorador operarà traccions rítmiques sobre 
la corda perquè l'aparell trobi recolz en el vent i obtingui altures cada vegada majors.

*Col·lecció de cromos publicada en la segona dècada del segle XX pel laboratori 
farmacèutic del Dr. Grau.

Història de l’escoltisme



Previsió mes de desembre
Dia 04, dilluns: 	 Sopar Tertúlia.

Dia 10, diumenge: 	 Activitat.

Dia 11, dilluns: 	 Reunió de Junta.

Dia 28, dijous: 		 Sopar d’Arengades.

Dia 13,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.	
Hora: 		 20,00.	
Lloc: 		 Carrer Seminari, 4.

Mes de novembre 2017

 Dia 12,	diumenge: 	 VISITA CULTURAL A MOLINS DE MALLORCA, RELACIONADA 			
AMB LA TERTÚLIA DEL DIA 6.			
El dilluns, dia 6 de novembre decidirem l’itinerari el qual us serà 					
comunicat pels mitjans habituals.	

Lloc de trobada: 	 A l’aparcament del Conservatori de Música (carrer d’Alfons el Magnànim, 			
64 de Palma).	

Hora:		 Encara per confirmar. 	
Transport: 	 Vehicles particulars.	
Dinar: 		 Encara per confirmar.	
Dificultat: 	 Fàcil.

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 10 de novembre al tel.: 610 605 988 (Neus).

 Dia 06	 dilluns: Sopar-Tertúlia. 	
Hora: 	 20,00.	
Lloc: 	 Cafè Alféizar.		

Carrer Jordi Villalonga i Velasco, 9 - Palma.	
Preu: 	 14,00 euros.	

Convidat: Sr. JUAN REUS COLL, administrador de MOLINS DE MALLORCA, UN 		
PATRIMONI EN PERILL, en companyia del Sr. MIQUEL RAMIS BORDOY, 		
únic restaurador de molins que queda en actiu (3a generació). 

  		    	
Tema:	 «MOLINS DE MALLORCA, PROBLEMÀTICA ACTUAL»

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 04 de novembre al tel.: 610 605 988 (Neus).
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Palma , a .... de .......................... 20....

Benvolguts amics:	

Per la present sol·licit afiliar-me, amb data d’avui, a l’associació APLEC 
SCOUT, Escoltisme adult de Mallorca, amb seu a Palma, carrer Seminari, 4, 
codi postal 07001.	

Signatura 

ORDRE al BANC

Senyors:	

Agrairé que, fins a nou avís, vulguin atendre amb càrrec al compte indicat
els rebuts que siguin presentats per l’Associació APLEC SCOUT, Escoltisme 
adult 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

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.


