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Quan l’octubre 
és arribat, 

sembra l’ordi 
i el blat

Noces d’en Toni Salom Moyà i na Catalina Lladó Vidal. 
24 d’octubre de 1955. Noces d’Or!

Octubre
ʼ05

Interessants activitats culturals a Can Gelabert

Llorenç Vallori, president dels Donants de Sang

La 3a Edat cuina un Arròs amb Salseta boníssim!



El personatge misteriós 
del passat número 

era en...

Toni Llabrés

És menor de 30 anys

Exfutbolista (de les categories inferiors)

Dret (no té res a veure amb no estar assegut)

Estatura: + d’1:65 cms. i - d’1:85 cms.

El seu nom i 1r llinatge comencen per R

LES VIDENTSHORÒSCOPS

VERGE 24 agost-23 setembre

ESCORPÍ 24 octubre-22 novembre

BALANCES 24 setembre-23 octubre

LLEÓ 23 juliol-23 agost

PEIXOS 19 febrer-2o març

AQUARI 21 gener-18 febrer

SAGITARI 23 nov.-21 desembre

CAPRICORNI 22 des.-20 gener

CRANC 22 juny-22 juliol

BESSONS 22 maig-21 juny

ARIES 21 març-20 abril

TAURE 21 abril-21 maig

O C I

Salut: Caminau 30’ cada dia, el 
vostre cervell vos ho agrairà.
Amor: Hores baixes en aquesta 
relaciò que acabau d’iniciar.  
Petit consell: Ompliu el temps mort 
estudiant una oposiciò a notari.

Salut: Molèsties a la cara, sòn els 
granets de l’adolescència.
Amor: Heu romput els esquemes, la 
reacciò no serà la que esperàveu.
Petit consell: Invertiu qualque euro 
amb música, que no sigui d’OT. 

Salut: Mal als turmells, una infusiò 
de bledes vos anirà la mar de bé.
Amor: A primera vista, i un per dia, 
durant el que resta de mes.
Petit Consell: Canviau l’expressiò de 
la cara: una rialla.

Salut: Les dents vos daran turments. 
Amanaçau-les amb anar al dentista.
Amor: Vos cremareu per dins si no 
hi posau remei.
Petit Consell: Fes-te la idea que la 
pista d’aterratge passarà pel poble.

Salut: Ets l’enveja de mig poble. 
Estàs radiant. Segueix així..
Amor: No sigau tan monótons. 
Canviau l’estratègia. 
Petit Consell: El pessimisme que vos 
omple no vos durà a cap lloc bo.

Salut: Tens una cosa estranya a la 
cara. Quan t’afaitis et direm que és. 
Amor: Un parell de paraules tendres 
de la vostra boca, fondran el gel.
Petit Consell: Un parell d’excursions 
al mes, no vos rompran cap os.

Salut: Unes varius per les cames vos 
faran xerrar malament. 
Amor: Aquest mes estareu vacunat 
contra el fracàs amoròs. 
Petit Consell: No gasteu alló que no 
teniu.

Salut: Estareu molt bé els dies 
acabas amb dos i tres.
Amor: Feis por, procurau dissimular 
que se vos veuen les “idees”.
Petit Consell: Una bona disculpa a 
temps, fa miracles i no costa res.

Salut: Haureu de lluitar contra la 
cera de les orelles.
Amor: Arribat l’hora de fer-vos la 
gran pregunta. 
Petit Consell: Pujau les escales 
corrent, estalviareu temps.

Salut: Els ulls vos donaran una mala 
passada, tendreu paganyes.
Amor: Una turbulència vos alegrarà 
el dia i la nit, estigau preparat.
Petit Consell: Llegeix aquell llibre 
que et varen regalar.

Salut: Dos iogurts al dia, vos 
ajudaran a millorar el trànsit.
Amor: Hauríeu de domar les vostres 
passions, semblau un salvatge.
Petit Consell: Practica cant, a la 
dutxa de ca teva, per favor.

Salut: Canviau l’aigua de la vostra 
peixera, millorarà el vostre color.
Amor: La mar vos ajudarà a triomfar 
a la cita que tanta por vos fa. 
Petit Consell: Posau una acadèmia 
per donar classes de pesca.
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JAUME POL 

“Jimmy”
Sí, es fan coses al poble!

É
s cert, a Binissalem, evidentment, no ho tenim tot, (com 
passa per tot). Peró una vegada que una persona ha acabat 
la seva jornada laboral, té per escollir.
Sense anar més enfora, mirau aquest mes quants de dinars 
(petites festes) s’han organitzat. O la segona Romeria que 
hi ha prevista per aquest diumenge dia 6 de novembre a 

Sencelles. 
Mirau la qualitat dels concerts que hem pogut disfrutar. El darrer d’ells, 
el de l’Orquestra Simfónica de Balears i el Cor de la Fundaciò Teatre 
Principal, a l’Església Parroquial. 
Fixau-vos bé en la programaciò que s’ha preparat des del Casal de 
Cultura Can Gelabert. Entre les audicions musicals comentades i els 
itineraris patrimonials pels pobles de Mallorca hi ha per passar una 
estona. I en la del Casal de Joves!
I els més menuts no queden enrera, no. Des de la Biblioteca també se’n 
preparen moltes de coses per a ells. Només entre tallers i contacontes, ja 
hi ha per tenir-los ben entretenguts. 
Peró clar, al carrer també es viuen problemes. Successos i delinqüències 
i robatoris; i centres sanitaris que, seguit seguit, han de menester 
reparar, tot i que la intenciò d’equipar els serveis d’atenciò al poble 
també hi sigui.

e d i t o r i a l

Sa fonteta

Binissalem té una fonteta
no sé que li deu passar,
peró molt de temps ja fa

que no en surt ni una goteta.

Jo no sé si és “des secar”
o té sa tuberia embossada,
peró no creis que arreglada

podríem s’aigua tastar?

A més d’aigua no ratjar
li manca també un grifarell,

a sa fonteta que està
just davant can Novell.

Una feineta pendent
és sa font arreglar,

no ho deixem per demà
pose-mos-hi de valent!
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03-10-05. Un home denuncia al seu 
veïnat perquè li rompé el pany de 
l’entrada al pàrking.

04-10-05. Una al·lota denuncia que 
li roben, de dins la seva bossa, 10 
euros, el mòbil i documentaciò, 
mentre era dins un pub del poble.

04-10-05. Roben la cartera amb 
documentaciò de dins un cotxe 
que estava estacionat a la plaça de 
l’església.

10-10-05. Detenguts dos menors de 
foravila per temptativa de robatori 
en varis domicilis dels carrers Selva i 
Antoni Torrandell.

14-10-05. Intervenen més de tres 
quilos de fulla de marihuana (2 
plantes) en el corral d’una casa de 
la zona del futbol. Segons informà 
la policia local, els inquilins feia 
una setmana que havien deixat 
la vivenda, i tot i que han estat 
identifi cats, es desconeix on puguin 
residir ara.

15-10-05. Una al·lota denuncia que li 
roben, de dins la seva fi nca ubicada 
a la zona de Morneta, dos cussons 
de raça Pastor Alemany valorats en 
600 euros.

19-10-05. Denunciat davant el Jutjat 
de Guàrdia un veïnat del poble 
per desobediència als agents de 
l’autoritat després de negar-se a 
autoritzar la inspecciò d’obres que 
estava realitzant dins ca seva.

24-10-05. Rompen els vidres a 
quatre cotxes que estaven aparcats 
dins el pàrking subterrani d’unes 
vivendes del camí de s’Aigua i 
s’emporten vàries pertinences.

24-10-05. Un ca mossegà a una nina 
de sis anys d’edat causant-li greus 
ferides i havent de ser ingressada 
d’urgència a la Unitat de Pediatria de 
Son Dureta. Els fets tengueren lloc 
al carrer Conquistador. El ca no ha 
pogut ser localitzat.

26-10-05. La Policia Local recupera 
un cotxe marca Opel Vectra que 
havia estat robat a Palma.

Aquest mes d’octubre s’han produït 
tres nous robatoris de sacs de 
garroves: dos en un magatzem i un 
en una fi nca del camí de Biniagual.
La policia sospita que puguin tenir 
relaciò amb els altres robatoris.

Accidents
06-10-05. Topen un camiò i un 
turisme en el camí de Son Roig.

15-10-05. Un cotxe xoca contra una 
jardinera al camí de s’Aigua.
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Successos LA NOSTRA 
POBLACIÓ 

setembre i octubre

Naixements
Maria del Carme Rodríguez Barco 
(18-09-05)
Tomeu Rotger Miller (23-09-05)
Maria Conejero Fornés (28-09-05)
Albert Coll Besestri (01-10-05)
Lucía Beledo Balmez (01-10-05) 
Joan Marc Frontera Mena (04-10-05)
Aina Alorda Carbonell (20-10-05)
Adrià Ferrer Garcia (22-10-05)

Noces
Pedro Valcaneras Alorda i Catalina 
Maria Bauzà Planas (06-08-10)
Nicholas Ernst Schurian i Maria 
Aranzazu Ceresuela Braulio 
(12-10-05) 
Danny Earl Skinner i Helga Regina 
Skinner Nacida Bebniarz (22-10-05)
Matias Pol Cirer i Maria Ingla Pol 
(22-10-05)

Defuncions
Antonio Gomila Pascual (30-09-05)
Bartolomé Amengual Villalonga 
(03-10-05)
Karl Wieja (14-10-05)
Isabel Morro Pol (20-10-05)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 29 
d’octubre de 2005.



Dimarts dia 15 de novembre

· Tast Chardonnay
Tast de vins Chardonnay d’Austràlia, Xile, França i Navarra.

  Cal reservar lloc.
  El tast acabarà amb un sopar.
  Consultar el preu.

Festivitat de Tots Sants
El cementeri municipal comptà amb una massiva 
afluència de visitants el dimarts dia 1 de novembre, 
festivitat de Tots Sants. 
Com sempre, se celebrà un missa i tothom portà flors 
als seus familiars difunts.

Mor madò Isabel Morro, de 103 anys d’edat
Si fa un mes publicàvem la notícia de la mort de madó 
Catalina Bestard Pons, una de les persones centenàries 
del poble (101 anys), en aquest número d’octubre hem 
de publicar la trista notícia de la mort d’una altra de les 
persones que havien arribat als cent anys de vida. Ens 
referim a madó Isabel Morro Pol, de 103 anys d’edat, 
qui ens deixà el passat dijous dia 20 d’octubre. El poble 
sempre en guardarà un bon record.

