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«Coneixem prou els nostres origens?»

"Aquells que no coneixen la seva història estan condemnats a repetir-la", aquesta frase
s'atribueix a massa personatges històrics per a saber qui va ser el primer que de debò la
va dir, Confuci, Napoleó Bonaparte, etc. Aquesta frase, escrita en polonès i en anglès, la
podem llegir també als afores d'un dels camps de concentració nazi d'Auschwitz-Polònia:

 "Kto nie pami•ta historii, skazany jest na jej ponowne prze•ycie"
"The one who does not remember history is bound to live through it again".

Les societats que desconeixen la seva història, estan destinades a viure dia a dia com ho
han fet des d'abans i l'única solució per a allunyar-se d'aquesta realitat és tenir ciutadans
formats, informats, crítics i compromesos, que reflexionin sobre la seva situació actual que
els ha portat a estar en aquest punt, per a poder conjuntament canviar-la sense cometre
els mateixos errors. En aquest sentit, aplicada a l'escoltisme mallorquí i en aquesta data
tan assenyalada per a nosaltres com és el dia mundial del Pensament, recordar els
nostres orígens, el nostre ideari, els nostres valors, el nostre lloc en la societat, és summament
important per a no perdre el rumb i no caure en el sac de la vulgaritat (en el millor significat
de la paraula).

Sembla obvi (o tal vegada no) dir que el Mètode Scout creat per Robert Baden-Powell és
un sistema educatiu implantat pràcticament a tot el món, que a través d'una sèrie de valors
basats en la Promesa i la llei Scout, contribueix a l'educació de nins, nines i joves perquè
siguin capaços de participar en la construcció d'un món millor, on les persones, sense
distinció, es desenvolupin plenament i juguin un paper constructiu en la societat en què
viuen, aplicant un sistema d'educació progressiva, complementari de la família i de l'escola,
que es desenvolupa a partir de la interacció de diversos elements, entre els quals destaquen
el compromís, la responsabilitat i la coherència, valors expressats en una promesa i una
llei als quals s'adhereix voluntàriament. És una educació activa a través d'aprendre fent,
aprendre jugant i l'aprenentatge per mitjà del servei. La pertinença a petits grups, la patrulla
o l'equip, que amb l'assistència i acompanyament responsable d'adults, inclouen el
descobriment i l'acceptació progressius de responsabilitats, la capacitació cap a una
autonomia personal tendent al desenvolupament del caràcter, l'adquisició d'habilitats i
competències, la independència i confiança en si mateix, el sentit de servei i l'aptitud de
cooperar i liderar a través de programes progressius, atraients i estimulants basats en els
interessos dels mateixos participants, desenvolupats en un marc simbòlic suggeridor i un
sistema progressiu d'objectius i activitats educatives variades, incloent-hi jocs, habilitats
útils i serveis a la comunitat, aplicats en la seva major part a l'aire lliure i en contacte amb
la naturalesa.

El dubte que se'ns planteja en aquesta jornada de reflexió, és si avui els educadors scouts
de la nostra illa coneixen prou els orígens i l'evolució de l'escoltisme i el paper que ha
exercit en la societat des de la seva implantació i si són capaços d'aplicar aquest mètode
diferencial adequadament o, per contra, han caigut en la complaença i en la vulgaritat que
abans esmentava, i si el desconeixement històric i metodològic ha derivat simplement a
fer el que altres grups fan, perdent la singularitat, per altra banda tan valorada, de la
metodologia scout.

Feliç dia mundial del pensament Scout!



A la tertúlia del mes de febrer
tinguérem com a convidada a la Sra.
Carme Vidal Jaume, Tècnica
d'Empreses Turístiques, llicenciada
en Història General i de l'Art i
actualment Tècnica de l'Administració
jubilada i membre de la Junta
directiva de l'Aplec Scout. Na Carme
va començar la seva exposició dient
que basaria la seva dissertació en
les Actes de les Juntes directives del
Foment de Turisme, però abans ens
va comentar una anècdota
relacionada amb la tertúlia que
havíem dedicat als refugis antiaeris.
La curiositat, amb data del 2 octubre
del 1945, va ser la sol·licitud a
l'ajuntament de Palma perquè
procedís a tancar tots els refugis
antiaeris de la ciutat. També va fer
un agraïment a la professora Mercè
Gambús, persona que li va suggerir
fer aquest treball sobre la influència
del Foment de Turisme en el
Patrimoni de Mallorca.

Segons la seva opinió, una gran part
del patrimoni que ens ha arribat fins
a nosaltres ho ha fet gràcies als

esforços del Foment de Turisme. La seva recerca
abasta des de la seva fundació, l'any 1905, fins al
1953, estructurant aquesta recerca en períodes de
temps: Orígens i manera de treballar, Època de la
República i la postguerra, per passar després quan se
celebra la primera Assemblea del Turisme l'any 1951
i la segona Assemblea del Turisme l'any 1953, en la
qual l'Església Catòlica manifesta el seu desig de
participar en l'oferta de visites turístiques al mateix
nivell que d'altres monuments i museus.

La Sra. Vidal és de l'opinió que el foment es constitueix
com a tal el 30 de novembre de 1905, a la conferència
que ofereix el Sr. Enric Alzamora titulada "El Fomento
del Turismo" i que seria la presentació en societat de
l'associació, malgrat que oficialment es constitueix el
2 de desembre del mateix any, dia que en què
s'anomena la primera Junta directiva. Enric Alzamora,
membre d'una important família de comerciants en la
Mallorca de principis de segle, fou el Fundador, ell era
una persona amb inquietuds intel·lectuals i
periodístiques (havia fundat el diari L'Almudaina el
1887) però per obligacions familiars es va haver de
dedicar als negocis familiars. Aquesta iniciativa no
sorgeix del no-res, sinó a conseqüència de les primeres
experiències turístiques de finals del segle denou i
principis del vint, on viatgers i escriptors estrangers
començaren a recórrer l'illa i a promocionar-la d'una
manera significativa. Amb aquests precedents, el
periodista, assagista i poeta Miquel dels Sants Oliver,
comença a publicar articles que parlen de Mallorca
com a gran atracció turística per a una burgesia europea
que comença a viatjar per plaer, però que cal crear
unes condicions d'allotjament, de serveis i de transport
adequades a les necessitats d'aquests visitants que
demanden certes comoditats. Però hi ha un altre
personatge, també molt important, Bartomeu Amengual
i Andreu (Felanitx, 1866 - Barcelona, 1961), periodista,
economista i jurista, tan important en aquesta història
com en Miquel dels Sants. En Bartomeu cursa el
batxillerat a Palma i fa feina en vàries farmàcies, entre
elles la Farmàcia Fiol, en aquesta apotecaria s'hi feia
una tertúlia cultural amb la qual ell s'identifica i el fa
apropar al món de la cultura. Amb vint-i-dos anys torna
al Principat i estudia dret a la Universitat de Barcelona.
A la ciutat Comtal comença a col·laborar amb diverses
publicacions, escriu en El Felanigense, col·labora a

«El Foment del Turisme,
  l'Església de Mallorca i el patrimoni»

Un moment del sopar.          Foto: À. Zaragoza.

