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Sempre m’he preguntat quina estranya metamorfosi mental es produïa en el reial cap d’un 
sobirà (i d’això hi ha innombrables exemples) perquè, després de dedicar tota la seva vida 
a guerrejar a tort i a dret per conquistar el nombre més gran de territoris possible i engrandir 
així el seu regne i la seva fortuna, en llanguir la seva existència decidissin tornar-los a 
fraccionar i repartir-los entre la seva descendència després del físic abandó d’aquest món.

Aquesta reflexió ve al cas de la recent jornada de portes obertes realitzada en l’Arxiu del 
Regne, la qual va omplir de curiosos la seva sala d’actes, ansiosos per conèixer els secrets 
del cinquè i últim testament del rei Jaume I, el qual després de 746 anys de la seva redacció 
(va ser escrit el 1272) segueix aixecant gran expectació.

En el document en qüestió queda reflectit el fraccionament de la Corona d’Aragó, escindint 
de la mateixa els territoris que donaven origen a la constitució del Regne de Mallorca a 
favor del seu segon fill Jaume, amb la consegüent debilitació del regne. Per descomptat 
al fill major del rei conqueridor i hereu de la Corona no li va caure gens bé la partició i, 
aprofitant la seva major fortalesa militar, poc va trigar a aconseguir que el seu germà petit 
es convertís en feudatari seu, iniciant-se així un litigi fratricida que es va allargar fins a l’any 
1349 en què mor Jaume III (últim pretendent amb cert poder), en la tristament famosa 
batalla de Llucmajor.

Rellegint la història podem trobar innombrables episodis de similars característiques, la 
majoria d’ells amb iguals desenllaços, això sí, deixant enrere en tots ells tràgics successos 
que solament van aportar desventures i mort per a la majoria de la població. Encara avui, 
amb tots els coneixements al nostre abast, estadístiques, estudis, hemeroteques, xarxes 
socials, congressos, ponències... seguim sense aprendre res i obcecant-nos a fraccionar 
en lloc d’integrar, a dividir en lloc d’ajuntar, a descompondre en lloc d’unir... seguim sense 
aprendre dels nostres errors i ensopegant amb la mateixa pedra una i una altra i una altra 
vegada! Pobra i soferta roqueta, què ha de pensar de nosaltres?

«Amb la mateixa pedra»



de la guerra amb 
Rússia, va 
nomenar un 
"Konungens 
Högsts 
Ombudsmannen" 
(Defensor del Rei), 
encarregat de 
vetllar i supervisar 
l’acció dels 
funcionaris del 
Govern.

"L'Ombudsman" 
(Mediador), en la 
seva versió 
moderna, entronca 
la seva raó de ser amb el sentiment d’insatisfacció 
i impotència dels ciutadans enfront de l’administració 
i s’encarrega, fonamentalment, d’investigar els 
possibles abusos i negligències, fruit de la complexitat 
burocràtica de l’administració enfront dels administrats.

En paraules de la pròpia Defensora, 
aquesta institució d’àmbit municipal, 
instaurada a Palma el mes de 
novembre del 2007, té com a 
objectiu ser el canal de diàleg, 
estudi i seguiment dels problemes 
que viu la ciutadania davant les 
actuacions i els serveis prestats pel 
seu Ajuntament, les empreses 
municipals de tot tipus, incloent-hi 
les societats anònimes, els 
patronats, les fundacions i altres 
ens o organismes que en depenen.

La figura de Defensora de la 
Ciutadania és anàloga, en l’àmbit 
municipal, a la de Defensor del 
Poble o el Síndic de Greuges 
d’àmbit estatal o autonòmic i té el 
seu origen a Suècia, on els seus 
antecedents es remunten al 1713, 
any en què el rei Carles XII, a raó

«Defensora de la Ciutadania»
Què en sabem?

Santi Hernaiz - Palma.

Un moment del sopar al Café Alféizar.                                                                                                          Foto: Pere J. Serna.

Anna Moilanen.           Foto: Pere J. Serna.