Roben cossiols i deixen una CREU
Un matrimoni resident als pisos ubicats al número 1 del 
carrer Can Julià, denunciaren davant la Guàrdia Civil 
que, sobre les 22:30 hores del dissabte dia 13 d’agost, 
havien desaparegut del pati comunitari de la seva 
vivenda dos cossiols de grans dimensions, i que, una 
hora després, hi deixaren en el seu lloc una creu d’uns 
dos metres d’altària, aproximadament.
Els veïnats no s’expliquen, de cap de les maneres, 
aquest fet insólit ni 
tenen idea de qui 
pugui haver-ne estat 
l’autor o autors.
A tot aixó, afegir que 
un mes abans, un 
veïnat d’aquests pisos, 
ja havia sorprès a dues 
persones intentant 
robar cossiols; si bé, en 
aquella ocasiò no ho 
aconseguiren i fugiren 
per cames. Tampoc no 
es pogué identificar als 
pressumptes lladres. 
La Guàrdia Civil 
segueix investigant el 
cas.
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Sobra andamio
Alguns ciutadans es 
queixen de l’excessiva 
amplària d’aquest 
andamio, ja que 
ocupa quasi la meitat 
del carrer Concepciò, 
un dels carrers més 
transitats del poble 
per cotxes i vianants.
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De les obres des Rasquell
D’aquí a un mes han d’estar 
acabades les obres de reparaciò 
de les canonades d’aigua i del 
clavegueram de la zona des 
Rasquell. Així ho va confirmà la 
Junta de Compensaciò d’aquesta 
urbanitzaciò a l’Ajuntament.
Ara, l’empresa MAB, encarregada 
d’aquestes obres, s’haurà de 
posar mans a la feina per tal de 
posar al dia les observacions que 
feren els tècnics d’urbanisme de 
l’Ajuntament.
Tot aixó ha provocat un gran 
nombre de queixes de nous 
propietaris de cases d’aquesta 
zona, ja que molts d’aquests no 
poden comptar amb la Cèdula 
d’Habitabilitat degut a aquestes 
reparacions que hi ha pendents. 
Respecte a aixó, l’Ajuntament està 
estudiant la possibilitat d’establir 
contractes provissionals de sis 
mesos amb l’empresa GESA, per 
tal que en aquest període de temps 
els propietaris puguin obtindre 
l’esmentada cèdula.

Acte públic del Partit Popular
El dilluns dia 24 d’octubre tengué 
lloc, a can Gelabert, un acte públic 
del PP dins el marc de la campanya 
“Volem Parlar amb Tothom, Volem 
Escoltar a Tothom”, amb la finalitat 
de passar comptes de la feina feta 
pel Govern Balear i escoltar queixes 
i suggerències del seu programa.
Amb aquesta finalitat 
intervengueren Aina Castillo, 
Consellera de Salut del Govern 
Balear; Toni Serra, president de 

S’Institut de Serveis Socials, i 
Jeroni Salom, president del PP de 
Binissalem. Hi assistiren unes 80 
persones i l’acte acabà amb les 
intervencions orals d’uns quinze 
d’aquests assistents, referents a 
aspectes de la política autonómica 
i insular del PP, partit que gestiona 
aquestes administracions.
La Consellera Aina Castillo, anuncià 
que Binissalem comptarà amb el 
servei d’un nou pediatra, millorant 
el nivell assistencial del centre de 
salut de Binissalem. Aixímateix, 
Jeroni Salom va fer un petit 
repàs de les mancances actuals 
de l’Ajuntament de Binissalem, 
i de les subvencions i inversions 
aconseguides per a persones, 
associacions i ajuntament per part 
de S’Institut i del Govern Balear.

Fireta de Nadal a Cas Jai Tit
El dissabte dia 26 de desembre, el 
centre cultural Cas Jai Tit celebrarà 
una nova ediciò de la tradicional 
Fireta de Nadal.
Entre els actes prevists per a 
la diada hi haurà un mercadet, 
on s’hi podran trobar contes i 
llibres, pessebres, pepes, material 
pedagógic, regals per a Nadal i una 
tòmbola. A més, també es comptarà 
amb servei de cafeteria i dinar.
Ja cap al capvespre, de 16 a 17:30 
hores, s’impartiran tallers per a nins 
i nines. I per acabar, a les 19 hores, 
tendrà lloc la cloenda musical de la 
jornada.
Per a més informaciò, tots els 
interessats poden cridar al telèfon 
971 886 200.

Mercadet d’aus, suspès
Després de les mesures preses pel 
Govern davant la possible arribada 
de l’anomenada Grip Aviar, de no 
poder portar gallines i altres aus 
a mercats o fires, el mercadet de 
petits ocells, que se celebrava el 
primer dissabte de cada mes,  a 
la plaça de l’església, ha quedat 
provissionalment suspès fins a nova 
ordre.

Campionat de cavalls
El genet Miquel Àngel Carreras 
aconseguí varis premis en el XXI 
campionat de Balears de cavalls de 
pura raça dins la modalidat de raça 
espanyola, competiciò disputada a 
Inca amb motiu de les fires.
El seu germà Toni i un altre 
binissalemer, en Joan Villalonga 
Villalonga, també hi participaren.

Apunt: Bunyols
Definitivament les festes de les Verges 
s’han caracteritzat per una major 
presència de menjadors de bunyols 
que de cantaires de serenates.

AambS
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Després de ser vermats els darrers 
quilos de Manto Negre, el divendres 
dia 14 d’octubre es donava per 
finalitzada la temporada de verema 
d’enguany.
 Les dades definitives que se 
n’extreuen de l’informe estadístic 
del Consell Regulador de la D.O. 
indiquen que la superfície total 
de vinyes inscrites és de 596,74 
hectàrees, un 6% més que el 2004. 
Tot i que dels 153 viticultors, sols 126 
entregaren, total o parcialment, la 
seva collita als quinze cellers. Així es 
dedueix que la superfície total dels 
pagesos que han entregat el seu 
rém ha estat de 529,75 hectàrees.
 La producciò total entregada ha 
estat de 2.935.000 quilos de raïm 
(inclosos els 976.945 quilos collits 
a màquina), dels quals 2.362.351 
quilos (un 80%) corresponen a 
varietats negres i 572.649 a varietats 
blanques.
 Aquestes quantitats suposen un 
nou rècord productiu i un increment 
de producciò de més d’un 30% 
respecte de la passada collita.
A pesar que quasi totes les 
varietats han incrementat el seu 
nivell productiu, destaquen sobre 
la resta el Moll o Premsal Blanc i 
Chardonnay en les blanques i la 
Syrah en les negres.
 Les poques precipitacions, 
l’absència de vent i la rosada sobre 
els raïms sòn factors que han influït 
i provocat una pèrdua de producciò.
 Les varietats més primerenques 
se vermaren amb una excel·lent 
sanitat  i un bon índex de 
maduraciò, dades aquestes que 
resumeixen la collita del 2005 amb 
un nou rècord de quantitat i amb 
una qualitat irregular.
 Finalment, destacar que dos 
nous cellers han sol·licitat la seva 
inscripciò al Consell Regulador de la 
Denominaciò d’Origen Binissalem 
Mallorca.

AambS

Vermats tres milions de quilos de raïm
Dos nous cellers han sol·licitat la seva inscripciò a la D.O.

Gràfic 2. Quantitat de raïm per varietats i per quilos

Gràfic 1. Quantitat de raïm per varietats i per hectàrees
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El TDA-H és 
un trastorn 
relativament de 
moda, afecta a un 
5% de la poblaciò 
infantil, encara que 
sovint s’utilitza 
per justificar 
determinats 

comportaments. 
Símptomes comuns (no sempre es 
presenten de forma conjunta):

1- Problemes atencionals. 
Incapacitat per mantenir l’atenciò 
sobre la mateixa tasca durant molt 
de temps, fins i tot en activitats 
lúdiques.  

2- Comportament impulsiu. 
Es precipiten en les respotes. 

3- Hiperactivitat. 
Falta de control motor. 

Altres problemes associats: 
dificultats d’aprenentatge, 
problemes de comportament, 
ansietat, etc.

Diagnòstic. Dirigir-se al tutor/a 
del seu fill/a, aquest/a vos remetrà 
als especialistes del centre, qui els 
informaran de les passes a realitzar. 
Serà necessari concretar quina és la 
base de les dificultats de l’infant: 
· Trastorn de base neurobiològica. 
Desequilibri entre dos importants 
neurotransmissors cerebrals. 
Aquests sòn responsables de 
l’autocontrol i la inhibiciò del 
comportament. Va agafant força la 
tesi de la transmissiò hereditària i/o 
genètica.
· Problemàtica semblant al TDA-
H peró que té com a base factors 
socioeducatius/ambientals. És molt 
freqüent confondre el TDA-H amb 
altres patologies.

 · Intervenció. El millor serà 
consensuar entre l’escola, la família 
i els especialistes qualsevol de les 
actuacions que es vulguin dur a 
terme, per tal d’anar en una mateixa 
línea. El tratament haurà de ser 
multidisciplinar i dependrà de cada 
cas en concret, dels símptomes, del 
tipus i la gravetat dels problemes 
associats, etc. Un protocol 
estàndard podria ser: 
– l’ús d’un psicofàrmac. Sòn 
fàrmacs estimulants (algunes 
vegades s’utilitzen antidepressius) 
que regulen el nivell dels 
neurotransmissors cerebrals. 
El fàrmac és fonamental 
per aconseguir normalitzar 
comportaments molt alterats que 
impedeixen qualsevol tipus de feina 
amb l’infant.
– intervenciò dins l’àmbit escolar 
(mesures de suport)
– entrenament i assessorament a 
pares; pautes educatives adequades 
i maneig de conductes problema.
– intervenciò amb el propi 
nin (fomentar la capacitat 
d’autocontrol, la resoluciò de 
problemes, desenvolupament de 
processos d’afrontament, generar 
autoinstruccions, interacciò social, 
millora de l’autoestima, etc.)
 Esper que esteu una mica més 
situats i aprofiteu per resoldre totes 
aquelles dubtes que teniu. Per a 
qualsevol cosa ...