Santi Hernaiz - Palma.



l'Almudaina de Palma i fa crítica
teatral al Diari de Barcelona entre
1896 i 1905. En aquesta època entra
en contacte amb n'Enric Alzamora,
a partir d'aquest moment se li
comencen a obrir més portes. Amb
vint-i-nou anys acaba la carrera de
dret i exerceix un temps d'Advocat
d'ofici, però no el satisfà i ho deixa
per fer tasques més intel·lectuals.
Comença a interessar-se per temes
econòmics i freqüenta el Foment del
treball. No gaire temps més tard
comença a fer feina a la Cambra de
Comerç de Barcelona, ocupà
diversos càrrecs relacionats amb el
sector de l'economia i del comerç,
impulsa la Zona Franca de
Barcelona, arriba a secretari de la
Cambra de Comerç (1904), funda
els sindicats d'iniciativa i societats
d'atraccions de forasters de
Barcelona (1907), etc. El 1902
l'anomenen secretari de la Cambra
i Navegació de Barcelona i,
posteriorment, ocupa càrrecs en el
Consell d'Economia Nacional de
Madrid. El 1909 funda la Societat
d'Atracció de Forasters de Barcelona,
participant en empreses nacionals i
internacionals, i en l'organització de
cursets especials. Viatja per tota
Europa y comença a publicar
diverses obres, entre elles
"Organización cooperativa oficial de
los comerciantes y Industriales" base
de la normativa estatal de les
cambres de comerç de tot l'estat.
Recorr Suïssa i Itàlia i se n'adona de
la importància que té el turisme per
l'economia alhora que n'és conscient
que per a Mallorca pot tenir un gran
interès. Escriu una sèrie d'articles
que finalment es publiquen en un
llibre titulat "La historia de los
Forasteros".

En els cercles intel·lectuals de
Mallorca ja es relaciona amb tots els
personatges importants de l'època i
comença a parlar de la "Pro
Majòrica", una associació per
promoure la indústria dels forasters,
a semblança de la "Pro Nàpoli" que

havia conegut a Nàpols. Associació que havia d'estar
formada per persones respectables, alienes al negoci
i disposades a reglamentar el servei de carruatges,
facilitar informes per oficines establertes per a tal fi,
evitar l'explotació il·legítima dels estrangers, assegurar
la seva protecció pels agents de l'autoritat... en una
paraula a exercir aquelles elevades funciones de la
policia superior honoraria que exerceixen les sis
comissions de la Pro Napoli, i els hi demana als seus
amics: "No hi hauria aquí mitja dotzena d'homes de
bona voluntat que recullin el projecte i siguin capaços
de dur-lo a terme? Tingui's en compte que aquesta
associació és tan necessària a Mallorca com el Gran
Hotel que s'està construint". En aquest moment ja
tenien centrat el projecte i el seu amic Enric Alzamora
aviat s'encarrega de trobar aquestes persones, no mitja
dotzena sinó una dotzena completa que s'embarcaren
en l'aventura de fundar "El Fomento de Turismo de
Mallorca".

El tipus de persones que
impulsaren l'associació i
en formaren part, eren
homes no vinculats a la
indústria del turisme,
actuant per motivacions
idealistes, les de donar a
conèixer l'illa, tant als seus
habitants com a les
persones que poguessin
venir de fora i facilitar-les
la seva estada.
Bàsicament les persones
que configuraren les
successives Juntes
Directives eren empresaris, intel·lectuals i homes de
professions liberals, assegurant-se així no haver de
dependre d'assessoraments externs. Des del primer
moment dugueren una activitat molt intensa, formant
diverses comissions per facilitar les gestions amb les
diverses entitats, públiques i privades, i particulars que
gestionaven monuments d'interès, finques, llocs
pintorescs, etc., amb una gestió molt dinàmica i efectiva
per tal de facilitar el seu accés i les seves visites.

Un moment de la tertúlia.                                          Foto: À. Zaragoza.

La Sra. Vidal.    Foto: À. Zaragoza.



Dia 25 de gener.

Un any més ens trobam al Santuari
de Lluc per celebrar l'assemblea
general ordinària de l'Aplec Scout,
l'escoltisme adult de Mallorca. Els
membres de la Junta directiva li
donam molta importància a aquest
acte, convocat en termini i forma
com està establert als estatuts de
l'associació. Com és habitual, ens
trobam a la sala de Pares dels
blauets la qual ens deixen el
dissabte i el diumenge per a dur a
terme les activitats programades.

El dissabte, un bon grapat de socis
ja pujam al santuari amb reserva
prèvia de cel·les per passar-hi la
nit, al capvespre ens reunim a la
sala de pares dels blauets i
encenem un bon foc a l'estufa, el
foc és un element acollidor que
crea un ambient col·loquial
extraordinari.

Des de fa ja uns quants anys, per
animar la vetllada visionam una
pel·lícula, seleccionada prèviament
per la Junta, però enguany hem
decidit fer-ho abans de sopar per
tal de poder comentar-la durant
l'àpat. Per a tal fi instal·lam els
nostres equips d'imatge i so i a les
19 h en punt (més o menys)
començam a projectar el film Green
Book, una road movie
estatunidenca de l'any 2018,
dirigida per Peter Farrelly. Es tracta
d'un biopic sobre el pianista Don
Shirley i el seu xofer Tony Lip, que
tracta el tema del racisme al llarg
d'una gira pel sud dels Estats Units.

Es va estrenar l'11 de setembre de
2018 i va guanyar l'Oscar a la Millor
pel·lícula.

Santi Hernaiz - Palma.

Acabada la projecció i a l'empara del foc, param
taula per sopar, compartint les viandes que tothom
hi aporta; i així, amb animada conversa i bona
manduca iniciam la tertúlia, on el que vol opina sobre
la temàtica, la qualitat, els personatges i la trama del
film. Enguany sense pressa a la sobretaula, ja que
ara no es tanca el Santuari i podem concloure la
vetllada sense frisar.

Dia 26 de gener.

Diumenge al matí, berenam al mateix Santuari i ens
anam trobant amb els companys que no han passat
la nit a Lluc i es van incorporant a la trobada.

Preparem el necessari per a l'Assemblea tot esperant
l'hora d'assistir a la missa d'onze, molt participada
i oficiada pel nou Prior de Lluc Marià Gastalver.

Acabat l'ofici, tornam a la sala de pares per a celebrar
la reglamentària Assemblea Ordinària, programada
a les 12.00 h en primera convocatòria i a les 12.30
h en segona, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de
    l'assemblea anterior.
2. Lectura de la memòria de les activitats de l'any
    2019.
3. Estat econòmic del 2019 i pressupost per a l'any
    2020.
4. Elecció de càrrecs, si s'escau, de la Junta Directiva.
5. Torn obert de paraula.

«Assemblea Ordinària 2020»

Sopant a la Sala de pares dels blauets.                        Foto: Jaume Mir.



Hora de degustar el saborós arròs brut.                   Foto: À. Zaragoza.

L'assemblea es va desenvolupar
en la forma acostumada, aprovant-
se per unanimitat l'acta de
l'assemblea anterior, la memòria
d'activitats i els comptes de
l'associació. La Junta directiva
continuarà la seva tasca sense
baixes ni noves incorporacions i
l'acte va acabar amb el torn obert
de paraula amb el qual qualsevol
dels socis i sòcies assistents
pogueren dir la seva.

Com que les taules ja estan
muntades, tenim mitja feina feta,
ara hi anam posant plats i coberts
i alguna coseta d'aperitiu, el calderó
ja és en el foc amb els "fons" que
tots hi aportam, uns més coents i
uns més dolços, altres més salats
o més fats, alguns amb caragols i
altres amb conill, etc., etc. tot el
necessari per fer un autèntic,
saborós i nutritiu arròs brut.

Quan les directores d'orquestra
donen el seu vistiplau, s'hi tira l'arròs
i com diu algú, el resultat és "l'arròs
brut més brut de tots els arrossos
bruts", l'oloreta que desprèn el
calderó ja ens serveix d'aperitiu,
les nostres pituïtàries estan

desbocades i comença a ser irresistible l'espera,
però nosaltres som gent com cal, d'ordre i, aviat,
ens posam en fila, sucs gàstrics disparats i plat en
mà disposats a rebre una generosa ració del producte
estrella fruit de la tècnica i art culinària, la germanor
i la cooperació dels escoltes adults... sempre a punt!
Bo de veritat, cada any ens superam, assemblea
rere assemblea el llistó va pujant... Unes bones
postres, ensaïmades de cabell d'àngel i cafè, són
un bon colofó de l'àpat.

Com és natural la sobretaula és ben animada, ajuden
als ànims el bon menjar i el bon vinet que,
naturalment, no ha faltat, al grup s'afegeix el nou
Prior del Santuari amb el qual departim animadament.

Però, el temps passa i ja toca deixar la sala com si
no hi hagués passat res, taules plegades i a lloc, tot
escurat i fregat, equipatges als cotxes i... és clar, la
clàssica foto de grup...

...i el cant dels adéus, en cercle i
agafats de les mans ens acomiadam
fins que ens trobem de nou.

Començant l'assemblea.         Foto: Jaume Mir.

Foto de família amb la companyia del Prior de Lluc. Foto: À. Zaragoza.

Preparats per acomiadar-nos amb el cant dels Adéus.    Foto: À. Zaragoza.



Dia 22 de febrer de 1857 nasqué
a Paddington, Londres (Anglaterra)
Robert Stephenson Smith Baden
Powell. Son pare fou el reverend
Baden Powell, doctor en filosofia i
professor de la Universitat d'Oxford,
sa mare Henrietta Grace Smyth era
la filla de l'almirall W.T. Smyth, un
reconegut colonitzador anglès. Es
va educar al Charterhouse Scool i
al Rose Hill Scool, en graduar-se,
amb dinou anys va anar a l'Índia
com a subtinent i als vint-i-sis ja
era capità. Destinat a Àfrica
participà en la segona guerra dels
Boers i tornà a Anglaterra amb el
grau de Major General i convertit
en heroi nacional.

Olave Saint Claire Soames nasqué
el 22 de febrer de 1889 a Stubbing
Court, Chesterfield (Anglaterra)
amb vint-i-tres anys es casà amb
Robert Baden-Powel, que en tenia
55, a l'església de Sant Pere a
Parkstone, Dorset, molt a prop de
Brownsea. El matrimoni tingué tres
fills, Arthur Robert el 1913, Heather
Grace el 1915 i Betty St. Clair el
1917.

Dins del món escolta se celebra el
22 de febrer, data del naixement
de Baden-Powell i també de la seva
esposa Olave, en honor dels
fundadors del Moviment Escolta.
La idea va sorgir del guiatge per
tal de trobar un dia en el qual tots
els scouts del món pensin els uns
amb els altres i cercar el que es
pot fer per ajudar a fer un món
millor.

El 1999 se li va canviar el nom a
Dia del Pensament per a donar-li
un caràcter més universal.

Eduard Mas - Bunyola.

L'Aplec Scout té el costum de celebrar aquesta data
tan significativa i enguany així ho programàrem,
volíem fer-ho a la Casa de l'Església, casa que ens
acull i on tenim la nostra seu, però per motius tècnics
no va ser possible i a darrera hora i donat el petit
grup que es va apuntar canviàrem de lloc, anàrem
a Sa Coma, Bunyola, a casa de na Neus i n'Eduard
que l'oferiren. Fórem una dotzena, contents i ben
avenguts, i per donar contingut a la commemoració
i encara que el motiu principal sigui celebrar els
aniversaris dels naixements del matrimoni Baden-
Powell, projectàrem una antiga filmació del funeral
i enterrament del fundador a Kenia, fet que ningú
mai havia vist. A pesar de la mala qualitat de les
imatges ens férem una idea molt aproximada a la
realitat i solemnitat d'aquell moment. També
projectarem gravacions de moments històrics de
l'escoltisme en vida de B. P. i com de costum llegirem
l'emotiu darrer missatge de Baden-Powell.

Després
encetàrem
una
animada
tertúlia
comentant
fets i
records del
nostre pas
per

l'escoltisme i el que ens havia aportat en les nostres
vides, també férem un repàs de l'actual sobre la
base dels coneixements que cada un tenia.

En acabar la celebració de l'efemèride i donada
l'hora, tocava sopar, i ho férem molt bé, la mestressa
de la casa ens va preparar unes sopes mallorquines
cuinades amb foc de llenya a l'antiga cuina econòmica
que foren exquisides i que completàrem compartint
diversos plats que portaven els companys. Ens ho
passàrem bé, xerrant i sopant i refermant els llaços
que, en un sentit o altre, han marcat les nostres
vides. I per molts d'anys!

Sempre a punt.

«Dia del Pensament 2020»

Un moment de la projecció.              Foto: S. Hernaiz.



Llegint el darrer misstge de B.P..                Foto: S. Hernaiz.



Al butlletí anterior publicàrem els tres relats de Nadal
que quedaren en primer, segon i tercer lloc en el
concurs del sopar d'Arengades.

Primerament, hem de fer una rectificació, doncs en
segon lloc va quedar na Maria Gacies i no en tercera
com havíem publicat.

Dit això, seguidament podreu llegir els que quedaren
en quart, cinquè i sisè lloc:

«Relats de la nit de s'Arengada

Sisè classificat:

S.O.S.

Sent bullícia, aixeco el cap, a la façana ja s’intueix l’esdeveniment, han
començat a col·locar cables i bombetes de llum, és el primer avís, convé
estar a l’aguait.

Quan el mural estigui acabat i la seva música comenci a sonar, serà oficial,
es proclamarà l’inici de les festes de Nadal.

De cop, veig aparèixer pels carrers més concorreguts uns personatges amb
armilla verda, són els encarregats de recordar-me que haig de ser solidari
amb els altres, ells són els follets de les ONG’s.

A partir d’aquest moment, començ un ball ritual per aconseguir despistar-los,
que no m’aturin, no sigui cosa caigui en la seva temptació i em posi a ajudar
als altres.

Mentrestant les grans empreses em bombardegen el cel amb flocs de neu
plens de publicitat.

Haig d’aguantar-me i sobreviure al Nadal.

Àngel Zaragoza

Maria Gacies i Eduard Mas.         Foto: À. Zaragoza.