Així mateix pot sol·licitar informació de qualsevol 
organisme i entitat depenent de l’Ajuntament de 
Palma i presentar propostes d’actuació a la Comissió 
de Drets dels Ciutadans tendents a millorar i, si 
escau, reparar les deficiències que li hagin denunciat 
els ciutadans o que hagi pogut detectar. Per 
descomptat, la Defensora exerceix les seves funcions 
amb total independència i no està subjecte a cap 
mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat 
i exerceix les seves funcions amb plena autonomia 
i segons el seu criteri, investigant i resolent els 
expedients iniciats d’ofici i les queixes formulades a 
petició de part.

Tot això ens va explicar amb amabilitat i simpatia la 
Sra. Moilanen a la darrera tertúlia de l’Aplec Scout 
abans de les vacances de l’estiu, manifestant que si 
bé el 2016 va ser l’any de ressorgiment de la figura 
de la Defensora, l’any 2017 ha estat el de l’expansió 
i consolidació d’aquesta institució, que ha 
pràcticament duplicat el nombre d’expedients 
tramitats, despatxant amb periodicitat amb el Batlle 
de la ciutat i amb tots els regidors responsables de 

totes les àrees 
municipals. Tota 
una garantia per a 
la participació 
ciutadana i una 
porta oberta per 
atendre qualsevol 
aclariment, 
suggeriments i 
aportacions que els 
ciutadans i 
ciutadanes 
d’aquesta ciutat 
considerin 
oportunes. Ha estat
un plaer!

Temps per escoltar a tothom!
L’actual Defensora de la Ciutadania 
de Palma és la Sra. Anna Maija 
Moilanen Jaakola, nascuda a 
Finlàndia i experta en drets de la 
infància, amb un extens currículum 
nacional i internacional en temes 
socials i una evident vocació de 
servei. Fou elegida el 2016, 
després de 4 anys de "seu vacant" 
a conseqüència de la mort de 
Miquel Lladó, el seu antecessor i 
primer Defensor, el febrer de 2012, 
per manca de consens polític.

Què fa la Defensora?
Fonamentalment les seves 
funcions, com hem apuntat abans, 
són protegir els ciutadans davant 
qualsevol violació dels drets, abús 
de poder, negligència, indefensió 
o males pràctiques administratives, 
emprant mecanismes diferents i 
sense cap vinculació amb l’ordre 
jurisdiccional contenciós 
administratiu. Assessora, informa, 
atén i ajuda als ciutadans i promou 
la implantació de bones pràctiques 
administratives. Supervisa i duu 
l’auditoria externa de les condicions 
de la qualitat de vida al terme 
municipal de la nostra ciutat. Fa 
recomanacions, suggeriments i 
advertiments per tal de millorar la 
qualitat dels serveis públics i la 
transparència de l’acció 
administrativa i dóna trasllat 
d’aquestes a la comissió de drets 
de la Ciutadania.

Un altre moment del sopar al Café Alféizar.                                                                                                 Foto: Pere J. Serna.

A. Moilanen i V. Vaquer.  Foto: P.J. Serna.



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.



	La vida és un seguit d’obres de teatre, cada un va 
representant els papers que li pertoquen.	

Els que deixen petjada, van creant el nostre tarannà, 
els altres es perden pel forat de la indiferència. Només 
quan somiam deixam de fer comèdia!

«La vida»

Foto: Mateu Barceló



Per sant Pere es blat a l’era.

Per sant Pere, enrevolta sa figuera.

En ser mort, ni vinya ni hort.

Quan es moix no hi és, ses rates van a lloure.

Allà a on vas, fer com veuràs.

La frase del mes

Endevinalla

 Refranys recopilats per Faust Frau

Refranys 
de 

juny

	

L’home cultiva mil roses i no troba en elles el que cerca; i podria trobar-
ho en una sola rosa. 					

Antoine de Saint-Exupery

Cosa que era blanca
la pintaren de colors,
ha causat moltes de morts
i ha empobrit molts de senyors.	 Solució endevinalla anterior: “El nom”.

 Refranys recopilats per Faust Frau

Acudit:	 Em vols dir si ahir va amb h? No!		
I avui? Sí.		
Punyetes, sí que canvia un dia per s’altre.