Anabel González
Tècnica Educativa de l’Ajuntament  

de Binissalem

Anabel González

Coneguem una mica més el TDA-H
Trastorn per dèficit d’atenciò amb o sense hiperactivitat

Informació municipal. EDUCACIÓ INFANTIL De l’Institut d’ESO
Després de complir-se el primer mes 
de vida al nou Institut d’ESO, sembla 
que la situaciò es va normalitzant 
i els horaris, classes i activitats 
acadèmiques van fent el seu camí 
rutinari i propi del dia a dia.
Com en tots els centres educatius 
o escolars que sòn estrenats, els 
nervis propis de les primeres 
setmanes, entre l’alumnat, per tal 
d’adaptar-se al lloc sempre hi sòn 
presents. Peró ara –segons afirma el 
director Biel Fiol– aquesta situaciò 
s’ha anat calmant i es viu una major 
tranquilitat. Tot i que reconeix que 
hi ha un grup reduït d’alumnes amb 
problemes d’adaptació a l’escola.
 Per altre lloc, el dijous dia 13 
d’octubre va tenir lloc la primera 
Assemblea General de Pares, 
on es parlà de la constituciò de 
l’Associació de Pares, respecte de 
la qual el dia 18 se n’aprovaren els 
estatuts i s’elegí la junta directiva.
I una de les primeres propostes que 
sorgides d’aquesta entitat ha estat 
la de crear un fons de llibres per 
reutilitzar-los cada any i estalviar-se 
així la compra de llibres nous.
Per la seva part, l’Ajuntament de 
Binissalem té interés en promoure 
activitats d’aquest estil.
 D’altra banda, Biel Fiol també 
afirma que  l’institut, a poc a poc, 
es va equipant, i a hores d’ara ja 
es disposa d’un 60% del material 
didàctic que hi havia previst. Ja hi 
ha ordenadors suficients a l’aula 
d’informàtica peró, en canvi, encara 
no és així per a la tasca de gestiò i 
professorat.
 L’edifici ja disposa de telèfon i 
fax i s’espera poder disposar, aviat, 
de línia ADSL i correu electrònic.
Pel que fa al mobiliari, aquest 
segueix arribant, tot i que la vaga de 
transports ha afectat un poc.
 L’empresa constructora ha 
creat un passadís que comunica 
fàcilment el centre de l’institut amb 
el pati i, ja per acabar, sembla que el 
problema greu està en l’equipament 
elèctric, ja que GESA ha d’instal·lar 
un transformador i encara ara 
no ha començat ni se sap quan 
començarà.
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Dinars socials i solidaris
Unes 250 persones assistiren, el 
diumenge 9 d’octubre, al dinar de 
paella que organitzà L’ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER 
(de Binissalem) a Cas Pellers.
Els 1.800 euros recaptats seran 
destinats a projectes en la lluita 
contra aquesta malaltia.
Després del dinar varen tenir lloc 
els sortejos de diferents productes, 
molts dels quals havien estat 
regalats per comerços del poble. 
D’altra banda, destacar la 
funcionalitat de Cas Pellers que, 
a poc a poc, va fent camí i obrint 
les seves portes a actes socials 
com aquest; culturals com sòn les 
contínues exposicions que s’hi duen 
a terme, o de caire festiu com va 
ser la presentaciò de les passades 
Festes des Vermar als mitjans de 
comunicaciò. I tot, gràcies a la bona 
tasca duita a terme pel binissalemer 
Paco Pol Arrom, de can Larí.
Des de l’Associaciò es vol fer un 
especial agraïment a Maria Cànaves 
(cantant), carnisseries ca na Gori 
i can Puig, SYP, Pizá, Salom i 

Lladò, Instal·lacions Binissalem, 
Foto Sans, ferreteria can Lòpez, 
perruqueria Oliva, Farmàcia de 
la plaça, cortinatges Fina, Stil 
Jove (Inca), Imagine, bar s’Hotel, 
bar Americano, Es Racò de na 
Bàrbara, forns Tres Germanes, 
Nou i de Pórtol, pastisseries can 
Manolo i Dolç i Salat, Tercera Edat 
de Binissalem, Cati Morro, Maria 
Teresa Moyà, Margalida Crespí, a 
tots els particulars que col·laboraren 
amb donacions i amb la seva 
assistència i al Casal de Cas Pellers.

Un altre dinar benèfic, aquest pic a 
favor de L’ASSOCIACIÓ BALEAR 
D’ESCLEROSI MÚLTIPLE, va ser 
el que se celebrà el diumenge dia 
16 d’octubre a la zona del camp 
municipal d’esports.
Al mateix hi assistiren més de 150 
persones, podent disfrutar, tots 
els al·lots que ho volguessin, de la 
pràctica de diferents esports com 
tennis, bàsquet, escacs, futbol, 
petanca...
La Diada comptà amb el patrocini 
i col·laboraciò dels Ajuntaments 
de Binissalem i d’Alarò i del Club 
d’Esplai Binitrui.

I el tercer dinar d’aquest mes 
d’octubre fou el de L’ARRÒS AMB 
SALSETA, que enguany, en la seva 
quarta ediciò, va ser cuinat per 
L’ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA 
EDAT i comptà, com sempre, amb el 
patrocini de l’Ajuntament.
Un dinar propi d’aquests mesos, 
d’hivern i que, celebrat com de 
costum a la zona de ca n’Arabí, 
comptà amb l’assistència de més 
de 300 persones. El bon temps 
acompanyà i féu encara més 
agradable la jornada.
35 quilos d’Arrós, 25 de fetge, 
16 de xuia, 33 de magre, un bon 
picadillo, un bon brou, un grapat 
d’herbes aromàtiques, entre molts 
d’altres ingredients, i com no, la 
mà d’unes cuineres i cuiners prou 
experimentats, sòn els secrets 
perquè aquest Arrós amb Salseta 
–un plat (només) típic al nostre 
poble– sortís així de bo.
I per quedar amb bon gust de boca, 
un tassonet de vi negre de Son Roig 
i un bocinet d’ensaïmada feta als 
nostres forns. Tot per tres euros. 
No és pagat!!

Trobada de la Tuna de Binissalem
En el passat número del mes de juny publicàrem, en 
la contraportada (secciò dedicada a fotos antigues de 
la gent del poble), una fotografia de l’antiga Tuna de 
Binissalem dels anys seixanta; una agrupaciò musical 
composta per una trentena de persones que realitzava 
actuacions per tot arreu. De fet, la fotografia del mes 
de juny corresponia a una actuaciò duita a terme a 
Barcelona.
Ara, després de molts d’anys, la Tuna es tornà a reunir, 
aquesta vegada en un dinar de germanor celebrat, el 
diumenge dia 23 d’octubre, al restaurant can Sito. I 
allà, entre records i enyorances, es pogueren tornar 
a escoltar unes quantes d’aquelles cançons que feren 
guanyar-se els aplaudiments de la resta de persones 
presents, aquell diumenge, al restaurant.

AambS
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Cafeteria Can Mateu

Ha complit deu anys! 
Era el 1995 quan en Mateu Socias 
(pare), després de dur uns anys 
el bar del futbol, es decidí a obrir 
un nou bar al carrer Antoni Maria 
Alcover, un barri en el qual no hi 
havia cap cafè. I aquest fou un 
dels factors que ajudaren a que el 
negoci tengués bona arrancada.
Ara el bar ha passat a mans del fill, 
Mateu Socias Sansò, de 37 anys, 
qui a pesar de ser natural de Palma 
fa vint anys que viu al poble.

Amb ell hi treballen una 
camarera i una cuinera, havent 
estat necessària la incorporaciò 
d’aquesta darrera degut a 
l’arribada massiva de gent de 
fora vila, cosa que, sens dubte, ha 
afavorit el negoci. L’especialitat 
sòn els variats, berenars i menjars 
a la planxa.
Per altre lloc, també cal recordar 
que els primers anys Can Mateu 
fou seu de la Penya Barcelonista, 
i de fet, ha continuat sient un bar 
molt futboler, sobretot aquests 
darrers anys amb els partits del 
Real Mallorca.
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D’Ucraïna

La crisi económica que es viu a Ucraïna fou el 
condicionant que portà el matrimoni format per Valery 
i Larysa Dulba, ambdòs de 39 anys d’edat, cap a terres 
mallorquines. 
Després de viure dos anys a Palma, ara en fa quatre 
que resideixen aquí al poble.
Ell treballa en una pedrera de Binissalem i ella, des de 
fa un any i mig, de camarera en el bar Americano. 
Al principi s’instal·laren en una vivenda ubicada al 
camí de s’Aigua. Ara viuen en una casa situada a les 
afores del poble, a prop del lloc de treball de Valery.
Evidentment, el principal motiu que condicionà la 
sortida del seu país no va ser altre que cercar feina per 
poder tirar endavant.
 Ens conten que durant la seva estància uns anys a 
Palma, va ser allà on conegueren a un home del poble 
–també resident a la capital– a qui sempre estaran 
molt agraïts, ja que els ajudà, en tot moment, a trobar 
feina i casa de lloguer i, en el fons, fou gràcies a ell que 
acabaren descobrint i venint a viure a Binissalem.
I de Binissalem –comenta na Larysa– en destaquen 
el fet que sigui un lloc molt acollidor, on tothom es 
coneix, més segur i més sà que un lloc gran com és 
Palma. De fet –remarquen– en el seu país també feien 
vida en un poble petit que es diu Kostopol.
Allà hi tenen les seves dues filles, de 15 i 13 anys 
d’edat, a pesar que les dues també visquessin aquí un 
any i cursassin estudis al col·legi públic Nostra Senyora 
de Robines peró al final decidissin tornar al seu país 
d’origen perquè les costava adaptar-se a la nova vida i 
a l’aprenentatge, a l’escola, dels nous idiomes català i 
castellà.
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Arròs amb Salseta

Ingredients (per a 4 persones)
400 grs. d’arrós, 400 grs. de fetge de porc, 400 grs. de 
llom de porc, 2 tallades de xuia, 1 botifarrò, 1 tros de 
llonganissa, 1 ceba, 2 tomàtigues de ramallet, espècies 
(pebre bo, nou noscada, entre d’altres), oli, sal, una 
llesca de pa moreno, vinagre, 3 alls, bessons d’ametlla, 
mitja poma i herbes com poden ser: julivert, moreduix, 
senyorida, cost... Pel brou: os de bou i una gallina.

Preparació
Fer tallades petites la xuia, el llom i el fetge, ceba, 
tomàtiga, botifarrò i llonganissa, i posar-ho tot a sofregir 
dins una olla amb un poc d’oli.
Mentres es va sofregint s’hi pot anar posant el pebre 
bo, la sal, la nou noscada. S’hi afegirà un poc d’aigua (i 
millor si hi ha un poc de brou).
Durant aquest temps (20 minuts, aproximadament), 
es pot anar preparant el picadillo amb una tallada de 
fetge torrada, la llesca de pa moreno torrat mullada en 
vinagre, una tallada de fetge cruu, tres alls torrats, una 
tomàtiga de ramallet torrada, bessons d’ametlla, mitja 
poma, julivert, moreduix, senyorida i cost.
Després, aixó es mesclarà dins l’olla i s’anirà remanant 
durant uns 10 minuts, fi ns que sigui cuit. Finalment, es 
bullirà l’arrós amb el brou i a servir!

Un plat ben nostre

Celler: Vins Nadal 
DO / Zona: Vi de la Terra-
Illes Balears 
Tipus de vi: Negre amb 
criança 
Graduació (% vol.): 13,5%
Any: 2003
Varietats: 100% Sirà

Elaboració: Criança en 
botes de roure americà i 
12 mesos en botella. 