Cinquè classificat:

L'Arbre de Nadal
Na Joana i na Miquela, després d'anar a veure la cavalcada dels Reis d'Orient i haver cridat, com
tots els altres nins i nines: "els Reis, els Reis", abans d'anar al llit havien tingut cura de posar les
seves sabates al peu de l'arbre, tot confiant a trobar, en lloc de raves o carbó, confits i caramels
i les joguines que havien demanat!
Ses dues nines esperaven ansioses la sortida del sol, segurament dormirien poc aquella nit tot
esperant veure als peus de l'arbre un caramull de regals, doncs la llista que havia fet cada una
era llarga, amb l'esperança que aquell any el Reis d'Orient, el pare Noel o qui fos el que portés
els presents, premiessin la seva bondat i aplicació. Era la primera vegada que els seus pares
havien comprat un pi vet natural i l'havien col·locat al menjador de la casa, tot adornat amb
llumetes, bolles brillants, llaços de colors i llepolies.
Però, perquè enguany havien posat un arbre si sempre s'havien conformat amb el pessebre i
les figuretes del naixement, es demanaven. D'on ha sorgit aquesta tradició? Amb aquesta pregunta
fent voltes i voltes pels seus capets les dues al·lotetes arribaren a quedar-se adormides
profundament. Però en el seu inconscient, l'esperit de la curiositat començà a ballar la dansa
dels records i a transportar les dues ments infantils per l'etèria nebulosa dels temps passats.
Com dues llavoretes, arrossegades per una suau brisa nocturna, els esperits de les dues nines
viatjaren llargament en el temps fins a arribar a un frondós bosc situat molt al nord d'Europa, en
terres inhòspites i fredes, al seu interior, milers d'arbres de perennes fulles emergien sobre un
immaculat mant de blanca neu. Allí, una munió de gent abrigada amb pells d'animals i els caps
coronats amb garlandes ballaven alegrement al voltant d'un enorme roure guarnit amb cintes de
colors i espelmes enceses. Celebraven les acaballes de l'any i l'aniversari d'un dels seus déus.
Aquell arbre simbolitzava per a ells el seu món universal i tots cridaven amb alegria en honor del
"Diví Idrasil", l'arbre de l'univers, en la copa del qual creien que es trobava el cel, "Asgard i el
Valhalla", i baix les arrels més fondes s'imaginaven l'abisme dels inferns.
Però, enmig d'aquell somni festiu, on el temps era fugaç i l'esperit volava lliurement, aparegué
la figura il·luminada d'un príncep de l'església que predicava per aquelles terres d'infidels la
paraula de Jesucrist i, irrompent en els cercles de balladors, avançà decididament fins a abastar
la base de l'arbre i d'un sol cop de destral i ajudat per un fort vent celestial va fer caure el gran
roure a terra amb gran estrèpit.
Els homes i dones que l'envoltaven van quedar paralitzants i aterrits per aquella profanació, i
miraren al cel tot esperant que Thor, déu protector del Midgard, el món dels homes, aparegués
i descarregués la seva fúria divina sobre aquell intrús i "malvat" personatge... però res del que
esperaven va succeir!
Aquells pagans, decebuts en veure que Thor no s'havia venjat ni havia fulminat amb el seu terrible
martell a Bonifaci, que així s'anomenava aquell atrevit bisbe de la cristiandat, varen acceptar que
el déu dels cristians era més poderós que el seu i es convertiren tots al cristianisme. Llavors,
Bonifaci, per substituir aquell roure caigut, plantà en el seu lloc un pi vet com a símbol de l'amor
perenne de Déu i el va adornar amb pomes i espelmes, les pomes simbolitzant el pecat original
i les temptacions i les espelmes representant la llum de Jesucrist com la llum del món.
Des d'aquell dia, a totes les llars de terres germàniques, posaven un avet guarnit a les seves
llars quan arribava Nadal. Al llarg del temps aquests ornaments fruitals es varen anar convertint
en bolles artificials i els llums en llaços de colors i figuretes.
En el seu somni, la imaginació de les dues al·lotetes no s'aturà i continuà viatjant en el temps
fins a veure's atretes per la lluminositat d'un gran palau on residia el rei Jordi, la muller d'aquest
monarca britànic que, mira per on, provenia d'una dinastia germànica, seguint els costums
ancestrals del seu poble, també va voler posar un arbre de Nadal a la seva llar. La noblesa
anglesa la va imitar i a aquesta tot el poble i així, gradualment, es va anar popularitzant aquest
costum que ràpidament es va estendre als Estats Units i d'allà, “com és natural”, a la resta del
món.
Ei! Joana... Miquela, despertau, despertau i aixecau-vos que ja han arribat els Reis!

Santi Hernaiz.



Quart classificat:
Coses de la Llengua

A la meva edat, jubilat, pràcticament invisible per a la societat, vull ser prudent en emetre opinions,
ja que avui podrien ser socialment incorrectes, però m'arriscaré. Vull parlar de la penetració de
l'idioma anglès en tots els àmbits de la nostra vida. Els anglicismes han vingut per quedar-se.

El món de la tecnologia, la publicitat i la moda utilitza l'anglès com a llenguatge de ciència,
autoritat, prestigi i, moltes vegades, amb ostentació, envaniment i esnobisme. No puc deixar de
pensar que, després de quaranta anys de dictadura i persecució del català, la nostra llengua
materna, sigui ara l'anglès la que la pugui arraconar.

Si bé totes les festes nostrades s'han convertit en una cursa de consumisme compulsiu,
m'emprenyen molt les penetracions de nous esdeveniments absolutament comercials com és
ara el fatídic "Black Friday". Vàrem estar bombardejats devers quinze dies per aquesta festa
d'orgia consumista i jo, com a gest de rebel·lia vaig decidir no llegir el diari ni mirar els anuncis
de la tele fins que passes aquesta epidèmia.

Dia 30 de novembre de 2019, acabada la plaga, per fi vaig atrevir-me a mirar el diari, content
vaig obrir el Diario de Mallorca i... Oh!, fatalitat! Mirau això:
A la portada, anunci del Black Friday. Pàgina 2: + Black Friday (4 vegades) – Christmas Market
(4 v)- Weihnachtsmark. P4: Flashdance – Mr. Friday – Dias Black. P 7: Espert Friday. P 8: Widgets
– Apps. P 11: Super Black Days – Fashion Outlet. P 13: Black Friday. P 17: One view. P 18:
Palmabeach – Nordic walking. P 24: Busines – Asset Management – Networking. 32: Article de
Miguel Angel Villena (s'ha de llegir) Parla de l'invent religiós del "Dia de Acción de Gracias", L'orgia
consumista del Black Friday, L'Aquelarre de Halloween, les ridícules barretines del Pare Noel,
etc. P 37: Hashtag (7). P 38: Thriller (pel·lícula policíaca). P 41: Rider (repartidor en bici).
42: Innovation Strategies – Great place to work – Employee centricity – Mallorca Convention
Bureau. P 44: Black Friday – Dark atraction. P 47: Black Friday - Play Off. P 48: B the Travel
Brand (nom fàcil per animar un equip). P 49: "Productes mallorquins" Tomate ramillete!!!
50: Black Friday. P 54: S'anuncia conferència sobre "Fake News" i P 64: Contraportada: altra
vegada el Black Friday.

En fi, una guerra perduda, ara un Director Executiu és un CEO, un treballador autònom és un
Freelance, els negocis són Business, un discurs és un Speech i una commoció és un Shock. Els
mòbils no estan en repòs, estan en Stand By. La primera posició en esports és la Pole position i
l'horari de màxima audiència en ràdio i TV, és el Prime Time. Els pantalons texans, bermudes o
americanes són ara Jeans, Shorts o Blazer, la setmana de la moda és la Fashion Week, un
conjunt és Outfit, un catàleg de tendències és Lookbook. Els bastidors del teatre són el Backstage.
Fins i tot anar de compres es diu Shopping, i moltes més traduccions que tenen paraula pròpia
s'estan imposant: Tablet per Tauleta, Display per pantalla, Roaming per tarifa, i moltes més: wifi,
router, hacker, software, hardware.

