
Carrer Seminari, 4 · 07001 Palma (Illes Balears) · junta@aplecscout.org  · www.aplecscout.org ·



JUNTA DIRECTIVA DE L’APLEC:  

Santi Hernaiz Alfosea	 President
Eduard Mas Bataller	 Vicepresident
Iolanda Trilla Belmonte	 Secretaria
Pere Joan Serna Soler	 Tresorer
Neus Pujol Maura		 Vocal
Maria Gacias Gilet	  	 Vocal
Àngel Zaragoza Bennassar  	 Vocal
Bartomeu Alorda Ladaria	 Vocal
Mateu Barceló Pastor	 Vocal
Faust Frau Camacho	 Vocal
Carme Vidal Jaume		 Vocal           

ACTIVITATS QUE REALITZA L’ASSOCIACIÓ:

- Sopar Tertúlia (mensual)
- Activitat: excursions i visites culturals (mensual)
- Reunió de Junta (mensual)
- Edició de Noves, la revista (anual)
- Edició de Noves, el butlletí (mensual)
- Assemblea General Ordinària (anual)
- Dia del Pensament (anual)
- Celebració de la Pasqua (anual)
- Sant Jordi, patró dels escoltes (anual)
- Festa de l’estiu (anual)
- Sopar d’arengades, festa de Nadal (anual)
- Trobada d'Escoltes Adults de Catalunya, València 
i Mallorca (biennal)
- Reunió Trilateral (amb FMF i MEGM)

A. E. M. Aplec Scout
c/. Seminari, 4 - 07001 Palma

noves@aplecscout.org

Redacció:
Eduard Mas

Faust Frau
Pere Joan Serna

Santi Hernaiz

Fotografia:
Àngel Zaragoza

Administració
Pere Joan Serna

Correcció ortogràfica:
Iolanda Trilla

Relacions públiques:
Maria Gacias

Neus Pujol
Carme Vidal

Distribució:
Mateu Barceló

Pàgina web:
Tomeu Alorda

Disseny gràfic,
 maquetació i direcció:  

Santi Hernaiz

Els articles signats expressen l’opinió de llurs autors i no necessàriament la 
de l’associació.

Participació:

Podeu enviar els vostres articles d’opinió, imatges comentades, inquietuts, 
etc. a la següent adreça de correu-e:

n o v e s @ a p l e c s c o u t . o r g
Pàgina web:

w w w . a p l e c s c o u t . o r g



Incapaç de trobar les paraules adequades per omplir aquest espai i encara atordit pels 
esdeveniments polítics i socials que, sense solució de continuïtat, xarboten, es belluguen 
i s'estanquen davant els nostres nassos, sols se m'acut traduir-vos aquest poema de 
l'immortal Antonio Machado. 

Bona Pasqua!

Pasqua de Resurrecció
Antonio Machado

Mireu: l'arc de la vida traça
l'iris sobre el camp que verdeja.

Busqueu els vostres amors, donzelletes,
on brolla la font de la pedra.

On l'aigua riu i somia i passa,
allí el romanç de l'amor s'explica.

No han de mirar un dia, en els vostres braços,
atònits, el sol de primavera,

ulls que vénen a la llum tancats,
i que en partir de la vida enceguen?

No beuran un dia en els vostres pits
els que demà llauraran la terra?

Oh, celebreu aquest diumenge clar,
maretes en flor, les vostres entranyes noves!

Gaudiu aquest somriure de la vostra ruda mare.

Ja els seus bells nius habiten les cigonyes,
i escriuen a les torres els seus blancs gargots.

Com a maragdes llueixen les molses de les penyes.

Entre els roures mosseguen
els negres toros la menuda herba,
i el pastor que pastura els merins

la seva marró casaca a la muntanya deixa.



veuen amb la gosadia suficient per afrontar fites més 
altes.

Un altre camp de batalla on volen aliar-se, diu el 
batle, és amb la lluita contra el canvi climàtic, treballant 
en el seu àmbit de competències per reduir els nivells 

de contaminació i promocionant hàbits saludables. 
Canviar globalment actuant localment és el seu lema. 
Per tal d'avançar en aquest objectiu treballen a fer 
créixer la falca verda afegint els terrenys del Lluís

Seguim encantats en aquesta nova 
etapa de les nostres tertúlies acollits 
per la gent del Bar Alféizar, que ens 
han atrapat amb els seus àpats 
saborosos i generosos i amb la 
seva amabilitat.

A més a més a la vetllada del mes 
de març hem tingut la satisfacció 
de compartir taula amb el batle de 
Palma, Antoni Noguera i Ortega, el 
qual ens va fer una extensa 
exposició del seu dia a dia i dels 
projectes que estan duent a terme 
i dels que tenen programats en un 
futur pròxim. 

Una Palma moderna, europea, 
creativa i resilient, és el model de 
ciutat que vol el batle Noguera i el 
seu equip, uns objectius no gaire 
fàcils d'aconseguir, però una 
vegada superades les primeres 
etapes, plenes de complexitat i 
dificultats i encoratjats per les 
proves superades del Molinar, Can 
Tàpera, Ses Fontanelles, etc., es
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Un moment del sopar.                                                                                                                                Foto: Àngel Zaragoza.