Fase visual: 
Capa d’intensitat alta i 
molt cobert. 
Color picota, net i brillant.
Al menisc s’aprecien 
notes violàcies que 
denoten la seva joventut.
Deixa la copa impregnada 
de color morat, que ens 
indica que encara li queda 
evoluciò.

De lenta i llarga llàgrima, ens delata el seu, notable, 
contingut alcohólic.

Fase olfactiva: 
Està tancat i no ens deixa gaudir de les seves aromes.
Necessita decantar abans del seu consum, una hora 
aproximadament.
En copa agitada, surten aromes de fruites vermelles, 
com la grosella negra i els gerds.

Fase gustativa: 
Molt astringent, un atac molt potent, deixa la boca seca.

Suggeriment: 
Es gaudirà d’aquest vi en la seva plenitud si es guarda la 
botella uns 12 mesos (si hi ha paciència).

Preu: 19,50 euros

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament   971 88 65 58

Mancomunitat des Raiguer 971 87 04 09

Policia Local   971 51 11 26

Bombers   085

Emergències   112

Centre de Salut   971 51 10 04

Urgències   971 88 62 44 - 062

Farmàcia (plaça de l’església) 971 87 00 30

Farmàcia (carrer des Reg)  971 88 65 14 

Correus    971 51 10 51

Can Gelabert   971 88 65 31

Biblioteca Municipal  971 87 04 86

Camp Municipal d’Esports 971 87 01 27

Venc Opel Astra, turbo diésel. Cinc portes, Full Equip. 
Cinc anys d’antiguitat. Preu: 9.000 euros. 629 082 052

Professora d’anglès titulada dòna classes, individuals o 
en grup, a nins i adults. Telèfon: 647 468 340.

Venc cussons raça Golden Retriever. Preu: mascles a 300 
euros i femelles a 350 euros. Móbil: 630 802 404.

Venc billar americà, amb tapissat nou. Molt bon estat. 
Preu a convenir: Telèfon: 971 51 17 05.

Es lloguen aparcaments de cotxe i moto, al preu de 30 i 
10 euros cada un. C/Arxiduc Lluís Salvador. 971 51 11 69.

Home s’ofereix per fer tot tipus de treballs de poda i 
jardineria. Telèfon: 971 88 64 46. Demanar per en Pep.

Es lloga local comercial, ampli, amb molt bon estat, 
situat al camí de s’Aigua. Preu a convenir. 617 382 418.

Home s’ofereix per fer jardins i corrals nets. Telèfon de 
contacte: 670 610 026. Demanar per en Jaume Fiol.

Dona cerca feina de cuidar nins, adults o majors, al preu 
de 6 euros l’hora. 670 610 026. Nena Ayoui.

compra -vende s

Ofertes!

Venc taula antiga, de fusta de sepí vell, restaurada. Molt 
bon estat. 90 x 130 cms. Preu a convenir. 971 51 23 64.

Es lloga aparcament de cotxe al carrer Germanies, s/n 
(antic xalet de can Morey). Preu a convenir: 620 554 776

SYRHA 110
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Mercadet de segona mà 
El dissabte dia 29 d’octubre, Can 
Gelabert tornà a viure una nova 
ediciò del ja tradicional mercadet 
de segona mà. 
Una vintena de punts de venda 
s’instal·laren a la planta baixa del 
Casal, oferint a curiosos i visitants 
tot tipus d’objectes i material; 
des de mobles, roba, antiguitats, 
bijuteria, fi ns a bunyols o panades.
En conclusiò, una diada que sempre 
serveix de bon motiu per fer un voltí 
pel nostre estimat Casal de Cultura.

El Casal de Cultura Can Gelabert ha 
preparat una magnífi ca programaciò 
d’actes per a aquest novembre i per 
als primers mesos del 2006.
 Així, la jove parella de músics 
recentment instal·lats al poble, 
Guillem Femenias i Marta Ambròs, 
oferiran una sèrie d’AUDICIONS 
COMENTADES les quals pretenen 
ser una introducciò al coneixement 
de la música, a través de les obres 
dels grans compositors, des del 
segle XVI fi ns als nostres dies.
 La primera d’elles va tenir lloc 
el passat 2 de novembre, en la 
qual el tema tractat varen ser els 
esdeveniments histórics i musicals a 
la societat del segle XVIII.
 El dimecres 9 tocarà el torn a 
la Sonata i l’estructura dels seus 
moviments.
 En la tercera audiciò, el dimecres 
dia 16, el tema a exposar serà el 
concert per a instrument solista i 
orquestra. I la Simfonia i l’ópera 
de Mozart, en la quarta i cinquena 
audiciò, respectivament, els dies 23 i 
30 de novembre.
Cal recordar que totes les audicions 
començaran a les 20:00 hores.

Un altre acte –o conjunt d’actes– 
que hi ha preparats, sòn els 
ITINERARIS PATRIMONIALS pels 
pobles de Mallorca.
 D’aquesta manera, el prestigiòs 
Museu de Mallorca serà el primer 
lloc a visitar dels set que hi ha 
prevists, i serà el dissabte dia 5 de 
novembre.
 El Museu Castell de Sant Carles 
de Palma, és el segon escenari per 
on tots els interessats hi podran 
fer una volta. Serà el dissabte 3 de 
desembre.
 Una visita patrimonial a 
Pollença, passant per l’antiga 
tafona, el convent de Santo 
Domingo, l’Església Parroquial, etc., 
és el tercer itinerari del que es podrà 
disfrutar el dissabte dia 14 de gener 
de 2006.
 Un lloc tan emblemàtic com és el 
Castell de Bellver no hi podia faltar 
entre aquests itineraris. Serà el dia 4 
de febrer.

 En cinquè lloc, el dissabte dia 5 
de març, ni més ni manco que un 
esplèndid viatge a Roma, del que 
encara hi ha informaciò pendent.
 I si anàrem fi ns a Pollença, 
perquè no anar fi ns a Alcúdia i la 
seva ciutat de Pollentia, el seu teatre 
romà, les seves Murades i més? Serà 
el dissabte dia 1 d’abril.
 Tancarà els itinerairs una visita 
patrimonial al poble Manacor i a la 
seva Torre dels Enagistes, datada 
del segle XIV-XV. Serà el dissabte 
dia 6 de maig.

D’altra banda, el dissabte 12 de 
novembre també tendrà lloc 
la inauguraciò de dues noves 
EXPOSICIONS de dos grans artistes 
com sòn en Joan Riera Ferrari i 
en Pascual de Cabo González, 
aquest darrer guanyador del passat 
Certamen Internacional de Pintura.
Les exposicions es podran visitar 
fi ns l’11 de desembre.

Exposició

LLORENÇ REUS
El pintor binissalemer, Llorenç Reus, 
realitzarà una exposiciò  de pintures 
damunt paper sobre temes del 
Camí de Santiago.
La Mostra es podrà visitar a la sala 
d’exposicions de Sa Nostra dels dies 
25 de novembre al 4 de desembre. 
La inauguraciò tendrà lloc el 
divendres dia 25 de novembre a les 
18:00 hores. L’horari de visites serà 
de dilluns a dissabte, de 18 a 21h i 
els diumenges de 10 a 13h i de 18 a 
21h.
El pintor feia temps que no 
realitzava cap exposiciò al poble i 
en aquesta, mostrarà part de la seva 
obra més recent.

Bosc de Roncesvalles a la tardor 
(Camí de Santiago)

Audicions, Itineraris, exposicions i... mercaderies

Contrabandistes
Quina cançó cantarem
que tots la sapiguem?

La dels contrabandistes.
Passarem la closa,
deixarem la pleta,
xaparem la rota,
llavors el torrent
obrirà les barres

en fer-se barranc,
alens i alens

de por i de ràbia
i de cansament.

El pa i la sal
va dins aquest sac,

demà al·lots i al·lotes
podrem berenar

i dins qualque fosca
rebentar cafè

amb un raig de canya
tornada aiguardent
per un llarg miracle
que la fa fer llépola

de llum transparent.

Vaja vega
A cada bel un brau,
a cada bri un buf,
a cada baf encens,
a cada ras un buit.
A cada res un molt

i a cada mòlt, espès.
A cada anyell la pell

que estava pla el bres.
A cada rai un peix,

a cada raïm un gra,
a cada gra un granot.

Quan pec no pac i puc
un poc i qualque pic

ric-rac em fa el xorrac
amb barres de xoric.

Ai, si jo fóra ric,
passaries poc fum

de fam i gens de fems
tendries per Nadal.

Pomada en els cabells
i una mica en els dits

rosats per mor del frec
dels infl ats cercadits.

Guillem d’Efak
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Novel·la, poesia, música i... visites villalonguianes

Aquest darrer mes d’octubre ha 
estat marcat pel protagonisme dels 
premis literaris, entre d’altres, el 
Nobel atorgat al gran dramaturg 
anglès Harold Pinter; el Príncep 
d’Astúries, atorgat a la gran 
escriptora brasilera Nélida Piñon; 
i el no exempt de polèmica, Premi 
Planeta, guanyat per l’escriptora 
mallorquina Maria de la Pau Janer. 
Abans que aquesta esmentada 
polèmica esclatés, l’escriptora va 
visitar la Casa Museu per oferir-nos 
una conferència inserida en el cicle 
“en trànsit” i ens parlà sobre les 
seves influències més importants 
a la seva obra. El dimarts dia 11 
va ser una vetllada amena per al 
públic assistent que quan li demanà 
pel seu darrer llibre Maria de la 
Pau omplí el vespre d’una vaga de 
misteri... 

El dia 20 del mateix vàrem poder 
fruir amb el recital de poesia que 
ens oferí Josep Lluís Aguiló. Sempre 
és un plaer que el mateix autor ens 
ofereixi l’oportunitat de saber les 
seves opinions personals sobre els 
seus poemes. Tot i que Aguilò llegí 
poemes dels seus tres darrers títols 
es centrà sobretot a Monstres que 
s’ha reeditat amb cara nova: mateix 
contingut, diferent continent.
 En octubre la Casa Museu 
conclourà les seves activitats amb 
un gran concert líric organitzat 
conjuntament amb la Fundaciò del 
Teatre Principal, el departament de 
Cultura del CIM i l’Ajuntament de 
Binissalem.
 Vos esperam a tots, en aquesta 
que és la vostra casa, el proper 
mes de novembre per a escoltar 
a Sebastià Bennàssar i a Miquel 
López Crespí. I qui sap si no vos 
animau a venir a les passejades 
villalonguianes a París!

Casa Museu Llorenç Villalonga

Aquest mes d’octubre familiars de don Llorenç visitaren can Sabater. Na Maria Rosa 
Gómez de Bosch, casada amb Miquel, fill bessó de na Maria (germana d’en Llorenç 
Villalonga) i d’en Bartomeu Bosch Roca, i la seva filla, Carmen Bosch Gómez. A baix, el 
poeta Josep Lluís Aguiló, amb la directora de la Casa Museu.