Ara llegim Consulting per consultoria, Marketing per mercadotècnia, Sponsor per patrocinador.
Es podria conscienciar la població sobre l'ús de la llengua, que tots els idiomes es nodreixen
d'altres llengües per motius evidents, ara bé, darrerament assistim a la consolidació no
d'estrangerismes necessaris sinó dels anglicismes innecessaris. Aquest fet pot fer pensar que
aquesta substitució es deu a qüestions de prestigi o internacionalització. No hi ha llengües més
prestigioses que les altres, això és un error molt greu i lingüistes de prestigi ja anticipen que el
futur de les llengües va en la direcció irremeiable d'una única llengua.

Eduard Mas



l'esperit fundador mitjançant una tasca pedagògica que
fomentava entre els infants i els joves els valors cívics,
l'amor a la terra i el compromís amb la llengua i la cultura.
L'any 1961 el moviment escolta fou reconegut oficialment
i es creà l'Oficina Diocesana d'Informació i Coordinació
d'Escoltisme (ODICE), de la qual fou nomenat director
Eladi Homs que, posteriorment, esdevindrà comissari
general en crear-se el Moviment Escolta de Mallorca.
Eladi Homs va deixar Mallorca per motius professionals a
finals del 1969, encara que mantingué contacte constant
amb l’illa i el Moviment que ajudà a fundar. Morí el 19 de
maig de 1998 a Barcelona i part de les seves cendres foren
sepultades a Mallorca, a la finca escolta de Sa Torrentera
(Sencelles). L'any 1994 va ser elegit juntament amb la
seva dona Maria Ferret socis d'Honor del Moviment Escolta
i Guiatge de Mallorca amb el número "0", en la VII
Assemblea celebrada al Santuari de Lluc. El 1997 el Govern
de les Illes Balears li va atorgar el Premi Ramon Llull en
reconeixement de la tasca desenvolupada en els ambients
juvenils catòlics de la postguerra, per la seva labor de
formació dels joves, ensenyant a estimar la natura, la terra,
sense haver de renunciar als orígens, a la llengua pròpia
i a la cultura. La Fundació Maria Ferret, vinculada al
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, creà en el seu
honor i el de la seva dona els premis "Eladi Homs" i "Maria
Ferret".
*Així va començar tot!
Us imagineu una colla d'al·lots en l'inici de la pubertat,
plens d'il·lusions i coratge demanant-vos ajuda? Volien
organitzar una patrulla scout! Uns estudiaven i altres feien
feina, tots amics i de famílies de diversa condició social,
les quals també es coneixen entre si; una iniciativa no
exempta de problemes, als centres educatius i en altres
ambients que compartien les seves esperances de futur.
Eren temps difícils per al país, almenys pels que tenien
aspiracions que confluïen amb la situació imperant del
moment, en aquella Mallorca de principis dels anys
cinquanta. Però calia donar-los una resposta, s'havia de
cercar el camí per ajudar-los i recorre'l amb ells, penyes
amunt, vers el cim. Els al·lots havien de ser els
protagonistes!
Feia escassament un any que nosaltres havíem arribat a
Mallorca, per seguir un progrés professional, aquí teníem
una única relació personal, la de Francesc de Borja Moll,
a qui havia conegut feia anys en una trobada amb Mossèn
Batlle i la gent de l'escoltisme de Barcelona. Ell i la seva
família ens obriren les portes a tot d'amics amb inquietuds

Eladi Homs i Zimmer, Barcelona (1922-
1998), fill del pedagog Eladi Homs i
Oller i de la bibliotecària de l'Institut
d'Estudis Catalans, Elvira Zimmer
Rodriguez-Rubi, directiu empresarial i
escolta català, s’establí a Mallorca el
1954 i fou el principal impulsor del
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca
(MEGM). Tenia dotze anys quan es va
incorporar a l'Agrupament Mare de Déu
de Montserrat de la Germanor de
Minyons de Muntanya, on va ser
deixeble de Mossèn Antoni Batlle. El
1938, va pertànyer a l'Agrupament
Rafael de Casanovas de "Minyons de
Muntanya - Boys Scouts de Catalunya",
assumint responsabilitats de dirigent.
Acabada la Guerra Civil, l'any 1940 va
col·laborar amb Mossèn Antoni Batlle
en la reorganització de l'Agrupament
Mare de Déu de Montserrat i, anys més
tard, esdevingué president de la Lliga
Espiritual de la Mare de Déu de
Montserrat. El 1948 va formar part de
l'equip de direcció de la Institució
Catalana d'Escoltisme i el 1951 va ser
comissari de la branca Ròvers.
El 1954 per motius professionals es va
establir a Mallorca i dos anys més tard,
sota l’aixopluc del bisbat de Mallorca,
va crear la Secció Ramon Llull, primera
del moviment escolta a Mallorca,
acollida per la Joventut Antoniana.
Aquest fet suposà un trencament amb
els models educatius imperants a l’illa,
tant en el món escolar com a les
organitzacions juvenils existents. El
caràcter eclesial de l'escoltisme
permeté que sobrevisqués a les
organitzacions juvenils afectes al
franquisme alhora que iniciava una
conscienciació dels al·lots i les seves
famílies sobre la llengua i la cultura de
Mallorca i, a través dels agrupaments,
s'anà consolidant com un ampli
moviment conformant-se la
caracterització actual, mantenint

Santi Hernaiz - Palma.

«Eladi Homs i Zimmer»



per a mantenir l'amor i la defensa de
la llengua i la identitat dels mallorquins
com a poble. Hi havia escriptors joves
i el grup de patriarques de les lletres
mallorquines, amb tots férem
excursions per l'illa i coneguérem les
tradicions i costums i cada vegada la
nostra família s'enamorava més de les
belleses naturals amb les quals Déu
vestí aquesta terra. Nins i majors
compartíem aquestes sortides familiars,
els jocs, les cançons i els bans els
gaudíem plegats.
Així ens coneguérem!
Els amics, tots ells després suport i
escalf del moviment escolta, Josep
Forteza-Rei i Josep Palau i Camps,
ajudaren a crear aquell ambient de les
primeres hores. El primer perquè
recordava els seus anys d'avantguerra
en què participà com al·lot de
muntanya, en la iniciativa de consolidar
l'escoltisme a Mallorca i que frustrà la
desfeta de l'any 1936. D'ell rebérem la
mítica “tenda verda”, la primera que
utilitzàrem, i la bandera de les barres
i el castell. En Josep M. Palau hi feu
una doble aportació, la de l'home que
estimava la natura i coneixia els seus
secrets, que ens va transmetre en
tantes ocasions, i la seva vocació
d'home de lletres, per mitjà dels seus
contes, rondalles i petites peces de
teatre per a al·lots. També ell i la seva
família, des dels primers moments, ens
oferiren els comellars de Biniatzar,
reducte tradicional durant molts anys
de les nostres activitats i campaments.
Allí es realitzaren les primeres
promeses el 20 d'abril del 1958, i fou
allí que comparegueren per primera