Foto: Santi Hernaiz



Dors del cromo núm. 30

CONDUCCIÓ D’ACCIDENTATS A COLL

En un dels casos més desfavorables en què pugui trobar-se un Explorador per prestar 
auxili, per exemple en ocasió en què es trobi sol, lluny de zona poblada, de tot socors 
i amb un camarada ferit, desmaiat, incapaç de moure’s, pogués en aquest cas apurat 
intentar la conducció per mitjans que, encara que precaris, és d’absoluta necessitat 
posar immediatament en obra.
En primer lloc, si ho permet el cas, agafi l’explorador al pacient pels membres, i si és 
prou vigorós per fer això, vegi un mètode d’aixecament i de conducció a coll: Girar 
al ferit de cara al sòl. Lliscar-se amb precaució, el cap primer, sota el seu pit. Agafar 
el braç dret de l’accidentat amb la mà esquerra i abraçar les seves cames per sobre 
del genoll amb el braç dret. Aixecar-se molt suaument fent que descansi sobre les 
espatlles el pes del cos de l’esvaït. Si es vol conservar la llibertat del braç esquerre, 
passi’s el dret entre les cames del pacient, agafant-li el puny dret amb la mà d’aquest 
braç.

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

Història de l’escoltisme



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, escriu a: 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

Quan llegíreu el carrer del mes passat, no trobàreu que la història 
del Sant Novici és molt semblant a la novel·la escrita per José María 
Sánchez Silva "MARCELINO PAN Y VINO" que es va dur a les 
pantalles l’any 1954?, doncs com hem pogut saber a la literatura 
infantil de distints països d’Europa també es repeteix la mateixa 
temàtica.

Aquest mes no parlarem d’històries rares ni de personatges fantasmes sinó 
de carrers de Ciutat curiosos.
El carrer més llarg de Palma té 5.500 metres de cap a cap, un poc més que 
l’avinguda de Gabriel Roca (Passeig Marítim) que en té 5.450, i no és altre 
que l’AVINGUDA DE JOAN MIRÓ que va del carrer Marquès de la Sénia fins 
al terme de Calvià al barri de Cas Català. "Per molt que diguin les plaques, 
aquesta via és un llarg i tortuós carrer, com correspon a una antiga carretera, 
que d’avinguda no en té res" ens diu al seu llibre el professor Bibiloni, ja que 
aquest era el traçat del camí d’Andratx i que partia de la porta de Santa 
Caterina. Anteriorment va estar retolat com a Avinguda Calvo Sotelo 
i l’any 1979 es donà el nom de Joan Miró. Quan es construí l’autopista 
d’Andratx que talla totalment aquesta avinguda, ja haguessin pogut 

aprofitar per posar fins a Porto Pi un nom i a partir de Marivent 
un altre, però ....
El carrer més curt pareix ser el CARRER DEL VEÏNAT que 
és un carreró estret i sense sortida, amb entrada pel carrer 
de la Pescateria, entre el carrer Colom i Jaume II. Antigament 
es deia "carrer de la Pescateria que no passa" i devers l’any 
1862 va ser retolat com a "calle de la Vecindad", nom que 
simplement es va traduir al català l’any 1990. També és singular 
aquest carrer per estar tancat amb barrera per la qual cosa no s’hi 
pot accedir. Ara bé no és un cas únic a Palma, ja que n’hi ha també 
d’altres tancats amb barrera, per exemple el carrer d’Alaró que 
desemboca al carrer Ample de la Mercè i el carrer de la Sagristia de 
Sant Jaume que segueix la paret lateral de la dita església.