 OCTUBRE 2005 < 22 >  ARRÒS AMB SALSETA  OCTUBRE 2005 < 23 >  ARRÒS AMB SALSETA

c u l t u r a

Novetats a la Biblioteca

Llibres Infantils
L’Ós de l’avi. Autor: Neil Reed
Gran llibre de l’estrella de la Laura. 
Autora:  Laus Baumgart
Martina Ratolina i les estrelles. 
Autora: Kenneth Steven
El Vi. Autora: Teresa Sabaté
El sucre. Autora: Teresa Sabaté
L’Oli. Autora: Teresa Sabaté
La Llet. Autora: Teresa Sabaté
La Mel. Autora: Teresa Sabaté
La Sal. Autora: Teresa Sabaté
El Pa. Autora: Teresa Sabaté
Bricolaje para niños. 
Autora: Catherine y Remy Lafarge
El Llibre de la Festa. 
Autora:Isabelle Bochot
Cuinar, és divertit. 
Autor:José Ramón Zueco
A la cuina amb les tres bessones. 
Autora:Roser Capdevila
Hoy cocino yo. Platos sabrosos y 
fáciles. Autora: Amanda Grant
Memòries d’Idhun II.Tríada. 
Autora: Laura 
García Gallego
Molly Moon, 
viatja a través del 
temps. Autora: 
Georgia Byng

Novel·les
La Diosa del pubis azul. 
Autor Espido Freire
La Historiadora.
Autora: Elizabeth 
Kostova
El Viaje de las 
palabras. 
Autora: Clara Uson
Estat de Por. 
Autor: Michale 
Crichton
Perro Callejero. Autor: Martín Amis
Bomarzo. Autor: Lainez Mujica

DVD’s Adults
Reinas
La intérprete

CD’s
Automatic-imperfection. Marlango
Ahora piden tu cabeza. Ariel Rot
Wildfl ower. Sheryl Crow
Hide from the sun. The  Rasmus
El Club de los vivos.Turistas
Catching Teles. Jaime Cullum
Home. The Corrs
Crazy Horse. Neil Young

ACTIVITATS

· Dimarts dia 15 de novembre a les 18:00h. 
Contacontes d’Andersen a càrrec de Paula 
Rodríguez.

· Dimarts dia 22 de novembre a les 20:00h. 
Somiant fades (contacontes per adults) a 
càrrec de Paula Rodríguez.

· Dijous dia 24 de novembre a les 18:00h. 
Cuinam amb les Tres Bessones. Taller 
de cuina per infants a partir de 6 anys. 
Inscripciò fi ns dia 22 de novembre. Places 
limitades.

CORTÉS, VAJA ASSASSÍ ... !!!

El 15 de juliol de 2001 és per a mi 
una data mítica, ja que els deus 
m’obsequiaren, com a contrapartida 
a la gran desventura que havia 
viscut, amb un concert del meu 
ídol a terres del sud. I cap a la bella 
ciutat de Jerez, i amb l’ajut d’un bon 
amic, vaig tornar a partir. Per a un 
que ja ha vist i acaba de veure la 
mort de ben a prop i en sent el seu 
dolor irremeiable, ZUMA s’esdevé 
símbol del cant a la llibertat de 
l’indígena contra els qui segueixen 
sustentant homicidis en nom de 
quatre pedaços bruts. Per aixó, 
servidor –com altres– només 
celebra dormint un poc més del 
compte la festa nacional, véngui 
d’on véngui. Don’t cry, no tears 
fou també el primer missatge que 
Young ens llançà als qui estàvem un 
poc inquiets per l’emociò, tot just 
abans d’iniciar-se l’huracà creatiu 
de tan bella nit. El mateix Lou Reed 
es reconcilià amb el de la part oest 
a partir d’aquesta obra tan ben 
signada per les guitarres de CRAZY 
HORSE, que ja anunciava els temps 
futurs de l’època bestial del Rust 
never sleeps. Mai havia escoltat res 
de tan bo i esgarrifant com Danger 
Bird –digué el pes pesat de la Velvet. 
La imperfecciò de Neil el fa molt 
humà, i aixó és perfecte. Ara que el 
llop ferotge ha tornat a desplegar tot 
l’arsenal, ferint de mort el paisatge 
illenc, cal tornar a parlar clar i 
llampant des de la Reserva, acusant 
també d’assassinat als qui perpetren 
tanta barbàrie en nom i número 
d’unes poques comptes corrents.

tgomil@…salvem Mallorca !!!
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c u l t u r a

Deïficació de la 
Música

El 30 d’octubre, en 
remembrança de 
Llorenç Villalonga, 
acomplerts el 25 
anys de la seva 
mort, l’Orquestra 

Simfónica de les Balears “Ciutat 
de Palma” i el Cor de la Fundaciò 
Teatre Principal, amb la batuta de 
Francesc Bonnín, acaben d’oferir-
nos un concert de la màxima 
categoria. El conjunt íntegre de 
l’orquestra i el cor reunia un 
centenar de músics: cantaires 
i instrumentistes en proporciò 
d’equivalència. L’argument d’unitat 
consistia en fragments d’ópera 
adequats per al cor i l’orquestra. 
S’han elegit seqüències de color 
popular (diguem-ho així), summes 
exquisitats del segle XIX, degudes 
a Pietro Mascagni, George Bizet, 
Giuseppe Verdi, Jacques Offenbach, 
Charles Gounod i Arrigo Boito. 
En dues hores de concert, la nau 
de la parróquia era deïficada per 
la música, sia per la solemnitat de 
les peces, sia per la qualificaciò 
interpretativa dels mestres o 
l’aconseguit ajust de veus 

en abundància. Cal tenir en 
consideraciò el tempus emotiu, in 
crescendo la segona part, a l’impuls 
de Verdi, assuavit en Offenbach,  
peró duit al màxim d’elevaciò en els 
fragments ultraterrenals de Gounod, 
amb el Faust, i de Boito, que, en el 
próleg del Mefistofele, presenta les 
falangi celesti, que exulten, elevant-
se de la terra al blau, amb l’himne 
Ave Signor degli angeli e dei santi..., 
dall’eterna armonia dell’universo,      
tot precedint la conclusiò victorejant 

del públic. Sien reconegudes les 
aportacions coincidents del Consell 
de Mallorca i Govern Balear (a 
través de les respectives Fundaciò 
del Teatre Principal, Fundaciò 
Casa Museu Llorenç Villalonga i 
Orquestra Simfónica de Balears 
“Ciutat de Palma”), la d’IBATUR i les 
no menys efectives col·laboracions 
de l’Ajuntament de Binissalem i 
de la Parróquia Santa Maria de 
Robines.

Joan Escanelles

Curmetratge a Can Tiró
Sembla que la casa de Can Tirò ha entrat amb bon peu 
en el mòn del cinema. Si el mes d’agost fou escenari 
d’una ficciò del programa Parlant en Plata, que emet 
TVE Balears, els dies 29, 30, 31 i 1 ho ha estat de la 
filmaciò del curtmetratge “Preludio”, dirigit per Elsa 
González. Un thriller de terror psicológic en el qual el 
personatge principal es veu afectat per un quadre.

En el guiò hi ha 
pres part també en 
Jaume Masegosa i 
com a ajudant de 
direcciò en Toni 
Bestard, qui ha 
dirigit curtmetratges 
premiats en vàries 
ocasions a nivell 
internacional.
Entre els cinc 
actors, cal destacar 
la presència de 
la binissalemera, 
Margalida Bibiloni.

Teatre. “Vull ser Guay”, de Xamo Xamo
El grup de nins i nines 
del taller-escola de teatre 
Xamo Xamo posà en 
escena, el cap de setmana 
del 21, 22 i 23 d’octubre 
“Vull ser guay”, una obra 
plena d’ironia sobre 
temes i aspectes molt 
presents, avui en dia, 
entre l’adolescència. Així, 
el consumisme, la manca 
de comunicaciò, el fet de 
donar més importància a 
l’aparentar que no a ser, l’adicciò als móbils, etc.
Un total de 12 joves actors, dirigits per Miquel Àngel 
Moyà, intrepretaren aquesta obra, en la qual s’anaren 
succeint escenes carregades de l’humor i crítica als 
quals ja ens té acostumats Moyà, sempre relacionats 
amb els temes citats abans.
Una mitja de 100 persones per dia acudí a presenciar 
l’obra, i és previst que dins el proper mes de novembre 
o desembre es torni a repetir.

Joan Escanelles
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Antoni Pol

c u l t u r a

La proximitat de Tots Sants i els 
Morts ens convida a reflexionar 
sobre la vida, de la qual un 

dels darrers episodis és la mort. Hi 
ha formes tràgiques de morir, però 
la mort en sí mateixa no és una 
tragèdia. A aquest fet, ens hi podem 
enfrontar amb un ventall d’actituds 
gairebé infinit. No és estrany que 
floreixin els estranys, aquests dies, 
però, a més dels crisantems, hi 
ha altres flors que, ben rumiades, 
haurien de trigar a marcir-se.

067
La vida... aqueixa malaltia mortal. 
(¿De qui és, aixó?)

068
Un del més famosos epitafis és el 
de Groucho Marx: Perdonin que no 
m’aixequi. Però ¡quants n’hi ha que 
encara no estan enterrats i podrien 
dir: ¡Perdonin que no l‘aixequi!

069
Ja tenc l’epitafi que, sense dir 
mentides, resumiria la meva vida: 
¡No he entès res! 

070
La seva ànima s’anava esvaint de 
mica en mica, mentre se sentia 
el renou de la neu que queia 
lleugerament sobre la terra… com si 
fos la seva darrera caiguda, sobre els 
vius i sobre els morts. (Joyce)

071
Molts es complauen a visitar les 
despulles físiques dels seus parents, 
peró ¿quina part del seu esforç 
dediquen a mantenir viu l’esperit i 
l’obra dels avantpassats?

072
Si l’Empresa Funerària Municipal de 
Palma vetla pel Bon Sossec d’uns 
inquilins transitoris i que tant se’n 

foten, en un recinte privat ¿per què 
no hi ha cap departament municipal 
que garenteixi als ciutadans en 
actiu, el gaudi del bon repós i el 
silenci, arreu i a tothora?

073
Vaig néixer sense sentit de l’humor. 
A hores d’ara, ja puc anunciar que 
també hi moriré. Peró, entre aquests 
dos extrems ¡quants d’amables i 
subtilment verinosos somriures!

074
Se’n va anar d’aquest mòn sense 
conèixer el plaer d’haver comès 
alguna il·legalitat. I aixó que se 
dedicava a administrar justícia…

075
¡Oh, aquests vellets que mai no 
arriben a morir-se!

076
¡Ja tenim un cap tallat! va dir sa 
Sorda. I venia d’enterrar s’homo.

077
En el cementeri, vaig sorprendre 
en Vicent Andrés Estellés parlant 
amb qualcú del més enllà. Vaig 

esser a temps a aglapir-li aquestes 
paraules: 
Molt estimada i fràgil criatura,
que celaves [amagaves] tantíssim el 
teu dolcíssim trau,
ara et faltarien mans per tapar-te 
tants de forats.

078
Pintar tan lletja la mort i tenir-li 
tanta por… si ella és la que ens 
estalvia la feina del suïcidi.

 079
¿Què devia voler dir Wittgenstein 
amb les que varen ser les seves 
darreres paraules: Digau-los que la 
meva vida ha estat meravellosa?

080 
En vida, li donà tanta creu per 
canviar-se de roba que, de mort, li 
posà, davall el coixí, una mortalla de 
recanvi. Brut i net. I prou.

081
Ella, quan li arribà l’hora, renuncià 
a les esqueles i corones, rosaris i 
sudaris. Peró, de les agarrotades 
mans, ningú no li pogué arrabassar 
… el comandament a distància.
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e n t r e v i s t a

Començarem parlant d’una 
associaciò que treballa, des de fa 
uns trenta anys, a la Nostra Illa. És la 
Germandat de Donants de Sang de 
Mallorca, actualment presidida pel 
Sr. Llorenç Vallori Sastre. Amb ell 
xerrarem de la Germandat, d’on ve i 
cap a on vol anar. Li demanam que 
es presenti i ens diu:
      
      Som natural i veí de Selva. Som 
pre-jubilat de Gesa. Fa 27 anys, 
na Maria José Roglà i el primer 
President de sa nostra Germandat, 
el Sr. Jeroni Albertí, quan aquests 
anaven pels diferents pobles de 
Mallorca per a promocionar la 
donaciò de sang, em varen demanar 
d’ajudar-los en aquesta tasca tan 
important com a col·laborador 
(voluntari). Després d’un any fent 
feina en aquesta labor tant solidària 
vaig ser anomenat cap de la zona 
d’Es Raiguer (Alcúdia, Biniamar, 
Búger, Caimari, Campanet, Lloseta, 
Mancor de la Vall, Moscari, 
Pollença, Port d’Alcúdia, Port de 
Pollença, Sa Pobla i Selva). Després 
em varen demanar per entrar a la 
Junta Rectora, passant a ser durant 
el mandat del Sr. Víctor Gistau, vice-
president i en el mes de setembre 
de 2003, quan el Sr. Gistau va 
passar a ser gerent de la Fundaciò 
del Banc de Sang i Teixits de les 
Illes Balears, vaig ser anomenat 
President i en el mes de juny de 
2004, vaig ser elegit per unanimitat, 
President de la Germandat pel 
període 2004-2008.
      
Ens podria dir que representa, per 
a vostè, la Germandat?
Per a mi representa una 
associaciò amb l’objectiu principal 
d’aconseguir que la nostra societat 
es concienciï de la necessitat de 
donar sang pel bé de tots. La 
Germandat ha anat evolucionant de 
la mateixa forma que la societat 

també ho ha fet. Som un associaciò 
sense ànim de lucre, o sigui, una 
ONG, encara que molta gent no 
sigui conscient de que ho som. 
Durant el meu mandat intentaré 
que la Germandat MILLORI tota la 
gran feina feta fins ara, peró vull fer 
arribar a la societat un missatge: la 
REALITAT DE LA SITUACIÓ, FALTA 
SANG!
      
Ara que arribam al cap d’any, 
és temps d’analitzar el que s’ha 
aconseguit i, sobre tot, dels 
desitjos. Quin és el seu per a 2005?

Llorenç Vallori Sastre
President de la Germandat de Donants de Sang de Mallorca 

Està clar que sense una bona 
informació, és impossible 
sensibilitzar a ningú. La 
GERMANDAT, de cara al 

pròxim any, apostarà per la 
conscienciació mitjançant 
diferents audio-visuals i 

xerrades que explicaran tot el 
procés de la donació de sang i la 

feina de sa nostra Germandat
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e n t r e v i s t a

Que cada al·lot i al·lota que 
compleixi 18 anys, a part de ser 
conscient que ja se li reconeix el 
dret d’anar a votar, –i la possibilitat 
d’obtenir el carnet de conduir 
vehicles, podem afegir– sigui 
conscient que ja pot SALVAR VIDES 
DONANT SANG i que S’APUNTI A 
LA DONACIÓ DE SANG.
      
Com heu dit abans, hi ha una 
gran demanda de sang; voldríem 
saber, què podem fer, la gent, per 
arribar a cobrir les necessitats de 
Mallorca?
Segons les previsions actuals, 
aproximadament faria falta que es 
fessin uns 4.000 donants nous i que 
aquests donassin sang un mínim 
de 2 vegades a l’any. Durant el 
2004, la Germandat ha aconseguit 
conscienciar a diferents donants de 
sang per tal de poder arribar a la 
xifra de 30.000 donacions de sang.
      
Amb les dades que ens acabau de 
donar, és molt important mantenir 
i fidelitzar els donants actuals i 
alhora sensibilitzar a la població 
per aconseguir nous donants. Com 
es pot fer i quins mitjans li pareix 
que es poden fer servir?
Està clar que sense una bona 
informaciò, és impossible 
sensibilitzar a ningú. La 
GERMANDAT, de cara al próxim 
any, apostarà per la conscienciaciò 
mitjançant diferents audio-visuals 
i xerrades que explicaran tot el 
procés de la donaciò de sang i la 
feina de sa nostra Germandat. Peró 
està clar que el boca a boca és la 

millor forma de poder conscienciar 
a les persones, aixó ho aconseguim 
amb la tasca dels nostres 
col·laboradors (voluntaris) que sa 
nostra GERMANDAT té per tots 
els pobles de Mallorca i diferents 
institucions públiques i privades. 
Per descomptat, sempre comptam 
amb els mitjans de comunicaciò que 
sempre ens han recolzat.

Podem comprovar que per a 
dur a terme aquesta tasca, s’ha 
d’implicar a tota la societat, tant 
institucions com entitats, per fer 
arribar el missatge a tots, que fa 
falta col·laboració per obtenir les 
bosses de sang que necessiten 
els hospitals, com a objectiu a 
aconseguir.
La principal forma com ho fa la 
Germandat és firmant convenis de 
col·laboraciò amb diferents entitats, 
tan públiques com privades, per tal 
de poder arribar a tots els racons de 
sa nostra illa, el 2004 s’han firmat 
convenis amb la Fundaciò Reial 
Mallorca, l’Associaciò de Veïns 
de Palma, l’Ajuntament d’Inca, 
l’Ajuntament de Llucmajor, FEPAE...
Un dels més importants ha estat el 
firmat amb l’Associaciò de Premsa 
Forana de Mallorca, el passat més 
de juliol, donat que amb la firma 
d’aquest conveni, la pàgina Web 
de l’Associaciò realitzarà la funciò 
d’un portal virtual de distribuciò 
de notícies i actualitat sobre les 
activitats de la Germandat, 
necessitats de donaciò de sang a les 
Balears i requisits per a la donaciò 
de sang. Informaciò que 

es podrà publicar a les diferents 
revistes associades i a les quals els 
hi demanam també la seva 
col·laboraciò per arribar a tots 
els indrets de la part forana de 
Mallorca. L’associaciò ens ha obert 
les portes per tal de poder posar en 
marxa aquest projecte i els hi estam 
molt agraïts. 
Des de la Germandat volem ajuntar 
esforços per obrir aquest canal 
d’informaciò tant important i amb 
la tradiciò de les revistes locals i 
comarcals de tota Mallorca.

Algunes idees i propostes de futur, 
que ens pugui avançar.
Idees en sorgeixen moltes, 
a vegades pareix que n’hi ha 
massa. I com a proposta, que 
s’està treballant, és fer arribar la 
importància i la necessitat de la 
donaciò en el mòn dels estudiants, 
no sols en la Universitat, també s’ha 
d’arribar als Instituts, als més joves 
perquè ho coneguin i s’impliquin, 
participant activament en la mesura 
de les seves possibilitats.
      Moltes vegades el més difícil és 
tenir idees, peró amb l’equip que 
forma la nostra Germandat, entre 
tots, sempre arribam a obtenir-les 
i a vegades, les més descabellades, 
sòn les que funcionen millor.

Moltes gràcies i voldríem fer des 
d’aquí una crida a tots: 
Donades les necessitats de bosses 
de sang a Mallorca...
TU POTS SALVAR VIDES, 
DÓNA SANG!
      

Entrevista: Associació de Premsa 
Forana de Mallorca

Idees en sorgeixen moltes, a 
vegades pareix que n’hi ha 

massa. I com a proposta, que 
s’està treballant, és fer arribar 
la importància i la necessitat 
de la donació en el món dels 

estudiants, no sols en la 
Universitat, també s’ha d’arribar 

als Instituts, als més joves 
perquè ho coneguin
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o p i n i ó

El millor segons el PP

· La Consellera de Salut Aina Castillo anuncià l’arribada 
d’un nou pediatra al centre de salut per millorar el servei.

· L’acord entre Ajuntament i propietaris que permetrà 
la reforma del camí de Pedaç amb una subvenció del 
Govern Balear.

· Donam suport al projecte d’ampliació del cementeri 
municipal i al reglament d’ús del centre de dia.

El pitjor segons el PP

· La falta de seguiment de les obres del Passeig des Born, 
de les obres de l’Institut i de la urbanitzaciò des Rasquell / 
Sa Coma, perjudicant tanta gent.

· El mal estat de l’asfalt dels camins públics; exigim 
solucions urgents a l’Ajuntament.

· Les denúncies de ciutadans manifestant tractes de favor 
dels serveis socials per motius electorals; esperam que 
l’Ajuntament aclareixi si és veritat o no.

El millor segons el PSM

· L’estat dels carrers per tantes obres i la descoordinaciÒ 
municipal d’aquestes. 
· Alerta amb la instal·laciò de l’ONO no fos cosa 
que tenguem cables per les façanes d’una manera 
indiscriminada i barroera
· Que el Govern de les Illes Balears posi tants de problemes 
a l’hora de posar en marxa el servei de tren nocturn, tot 
i afirmar que la major causa de morts dels joves de les 
nostres illes sigui per accidents de carreteres.
· Els problemes per a la recepciò de les obres del Rasquell.

El pitjor segons el PSM

· La tasca educativa, de conscienciaciò, de recuperaciò i de 
defensa de tortugues que Gadma ha portat a terme des de 
fa anys.
· La il·lusiò i la tasca que des del l’APIMA del Col·legi Públic i 
el centre, es fa per a la reutilització dels llibres de text. 
· La màquina d’Electricitat de Binissalem declarada Bé 
Catalogat. 
· Esperem que la promesa d’un nou servei de pediatria al 
centre de salut no es quedi en una promesa, fa massa anys 
que esperam.

Carta de l’Associació 
Balear d’Esclerosi Lateral 
Amiotròfica

A l’igual que tot el poble de 
Mallorca que aquest any de 2005 
celebra el 75è aniversari de la 
Canonitzaciò de Santa Catalina 
Thomàs i Gallard, fet ocorregut el 22 
de juny de 1930, l’Associaciò Balear 
d’Esclerosi Lateral Amiotrófica 
ADELA-BALEARS, vol sumar-se a 
tan joiòs esdeveniment, felicitant, 
de tot cor, a la Comunitat de 
Canongesses Regulars Lateranenses 
del convent de Santa Maria 
Magdalena de Palma, que amb tant 
d’amor guarden el Miraculòs cos 
incorrumpte de Sor Tomasseta, així 
com el seu valuòs llegat espiritual.
ADELA-BALEARS, com una 
Associaciò Mallorquina que és, 
porta molt dedins a Santa Catalina 
Thomàs, no en va, la nostra 
cofundadora nomia Catalina. 
Catalina Salom i Parets, qui, ja de 
nineta, quan tenia 10 o 11 anyets, va 
participar tota garrida amb el seu 

galanxo vestit de pageseta, en la 
tradicional festa del Carro Triomfal 
que cada any se celebra a Ciutat.
ADELA-BALEARS vol resaltar la 
important i gran tasca que duen 
a terme les bones Germanes 
Canongesses, de preservar i 
difondre el missatge de la seva 
Germana Major, idó, gràcies a 
elles, tant l’actual comunitat, així 
com totes les que les han precedit, 
ha arribat fins a nosaltres la 
importantíssima figura de Santa 
Catalina Thomàs, tot un exemple 
de sacrifici, de perseverança, 
d’humilitat, d’entrega i amor a Déu, 
valors tots ells, entre molts d’altres, 
molt necessaris en els nostres dies.
Per concloure aquest breu, humil 
peró sentit recordatori envers a 
la universal Santa Valldemossina, 
vull recordar un parell de paràgrafs 
de les dues úniques cartes que es 
conserven d’ella, i que sòn una 
autèntica joia d’espiritualitat, al pic 
que d’un profund coneixement de 
les almes.
Les dues missives van dirigides al 

seu bon amic, el Pare Vicenç Mas.
De la primera epístola podríem 
recordar alló que diu:
“Qui desitja servir a Déu és 
menester que estiga molt content 
en tota cosa, que ja sabeu que 
no cau la fulla de l’arbre sense la 
voluntat de Nostro Senyor Déu...”
Quant a la segona carta, citarem alló 
que Santa Catalina Thomàs diu, tan 
encertadament, al Pare Vicens Mas:
“Qualseol cosa, próspera o adversa, 
que us vinga, pensau que tot vos ve 
de la mà del Senyor, lo qual, com sia 
un Pare tan bo i que tant vos ama, 
no us pot donar sinò cosa bona, i les 
adversitats mai les prengueu com 
qui vénen de persones. I preniu-les 
per prosperitats.
Així ho heu de judicar si voleu, 
perfectament, fer la voluntat del 
Senyor.”
Després d’aquestes assenyades 
paraules de Santa Catalina Thomàs, 
tan sols afegir:
Glòria en el cel per Sor Thomasseta 
en el LXXV Aniversari de la seva 
Canonització.



 OCTUBRE 2005 < 32 >  ARRÒS AMB SALSETA  OCTUBRE 2005 < 33 >  ARRÒS AMB SALSETA

Una de les primeres solucions 
adoptades pel general Primo de 
Rivera, després del seu cop d’estat 
del 13 de setembre de 1923, per 
a intentar acabar amb la xacra 
que significava el caciquisme, 
sobretot en l’àmbit rural, i que 
va afectar directament al govern 
d’aquest municipi, va ser el R. 
D. de l’1 d’octubre del mateix 
any, segons el qual havien de 
cessar immediatament tots els 
ajuntaments d’Espanya. El poble de 
Binissalem no va ser una excepciò.
 Així mateix, aquest Reial Decret 
ordenava que els antics regidors, 
votats “democràticament”, havien 
de ser reemplaçats pels Vocals 
Associats del mateix Ajuntament.  
Aquests, al seu torn, havien estat 
elegits el 5 de maig de 1923 pel 
sistema d’insaculaciò i dividits en 
quatres seccions diferents, tenint 
en compte el seu nivell de rendes. 
Amb aixó es pretenia que els nous 
administradors municipals no 
tenguessin cap tipus de relaciò amb 
el sistema polític de la Restauraciò, 
que el propi general Primo de Rivera 
odiava, culpant-lo de tots 

els mals patris, un dels motius 
més importants que va originar la 
insurrecciò.
El càrrec del batle, elegit per 
aquells dotze Vocals Associats, 
sota la presidència i supervisiò 
de l’autoritat militar pertinent, 
en aquest cas, el comandant de 
la guàrdia civil D. Agustín Abiá 
Torrens, va recaure en la persona de 
D. Pedro José Llabrés Pascual, amb 
nou vots a favor i tres en contra. 
Sobre ell recauria a partir d’ara la no 
gens fàcil tasca d’organitzar i dirigir 
els destins de Binissalem.
He de dir que varen ser uns 
comicis relativament disputats 
en comparaciò a altres pobles 
de Mallorca. Es pot pensar que 
hi va haver un cert debat i lluita 
per aconseguir la presidència 
de l’administraciò del poble, a 
un temps on aixó era realment 
dificultòs i quasi tot estava dat i 
beneït abans de començar.  
 Vull recalcar el qualificatiu de 
gens fàcil, perquè des del mateix 
moment de la seva elecciò com a 
batle van començar les dificultats, 
que possiblement suposaren la seva 
prompta destituciò, juntament amb 
la resta de l’ajuntament.
 Primer problema: El mateix dia 
2 d’octubre al matí, després dels 
comicis, es va procedir a efectuar 
un arqueig de la caixa municipal, tal 
com ho ordenava el R D.,  

prenent deguda nota el Secretari de 
l’ajuntament del seu resultat, que va 
ser de 15.019,55 pessetes. 
 Posteriorment, al vespre, i sota la 
peticiò del comandant de la guàrdia 
civil abans esmentat, s’obligava a un 
nou recompte de la mateixa caixa 
municipal amb el resultat inesperat 
de 17.830,72 ptes. Per tant, existia la 
no gens menyspreable diferència de 
2.781,17 ptes.

 En principi es va fer responsable 
d’aquest probable cas de corrupciò 
administrativa al empleado que 
hace las funciones de Despositario 
al mismo tiempo que desempeña 
también el cargo de Recaudador, 
sense que aparegui cap acciò o 
represàlia contra ell.
 No obstant aixó, alguns dies més 
tard, va ser destituït D. Bartolomé 
Vidal Martí, Recaptador i President 
de la Junta del Repartiment de 
l’ajuntament de Binissalem. El 
motiu citat, emperó, va ser el de 
la seva negligència en la gestiò de 
l’impost de Repartiment d’utilitats, 
considerando el Ayuntamiento 
que no son más que evasivas y 
subterfugios para entorpecer la 
buena marcha administrativa del 
Ayuntamiento. 
Poc després arribaria la 
controvertida i discutida llei de 
descans dominical.

Cristóbal Mateu Sastre

o p i n i ó

EL problemàtic Cop d’Estat de Primo 
de Rivera per al poble de Binissalem:

La corrupciò i la Llei de Descans Dominical (1923) –1a part–

Aquest Reial Decret ordenava 
que els antics regidors, votats 

“democràticament”, havien de ser 
reemplaçats pels Vocals Associats 
del mateix Ajuntament. Aquests, 
al seu torn, havien estat elegits 
el 5 de maig de 1923 pel sistema 
d’insaculació i dividits en quatre 

seccions diferents, tenint en 
compte el seu nivell de rendes
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Varen ser uns comicis 
relativament disputats en 

comparació a altres pobles de 
Mallorca. Es pot pensar que hi 
va haver un cert debat i lluita 
per aconseguir la presidència 
de l’administració del poble, a 
un temps on això era realment 

dificultós i quasi tot estava dat i 
beneït abans de començar
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o p i n i ó

En el Partit Popular 
de Binissalem 
mos demanam si 
els veïnats tenim 
el poble que mos 
mereixem. 

Des de l’any 2003, 
en què el PSOE 

va guanyar les eleccions, no veim 
canvis importants per millorar la 
convivència ciutadana. Hem passat 
l’equador de la legislatura i assistim, 
astorats, a una deixadesa per part 
de l’equip de Govern Municipal i a 
una falta de planificaciò quant als 
projectes a dur a terme. 

Hem hagut de patir infinitat de 
males decisions i l’única explicaciò 
que hi trobam és que esperen al 
darrer any per concloure projectes. 
És mal d’entendre el que ha passat 
amb l’obra del Passeig des Born i 
amb el Parc de Sa Rectoria; és mal 
d’entendre haver de sofrir (per 
caparrudesa) la barrera de davant 
Foto Sans; és mal d’entendre la 
compra d’una màquina per agranar 
i fer més pols que netejar; és mal 
d’entendre no fer el manteniment 
dels arbres i les fonts d’aigua; és mal 
d’entendre tenir els camins rurals 
bruts i plens de clots.

És mal d’entendre el mal estat de 
conservaciò dels contenedors de 
fems, és mal d’entendre mantenir 
la caótica circulaciò i empitjorar 
amb barreres, per obres, a tots 
els carrers; és mal d’entendre no 
executar les obres de les pistes de 
tennis; és mal d’entendre no 

tenir planificat el poliesportiu ni la 
zona de centres escolars, ni els tan 
promesos aparcaments públics.

És mal d’entendre consentir el 
creixement de poblaciò sense tenir 
en compta les infraestructures 
adequades; és mal d’entendre que 
ubiquin l’escola nova de primària 

davant l’institut, damunt el pàrking; 
és mal d’entendre tenir el polígon 
descuidat i mal valorat; és mal 
d’entendre no haver enllestit les 
obres del Camí de Pedaç. 

És mal d’entendre no convocar 
l’agenda local 21 ni el fòrum ciutadà; 
és mal d’entendre no donar un 
servei d’oficina administrativa 
seriosa al ciutadà; és mal d’entendre 
que quan algú llegeix aquest escrit 
digui que no visc al mateix poble i 
que tot aixó ho inventam per treure 
un rèdit electoral.

Doncs que ningú passi pena, l’any 
2007 tot aixó estarà enllestit, només 
és que haurem d’esperar que hi hagi 
unes noves eleccions. Reflexionem.
Una cordial salutaciò.

Jeroni Salom Munar
President del PP-Binissalem 

i cap del grup municipal. 

“És mal d’entendre...”