vegada les unitats del guiatge.
Gràcies al Pare Capó, a l'Oratori de Sant Felip Neri
de Palma trobàrem el primer cau per a la primera
patrulla d'al·lots, el 1956, però aviat sorgiren dificultats
amb els seus superiors i haguérem de cercar un nou
acolliment. Ens el facilità la comunitat caputxina a
través del seu guardià, el Pare Francesc de Barcelona
i amb el caliu del Pare Calassanç de Vic, amic de
la família Forteza-Rei. D'aquesta manera es consolidà
l'agrupament Ramon Llull, amb el Pare Pasqual com
a consiliari i n'Aina Moll com a responsable dels
llobatons.
A partir de llavors, vaig comprendre que, per a

consolidar un escoltisme arrelat al país i a l'Església, calia
donar noves passes per cercar un grup de joves i adults
que permetessin crear un moviment amb afany d'educar
els adolescents i com a veritable escola de ciutadania i de
fe. Així es vinculà la meva segona vida a l'Escoltisme.
Convençut com estava de les excel·lències pedagògiques
de l'escoltisme, per ajudar també a la vivència de fe dels
adolescents i dels joves calia que la jerarquia de l'Església
se n’adonés. Les relacions amb Josep Estelrich, consiliari
dels Joves d'Acció Catòlica, em dugueren fins al bisbe
Enciso, el qual va acceptar l'experiència. Amb l'ajuda dels
dirigents d'Acció Catòlica poguérem crear el primer clan
de joves, el Clan Pius XII, radicat al Consell dels Joves del
carrer Savellà. Bona part dels responsables del moviment
sorgiren d'aquest clan. Però el pas definitiu per a la seva
consolidació fou la creació de l'Oficina Diocesana
d'Informació i Coordinació d'Escoltisme (ODICE), amb Joan
Oliver com a Delegat i Fernando Mir com a consiliari,
ambdós dirigents d'Acció Catòlica, però amb la meva
col·laboració com a Director i la de Joan Trias com a vici-
consiliari. Així s'anà consolidant l'Escoltisme mallorquí.
Les al·lotes també volgueren participar, eren germanes o
amigues dels al·lots i els joves que formaven les unitats
de l'escoltisme. D'altra banda, algunes ja treballaven als
estols de llobatons. Calia prendre consciència i ordenar
les seves activitats amb una metodologia adient, no com
una adaptació de la dels al·lots, sinó seguint les orientacions
del Guiatge Mundial. Fou aleshores que la meva dona,
Maria Ferret, es va responsabilitzar. La primera unitat fou
la garba "Rosa de Bardissa" i poc temps després es formà
una altra garba, la "Rosella", les quals constituïren
l'agrupament Reina Constança de Mallorca. Temps més
tard el bisbe Álvarez Lara creà la Delegació Diocesana del
Guiatge amb na Maria Ferret com a Delegada i Guillem
Miralles com a Consiliari General.
Un procés semblant havia seguit el moviment masculí i
l'ODICE havia esdevingut en el Moviment Escolta de
Mallorca, sense tuteles d'altres moviments d'Església i amb
personalitat pròpia.

* Escrit per n'Eladi Homs al llibre "Converses sobre Escoltisme" (1981).

Primeres promeses a Biniatzar (1958).        Arxiu Aplec.



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.



Un miler de persones s'han
manifestat aquest matí per reclamar
que l'Agrupament Escolta Antoni
Gaudí de la Sagrada Família no
sigui expulsat del temple després
de seixanta-quatre anys d'activitat.
Sota el lema "Antoni Gaudí ens
voldria aquí", famílies, veïns i
algunes entitats, com l'Associació
de Veïns de la Sagrada Família,
han fet una concentració davant el
monument durant la qual han fet
proclames contra la gentrificació,
el turisme massiu o els lloguers
massa cars. "El turisme massiu
mata un barri viu", han cantat.
Un cop més, han reclamat que el
Patronat del temple els permeti
seguir fent la seva activitat i, en tot
cas, que no els expulsi fins que
tinguin un local alternatiu al barri.
També demanen a l'Ajuntament de
Barcelona que s'impliqui per trobar
una solució en el mateix sentit. Per
ara, el consistori els ha proposat
integrar-se a la Fàbrica del Sucre,
a la plaça de les Glòries, un recinte
que encara no està en marxa. La
manifestació ha obligat a tallar el
trànsit durant més d'una hora als
carrers que envolten la Sagrada
Família.

- AGRUPAMENT ESCOLTA
ANTONI GAUDÍ:
"A la Junta d'Obres de la Sagrada
Família els importa un rave la
riquesa cultural i social del cau".

Per intentar trobar una solució, el
president de la Junta Constructora
de la Sagrada Família, Esteve
Camps, i la presidenta d'Escoltes
Catalans, Júlia Petit, es reuniran la
setmana que ve per analitzar la
situació.

Ara mateix hi ha dues versions contraposades. El
cau va denunciar que als responsables del temple
"els importa un rave la riquesa cultural i social" que
aporta l'entitat des de fa seixanta-quatre anys al barri
i van alertar que ja se'ls ha comunicat que han
d'abandonar el local abans de l'estiu. Els portaveus
del cau, que denuncien l'afany lucratiu de l'Església
i se senten una víctima més de la gentrificació, hi
veien dos motius per la seva expulsió: d'una banda,
que no reporten beneficis econòmics als gestors de
la Sagrada Família, i, de l'altra, que el cau és laic.
Però uns dies després, i segons van explicar fonts
del temple a l'ARA, la Sagrada Família va atribuir a
"raons constructives i de seguretat" l'expulsió, perquè,
segons van dir, fa més de quaranta anys que se
sabia que caldria enderrocar els espais de
l'agrupament escolta i els monitors actuals en van
ser informats "formalment" fa més d'un any, en una
reunió el 19 de gener de l'any passat.

- JUNTA D'OBRES DE LA SAGRADA FAMÍLIA:
"La decisió és històricament coneguda i no correspon
a motius econòmics sinó a raons constructives i de
seguretat".

Segons diuen les mateixes fonts, a principis dels
vuitanta l'arquitecte Jordi Bonet ja va avisar que
arribaria un moment que seria necessari enderrocar
tant les dependències ocupades pel cau com
l'habitatge del rector de la parròquia –el mossèn ja
no hi viu i s'ha desplaçat a un pis prop de la basílica–.

"La decisió és històricament coneguda i no correspon
a motius econòmics sinó a raons constructives i de
seguretat", afirmen les fonts.

«Antoni Gaudí ens voldria aquí»
Barcelona 08/02/2020 ara.cat

Pancarta de l'Agrupament Escolta Antoni Gaudi de Barcelona.



Amb relació als motius econòmics
i religiosos que hi veuen els joves,
fonts del temple recorden que des
de la Sagrada Família han finançat
obres de millora dels espais del
cau "sense tenir en compte que
des de l'any 1979 els monitors de
l'agrupament van decidir deixar de
formar part de la delegació
diocesana d'escoltisme". Escoltes
Catalans critica la "nul·la intenció"
del temple per evitar l'expulsió.
Davant la polèmica, Escoltes
Catalans critica la "nul·la intenció"
de la Junta d'Obres de la Sagrada
Família per resoldre el conflicte
amb l'Agrupament Escolta Antoni
Gaudí. L'entitat afirma que la Junta
es mou "en línies ambigües" i
"dificulta" la negociació, i l'acusa
d'al·legar ara "motius de seguretat"
per expulsar-los.