El president de l’Aplec presentant al tertulià.        Foto: Àngel Zaragoza.



Sitjar i de l'antic canòdrom per tal 
de convertir-los en el vertader 
pulmó de la ciutat que s'afegiran 
al bosc de Bellver i a les futures 
ramificacions d'aquest.

Els projectes de rehabilitació 
d'edificis emblemàtics també tenen 
un lloc important en la seva 
agenda, el Casal Balaguer, les 
torres del Temple, Can Ribes, 
l'antiga presó, Son Dureta..., i els 
de nova factura, com la Caixa de 
Música, que serà la seu de 
l'Orquestra Simfònica.

La mobilitat sostenible també 
preocupa al seu equip de govern, 
pròximament es produirà la 
renovació de la flota d'autobusos 
de l'EMT i es continuaran ampliant 
els km de carril bici. Estan treballant 
amb entusiasme amb un ambiciós 
projecte de tramvia o trambus per 
solucionar el problema de 
connectivitat existent entre Palma, 
s'Arenal, el port i l'Aeroport, un 
transport públic més ràpid, més 
eficient i amb major capacitat. Tot 
això evitant qualsevol mirada 
electoral i si posant l'èmfasi en les 
millores socials.

També treballen en una solució 
equilibrada enfront del binomi 
ocupació turística i població 
residencial i tots els problemes 
secundaris derivats del principal

negoci de les nostres illes, massificació, oferta no 
reglada, manca d'oferta i preus inassolibles pels 
habitatges de lloguer per a gran part de la població 
autòctona, etc. L'oficina contra els desnonaments és 
una altra eina per defensar els ciutadans amb 
dificultats.

Entre els nous projectes també hi figuren la 
modernització de Nou Llevant, potenciant un barri 
per a convertir-lo en una zona industrial i creativa de 
la ciutat, potenciar la indústria nàutica, reordenant el 
Moll Vell i redissenyant una part de l'actual passeig 
Marítim, fent-ho més proper als ciutadans de peu.

Tota una bateria de mesures i projectes que volen 
millorar la nostra ciutat i fer-la més saludable i més 
propera a les persones que l'habiten. No podem 
desitjar altra cosa que tingui èxit en la seva empresa.

El Batle Noguera amb el president de l’Aplec.                                                                                         Foto: Àngel Zaragoza.

El Batle Antoni Noguera.        Foto: Àngel Zaragoza.



Pàgina 06

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.



que ens havia emparat durant les primeres 
explicacions, la locomotora CP I 215, la qual va 
circular en els seus bons temps per la línia Do Vouga 
de Portugal. Construïda l'any 1923 disposa d'un 
sistema de tracció tipus Mallet, és a dir, disposa d'un 
bisell independent anterior que facilita la inscripció 
en corba de la locomotora. La locomotora es va 
construir amb el sistema "Compound". Aquest sistema 
permet que el vapor sigui usat dues vegades, primer 
en dos motors d'alta pressió i posteriorment en altres 
dos motors de baixa pressió, amb la qual cosa la 
locomotora disposa de quatre motors. Aquest sistema 
li permet obtenir major potència. Va ser construïda 
per Henschel-Kassel, el seu pes en ordre de marxa 
és de 60 tones i té una longitud de 12,1 m. Pertany 
a una sèrie de 16 locomotores numerades amb els 
nombres I-201 a I-216. Les primeres locomotores de 

la sèrie es van retirar a principis dels 
anys 70 i les últimes a la fi dels 80.

Seguint la via morta ens trobàrem 
amb un SWANSEA WAGON, un 
cotxe correu de segona classe. 
Disposa d'un departament-correu i 
dos departaments de viatgers, als 
quals s'accedeix per diverses portes 
laterals. Tenia una capacitat màxima 
de 16 persones i no té passadís 
interior que comuniqui els diversos 
departaments, el pas d'un a un altre 

es feia mitjançant estreps correguts situats en 
l'exterior. Mesura 6,10 m de llarg (7 m entre topalls)

Finalment, el dissabte 10 de març, 
realitzàrem la desitjada visita a la 
magnífica col·lecció de trens 
històrics que la Fundació Ferrocaib 
té instal·lada a Son Carrió, al nord 
de Mallorca. Allà ens esperava el 
secretari de la fundació, el Sr. 
Leonardo Baldovino, per guiar-nos 
a través de les màquines i vagons 
que, protegides per la immensa 
nau que les hi dóna cobro, esperen 
inerts la presència humana per 
remembrar temps passats de glòria 
i servei. Per començar, i abans 
d'iniciar el recorregut entre 
locomotores i vagons, el nostre 
cicerone ens va posar en situació, 
ajudat per una successió de 
fotografies retrospectives de la 
història del ferrocarril a Mallorca. 
Sota l'ombra d'una colossal 
locomotora de vapor, que demanda 
a crits una tremenda restauració, 
ens vàrem submergir sense pausa 
en el món de les dues vies. 
Després, entre preguntes, fotos i 
respostes, anàrem passant d'un 
vehicle a l'altre amb la boca badada 
i les orelles ben obertes.