Els nostres carrers



Recordau la divertida pel·lícula de l’any 1979 Life of Brian "La vida de Brian" obra 
del grup d’humoristes Monty Python?
Brian és un home que neix a l’època de Jesús de Natzaret i de vegades es confon 
amb Ell, des d’aquest enfocament trobem una crítica a la societat i nombrosos 
paral·lelismes entre els dos, la pel·lícula va ser doblada al català.
Avui volem comentar la cançó Always Look on the Brigth Side of Life (Mira 
sempre el costat bo de la Vida) escrita per Eric Idle, la cançó, gràcies a la seva 
additiva melodia, s’ha fet servir a molts actes públics, fins i tot a funerals.
Tot rodant l’escena final de la pel·lícula, els actors estaven avorrits i acalorats 
penjats a les creus, Eric Idle començà a cantar una cançoneta i a tots, menys a 
ell, els hi va agradar i decidiren emprar-la, des de llavors s’ha convertit en la cançó 
més popular del grup d’humoristes.
A la pel·lícula, Brian ha estat condemnat a morir crucificat per mor de la seva 
participació en un intent de segrest, després d’una sèrie de possibilitats d’indult 
que fracassen, el personatge d’una creu propera (Eric Idle) intenta animar-lo cantant 
Always Look on the Brigth Side of Life, així com avança la cançó, els altres 
crucificats comencen a ballar (només amb el cap) i afegir-se al xiulet de la tonada. 
La cançó continua mentre l’escena canvia a un pla general dels crucificats i acaba 
quan apareixen els crèdits finals.

Mira el costat brillant de la vida (Look On The Bright Side Of Life)
Eric Idle (Monty Python).

Pàgina 11

Cançons

Ànims Brian, ja saps el que diuen...
Algunes coses a la vida són dolentes,
Poden tornar-te realment boig.
D’altres només et fan dir paraulotes i 
maleir.
Quan estiguis mossegant el cartílag de 
la vida,
no et queixis... fes un xiulet 
i això t’ajudarà a fer que les coses vagin 
millor i...
Mira sempre el costat brillant de la vida.

Mira sempre el costat positiu de la vida.
Si la vida et sembla molt podrida,
és que has oblidat alguna cosa
i és riure i somriure i ballar i cantar.
Quan et sentis deprimit,
no siguis ximple!
Senzillament junta els llavis i xiula.
Això és tot i...
Mira sempre el costat brillant de la vida.
Mira sempre el costat bo de la vida.
La vida és bastant absurda 
i la mort té l’última paraula.
Sempre has d’enfrontar el teló amb una 
reverència.

Oblida els teus pecats,
somriu al públic.
Diverteix-te. És la teva darrera 
oportunitat! Així que...
Mira sempre el costat brillant de la mort,
just abans que exhalis el teu darrer alè.
La vida és un tros de merda,
quan te la mires.
La vida és un somriure i la mort una 
broma, és cert.
Veuràs que tot és un espectacle,
mantén-los rient mentre marxes.
Només recorda que el darrer somriure 
és teu. I...
Mira sempre el costat brillant de la vida.
Mira sempre el costat bo de la vida.
(Vinga Brian, ànims!)
Mira sempre el costat brillant de la vida.
Mira sempre el costat brillant de la vida.
(Coses pitjor passen al mar, saps?)
Mira sempre el costat brillant de la vida.
(Vull dir... què pots perdre?)
Saps, vas venir del no-res...
(I tornaràs al no-res.)
(Què pots perdre? No res!)
Mira sempre el costat brillant de la vida...

Look On The Bright Side Of Life

Eduard Mas - Bunyola



Mes de juliol 2018

Previsió d’estiu 
Dia 01 de setembre, dissabte: 	 Reunió extraordinària de Junta a Costitx.

Dia 17 de setembre, dilluns:	 Reunió de Junta.

 Dia 08, diumenge: FESTA DE L’ESTIU A SA COMA			
Hora: 	 20:30.			
Lloc: 	 Casa de na Neus i n’Eduard, Carrer Olivera, 21, urb. 			

Sa Coma (Bunyola).			
Preu: 	 A repartir entre tots.

Confirmar l’assistència abans de dia 5 de juliol 
al tel.: 610 605 988 (Neus).	

Veniu a compartir una vetllada d’estiu amb nosaltres, gaudirem tots plegats 
d’un sopar fred típic de l’Aplec, no faltarà de res: pa amb oli, carn freda, la famosa 
salseta de tomàtiga, coques diverses, sobrasada, ensaïmada llisa, el deliciós gelat 
de “tutti frutti” i d’altres sabors... tot regat amb bon vi i tota casta de begudes 
refrescants.	

La sobretaula estarà animada per la lectura de poemes, adobada amb música 
i imatges preparades per Mateu Barceló.				

... i molt més!   

Us esperam!

	Després del 8 de juliol:


