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Com ja us he comentat altres vegades, els passejos per Ciutat a més de saludables són
força enriquidors, doncs vas prenent el pols a l'urbs i descobrint realitats poblacionals tan
sols intuïdes i, per tant, poc conegudes de barris alienes als que nosaltres desenvolupam
quotidianament la nostra vida.

El que us relat avui, discorria un dissabte de matí d'aquest mateix mes de febrer, l'itinerari
previst travessava la popular barriada de Pere Garau, sens dubte uns dels barris més
populosos i multiculturals de Palma; ja sabíem que era dia de mercat, un dels més antics
de Ciutat doncs data del 1943, i que al voltant de l'edifici centrat a la plaça del mateix nom,
a les nombroses parades que l'envolten hi hauria una gran afluència d'usuaris. Així i tot
ens va sorprendre trobar-lo engalanat amb cridaners motius vermells típics de la cultura
oriental. Després de la sorpresa, vam recordar que aquests dies se celebrava l'any nou
xinès amb un maridatge mallorquí mandarí i amb un drac anomenat Pep ballant al so de
les xeremies. Una sobtada i agradable visió de com poden enriquir-se mútuament cultures
tan diverses i llunyanes. Però, en aquest indret de confluència, a més de mallorquins i
xinesos conviuen africans del nord, subsaharians, sud-americans, europeus de l'est i qui
sap d'on més.

Na Iolanda i jo, veient in situ la quantitat de Migrants que s'han anat establint a Mallorca,
comentàvem la notícia de l'arrencada de campanya del partit ultradretà de moda, durant
el qual se sentiren clams contra la llei de normalització lingüística de la nostra autonomia
alhora que crits demonitzant els "negres", els "moros" i, per extensió, la generalitat dels
Migrants. Això ens va donar tema de conversa durant la resta de la caminada i començàrem
a fer paral·lelismes entre la situació actual com a país receptor d'emigrants i la dels anys
40, 50 i 60, en plena postguerra, quan eren els espanyols que migraven a Bèlgica, Holanda,
Suïssa o Alemanya, a més dels que s'havien exiliat a països americans de parla hispana
que ja eren el destí principal dels emigrants espanyols durant el segle XIX, fet que fins al
final de la dècada del 50 era clandestí i irregular. Recentment, han vist la llum diversos
articles que parlaven d'aquest fenomen, fent esment al baix nivell cultural (90%
d'analfabetisme), el desconeixement quasi absolut de la cultura i la llengua dels països a
on anaven i les dures condicions de feina i vida que varen patir, però que varen assumir
per tal de superar la precarietat que sofrien a casa seva, fet que va fer esdevenir una
percepció determinada dels espanyols emigrants que es va fer extensiva a la generalitat
del país. Condicions i prejudicis comparables de totes, totes a les que pateixen avui en dia
els emigrants que aconsegueixen establir-se a la pròspera Europa i lluiten per millorar les
seves condicions de vida.

Aquesta pugna aferrissada per assolir els estàndards de vida del denominat primer món,
és comparable en la seva lluita al tema de la igualtat de gènere que hem triat per debatre
en el dia mundial de Pensament Scout.

«Migrants II»



El galerista intenta per tots els medis refer la carrera
artística del seu amic, però les coses van cada vegada
pitjor fins que una idea neuròtica i extrema surt com
una possible solució. És una obra que ens provoca
tendresa i un somriure de complicitat encara que el
tema que destaca és l'amistat i la lleialtat.
I després d'un petit debat i recollir la sala, cap al llit.
Fins demà.

Diumenge de matí, berenam al cafè de plaça i
disposam la sala per a la reunió, arriba la resta de
companys, missa a les onze amb l'escolania dels
Blauets i en acabar celebram l'Assemblea. I per a
gran colofó, l'arròs brut més brut del món, quina festa!
Va ser boníssim, tothom va refegir, la sobretaula va
ser llarga, bons amics i bones converses vora un
bon foc després de dinar donen molt de si, hi han
temes i debat, l'amistat perdura. Es fa tard, hem
d'arreglar la cuina i la sala, fer la foto de grup i cantar
l'alegre Adéu-siau agafats de les mans, i fins que ens
trobem de nou!

Els socis i amics de l'Aplec Scout
ens trobàrem a Lluc els dies 2 i 3
de febrer amb motiu de celebrar
l'Assemblea General Ordinària de
l'associació, la XXXII, quina
passada, sembla que va ser ahir
que la constituírem i mira, fins aquí
hem arribat... i que duri! Alguns hi
anàrem el dissabte horabaixa i ens
instal·làrem a la sala de pares dels
Blauets, cada any ens la cedeixen
amablement, després d'allotjar-nos
a les cel·les ja férem foc a la

foganya i ens preparàrem a passar
la vetllada que ja s'ha convertit en
tradició, compartim el sopar i miram
una pel·lícula, enguany vérem la
comèdia dramàtica "Mi obra
maestra" film argentí dirigit per
Gaston Duprat el 2018. Sinopsi:
Arturo (Guillermo Francella) és un
galerista encantador i poc
escrupolós. Renzo (Luis Brandoni)
és un pintor aspre i en decadència.
Encara que els uneix una vella
amistat no coincideixen quasi en
res.

Eduard Mas - Bunyola.

«XXXII Assemblea general»

Un moment de l'assemblea (Foto Junta Aplec).

L'hora dels adeus. (Foto Junta Aplec).

Els membres de la mesa. (Foto Junta Aplec).



«Que deu tenir Lluc que ens atreu tant anar-hi»

Que deu tenir Lluc que ens atreu
tant anar-hi, mai fa mandra pujar
a Lluc i anar a veure la Marededéu.
Estant al cambril de la Verge vaig
fixar-me en l'Avé Maria de Ramon
Llull (del llibre d'Evast e
Blanquerna, LXI) i, enguany que
parlam tant de la igualtat, va cridar-
me l'atenció una de les seves
estrofes:

"Avé Maria!
Saluts et port dels sarraïns, jueus,
grecs, mongols, tàrtars... Tots
aquests i moltes altres gents, et
saluden per mi, qui som llur
procurador. En la tua salutació els
pos, per tal que el teu Fill els vulla
recordar".

És clar que Ramon Llull, com a fill
del seu temps, cerca la conversió
dels jueus i musulmans, l'ideal de
la seva vida i la finalitat última de
la seva obra. Encara més, la seva
mirada s'obrirà vers els diversos
grups cristians de l'Orient. El seu
esperit missioner i ecumènic pot
inspirar la nostra pregària i l'interès
pel diàleg interreligiós i intercultural.
I, ja que estava en aquesta situació
historicoespiritual vaig deixar anar
el pensament tornant a l'ancestral
atracció de Lluc, començant pel
nom, hi ha qui diu que ve del llatí
Lucus (bosc sagrat) o de l'antiga
alqueria d'Alluc, fins i tot del

pastoret àrab batiat com a Lluc, el que va trobar la
imatge, troballa que, segons les llegendes populars
de les marededéus trobades arreu de les terres de
cultura catalana als segles XV-XVII s'havien amagat
de la invasió musulmana i foren retrobades després
entre prodigis de pastors o ermitans. Segons Josep
M. Osma, Lluc és una vall enclavada a la serra de
Tramuntana a 500 m d'altitud envoltada de les
muntanyes més altes de Mallorca, un lloc sagrat ric
en pulsacions subterrànies de corrents aqüíferes i
centre espiritual religiós catòlic per excel·lència on
es venera la Mare de Déu de Lluc, patrona
mallorquina, una de les verges negres d'advocació
mariana portadora del símbol de la saviesa dels
antics iniciats, com els templers, és a dir, la Maria
cristiana, Maria mare de Jesús, l'hereva de la Mare
Terra cèltica Ninhursaga, de l'Isis egípcia, de la
Cibeles d'Anatòlia, de la Ceres greca... moltes
d'aquestes deesses eren nomenades Mare de Déu
o Deessa Mare, per tant tingueren tanta o més devoció
i poder que els seus propis fills, fins i tot s'estableixen
paral·lelismes entre Isis mare d'Horus, Istar de Bacus,
Cibeles i Deoius, Afrodita i Eros, Venus i Cupido, els
noms i llocs de l'adoració de la mare i del fill varien
d'un país a l'altre al llarg dels temps. Com no hem
de sentir atracció per aquest lloc i aquesta verge, ve
d'avior, de moltes generacions, de cultura antiga i
sagrada transcendència.

"Dins el cor de la muntanya,
Mallorca guarda un Tresor.
Germans, en santa companya,
pugem a la Casa d'or.
Anem amb bandera alçada
com un exèrcit de pau...
Verge de Lluc coronada
damunt Mallorca reinau!"
Miquel Costa i Llobera (1854-1922).

Altre moment de l'acte. (Foto Junta Aplec)

Foto de família dels participants a l'assemblea (Foto Junta Aplec)



La lluita pels drets de les dones es
manté a velocitats diverses d'ençà
que el 1791 l'escriptora francesa,
activista política, feminista i
abolicionista Marie Gouze, més
coneguda com a Olympe de
Gouges, va escriure la Declaració
dels Drets de la Dona i de la
Ciutadana. La discriminació cap
a les dones és un fenomen global
que s'ha produït en tots els temps
i en totes les cultures, amb major
o menor intensitat.
Eduard Mas: És històric que a les
societats antigues, moltes més
igualitàries que ara, algunes fins i
tot matriarcals, tenien un cert
equilibri fins que varen arribar els
anys foscos, condicionats per la
religió i les dones van anar perdent
drets, a ser considerades éssers
inferiors, impurs i a relegar-les als
darrers estaments socials. Un fet
religiós de curta mirada, sobretot
per potenciar el poder que exercien
els homes, que eren els únics que
podien entrar en religió, malgrat
que el cristianisme no era així en
origen, però els homes ho
convertiren en un espai tancat,
exclusiu per a ells i excloent per a
elles. És cert que les societats
creients, per una raó o altra,
sempre ha fet de menys a les
dones i aquest fet costa molt de
revertir.
Neus Pujol: Vas al Vaticà i tots
són homes!
E.M.: Un exemple molt recent i per
a mi vergonyós, va ser la cerimònia
de consagració de la Sagrada
Família, on el Papa va beneir l'altar
envoltat de cardenals, bisbes i
canonges, tots revoltats d'or, mitres
i creus alçades, de cop va
comparèixer un esplet de monges
amb manegots i davantals per tal

de fer-lo net dels olis i cendres que havien tirat per
damunt l'altar.
N.P.: Una imatge penosa.
E.M.: No vull llevar valor a l'acte sacramental, però
això va ser un escàndol, tots aquells senyors vestits
amb luxe i aquelles dones darrere fent net.
Pepita Aguiló: Terrible!
N.P.: Serà molt mal de fer (eliminar la discriminació).
E.M.: Aquella imatge fa ser fatal.

Santi Hernaiz: La religió, no només la catòlica, han
fet molt de mal, però no tan sols la religió, també
històricament s'han manipulat els fets, recentment
s'han descobert assentaments vikings que demostren
que les dones actuaven en règim d'igualtat amb els
homes en tots els sentits, treballaven, lluitaven i, fins
i tot, regnaven. Aquests fets i altres semblants s'han
amagat perquè al relat masclista li ha interessat fer-
lo desaparèixer. Revertir aquesta actitud costa molt,
entre altres coses perquè encara hi ha molta gent
que no accepta les reclamacions d'igualtat de les
dones, encara hi ha una gran majoria de la societat
que es resisteix a canviar les coses, i aquests dies
ho podem comprovar a les nombroses manifestacions
i declaracions de diversos grups polítics de caràcter
ultra dretà que fan bandera del masclisme i la
submissió de la dona a l'home. Un sector de la
societat espanyola que semblava adormit, però que
no hem d'oblidar que durant grans períodes de temps
ha sustentat (i sustenta) majories absolutes en
governs autonòmics i de l'estat i que ara, per
contrarestar el nacionalisme català, ha sortit al carrer
i pretén retrocedir 50 anys en el temps.

«Dia Mundial de Pensament»
I. Trilla i S. Hernaiz - Palma. «Igualtat de gènere»

Un moment de la trobada.                                         Foto: Faust Frau.



P.A.: Sí, sí, això és el que deia Plató.
Faust Frau: És qüestió de temps.
E.M.: Sí, però els homes hem de ser capaços
d'acurçar aquest temps.
N.P.: És que en duem molt de temps!
S.H.: El problema és que totes les millores que es
van aconseguint, només es fan efectives a través de
la pugna constant de les dones, lluitant sempre en
contra de l'oposició dels homes, que no els faciliten
gens el camí. Aquesta és la qüestió principal.
P.A.: Les dones varen perdre tots els drets.
S.H.: Jo consider que els homes i les dones no són
iguals.
P.A.: Però intel·lectualment, jurídicament i tot allò
que tu li vulguis afegir, ho són.
S.H.: Ho són, totalment d'acord.
P.A.: Però, des del moment que ha de deixar de
banda les seves capacitats intel·lectuals o laborals
per dedicar-se a les feines de la casa o als fills... ja
està, ja ha perdut!
S.H.: Des de que la dona s'ha incorporat al món del
treball, arrosseguem una desigualtat flagrant, donat
que no es contempla el fet diferencial de la maternitat,
per això hauria d'haver-hi una discriminació positiva
a favor de les dones perquè el fet de ser mare no
suposi cap handicap per a elles, perill d'acomiadament
laboral, discriminació salarial, promoció en el lloc de
treball, etc. Evidentment els homes no poden parir,
però si compartir la criança dels fills i les feines de
la llar.
Paco Simó: Avui en dia, cosa que no ens pensàvem
mai, és cada vegada més freqüent veure pares
compartint aquestes tasques.

Magdalena Llabrés: Però va molt lent.
Jaume Mir: Comparteixen més avui en dia.
P.A.: Però fills dels nostres amics n'hi ha pocs que
es fiquin dins la casa.

P.A.: Plató deia que la dona té tanta
capacitat intel·lectual i de
raonament com l'home però, des
del moment que entra dins la llar i
se'n cuida dels al·lots ho perd tot.
E.M.: Abundant en això que tu dius,
un article de David Fernández
(Ara.cat) parla de les millores
pendents sobre la igualtat de
gènere i diu: "En general, a totes
les societats modernes s'observa
com les dones han reduït molt
notablement el temps dedicat a les
feines de la llar (planxar, escombrar,
cuinar, tenir cura dels fills...), i això
pot haver facilitat en bona part
l'entrada al mercat laboral de moltes
dones. Ara bé, la contribució dels
homes a aquest tipus de feines no
ha crescut en la mateixa proporció.
Per fer-nos una idea, la mitjana
espanyola de temps dedicat a
aquestes tasques és de 36,50 h.
setmanals per a les dones; 14,24
per als homes. La diferència
s'inverteix pel que fa al temps
dedicat al treball remunerat (28,13
h. per als homes; 12,17 per a les
dones). Per tant, de mantenir-se
aquesta situació, tota dona que
vulgui entrar al món laboral corre
el risc de patir una doble càrrega
de feina, entre la llar i la "formal".
P.A.: És així!
E.M.: Aquests són punts a remarcar,
si el que es vol és assolir l'ideal de
la igualtat de gènere. Si volem una
societat justa, l'entrada al mercat
laboral no ha d'implicar un sacrifici
de temps per al desenvolupament
personal. I no és només per una
qüestió de justícia, sinó de llibertat:
si reconeixem que tothom hauria
d'assolir un lloc a la societat, d'acord
amb les seves capacitats i voluntat,
hem de garantir que la dona sigui
capaç d'escollir el seu camí vital; i
que res, fora de les seves
capacitats, suposi la seva
discriminació. Aquesta és una
causa prioritària, siguin temps de
crisi econòmica o bonança i
creixement.

Un altre moment de la trobada.                                   Foto: Faust Frau.



J.M.: Jo conec moltes parelles que
ja comparteixen les feines de la
casa i es reparteixen les tasques,
uns van cercar els fills a l'escola,
altres fan el dinar, etc. Jo som molt
optimista, ja sé que hauríem
d'avançar més, però mai
aconseguirem el màxim.
Maria Antònia Martínez: Però
hauríem d'arribar!
J.M.: No, no arribarem mai, perquè
no hi ha un límit!
M.A.M.: Em refereix al límit de ser
iguals.
J.M.: Ser iguals és impossible.
E.M.: No, no és impossible, el que
passa que nosaltres els homes, i
em tir pedres damunt, però ho dic
com ho pens, els homes duem un
bagatge, una càrrega cultural a
damunt i no ens adonam, quan
veiem una maniobra rara diem:
"dona hauria de ser".
J.M.: Tu ara penses en nosaltres,
hem de veure l'edat d'avui en dia,
gent de 30, 35, 40 anys.
E.M.: Hi ha molt masclisme!
P.A.: Encara s'han educat de
diferent manera.
E.M.: Moltes de les dones mortes
per violència de gènere ho són per
part d'homes joves.
J.M.: Sí, però com són aquests
joves?
E.M.: Masclistes i violents...
J.M.: Sí, gent violenta, jo crec que
avui en dia el jovent comparteix
bastant les feines de la llar.
P.A.: Jo en conec pocs.
J.M.: Persones de 30 anys.
P.A.: És que de més de 30 anys ja
és una batalla perduda, totalment!
M.Ll.: L'hem perduda la batalla!
P.S.: Això ve de molt enrere, a
nosaltres no ens varen ensenyar
a granar o no ho fèiem mai.
S.H.: De totes maneres tenim una
visió distorsionada de la realitat,
donat que cada un de nosaltres
ens movem dins uns cercles
determinats, generalment afins a
les nostres idees i maneres de fer,
i tan sols jutgem una realitat

relativa, la que es viu dintre d'aquests redols, però
existeixen moltes altres realitats que no coneixem
de primera mà i de vegades ens quedam sorpresos
en saber les conseqüències.

M.A.M.: Nosaltres no podem parlar perquè tenim
tres fills, un home i dues dones, i el nostre fill és el
que du la casa", a diferència de les filles, la dona fa
feina i ell s'encarrega dels fills i de la llar, han girat
els papers.
Iolanda Trilla: Però deu ser per circumstàncies
particulars.
M.A.M.: Per circumstàncies de salut, ell té el negoci
llogat i la dona fa feina.
E.M.: La UNESCO fa una definició dels termes que
estem parlant, en el cas de la Violència contra la
dona s'expressa en termes molt durs: "És tot acte
de violència basat en la pertinença al sexe femení
que tingui o pugui tenir com a resultat un mal o
sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així
com les amenaces de tals actes, la coacció o la
privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen
en la vida pública com en la vida privada." S'han
seleccionat com a indicadors indirectes dels nivells
de violència contra la dona en el pla nacional
l'assetjament sexual, la violència en la llar i les
violacions. L'Equitat de gènere: es defineix com "la
imparcialitat en el tracte que reben dones i homes
d'acord amb les seves necessitats respectives, sigui
amb un tracte igualitari o amb un diferenciat però
que es considera equivalent pel que fa als drets, els
beneficis, les obligacions i les possibilitats. En l'àmbit
del desenvolupament, un objectiu d'equitat de gènere
sovint requereix incorporar mesures encaminades a
compensar els desavantatges històrics i socials que
arrosseguen les dones". Aquí podem incloure la
desigualtat salarial, el denominat sostre de cristall
referent a la dificultat d'accedir a alts càrrecs i llocs
de responsabilitat per part de les dones, com també

Un altre moment de la trobada.                                 Foto: Faust Frau.



els trastorns físics inherents al seu
gènere i els derivats de la
maternitat. Igualtat de gènere: es
defineix com "la igualtat de drets,
responsabilitats i oportunitats de
les dones i els homes". La igualtat
no significa que les dones i els
homes siguin el mateix, sinó que
els drets, les responsabilitats i les
oportunitats no depenen del sexe
amb el qual van néixer. La igualtat
de gènere suposa que es tinguin
en compte els interessos, les
necessitats i les prioritats tant de
les dones com dels homes,
reconeixent-se la diversitat dels
diferents grups de dones i d'homes.
J.M.: Malgrat tot, la dona va
assolint més presencia dins la
societat, a Mallorca cada vegada
més hi ha més batlesses,
regidores, la presidenta de la
comunitat...
N.P.: Sí, dins el món de la política
hi ha més igualtat, però no passa
el mateix en el món del treball, de
l'empresa.
E.M.: I en el món de l'esport encara
hi ha molta discriminació. Els
homes han de tenir més cura amb
els comentaris masclistes, que n'hi
ha molts, acudits, etc.
A.M.: Avui en les categories
inferiors ja hi ha més igualtat,
perquè la majoria d'esports d'equip
són mixtes.
Maria Gacies: A la universitat, les
dones ja superen els homes en
nivell acadèmic i en nombre.
P.A.: I en qualsevol activitat hi ha
més presència de dones que
d'homes.
E.M.: Però en l'àmbit laboral encara
l'home és dominant i les diferències
salarials encara són notablement
inferiors en el cas de les dones.
Una cosa és la participació i altre
la igualtat d'oportunitats. La premsa
també discrimina les notícies
esportives referent a les dones,
l'esport femení sempre li donen
menys importància.
S.H.: És cert que hem avançat,

però ara el que ha canviat substancialment és la
percepció del temps, si ens traslladem dos segles
enrere, el temps es feia més llarg, a Espanya fins a
l'any 74 la dona depenia de l'home, pare, marit, per
qualsevol tràmit legal.
E.M.: La venia marital,
F.F.: Aparentment nosaltres els homes semblam els
culpables d'aquesta situació, és cert que hem estat
molt masclistes però, no pensau que les dones també
tenen part de culpa per ser molt còmodes durant
molt de temps i no s'han mogut?
P.A.: Havies de tenir temps per moure't!
M.Ll.: Mu mare es trobava molt còmoda i la meva
padrina també. Mu mare feia de senyora perquè
també tenia criada.
S.H.: La dona ha tingut un paper important en aquesta
acomodació, però sens dubte ha estat per modus
vivendi. Perquè educativament de petites t'ho
ensenyaven així.
E.M.: Tots els homes hem estat educats per dones,
mares i padrines i elles ens han educat així com
volien, perquè devia ser el costum, o perquè ja anava
bé. Ara aquest fet sona malament, i veiem que era
una actitud masclista, però potenciada per les dones.
P.A.: Ses dones eren masclistes, la meva sogra a
mi em va renyar perquè el meu fill va agafar una
granera i es va posar a granar, i em va renyar a mi!
E.M.: Ses dones tenien el poder absolut de la casa,
les claus dels doblers, i prenien les decisions, això
sí, volien que els homes fossin "homes". Fora granar,
fora escurar i coses d'aquestes, i no havia cap home
que fes la contra a una dona en decisions
econòmiques o coses de la casa, les madones
vatuadell, ses madones!
J.M.: Sa madona du es maneig!
E.M.: Sí senyor, sa madona du es maneig. No vull
dir amb això que ses dones tinguin el mateix grau
de culpa que els homes, perquè la dominació i la
violència contra les dones l'hem exercit sempre els
homes.
P.A.: Ses dones són millors administradores
domèstiques.
S.H.: L'evolució avança a diferents revolucions
depenent de les zones geogràfiques del planeta,
nosaltres vivim una realitat determinada
A.M.: He trobat una frase que m'ha xocat molt, és
de n'Estelle Rosemary Ramey, endocrinòloga,
fisiòloga y feminista estadounidense: "La igualtat
arribarà quan una dona beneita pugui arribar tant
lluny com avui arriba un home beneit".
S.H.: Una bona frase per a concloure aquesta tertúlia
que jo remataria amb una altra, també seva: "La
culpa no és de les hormones, és dels imbècils".



Amb la feinada intensa que hi
desplega n'Eladi Homs Zimmer,
principatí que aterra a Mallorca l'any
1954, es constitueix a la nostra illa
dos anys després el primer grup
d'Escoltisme masculí, l'any 1956: amb
el nom de Ramon Llull queda
implantat al convent dels Caputxins,
a Ciutat.

L'any 1958, amb la denominació de
Reina Constança, s'estableix el
primer grup d'escoltisme femení a la
parròquia de l'Immaculat Cor de
Maria.

Ho recorda des del seu mur de  la bona amiga,
antiga escolta, Paquita Alcover Fontanet. Li
agraesc sincerament i profundament que m'ho hagi
recordat.

Com a polític que he exercit diversos càrrecs
institucionals, com a regidor a l'Ajuntament de Palma,
conseller de Cultura i Joventut al Consell de Mallorca
o diputat al Parlament de les Illes Balears, valor
moltíssim la tasca pública que arriba a fer n'Aina
Moll a l'àmbit institucional d'arreu dels Països
Catalans. Com ningú! Per a mi, resulta inigualable,
difícilment superable.

Sobretot si param esment al fet que, quan compta
amb 50 anys d'edat, el president Jordi Pujol
l'anomena, durant dues legislatures seguides, la
màxima responsable de la Política Lingüística del
Govern de la Generalitat de Catalunya. Quasi res!

Mallorca no seria la que és avui
dia, amb els aspectes més positius
que manté la societat mallorquina
dins l'àmbit de l'ecologia, el
feminisme, la coeducació, la política
o la religió, sense l'aportació
valuosa que hi fan durant dècades,
un bon grapat de dones
mallorquines, com n'Aina Moll
Marquès.

M'interessa remarcar, sobretot, allò
que fa n'Aina des d'aquest grup
modest i força incisiu que és l'actual
Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca, dins del qual ella
n'esdevé la primera Akela en tota
la història de l'escoltisme mallorquí
i una de les primeres persones que
treballa per implantar el moviment
a Mallorca.

«Akela» és el terme scout que
designa la persona responsable
d'un grup de llobatons o nins petits.
En aquella època, l'Akela és una
dona. Els llobatons són nins (no
nines) d'entre 8 i 11 anys.

Cecili Buele i Ramis - Palma

«A la memòria de n'Aina Moll»
«Primera educadora infantil de l'escoltisme a Mallorca»

Aina Moll Marquès (Foto d'arxiu).



Bosch i Josep M. Magrinyà, em serveixen per
complementar aquesta circumstància històrica. S'hi
esmenten al·lotes que tenen germans i amics a les
unitats escoltes masculines d'Eladi Homs i que prenen
la iniciativa d'organitzar-se de manera semblant.

Na Dora Moll, per exemple, germana de n'Aina Moll,
ja el 1957, simultanieja la tasca de fer feina amb
n'Eladi i la d'esbossar unes primeres activitats amb
al·lotes, per constituir l'Agrupament Escolta Reina
Constança, femení.

La primera Garba femenina, Rosa de Bardissa, es
forma el mes d'abril de 1958. Com que no qualla
l'intent d'acollir-se a la parròquia de sant Miquel, se'n
fan les reunions a casa de Francesc de Borja Moll.

Prest veuen que no se n'arriben a sortir, que els
manquen coneixements i orientació metodològica i
demanen a n'Aina Moll, l'akela del primer estol de
llobatons mallorquins de n'Eladi, que les ajudi i orienti.
N'Aina Moll els recomana na Maria Ferret, esposa
de n'Eladi.

Així neix l'escoltisme femení a Mallorca, amb
l'empenta i orientació que hi dóna n'Aina Moll.

D'aquesta manera, per primera vegada en la història
dels moviments juvenils de la nostra illa, grups
femenins que no pertanyen al règim franquista,
s'inicien en la tasca objectiva d'educar en el temps
lliure. És l'any 1958.

Si se'n descarta la participació activa de la família
Moll Marquès, com d'altres famílies engrescades
en la implantació, el manteniment i l'enfortiment del
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, la situació
social, cultural, política i religiosa a la nostra illa seria
ben bé una altra. Sense cap casta de dubte.

Probablement, bona amiga Aina, mai no t'ho sabrem
agrair prou! Així i tot, moltes gràcies per tot quant
has fet perquè aquest país nostre hagi fet passes
endavant en el coneixement i ús del català, la nostra
única llengua pròpia.

Per haver enfortit la presència de la dona enmig de
la nostra societat.

I per haver-nos engrescat a estimar de bon de veres
els Països Catalans, en situacions tan poc favorables.

Descansa en pau!

Esdevé així la primera directora
general de Política Lingüística de
la Generalitat. I, posteriorment
també, als 65 anys d'edat, és
nomenada assessora lingüística
del Govern de les Illes Balears.

Però, com a antic consiliari escolta
que som, no puc deixar d'esmentar
i valorar, en primer lloc, si més no
i encara que només sigui per seguir
un ordre cronològic, la feina tan
valuosa que n'Aina Moll desplega
dins el Moviment Escolta i
Guiatge de Mallorca, on esdevé
la primera Akela mallorquina!

L'historiador Mateu Cerdà ho
explica molt bé. És a l'any 1958
quan es forma a la Roqueta el
primer estol de llobatons, és a dir
el primer grup de nins petits
escoltes (L'Escoltisme a Mallorca
(1907-1995), pàg. 221).

N'Eladi Homs, a l'hora d'introduir
l'escoltisme a Mallorca, obté el
suport d'un bon grapat d'amics i
pares dels escoltes, entre d'altres
Francesc de Borja Moll.

Juntament amb les seves
germanes, des del principi del
moviment escolta, n'Aina roman
molt en contacte amb l'escoltisme.
I és el mateix Eladi qui l'anima a
fer-se'n responsable, del primer
grup de nins petits escoltes. N'Aina
accepta la proposta de n'Eladi i es
converteix en la primera Akela
mallorquina. Compta amb 28 anys
d'edat.

Amb això ja es pot parlar del primer
agrupament escolta a Mallorca,
perquè n'Eladi ja compta així amb
unitats de dues etapes distintes: la
de la Secció (per a adolescents) i
la de l'Estol (per a infants menuts).

També els «Apunts sobre
l'Escoltisme i el Guiatge de
Mallorca» que elaboren Paquita



principi de l'Educació per al desenvolupament ''pensar
globalment però actuar localment'' en la nostra vida
quotidiana perquè tot el que fem té un impacte molt
més enllà de l'aparent i immediat, la humanitat està
interconnectada però d'acord amb l'exemple anterior,
de la mateixa manera incorporant principi de l'equitat
contribuirem a una major Justícia Social.

Això últim adquireix major rellevància en la mesura
que augmenta l'impacte de les nostres decisions i
actuacions, especialment les que es deriven d'una
funció pública i la responsabilitat de les
administracions. D'allí també la importància de les
funcions dels Defensors, Defensores i Defensories
sigui com sigui el seu àmbit geogràfic. A les seves
funcions apel·len diversa legislació però per sobre
de tot la relacionada amb els Drets Humans. Si no
entenem que tot ésser humà és subjecte de dret amb
identitat jurídica pròpia des que neix i per tant li
pertanyen els mateixos Drets de forma universal, el
camí se'ns fa costa amunt i comencem a simpatitzar-
nos amb la seva vulneració. O hem d'acceptar que
un centre d'acolliment d'immigrants arribats en pastera
de països on la seva vida corre perill de mort imminent
sembli més una presó que un lloc de refugi? O per
a fer-ho més simple hem d'acceptar que les barriades
més pobres tinguin els espais públics més deteriorats
o el poliesportiu menys condicionat que les barriades
més pròsperes?

Afortunadament, tenim l'exemple de l'Ajuntament de
Palma de Mallorca, que ha inclòs en el seu Reglament
Orgànic dels Drets de la Ciutadania, RODC 2005,
entre les funcions del defensor/a la de "supervisar i
portar auditoria externa de les condicions de la qualitat
de vida en el terme municipal de Palma" la qual cosa,
en cas de ser imitat, permetria als síndics/as i
defensors/as locals de tot el país, actuar des de
l'enfocament d'equitat fent passos, encara que curts,
cap a una major Justícia Social.

Poder contribuir està en la nostra voluntat, el voler
s'ha de transformar en actituds per a convertir-se en
actuacions coherents.

Des de l'any 2008, cada 20 de
febrer se celebra el Dia Mundial de
la Justícia Social en el qual Nacions
Unides el declara com un principi
fonamental per a la convivència
pacífica i pròspera, dins dels països
i entre ells. Per a les Nacions
Unides, la cerca de la Justícia
Social Universal representa el nucli
de la seva missió en la promoció
del desenvolupament i la dignitat
humana. Ara bé, només es pot
entendre la necessitat de la Justícia
Social per l'existència de la injustícia
social per diverses causes però
sobretot, en el nostre context per
a poder pal·liar-les s'ha de plantejar
en termes d'equitat en relació amb
aspectes socials, laborals,
mediambientals, econòmics, etc.
que afecten la igualtat d'oportunitats
i a la vida més quotidiana. En
aquests temes, com en gairebé tot
el relacionat amb la dignitat
humana, és fàcil posar-se d'acord
en la teoria però cada dia ens
trobem prenent decisions, a
vegades per inèrcia o per
ignorància, les quals contribueixen
al contrari. Resulta que l'empleat
que em ven el cafè cobra un salari
mínim, l'exportador aprofita la
conjuntura d'un acord bilateral entre
dos països i paga una misèria al
pagès qui ven la matèria primera,
el cultiu de la planta es produeix
utilitzant fertilitzants i insecticides
empobrint i contaminant el planeta,
el fill de l'agricultor no té futur a la
seva 'casa' i emigra a Mallorca. El
relat és simplista però pretén
generar consciència respecte a la
importància de cada gest, cada
despesa i la necessitat d'aplicar el

«Dia Mundial
de la Justicia Social»

Anna Moilanen Jaakola
Defensora de la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma



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.



El dia 22 de febrer, les Guies i els Escoltes de tot el
planeta, celebren el Dia mundial de Pensament,
coincidint amb la data de naixement de Robert Baden
Powell (22 de febrer de 1857), fundador del Moviment
Scout, i de la seva esposa Olave (22 de febrer de 1889),
que va ser la primera Cap Guia Mundial, ja que tots
dos havien nascut el mateix dia, encara que en anys
diferents. En realitat, el que es va començar a celebrar
inicialment va ser el "Dia del Fundador" evidentment

en honor a Robert Baden Powell (avui dia en alguns països encara es denomina així). Va
ser l'any 1926, durant el transcurs de la IV Conferència Mundial de Guies i Guies Scouts
celebrada als Estats Units, concretament a l'Edith Macy Conference Center, situat a la ciutat
de Mount Pleasant, als afores de Briarcliff Manor, Nova York que, entre altres decisions,
es va acordar que hauria d'haver-hi un dia especial a l'any en el qual les Guies i Guies
Scouts de tot el món pensessin les unes en les altres i expressessin el seu agraïment i
estima pel nostre Moviment internacional. A aquest nou esdeveniment el van denominar
Thinking Day (Dia de Pensament), mantenint la mateixa data de celebració que el dia del
Fundador. Sis anys després, el 1932, durant la VII Conferència Mundial de Guies i Guies
Scouts celebrada a Polònia, concretament a Bucze, un llogaret pertanyent al comtat de
Brzesko, Voivodat de Petita Polònia, al sud de del país, una delegada belga va assenyalar
que en un aniversari normalment se solen fer regals i que les al·lotes podrien mostrar la
seva estima en el Dia de Pensament oferint un present al nostre Moviment internacional
a través de recaptacions de fons o fent una donació.

Recollint aquesta idea, aquest mateix any, Olave Baden-Powell va escriure una carta a
totes les Guies i Guies Scouts per a exposar-les la idea sorgida a Polònia i per a demanar-
les que estalviessin uns centaus per ajudar a donar suport al guiatge i l'escoltisme d'arreu
del món. Entre altres coses deia: "Durant les 24 hores del 22 de febrer, aquests amables
i generosos pensaments s'escampen a través de totes aquelles que es preocupen
personalment per difondre l'amor i la bondat en el món, i aquests pensaments i oracions
es concentren com una força vital pel creixement de l'amistat i l'enteniment, desitjos que
tots els pobles anhelen. Guies i Scouts de totes les classes, de totes les edats i de totes
les nacions, anem amb el millor i més gran de nosaltres cap a la difusió de la veritable pau
i bona voluntat en la terra". Així va començar el Fons del Dia de Pensament de l'Associació
Mundial. El fons ajuda a les Guies i les Guies Scout i a més al·lotes i joves de tot el món.
Anys més tard, en la XXX Conferència Mundial de Guies i Guies Scouts, celebrada a Dublín,
Irlanda, el 1999, les delegades allí reunides van decidir, entre altres coses, canviar el nom
de Dia de Pensament per Dia Mundial de Pensament, amb la intenció de donar major
èmfasi als aspectes internacionals de la celebració. Avui, el Dia Mundial de Pensament el
celebren tant els Scouts com les Guies, com una forma d'aprendre i reflexionar sobre la
seva pertinença a un moviment que conjumina tants països i cultures diferents, aportant
la seva particular visió del que és l'escoltisme i reflexionant sobre el seu missatge. Ho fan
per apreciar l'ajuda i l'orientació dels germans i germanes escoltes de tot el món i, amb una
perspectiva més àmplia, és un dia per pensar en els germans i les germanes de tot el món,
abordar les seves inquietuds i comprendre el veritable significat de ser guia o escolta. En
els darrers anys les associacions escoltes i guies han començat a adoptar temes per
específics per aquest dia. Aquests temes es discuteixen a continuació en les seves
conferències i es fan suggeriments per ajudar a resoldre problemes globals.

Dia Mundial de Pensament Scout
Redacció.





Març ben amarat, es favar assegurat.

Març ventoler, any fruiter.

Per març, ni una llebre trobaràs.

Quan en es març trona, l'ametla és bona.

Març marçot, mata la vella a la vora del foc i a la
jove si pot.

Frase del mes

Endevineta Endevineta anterior

Refranys
de
març

Les revolucions no es fan per menudeses, però neixen per menudeses.
Aristòtil.

Amb sa calentor és molt clar;
i amb el fred és molt espès.
Ara, lector, això que és?
Meam si ho pots endevinar.

Solució:  ???

Acudit.
La professora li pregunta a Jaimito:
– Jaimito, si a la branca d'un arbre hi ha deu ocells i un caçador dispara i en mata un, quants ocells
queden a la branca?
– Docs cap, professora, perquè amb el renou del tret s'escapen tots.
– Bé, Jaimito, aquesta no era la intenció de la meva pregunta, perquè en quedarien nou, però m'agrada
com penses!
Al cap d'uns dies li pregunta Jaimito a la professora:
– Professora, si van tres dones en biquini per la platja, una no menja res, l'altre en gelat de terrina
i l'altre va llepant un polo de maduixa, quina de les tres està casada?
– Doncs l'última, respon la professora.
– No professora, la que porta anell, però m'agrada com pensa!

Que és allò que té forat
i en trobam per onsevulla,
I si aquell que el tasta, el mulla
dins mel, el troba encertat.
Solució: Un bunyol

Foto: Santi Hernaiz

 Refranys recopilats per Faust Frau Refranys recopilats per Faust Frau



Sí teniu curiositat o consultes a fer, escriviu a: noves@aplecscout.org.

Font: "Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat" de
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

La desigualtat entre homes i dones també està present als carrers de Palma,
tenim alguns casos que val la pena destacar.

Podem començar per l'Arxiduc Lluís Salvador que, merescudament,
té dedicat un carrer molt important amb font i obelisc inclòs, doncs
bé, la dona que va ser la seva "mà dreta", entre altres coses, na
Catalina Homar, l'Ajuntament de Palma va imposar el seu nom a
un carreró estret i sense sortida al barri de Can Roses, arribant a
Son Cladera i el camí d'en Mallol, que com aquell que diu, per això

ja ho hagués pogut deixar córrer.
Un altre cas, aquest no tant diferencial, és el de Joan
Miró, que com diguérem fa uns mesos té un dels carrers
més llargs, sinó el que més, de Palma. La seva esposa
Pilar Juncosa i Iglesias que des de l'any 1929 que es
casaren fins al final dels seus dies l'any 1983 fou, segons
manifestà ell mateix, la persona que més ho va ajudar en la seva carrera
artística i que a més a més va provocar la seva residència a Mallorca i a
Palma en concret, i fou l'any 2009 quan l'Ajuntament va posar un carrer al
seu nom al barri de Son Armadans, ni prop ferí de la importància de l'altre.

Trobam un altre cas amb Josep Maria Llompart, el qual té
una gran plaça al seu nom al barri del Rafal Vell, mentre que
la seva esposa Encarnació Viñas que fou una pedagoga
i activista cultural i que, junt amb el seu marit,
participà en alguns actes de cabdal importància
en aquest àmbit, com les Trobades poètiques de

Formentor. Encarna, va formar part del grup de personatges
il·lustres que participaren el 1962 amb la creació de l'Obra Cultural
Balear, doncs bé, sols té un petit carrer al Camp Roig travessia
del carrer del General Riera just davant de Corea.
Ja per acabar, tenim el cas de Dolors Porta pianista, deixeble i esposa
del gran músic Baltasar Samper, al que va acompanyar a l'exili a Mèxic i que
mentre ell té carrer al barri de Son Ametler, ella sols un petit carrer apartat
de Palma, al Pil·larí Nou.
Aquests són alguns dels casos de desigualtat, dels que segurament n'hi ha
més, com també la gran diferència de noms de carrers referits a homes i
l'escassesa de carrers amb nom de dones.

Els nostres carrers



L'esquerda per on entrava la nostra llum. Leonard Norman Cohen (Mont-real, 21 de
setembre de 1934 - Los Angeles, 7 de novembre de 2016), fou un poeta, novel·lista i
cantant, tot i que va ser més conegut especialment per l'última d'aquestes facetes, la de
cantautor. Les lletres de Cohen són molt emotives i líricament complexes, encara que els
seus tres eixos temàtics són l'amor, la religió i les relacions de parella. Deuen més als jocs
de paraules i metàfores de la poesia que a les convencions de la música folk. Cohen
cantava amb una veu peculiarment greu. La seva música ha influït molts altres autors i les
seves cançons han estat interpretades per molts altres artistes.
El juny de 2011 fou guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de les Lletres.
A 82 anys s'apagà la flama del compositor, poeta, mestre i guia. Va ser enterrat el 10 de
novembre al Shaar Hashomayim Cemetery de Mont-real, abans de fer-se pública la notícia
del traspàs.
The Future és el novè àlbum de Leonard Cohen, editat el 1992 i conté la cançó Anthem
(Himne).

Cançons

ANTHEM

Eduard Mas - Bunyola

“Himne”
Els ocells cantaven
en trencar el dia.
Comença de nou,
els vaig sentir dir.
No et preocupis pel
que ha passat
o pel que està per passar.
Ah, les guerres
es tornaran a lluitar.
El sant colom
serà capturat una altra vegada,
comprat i venut
i tornat a comprar.
El colom mai és lliure.
Toca les campanes que encara puguin sonar,
oblida la teva ofrena perfecta.
Hi ha una esquerda en tot, així és com entra la llum.
Demanem senyals,
els senyals es van enviar:
el naixement traït,
el matrimoni esgotat,
sí, la viduïtat
de tots els governs
senyals perquè tots les vegin.
No puc relacionar-me més
amb aquesta gent sense llei
mentre els assassins en els altars
resen les seves oracions en veu alta.
Però han convocat, han convocat
un núvol de tempesta,
i tindran notícies meves.
Toca les campanes que encara puguin sonar...
Pots sumar les parts
però no obtindràs el tot.
Pots començar la marxa,
no hi ha tambor.
Cada cor, cada cor
a l'amor acudirà,
però com un refugiat.
Toca les campanes que encara puguin sonar,
oblida la teva ofrena perfecta.
Hi ha una esquerda en tot,
així és com entra la llum.
Toca les campanes que encara puguin sonar,
oblida la teva ofrena perfecta.
Hi ha una esquerda en tot,
així és com entra la llum.
Així és com entra la llum.
Així és com entra la llum.

“Anthem”
The birds they sang
At the break of day

Start again
I heard them say

Don't dwell on what
Has passed away

Or what is yet to be
                                                          Yeah the wars they will

Be fought again
The holy dove

She will be caught again
Bought and sold

And bought again
The dove is never free

Ring the bells (ring the bells) that still can ring
Forget your perfect offering

There is a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in

We asked for signs
The signs were sent

The birth betrayed
The marriage spent

Yeah the widowhood
Of every government

Signs for all to see
I can't run no more

With that lawless crowd
While the killers in high places

Say their prayers out loud
But they've summoned, they've summoned up

A thundercloud
And they're going to hear from me

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering

There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in

You can add up the parts
You won't have the sum

You can strike up the march
There is no drum

Every heart, every heart to love will come
But like a refugee

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering

There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in

Ring the bells that still can ring (ring the bells that still can ring)
Forget your perfect offering

There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That's how the light gets in
That's how the light gets in
That's how the light gets in



Dia encara per determinar (pendent d'autorització)

Visita a l'avió CONVAIR CORONADO DE SPANTAX, situat a la Base Aèria de
Sont Sant Joan amb membres del MUSEU AERONÀUTIC ILLES BALEARS.

Dia 04 dilluns: Sopar-Tertúlia.
Hora: 20,00.
Lloc: Cafè Alféizar.

Carrer Jordi Villalonga i Velasco, 9 - Palma.
Preu: 14,00 euros.
Convidat: Sr. ROBERTO FERNÁNDEZ LEGIDO. Diplomat en magisteri de llengües

estrangeres, exerceix de mestre d'anglès i d'informàtica a Inca però, endemés de l'educació,
la seva altra passió és la història local i, més específicament, l'evolució de les propietats
del terme de Palma.

Tema: «EL TERME DE PALMA. EVOLUCIÓ DE LA PROPIETAT I L'ESPAI»

El tema de la tertúlia és el mateix que el títol de l'obra que fa ara amb en Pep
Villalonga, farà una presentació basada en aquesta obra, que pretén recollir a tall d'enciclopèdia
en 12 volums (ja en du 2 de publicats) totes les propietats que hi ha hagut al terme de
Palma, des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat. Durant la presentació, que serà breu i poc
tècnica, anirà mostrant fotografies de cases que ja no hi són.

El convidat durà exemplars del llibre per si algú està interessat a adquirir-lo.

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 03 de març al tel.: 610 605 988 (Neus).

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Previsió d’activitats d'abril
Dia 01, dilluns: Sopar Tertúlia.

Dia 14, diumenge: Activitat.

Dia 15, dilluns: Reunió de Junta.

Dia 17, dimecres: Sopar de Pasqua.

Dia 23, dimarts: Missa de Sant Jordi.

Dia 11, dilluns: Reunió de Junta.
Hora: 20:00.
Lloc: Carrer Seminari, 4.

Mes de març 2019