El primer element ferroviari a visitar 
no podia ser altre que la màquina
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Façana de la nau dels trens històrics.                   Foto: Àngel Zaragoza.

El Sr. Baldovino i els participants.                          Foto: Àngel Zaragoza.

Imatge de la locomotora CP I 215.                            Foto: Santi Hernaiz.



íntegrament en fusta, també la seva 
estructura a excepció feta dels rodaments. 
Aquest cotxe va ser adquirit per "Ferrocarrils 
de Mallorca" a la fi de la dècada de 1870 
a la casa britànica "Brown Marshall Co.". 

La Companyia disposava de 15 vehicles d'aquest 
tipus (10 de primera classe/segona i cinc de segona). 
En aquests moments es troba totalment restaurat.

Finalitzant aquesta sèrie trobam un FURGÓ 
FRENO. Els furgons eren vehicles destinats 
al transport de mercaderies. La caixa 
mesurava 2,26 d'alt. S'usaven per 
transportar materials d'un cert valor que 
no podien transportar-se en vehicles 
descoberts. El seu pes en buit és de 4.370 
kg i té una longitud de 5,17 m. Ferrocarrils 
de Mallorca comptava amb 576 vagons 
(entre els tancats i uns altres que eren 

simples plataformes). Pot semblar una quantitat molt 
exagerada, però no ho era si pensem que en cada 
estació hi havia uns quants a punt de ser carregats 
a qualsevol moment. Els vagons van ser adquirits 
entre 1875 i 1890 la primera remesa i entre 1904 i 
1927 la segona. En aquests moments es troba 
totalment restaurat.

Passant a un altre via ens topam amb la locomotora 
dièsel Batignolles–Chatillon, aquesta unitat va ser 
construïda per CAF, en Beasáin, sota patent de la 
casa Francesa "Compagnie Batignolles-Chatillon", 
l'any 1959. Va ser lliurada al seu primer propietari, 
el ferrocarril de la línia aragonesa Tauste-Sábada-
Gallur dia 19 d'abril de 1965. El Ministeri d'Obres 
Públiques va acordar concedir una de les 10 
locomotores fabricades per Batignolles-CAF a la línia 
esmentada. Amb el tancament de la línia, la 
locomotora es va integrar al parc de FEVE l'any 1970

per 1,98 d'amplària i 2,20 d'altura. 
El rodament està constituït per dos 
eixos independents Està construït 
íntegrament en fusta, també la seva 
estructura, a excepció del sistema 
de rodatge. Aquest cotxe va ser 
adquirit per "Ferrocarrils de 
Mallorca" a finals de la dècada de 
1870 a la casa britànica "Swansea 
Wagon Co." de Cardiff. La 
Companyia disposava de 54 
vehicles d'aquest tipus. És el més 
antic en la seva categoria de l'Estat 
Espanyol.

Deixant enrere el primer cotxe, ens 
trobam un altre, un BROWN 
MARSHAL, un cotxe de segona 
classe que disposa de quatre 
departaments de viatgers, als quals 
s'accedeix per diverses portes 
laterals. Tenia una capacitat per a 
32 persones. Tampoc té passadís 
interior que comuniqui els diversos 
departaments, sinó que l'accés als 
compartiments es feia també 
mitjançant estreps correguts situats 
en l'exterior. Les seves dimensions 
són idèntiques a l'anterior i el 
rodament està constituït per dos 
eixos independents on es munten 
quatre rodes de 70 cm de diàmetre. 
Igualment està construït

Caldera de la locomotora CP I 215.                          Foto: Santi Hernaiz.

Interior del cotxe correu de 2a classe.                       Foto: Pere J. Serna.

Interior del cotxe de 1a classe.              Foto: Pere J. Serna.



FERROCAIB ho va adquirir en 2009. L'any 
1981 FEVE ho trasllada a Mallorca per 
destinar-ho a vagó de vies i obres. Es va 
desmuntar el seu interior. Actualment es 

troba restaurat en la seva integritat.

A un altre via morta resta el FERROTRADE D1, una 
locomotora dièsel que va ser cedida a la AAFB pel 
Tren de Sóller, es construeix en 1960 i va prestar 
servei fins a mitjan dècada dels 80. Va ser rehabilitada 
en l'àmbit estètic amb motiu de la celebració del 125 
aniversari del tren a Mallorca. Construïda per 
AUTOTRADE a Madrid és l'única de la seva sèrie, 
fet que li confereix un gran valor.

També tinguérem ocasió de contemplar una antiga 
dresina de vies i obres dels Ferrocarrils de Mallorca, 
amb tota l'estructura metàl·lica restaurada, dotada 
d'un motor hispano-villiers, un sistema de frenada i 
amb seients de fusta i dues unitats de passatgers 
d'origen portuguès que es troben en fase de 
restauració.