- ESCOLTES CATALANS:
"La Junta d'Obres es mou en línies
ambigües i dificulta la negociació".

Els joves demanen allargar el
termini fins que trobin un nou espai,
però la Sagrada Família insisteix
en el termini que els va donar ara
fa un any i mig. Per ara,
l'Ajuntament de Barcelona els ha
proposat integrar-se a la Fàbrica
del Sucre, a la plaça de les Glòries,

un recinte que encara no està en marxa. Fonts del
districte de l'Eixample han dit a l'ARA que:
"s'està treballant amb la voluntat de trobar una solució
que sigui satisfactòria per a les dues parts".

L'objectiu és trobar una alternativa per tal que a l'estiu,
"uns dies després de la tornada de les colònies",
quan la Sagrada Família els faci fora, els monitors i
els 120 infants tinguin un local on anar.

- AJUNTAMENT DE BARCELONA:
"S'està treballant amb la voluntat de trobar una solució
satisfactòria per les dues parts".

El temple s'ofereix, això sí, a ajudar l'agrupament
escolta en el trasllat al nou espai finançant-los la
logística de la mudança i el condicionament del nou
lloc. Els espais que ara ocupa l'agrupament escolta
van ser les dependències on va viure i treballar Antoni
Gaudí. Per això, la junta d'obres té previst construir-
hi un espai en memòria de l'arquitecte que reprodueixi
com va viure i treballar.

Barcelona 12/02/2020 ara.cat
La reunió celebrada aquest dimecres entre la
presidenta d'Escoltes Catalans, Júlia Petit, juntament
amb dues de les caps de l'Agrupament Escolta Antoni
Gaudí, amb el president delegat de la Junta
Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps,
s'ha tancat amb un acord per ajornar la sortida del
cau del centre dos mesos més, és a dir, fins al
novembre del 2020. La constructora s'ha compromès
també a guardar el material del cau mentre no disposin
d'una seu definitiva i a analitzar el possible futur
emplaçament.

Manifestació davant la Sagrada Família de l'Agrupament Escolta Antoni Gaudi de Barcelona.





El mes de març es considerava el
més variable dels mesos de l'any; i
és que, situat entre l'hivern i la
primavera sol tenir moltes variacions
de temps.
Fent-se ressò d'aquest sentit la
comparança ens diu:
Tenir set cares com el març,
ser més variable que el març,
i boig com el març,
març i abril, mudances mil.

Els refranys diuen:
Si el març no marceja,
l'abril abrileja.
No hi ha març que no magregi
ni estiu que no pedregui.

Pel voltant de Sant Josep, es
començaven a sembrar patates,
mongetes i blat de moro. Els homes
preparaven la terra i ses dones
sembraven. Era el temps de fer
planter de cols primerenques, s'havia
de fer precisament el primer
divendres de març.
Era el temps de llevar ses males
herbes.
A collir males herbes
me'n vaig anar;
trob una pujadeta,
no en puc pujar;
deu-me la mà,
bon jove,
deu-me la mà;
deu-me-la ben estreta,
si no cauré.
La mà no m'heu donat
i he estrompassat
amb una mala pedra,
m'he obert es cap.

El març era el mes dels
bocs, entraven en relació
amb el diable i li procuraven
adeptes i seguidors. Era el
moment de l'any més propici
per a fer-se bruixot. Així
mateix era el moment de
l'any que el dimoni voltava
més per la terra i que es feia

més perillós i temible.
Pel març,
corre el dimoni
per totes parts.

Vers aquest temps es despertava el porc de
mar, conegut també com truja i per vell marí a
les nostres Illes. El peix del fet que parlem,
deien que vivia més de cent anys. Els vells
pescadors creien que per aquest temps sortia
el peix Nicolau del seu cau del fons de mar i
voltava tota la mar per veure si havia passat
res de nou des de l'any passat, i un cop ho
havia vist tot se'n tornava al seu palau del fons
del mar.

El març és el millor mes per a posar llocades,
és quan les lloques coven millor i treuen més
pollets. Aquesta experiència ha donat origen a
molts de refranys.
Covar més
que una lloca de març.

Dels sants del mes destacarem; Sant Joan de
la Creu; Sant Tomàs d'Aquino; Sant Joan de
Déu, Sant Gregori el Magne. Però el més
important és Sant Josep. El sant patriarca, pare
putatiu de Jesús, durant molt de temps va restar
semioblidat per l'Església occidental, que no li
va concedir la importància fins al segle XIII.
Les nostres àvies per Sant Josep estrenaven
els mirinyacs que tant tipisme van donar a la
moda femenina.

Vers l'any 1845 fou introduït el costum de
celebrar, el dia de Sant Josep, balls de

disfresses costum que va
venir d'Itàlia.

Per Sant Josep
cada oroneta en son indret.
El cant del cucut,
Sant Josep el porta d'abril.
I Sant Pere se l'emporta.
Si per Sant Josep no canta
el cucut, o és mort o s'ha
perdut.

Res més per ara, el mes
de març, parlarem del més.



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.

CARRERS I PLACES DE BISBES A CIUTAT

Us heu aturat a pensar mai quants bisbes
tenen el seu nom al nomenclàtor de Palma?
Doncs vint-i-tres. Alguns d'ells bastant
desconeguts (com el Bisbe González Vallejo
o el Bisbe Gil Muñoz) però també n'hi ha un
dels que recentment ha deixat més bons
records, com és el Bisbe Teodor Úbeda.
Avui parlarem de la plaça del Bisbe Berenguer
de Palou, que popularment coneixem com
"la plaça dels Patins". Està dedicada al Bisbe
Berenguer de Palou II, bisbe de Barcelona i
que participà en la Croada contra Al-Mayûrqa,
armant la host de 99 cavallers i 1.000 peons.

Com a recompensa obtingué 875 cavalleries i 8 molins, que donaren origen a la Baronia
dels Bisbes de Barcelona a Mallorca (Baronia del Pariatge o Baronia d'Andratx). Durant

les operacions de neteja contra els andalusins resistents a l'illa, fou ferit i mutilat d'un
peu.
Aquesta plaça se situa en bona part de l'espai que ocupava el bastió de Jesús, construït
el segle XVI dit també bastió de les Parellades, que era el nom de la zona. El 1767 el
rector de Sant Jaume demanà permís per a fer en aquest lloc uns tancats per a fer-
hi diversions amb animals per tal de recaptar fons per a la façana de l'església. En
un principi es degué aixecar un clos de fusta, però més endavant es construí un altre
tancat d'obra amb galeries i seients de fusta, en el qual es degueren fer bregues de
cans i alguna corrida de toros. El 24 de juny de 1865 s'inaugurà una plaça de toros
(la plaça de toros vella) Quan es va enderrocar el bastió, es va mantenir la
plaça de toros, que estigué en funcionament fins que es va construir la nova
el 1929, enderrocant-se la vella el 1933. A la part pròxima al carrer dels Oms,

es conserven dos arcs de l'aqüeducte de la séquia de ponent que duia l'aigua
a la ciutat baixa. L'orografia va obligar a construir-lo, partia de la séquia principal

que baixava pel carrer de Blanquerna i continuava pel de Sant Miquel, seguint
per darrere els horts del convent de Santa Margalida en una línia pràcticament

recta que coincideix amb la línia de cases on hi ha els dos arcs conservats. Després
continuava pel carrer del Bisbe Campins i travessava l'hort d'en Moranta fins a arribar a l'aljub
del Puig de Sant Pere. Aquesta obra d'enginyeria va ser construïda en el segle XVII per disposició
del virrei i bisbe de Mallorca Tomàs de Rocamora (parlant d'un bisbe ja n'han sortit dos més). En el
començament del segle XX es va anar destruint, tot i que la part de l'hort d'en Moranta va perdurar
pràcticament fins a la urbanització d'aquesta àrea.
El 1931 es va construir el Col·legi Cecili Metel, que durant el franquisme fou la seu del Frente de
Juventudes, organització juvenil de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. El 1970 al
mateix lloc es construí un altre col·legi amb el nom d'Eugenio Lopez i el 2011 canvià la denominació
per l'actual, Col·legi Aina Moll.
A la fotografia que adjuntam podem veure en primer pla l'aqüeducte, la plaça de toros vella i al fons
l'institut Joan Alcover.

Per a més informació o per
l'adquisició d'exemplars (a les llibreries està
exhaurit) enllaçar amb
http://bibiloni.cat/palma



Tous les garcons et les filles
Tous les garçons et
Les filles de mon âge
Se promènent dans la rue deux par deux.
Tous les garçons et les filles de mon âge
Savent bien ce que c'est d'être heureux.
(Refrain)
Et les yeux dans les yeux
Et la main dans la main
Ils s'en vont amoureux
Sans peur du lendemain.
Oui mais moi, je vais seule par les rues,
L'âme en peine,
Oui mais moi, je vais seule,
Car personne ne m'aime.
Mes jours comme mes nuits sont
En tous points pareils,
Sans joies et pleins
D'ennuis personne ne murmure "je t'aime"
À mon oreille.
Tous les garçons et les filles de mon âge
Font ensemble des projets d'avenir.
Tous les garçons et les filles de mon âge
Savent très bien ce qu'aimer veut dire.
(Refrain)
Mes jours comme mes nuits
Sont en tous points pareils,
Sans joies et pleins d'ennuis oh!
Quand donc pour moi brillera le soleil?
Comme les garçons et les filles de mon âge
connaîtrais-je bientôt ce qu'est l'amour?
Comme les garçons et les filles de mon âge
Je me demande quand viendra le jour.
 Où les yeux dans ses yeux, et la main
Dans sa main,
J'aurai le cœur heureux
Sans peur du lendemain.
Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine
Le jour où moi aussi j'aurai
Quelqu'un qui m'aime.

(Traducció lliure al català)
Tots els al·lots i
al·lotes de la meva edat
Es passegen al carrer en parella.
Tots els al·lots i al·lotes de la meva edat
Saben bé el que és ser feliç.
(Tornada)
I mirant-se als ulls
I donant-se la mà
Se'n van enamorats
Sense por del demà.
Sí però jo, vaig sola pels carrers,
L'ànima en pena,
Sí però jo, vaig sola,
Perquè ningú no m'estima.
Els meus dies i les meves nits són
sempre iguals,
Sense alegries i plens
D'avorriments ningú no murmura "t'estim"
A cau orella.
Tots els al·lots i al·lotes de la meva edat
Fan junts projectes de futur.
Tots els al·lots i al·lotes de la meva edat
Saben molt bé el que vol dir estimar.
(Tornada)
Els meus dies i les meves nits
Són sempre iguals,
Sense alegries i plens d'avorriments oh!
Quan idò per a mi brillarà el sol?
Com els al·lots i al·lotes de la meva edat, coneixeré
aviat el que és l'amor?
Com els al·lots i al·lotes de la meva edat
Em deman quan vindrà el dia.
On els seus ulls miraran els meus ulls, i la meva mà
serà a la seva mà,
Tindré el cor feliç
Sense por del demà.
El dia on no tindré ja l'ànima en pena
El dia que jo també tindré
Algú que m'estima.

Qui de la nostra edat no estava enamorat d'una jove al·lota francesa, moderna, dolça, guapa i culta
que cantava unes balades romàntiques de música pop que ens feien sospirar?
Françoise Madeleine Hardy Nasqué a París el 17 de gener de 1944, Hardy va créixer en el 9è districte
de París amb la seva germana més jove Michèle. Les seves primeres influències musicals van ser
dels intèrprets de la chanson francesos Charles Trenet i Cora Vaucaire així com els cantants anglesos
Paul Anka, els Everly Brothers, Cliff Richard, Connie Francis i Marty Wilde que ella escoltava en
l'emissora de ràdio en anglès Ràdio Luxembourg.
Després d'un any a La Sorbona va contestar un anunci de diari que cercava cantants joves. Va signar
el seu primer contracte amb la discogràfica Vogue el novembre de 1961. L'abril de 1962, poc després
de deixar la universitat, va aparèixer la seva primera cançó "Oh Oh Chéri", escrita per Johnny Hallyday
duo. Françoise Hardy, cantautora, model i actriu francesa. Fou la primera cantant "pop" francesa
famosa i és una de les cantants francòfones més conegudes a escala mundial.
El seu disc "Tous les garçons et les filles" esdevingué un gran èxit, liderant la moda de la música,
dita Yé-Yé, a França. Va vendre més d'un milió de còpies.
«Tous les garçons et les filles», gravada el 1962 i és una de les cançons franceses més conegudes.
La lletra parla d'una al·lota que mai conegué l'amor i que espera trobar-lo algun dia.

Escoltau-la a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=32_JUQz_Fb8
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s Dia 02 dilluns: Sopar-Tertúlia.

Hora: 20,00.
Lloc: Cafè Alféizar.

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

Convidada: Sr. MARC FERRÉ ALEMANY, Historiador i Arqueòleg.

Tema: «EL POBLAT TALAIOTIC DE TURASSOT»

Imprescindible confirmar l'assistència
abans del 29 de febrer al tel.: 610605988 (Neus).

MENÚ
Pa amb oli i companatge

Postres

Aigua, vi i cafè o infusió.

Dia 16, dilluns: Reunió de Junta.
Hora: 20:04.
Lloc: Carrer Seminari, 4.

Previsió d’activitats d'abril
Dia 08, dimecres: Sopar de Pasqua.

Dia 15, dimecres: Reunió de Junta.

Dia 23, dijous: Missa de Sant Jordi.

Mes de març 2020

Dia 08, diumenge: Visita guiada al poblat talaiòtic de Turassot i al Santuari de 
Son Corró (Costitx).

Al jaciment del Turassot, un poblat de navetes, s'han fet treballs 
(i es fan encara) de neteja, excavació i restauració des de l’any 2015 gràcies al 
suport de l’Ajuntament de Costitx i el Consell Insular de Mallorca.

El Santuari de Son Corró és un dels conjunts de navetes en més
bon estat de conservació de Mallorca. En aquest lloc es trobàren els caps de toro
de Costitx, tres peces de bronze d'època talaiòtica que representen caps de bou.

Hora: 10:00.
Lloc: Aparcament de l'Observatori de Costix, Camí de Son Bernat, 9.
Preu: 3 euros per persona.

Imprescindible confirmar l’assistència
abans del 6 de març al tel.: 610 605 988 (Neus).