Després 
de prop 
de tres 
intenses 
hores, 
envoltats 
de trens i 
d'història, 
la desena 
de socis 
que ens 
havíem 
desplaçat 
a Son 
Carrió ens acomiadàrem del nostre amfitrió Leonardo 
Baldovino, no sense agrair-li les atencions que va 
tenir amb tots nosaltres.

i es va matricular amb el núm. 
1207, que encara conserva 
actualment. Aquesta locomotora 
va prestar servei en la línia de 
FEVE del Nord de la península, 
concretament en el dipòsit de 
Bilbao-La Casella fins a l'any 1981. 
En aquest any FEVE la va 
traslladar a Mallorca per a la 
transformació de la via Palma a 
Inca d'ample en iardes a mètric.

Veïnat d'aquesta unitat ens espera 
el WUMAG 510, aquest automotor 
va ser construït per "Wumag und 
Maschinenbau" l'any 1920 
(Alemanya). Part d'aquest material 
va ser adquirit per Portugal per 
destinar-ho a una línia fèrria 
d'ample mètric, ho va fer en càrrec 
al programa de compensacions de 
guerra que Alemanya havia de 
lliurar a Portugal pels danys 
causats a la seva armada durant 
la I Guerra Mundial. Posteriorment, 
l'any 1942 la Companyia de 
Tramvies i Ferrocarrils de València 
(CTFV) va comprar 24 cotxes i 6 
automotores d'aquest tipus. Una 
època en la qual Espanya no 
comptava amb suports exteriors 
exceptuant els països de l'eix i el 
govern Salazarista de Portugal. El 
pagament del material ferroviari es 
va efectuar amb wolframi que 
Portugal va exportar a Anglaterra 
per construir el material bèl•lic que 
serviria per preparar la II guerra 
mundial. L'automotor preservat, en 
origen era, realment, un cotxe 
remolc. Va ser transformat en els 
tallers del "Pont d'Inca" en els anys 
50. Disposa de quatre motors 
elèctrics, de 200 kW, marca 
SIEMENS i un combinador tipus 
OB33. De la mateixa sèrie també 
és el WUMAG REMOLC, d'origen 
i història iguals a la de l'automotor 
Wumag 510. La Fundació

Locomotora dièsel Batignolles–Chatillon.            Foto: A. Zaragoza.

Locomotora Ferrotrade D1 i Wumag 510.            Foto: A. Zaragoza.

Interior d’una unitat de passatgers portuguesa.      Foto: Pere J. Serna.



La confecció d'un plànol topogràfic (extensió reduïda 
de terreny), comporta una quantitat de treball i 
coneixement matemàtic rigorós, no diguem el que 
representa aquest mateix treball en tractar-se d'un 
Estat o d'un Arxipèlag, com són les Balears (l'extensió, 
ja és un mapa), per això intentaré en un apurat resum 
explicar en què van consistir aquests treballs.

El mapa de les Illes Balears, es va 
començar el 1864 i fins als nostres dies, 
si comptem revisions, actualitzacions, 
etc.; els treballs es van recolzar sobre 
uns senyals de referència anomenats 
Vèrtexs Geodèsics (vèrtexs d'un triangle). 
Coneguts per qui caminem per les 
muntanyes. Aquestes obres portaven 
embotides unes plaques de fosa (encara 
hi ha algunes) en què es llegia: “Multa 
o prisión a quien dañare esta señal”, això 
era per causa de la gran importància que 
tenien en formar part d'una xarxa de 
triangles propis, per confeccionar el mapa.

La construcció d'un vèrtex era tota una 
obra d'enginyeria i ho hem d'entendre 
així vista la seva importància com a vèrtex 
d'un triangle, segons ens descriu Ibañez 
de Ibero (més endavant don una 
pinzellada biogràfica del personatge): 
...En las Islas Baleares abunda la piedra 
para mampostería y se encuentra 
además una arenisca blanda (intuesc que 
és el marès), muy usada en el país y que, 
con poco coste permite regularizar las 
obras y acelerar su construcción ... 
Consten els vèrtexs d'un fonament (A-B, 
figura 1) més o menys profund i un nombre 
de cossos necessaris per poder observar 
d'1 m d'altura i, sobre aquests, en el seu 

centre hi ha el pilar i al centre d'aquest, el vèrtex 
geodèsic. Amb aquesta descripció, quedi clar que el 
vèrtex no és el que tots coneixem, el pilar; és el seu

Amb el present escrit pretenc donar 
a conèixer el significat d'uns claus 
de llautó amb cap arrodonit d'uns 
4 cm de diàmetre, la meva condició 
de topògraf m'obliga a fer-ho, 
situats un a l'atri de l'església (foto 
1) i un altre a la creu del convent 
(foto 2). 

Per això he d'aprofundir un poc 
dins la història cartogràfica de la 
nostra Illa.

Josep Lluís Sunyer Ribes (Antic escolta, de l'AEG. Capità Angelats). Sóller.

Foto 1: Aquest clau, com veieu, està situat a l'atri de l'Església, pujant 
a l'esquerra de l'últim escaló. Si ens fixem amb atenció, en el cap del 
clau porta gravades les inscripcions: 
NIVELACION i S.G.E. (Servicio Geográfico del Ejercito).

Foto 2: Aquest clau, segur que ja heu reconegut el lloc on es troba, la 
Creu a l'escalinata de pujada a l'Església i col·legi dels SSCC. Si ens 
fixem amb atenció, en el cap del clau porta gravades les inscripcions: 
ANIVELLAMENT i S.G.E. (Servicio Geográfico del Ejercito) i el 
núm.10, que bé podria ser el número d'ordre del nivell.

Com a anècdota dir que generacions d'estudiants, entre els quals em 
trob, ens assèiem en els escalons del monument on està fixat el 
senyal i ens hi feien la foto del curs. No record que, almenys per 
curiositat, algun professor ens expliqués de què es tractava i, sense 
ofendre la molt noble professió d'ensenyants, potser algun dels 
actuals també ho desconegui.



Aquest pilar té per objecte estacionar i centrar-hi a 
sobre un aparell topogràfic anomenat teodolit, per 
mesurar amb precisió angles horitzontals i verticals 
(avui han estat substituïts pels GPS, foto 4), amb els 
quals formar una vasta xarxa triangular, sobre la qual 
es recolzaven les brigades topogràfiques per 
confeccionar els detalls i formar els fulls del mapa 
1/50.000 en què estan distribuïdes Espanya i Balears.

La latitud i longitud, amb la que estan referits els 
Vèrtexs Geodèsics serveixen per garantir qualsevol 
treball topogràfic d'envergadura, comunicacions, 
ràdios, radars..., etc. per això l'advertència de la 
susdita placa. Si observem la (Figura 2) veiem la 

triangulació de 1r ordre que va servir per unir les Illes 
amb la Península, va consistir bàsicament aquest 
treball a determinar una base o costat (Monsiá-
Desert) d'un triangle de la xarxa establerta per a la 
Península, aquesta base era necessària per a la unió 
de la Península amb Balears; fixació dels vèrtexs i 
mesurament dels angles (¹). Podem veure el gràfic 
dels triangles (Figura 3) que abasten la Vall de Sóller 
i des dels quals es van situar els nuclis poblacionals

centre i aquest ve determinat per 
la següent descripció: entre la 
maçoneria del primer cos, el de 
fonament, se centrava i fixava una 
lloseta (1-fig. 1) de 0,20x0,20x0,08 
m, amb un trepant ple de plom al 
mig i que determina el vèrtex 
geodèsic. La construcció en els 
altres cossos de l'obra era a base 
de cilindres de fusta, els quals 
situats verticalment sobre el trepant 
de (1) permetia determinar el punt 
totalment aplomat a la lloseta (2) 
també amb un trepant amb plom 
igual a (1); en aquest lloc, la cara 
superior de l'últim cos, es fixava el 
pilar centrat sobre la vertical (1-2) 
dels trepants amb plom i en aquest 
punt es referenciaven les 
observacions.

Llegit el que antecedeix podem 
ENTENDRE la "llegenda" de la 
placa de fosa, i el valor matemàtic-
cartogràfic que tenia el vèrtex.

A la foto 3 (de l'IGN), podem veure 
el detall del vèrtex de Muleta, en 
el qual s'aprecien els elements 
descrits, un pilar (cilíndric en aquest 
cas), un cos de base cúbica i la 
placa de fosa.

Foto 3: Vèrtex de Muleta.

Foto 4: Pilar que té per objecte estacionar i centrar-hi a sobre un 
aparell topogràfic anomenat teodolit, per mesurar amb precisió angles 
horitzontals i verticals (avui han estat substituïts pels GPS).



...Medición de la Base del Prat. Para elegir la base 
geodésica en que había de apoyarse la triangulación 
de 1er orden de la isla de Mallorca, se practicaron 
numerosos reconocimientos, unas localidades tenían 
el inconveniente de hallarse cultivadas, exigiendo, 
por lo tanto, crecidas indemnizaciones (és curiós, 
que no es va poder establir la base en un altre lloc 
de l'illa a causa del valor que podien tenir les 
indemnitzacions, això dóna compte del valor de les 
terres de cultiu, en aquella època es vivia d'elles), 
tres estaban cortadas en  distintos sentidos por muros 
y zanjas, y otras no se prestaban, en buenas 
condiciones, a la formación de los primeros triángulos 
de la Red. Después de reconocida toda la parte de 
la Isla en que se encuentran  algunas llanuras, me 
decidí por la llamada Prat de Sant Jordi, a unos diez 
kilómetros al Este de la ciudad de Palma. La Base 
conocida por la del Prat, tiene una longitud de unos 
2100 metros, de los cuales más de la mitad están 
en la recta de la carretera de Palma a Llucmajor 
(avui la MA-19A). / ...construidas que  fueron las 
señales de ambos extremos y trazada la faja de ocho 
metros de anchura en que se había de llevar a cabo 
la medición fuera de la carretera, se igualó y apisonó 
la indicada faja de terreno, haciendo los  pequeños 
desmontes y terraplenes que fue menester y 
arrancando las matas que hubieran podido influir 
más desfavorablemente en la exactitud de la 
operación,... / ...Una de las acequias de saneamiento 
de la llanura, que hace algunos años era pantano, 
cruza oblicuamente la línea de la base, cuya medición 
exigió que se estableciera un pequeño puente 
provisional sobre caballetes de madera. La sólida y 
esmerada  construcción de este puente satisfizo por 
completo a las condiciones de estabilidad exigidas 
por el aparato, habiéndose pasado dos veces sin 
que se notase movimiento alguno que pudiese 
perjudicar al buen éxito del trabajo... / ...dióse principio 
a la primera medición de la base el día 30 de 
Noviembre de 1865, partiendo del extremo Oeste,

de Sóller, Fornalutx i Biniaraix. Des 
dels vèrtexs l'Ofre i Bàlitx es va 
situar Sóller per intersecció al 
campanar de l'Església, des dels 
vèrtexs Raya i Alfabia pel mateix 
mètode es van situar Fornalutx i 
Biniaraix. Dins la xarxa de triangles 
que ens ocupa, la de 1r ordre, es 
densificaren altres tres, 
anomenades per la seva magnitud 
de 2n i 3r ordre i una xarxa 
topogràfica o de 4t ordre que era 
la utilitzada per als treballs de 
"relleno" (presa de tots els detalls). 

Per establir la triangulació de les 
Balears, es va consignar a l'insigne 
científic i militar, Carlos Ibáñez i 
Ibáñez de Ibero, primer marquès 
de Mulhacén, militar i geògraf 
espanyol, membre de la «Comissió 
del Mapa d'Espanya». Sotsdirector 
de treballs geodèsics de la Direcció 
General d'Estadística. Acadèmic i 
vicepresident de la Reial Acadèmia 
de Ciències Exactes, Físiques i 
Naturals. Enviat espanyol, designat 
a més president, el 1870, a la 
Comissió internacional convocada 
per determinar el metre i el 
quilogram internacionals. President 
del Comitè Internacional de Pesos 
i Mesures de 1875 a 1891 i també 
de l'Institut Geogràfic Nacional 
d'Espanya creat el 1870. Promotor 
espanyol de la geodèsia, així com 
president de l'Associació 
Internacional Geodèsica, gràcies 
al qual es van posar les fites, mai 
més ben dit, del que avui és la 
cartografia de les Balears, 
corregida contemporàniament, 
pels mitjans GPS, informàtics i 
telemàtics. Inventor, del conegut 
com «aparell Ibáñez» (foto 5). 
Transcric de la memòria escrita 
pel propi Ibáñez de Ibero, els 
detalls de la Base de Mallorca:

Foto 5: Aparell Ibáñez.



más próximo a Palma, y se terminó 
el 9 de diciembre... / ...se llevó a 
cabo la segunda medición desde 
el 16 de diciembre hasta el 23 de 
diciembre de 1865. 

El que representava aquesta 
medició, ja que la regla amidava 
4,000587 metres i l'escrupolositat 
del mesurament queda reflectida 
en el resum i conclusions sobre 
les mitjanes, extret de la mateixa 
memòria (foto 6).

El 1871 va publicar «Descripción 
Geodésica de las Baleares»; a on 
descriu amb profusió i pulcritud 
tots els treballs fets, de camp i 
oficina (entre els quals es troba el 
mesurament de la base abans 
comentada) que havia dirigit i 
iniciat l'any 1865. Com a anècdota 
transcric les ressenyes, escrites 
pel mateix Sr. Ibáñez de Ibero, 
dels dos vèrtexs de 1r ordre que 
enllacen les Illes Balears amb la 
Península:

...Estación de S. Salvador.- Santuario situado en la 
cumbre de un cerro puntiagudo del término de 
Felanitx,  distante unos cuatro kilómetros. El pilar de 
1m, 15 de altura, se halla sobre la bóveda de la 
Iglesia, y su referencia, de carbón molido, tiene 509m, 
93 de altitud... /...Estación de Torrellas.- Conocido 
en el país  como el Puig Mayor, es el más elevado 
de los dos picos que forman la silla de Torrellas, 
montaña  comprendida en el término de Escorca o 
Lluc. La señal, de un cuerpo y pilar, tiene referencia 
de plomo que ocupa el punto más alto de la Isla de 
Mallorca y de todas las Baleares, con una altitud de 
1445m, 22, que, como no dista del mar más que 
unos cuatro kilómetros, le da aspecto de grande 
elevación. Más de tres horas se tarda en la subida 
desde Fornalutx, pudiendo llegar las caballerías del 
país hasta cerca del vértice, donde se halla el más 
alto de los pozos de nieve. Sirven de guía los que 
se ocupan durante el verano en el  transporte de la 
nieve conservada en los pozos".

Cal aclarir que aquest senyal va desaparèixer com 
a conseqüència de les obres començades el 1955 
i que varen consistir en la construcció d'una estació 
radar al cim, una nova carretera per accedir-hi, un 
aquarterament i un embassament. El desembre de 
1959 finalitzaren les obres i des de llavors es 
restringeix l'accés permanentment. El 2000 es 
modernitzen les instal·lacions i s'instal·la un nou tipus 
de radar que ha permès recentment demolir algunes 
edificacions i instal·lacions obsoletes prop del cim. 
En l'actualitat la base del Puig Major té una 
dependència orgànica-operativa del Comandament 
Aeri de Combat. Aquarterament Aeri Puig Major / 
Estació Vigilància Aèria EVA-7.

(continuarà al butlletí del mes d’abril)

(¹) Els treballs exposats, es van basar en la trigonometria. La trigonometria és una branca de les matemàtiques, 
el significat etimològic és 'el mesurament dels triangles'. Deriva dels termes grecs, trígönos 'triangle' i metron 
'mesura'.
En termes generals, la trigonometria és l'estudi de les raons: sinus, cosinus; tangent, cotangent; secant i cosecant. 
Raons utilitzades en qualsevol càlcul de triangles, particularment en els treballs de topografia. Sintetitzant direm 
que el principi de la trigonometria en triangles obliquangles està basat en el fet que: coneguts els tres angles 
d'un triangle i un dels seus costats, aplicant la trigonometria podem trobar els altres dos costats, multiplicant el 
valor del costat conegut, pel sinus de l'angle oposat al costat cercat i dividit pel sinus de l'angle oposat al conegut. 
En geodèsia els triangles es calculen esfèrics pel geoide (aplanament de la Terra, del grec, gueia, terra, i eidos, 
forma-aparença el que significaria "forma que té la Terra"). Es considera el triangle esfèric per a efectes de càlcul, 
quan la magnitud dels seus costats sobrepassa els deu km.
De la figura 3 tenim conegut el costat (Monsiá-Desert) i els angles que es van prendre en Monsiá, Desert i 
Columbretes, per tant aplicant l'abans explicat, el costat Desert-Columbretes, ve donat: costat Monsiá-Desert 
multiplicat pel sinus de l'angle llegit en Monsiá i dividit pel sinus de l'angle llegit a les Columbretes. El costat 
Monsiá-Columbretes, ve donat: costat Monsia-Desert multiplicat pel sinus de l'angle llegit en Desert i dividit pel 
sinus de l'angle llegit a les Columbretes. Així, fins a completar les Xarxes, prèvies compensacions del tancament 
(error que es comet en les tres lectures, que són error instrumental, humà i de les condicions de l'observació).

Foto 6: Amidament Base del Prat.



Foto: Mateu Barceló



Si per Nadal fa estiu, a Pasco prop del caliu.

No diguis mal del dia, fins que passat no sia.

Vengui d'on vengui és vent, de sa dona sies parent

Monges, frares i polls, mai estan sadolls.

Gota a gota s'omple sa bota.

	

Amb els doblers passa el mateix que amb el paper higiènic, quan 
es necessita, es necessita amb urgència.		

Upton Sinclair

Quin és s'animal
que està al fons del mar
que en voler-lo fer parlar
pes cul se li dóna vent.

Resposta al refrany anterior: La butxaca.

                                Foto: Santi Hernaiz



Dors del cromo núm. 27

CONSTRUCCIÓ D'UN PONT

La vida activa revesteix cada dia més el caràcter d'una lluita. L'home veritablement 
enèrgic ha de preparar-se per vèncer les dificultats i els obstacles que provenen, ja 
dels seus propis impulsos, ja dels dimanats dels altres homes, o bé de les coses 
inertes que li envolten. Paral·lelament de l'educació, de la instrucció i dels coneixements 
professionals, existeixen regles segures, sanes i lògics costums, alhora que diverses 
habilitats pròpies per facilitar l'ús del moviment i de l'energia, que amb estalvi de temps 
condueixen a l'economia de les forces.
Així, l'Explorador ha d'exercitar-se a usar pràcticament de tots els seus coneixements, 
a manejar eines específiques, a saber utilitzar el martell, les tenalles, la serra, etc., 
doncs l'art de clavar un clau o un grampó, l'encaix de dos trossos de fusta i altres 
operacions anàlogues, s'opera sota regles el desconeixement de les quals constituiria 
un perill per a la solidesa de l'obra.

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



Aquesta secció té la intenció de descobrir, sobretot, els noms dels carrers de Palma, 
amb el seu historial toponímic, possiblement molts no els coneixem. mentre que d’altres, 
que hem freqüentat sovint, desconeixem d'on provenen els seus noms ni qui eren els 
personatges als quals estan dedicats.

Sí els lectors d’aquesta nova secció teniu una curiositat o consulta a fer, estarem contents 
de poder-vos complaure (noves@aplecscout.org).

Font: "Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat", autor Gabriel Bibiloni. 
Per a més informació o per l'adquisició d'exemplars (a les llibreries està exhaurit) 

enllaçar amb http://bibiloni.cat/palma

 Secció conduïda per Pere J. Serna

Recordau cançons com "Mirando al mar, soñé...", "Están clavadas 
dos cruces..." o bé "Mi casita de papel...", qui les cantava allà pels 
anys 50 i 60 era en Jorge Sepúlveda que té a Palma un carrer que el 
recorda, va del carrer del General Riera al d'Eladi Homs i fou imposat 
el 22 de gener de 2009, però el que ens ha cridat l'atenció és la història 
d'aquest personatge, possiblement desconeguda per molts.
Lluís Sancho Monleón (València 8-12-1917 – Palma 16-6-1983) que 
fou conegut amb el nom artístic de Jorge Sepúlveda, va lluitar a l'exèrcit 
republicà com a sergent, patint ferides a la mà esquerra que li van 
deixar seqüeles de per vida. Va ser empresonat al camp de concentració 
d'Albatera. Quan va sortir, tornà a la seva professió de comptable. 
Posteriorment anà a Saragossa a provar sort com a cantant i després 
a Madrid a la Sala Casablanca on es feren molt populars la majoria 
dels seus temes, sobretot a través de la ràdio a programes com "Discos 
Solicitados". Quan l'estil de les seves cançons varen passar de 
moda, a principi dels anys 70 i cercant un lloc on no ser reconegut 
i poder viure a l'anonimat, atès que precisament a Mallorca 
mai hi vengué a actuar, es va instal•lar al carrer que ara porta 
el seu nom i que, com si fos per fer-li la punyeta, es deia "Calle 
del Falangista Ramírez Palmer". Participà activament amb 
l'associació de militars republicans mutilats, voltant durant 
anys per passadissos i despatxos per tal de solucionar els 
problemes d'altres camarades amb situacions similars a les 
seves, sent recordat com una persona molt solidària.
Va morir a Son Dureta i fou enterrat al cementiri de Palma en 
una fossa comú, sense làpida ni reconeixements, per exprés desig 
seu, ja que havia manifestat que després d'haver vist tants de companys 
i amics enterrats en fosses comuns, volia que el seu destí final fos 
també així.
Possiblement en tornar a escoltar les seves cançons, ens sonaran 
d'una altra manera.



Hem de comentar que la traducció al català de la lletra de la cançó de Paul Simon 
"The Sound of Silence" (El So del Silenci) del 1964, publicada al butlletí del mes 
passat és força fidedigna, sabem que, de vegades, és difícil captar l'autèntic 
significat o sentit d'una frase o paraula que s'ha de traduir des d'un altre idioma, 
a aquesta secció cercam a diverses publicacions especialitzades la traducció que 
ens sembla més fidel sense pretendre que sigui la millor.

De les cançons dites "de protesta" molts grups i moviments d'església n'han fet 
diverses adaptacions i versions que ens han portat a entendre i donar per bo un 
significat molt diferent de l'autèntic, amb la música de "El So del Silenci" s'ha arribat 
a versionar el Pare Nostre.

Avui mirarem d'entendre la cançó de Bob Dylan "Blowin' in the wind" del 1963, 
pot ser una de les més universals i més versionades de l'autor, avui controvertit 
premi Nobel de Literatura 2016.

Aquesta cançó, per l'interès del seu missatge, l'hem trobat interpretada per cantants 
tan famosos com Marlene Dietrich, Stevie Wonder, Joan Baez, Bruce Springsteen 
i molts d'altres.

La primera dificultat és traduir la primera paraula del títol: Blowin' o Blowing 
(bufant) que ve del verb To Blow (bufar) és a dir, el literal del títol seria "Bufant 
en el Vent" però té més sinònims:

Xiular, el vent xiulava amb força.
Surar, l'esperit dels seixanta surava a l'ambient.

Blowin' in the wind "Bufant en el Vent"

Quants camins ha de caminar un home
abans que li puguis dir home?
Quants mars ha de navegar una coloma 
blanca abans que pugui dormir a la 
sorra?
Sí, quantes vegades han de volar les 
bales de canó abans que siguin 
prohibides per sempre?
La resposta amic meu està bufant 
(xiulant*) en el vent.
La resposta està bufant (surant*) a l'aire.
Sí, quants anys pot existir una muntanya
abans que es desfaci al mar?
Sí, quants anys poden viure algunes 
persones abans que se'ls permeti ser 
lliures?

Sí, quantes vegades pot un home girar 
el cap fingint que simplement no hi veu?
La resposta amic meu està bufant 
(xiulant*) en el vent.
La resposta està bufant (surant*) a l'aire.
Sí, quantes vegades haurà de mirar un 
home abans que pugui veure el cel?
Sí, quantes orelles ha de tenir un home
abans que pugui escoltar a la gent 
plorar?
Sí, quantes morts suportarà fins que 
sàpiga que massa persones han mort?
La resposta amic meu està bufant 
(xiulant*) en el vent.
La resposta està bufant (surant) a l'aire.

(*) Trobar l'autèntic significat a la tornada és complicat, de vegades s'ha cantat 
que: "La resposta amic meu només la sap el vent", o més imprecís: "Això amic
meu només ho sap el vent".



Dia 13,	 divendres: VISITA AL MUSEU DE SÓLLER	
Museu pluridisciplinari dedicat a l’arqueologia, l’etnologia, la pintura i la ceràmica. 

Situat a una casa senyorial de Sóller, construida el 1740.		

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

Hora:		 09.30 (al Conservatori) o 10,30 davant el Jardí Botànic de Sóller).  	

Transport: 	 Vehicles particulars.	
Dinar: 		 Dinarem a un restaurant de la zona.

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Previsió mes de maig
Dia 07,	 dilluns: 	 Sopar Tertúlia.

Dia 13,	 diumenge: 	 Activitat.

Dia 14,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.

Dia 16,	 dilluns: 	 Reunió de Junta.	
Hora: 		 20:08.	
Lloc: 		 Carrer Seminari, 4.

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 21 d’abril al tel.: 610 605 988 (Neus).