Jeroni Salom

Hem hagut de patir infinitat 
de males decisions i l’única 
explicaciò que hi trobam és 
que esperen al darrer any 
per concloure projectes. 
És mal d’entendre el que 
ha passat amb l’obra del 
Passeig des Born i amb el 

Parc de Sa Rectoria; és mal 
d’entendre haver de sofrir 

(per caparrudesa) la barrera 
de davant Foto Sans; és 

mal d’entendre la compra 
d’una màquina per agranar 

i fer més pols que netejar; 
és mal d’entendre no fer el 
manteniment dels arbres 
i les fonts d’aigua; és mal 

d’entendre tenir els camins 
rurals bruts i plens de clots.
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o p i n i ó

Acab d’arribar a casa i encara no 
sé qui ha disfrutat més del contes 
amb què la biblioteca municipal 
ens ha obsequiat aquesta vegada, 
si la meva fi lla o jo. Víctor  Uwagba, 
contacontes-i-més-coses africà, ha 
gairebé escenifi cat dos contes per a 
infants i un per a adults. El contes, 
com tots sabem, han estat i sòn un 
dels recursos didàctics més emprats 
des de temps immemorials. Qui no 
recorda aquella rondalla que ens 
contava la padrina?

El cert és que no m’ha sorprès. Visc 
a un poble on fets d’aquest estil se 
succeeixen amb facilitat i de franc. 
A vegades, pens que no som prou 
conscients ni prou agraïts.

Diuen els que en saben que 
l’educaciò d’un infant és la suma 
de les accions formatives rebudes 
des de la seva família, des de la 
seva escola i des del seu entorn 
social més immediat (el seu poble 
o la seva ciutat). Gran part del que 
som i serem com a persones i com 
a poble depenen de l’educaciò 
que haurem rebut, i també en 
depèn la nostra qualitat de vida. 
Aquesta és la raò que ens empeny a 
treballar conjuntament amb d’altres 
col·lectius i organitzacions. La 
inversiò d’esforços i doblers sempre 
estarà, en aquest sentit, justifi cada.

Binissalem té les seves mancances, 
els seus projectes i les seves 
realitats. La Biblioteca és una 
realitat, un “ara i aquí” per a 
l’educaciò dels nostres infants, 
infants...,  i grans. Recentment, ens 
acaba de presentar una suggerent 
proposta amb temàtica própia 
d’escola de pares, peró amb una 

dinàmica més innovadora i més 
engrescadora:  De la mà dels contes, 
un espai familiar per a compartir. 
Refl exions assessorades per 
especialistes en educaciò per als 
adults i activitats lúdico-formatives 
per als infants. Tot a partir dels 
contes.
 I aquesta és només una de les 
darreres d’activitats programades. 
Si la nostra memória, aquesta 
capacitat de recordar qualque cosa 
que ja ha passat, ens ho permetés, 
ens perdríem en una llarga llista 
que, en relaciò als llibres i al seu 
mòn, s’han succeït mes rera mes, 
any rera any a Binissalem, de la 
mà d’una biblioteca dinàmica, 
competent, i il·lusionada. Mentre tot 
aixó esdevé, nosaltres seguim 
encaparrotats en tot alló que no 
som o no tenim, miram de cua d’ull 
el que es fa en altres llocs i, amb 
enveja, sospiram. 

Horaci, poeta llatí, ho va sentenciar 
ja al segle I a C: Carpe diem (Aprofi ta 
el moment). El nostre voltant és ple 
d’oportunitats, per als nins i per als 
grans, per formar-nos, per gaudir, 
per créixer. Aprofi tem-les i, si ens ve 
de gust, disfrutem-les.

Reunió de pares i mares dʼalumnes. 
Dijous, 3 de novembre, 
a les 21.00 h, a lʼescola.

J. Artigues F. Bauçà F. Martorell J. Moyà M. Mas A. M. Pons F. M. Bestard M. Mestre B. Fiol M. Elías

APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

CARPE DIEM

Diuen els que en saben que 
l’educació d’un infant és la 

suma de les accions formatives 
rebudes des de la seva família, 

des de la seva escola i des 
del seu entorn social més 

immediat (el seu poble o la 
seva ciutat). Gran part del que 

som i serem com a persones 
i com a poble depenen de 

l’educació que haurem rebut, 
i també en depèn la nostra 

qualitat de vida. Aquesta és la 
raó que ens empeny a treballar 

conjuntament amb d’altres 
col·lectius i organitzacions. La 

inversió d’esforços i doblers 
sempre estarà, en aquest sentit, 

justifi cada.
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j o v e n tj o v e n t

traducció internàutica

Somnis dolços

Els somnis dolços estan fets d’això
Qui som jo per discrepar?
He viatjat pel món i els set mars
Tots cerquen qualque cosa
Alguns d’ells volen abusar de tu
Alguns d’ells volen ser abusats
Alguns d’ells et volen usar
Alguns d’ells volen ser usats per tu

Somnis dolços...

Alguns d’ells et volen ferir
Alguns d’ells volen que tu els feris

Els somnis dolços estan fets d’això
Qui som jo per discrepar?
He viatjat pel món i els set mars
Tots cerquen qualque cosa

Sweet dreams

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree
I travel the world and the seven seas
everybody it’s looking for something
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abuse
Some of them want to use you
Some of them want to use by you

Sweet dreams... 

Some of them want to hurt you
Some of them want to hurt by you

Sweet dreams are made of this
who am I to disagree
I travel the world and the seven seas
everybody it’s looking for something

CANÇONS
QUE HAN

FET HISTÒRIA

EU
RY
TH
M
IC
S

Annie Lennox & Dave Stewart

Des del Casal de Joves s’està 
fent molta feina per tal de poder 
comptar amb una programaciò 
d’actes i activitats prou àmplia 
destinada als nostres joves.
Així, per a aquest mes de novembre 
hi ha previstes tota una sèrie 
d’activitats mensuals com sòn:

· Dansa del ventre, els dimecres de 
17:30 a 18:30 hores (s’han de dur 
calcetins).

· Taller ràdio-audiovisuals, els 
dijous de 18 a 19:00 hores (Ràdio 
Robines)

· Taller de Bijuteria, els dijous de 19 
a 20:30 hores (preu: 3 euros)

Peró a més d’aquestes, també 
s’organitzen tot un seguit 
d’activitats puntuals.

· Festa Halloween, el divendres 4 de 
novembre (tothom disfressat)

· Taller de pintura de vidre, 
divendres 11 (s’ha de dur un tassò o 
un pot de vidre)

· Taller de Coques amb Trempó, 
divendres 18 a les 19:00 hores

· Taller de decoració de capses de 
fusta, divendres 25 a les 19:00 hores

Per altre lloc, des del Casal es 
proposa que si el que cercau és 
un nou dissabte, un bon cicle de 
cinema de TIM BURTON (a partir de 
les 18h), pugui ser una bona opciò.

· Sleepy Hollow. Ciència ficciò. 
(+13). Dissabte dia 5. La llegenda 
del tallador de caps és investigada 
per un detectiu. Serà llegenda o 
realitat??

· Big Fish. Drama (+13) Dissabte dia 
12. La vida d’un home plena 
d’históries increïbles.

· Eduardo Manostijeras. Drama (+13)

Dissabte dia 19. Un Nadal una al·lota 
coneix l’Eduard, el seu creador no 
va acabar la seva obra i li va deixar 
tisores en lloc de mans.

· Pesadilla antes de Navidad. 
Animaciò (TP). Dissabte dia 26. 
Jack, senyor de Halloween, coneix el 
Nadal i el vol millorar.

D’altra banda, el dissabte dia 26, 
també es proposa una excursiò als 
Calderers. L’hora de trobada serà 
a les 10:15 davant Can Buades i la 
tornada a les 13:15. El preu: 10.00 
euros.
I altres dos actes que també podrien 
organitzar-se sòn un Karaoke 
(20:00 hores) i un torneig de 
Monopoli, un diumenge a les 18:00 
hores, amb premi per al guanyador.

Peró el Casal de Joves no és sols un 
lloc on cada mes s’hi organitzen un 
conjunt d’activitats. 
Al Casal també s’hi pot trobar un 
espai per gaudir de la tranquil·litat 
per a estudiar i la infraestructura 
per exposar les teves obres d’Art  ( 
pintura, escultura, fotografia,...) i 
donar-li difusiò. Tan sols cal posar-
se en contacte amb el personal 
del casal per tal d’informar-se de 
les dates i hores en les que es pot 
gaudir d’aquest espai.
O bé, si et manca un espai on 
trobar-te, reunir-te, jugar o fer 
alguna activitat/taller, si ets jove (12 
a 18 anys) i tens una iniciativa, 

associaciò o qualsevol inquietud, et 
cedim un espai per a que puguis fer 
el que havies somiat.
I juntament amb aquest esmentat, 
el Casal de Joves també compta 
amb d’altres serveis com sòn:

Borsa de monitors. A través de la 
qual els joves poden accedir accedir 
a diferents temes com ara: cursets, 
voluntariat, tallers al casal i d’altres 
que puguin arribar.

P.I.J. ESPABILA’T. Servei gratuït que 
depèn del Casal, per a què puguin 
informar-se sobre diferents temes

Punt verd. Recollida de paper, 
piles...

Internet gratuït. T’ agrada navegar?
Per accedir a aquest serveis s’ha de 
demanar hora.

HORARI
Matins
De dimecres a dissabte: de 9h a 13h.
Horabaixes
De dimecres a dissabte de 17h a 22h
Diumenge de 17h a 21h

Telf: 971886265. Fax: 971886532
A/e: casaldejoves@binissalem.org

Nota: Totes les activitats on no 
s’especifiqui el contrari són de franc i van 
destinades a joves de 14 a 18 anys. I tots 
els cursos i tallers són d’iniciació.

Activitats i nous serveisCasal de Joves
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Toni Amengual

Després de molts 
d’intents fallits, 
enguany tenim un 
equip que, des de 
la primera jornada 
de lliga, s’ha situat 
al primer lloc de la 
calssificaciò.
Aquest equip és el 

Binissalem “B” que milita al grup A 
de 3a Regional. I com tots sabeu, és 
el filial amateur del nostre club.
 Tot i que la funciò principal de 
l’equip es la formaciò de jugadors 
perquè qualcun pugui jugar al 
primer equip, creim que s’ha creat 
un equipasso amb el qual es pot 
aconseguir l’ascens en la primera 
temporada.
 Juntam experiència i joventut 
i surt el tàndem d’entrenadors de 
l’equip: en Miquel Mallorga, un 
entrenador que s’ha passejat per 
les banquetes de mig Malloca, i en 
Juan Bestard “Negro”, fins fa molt 
poc jugador del club i qui entrena 
amb la mentalitat de jugador. Per 
arrodonir-ho, com a delegat hi ha 
en Pep Lluis Ortega, ex-àrbitre.  Tots 
tres conformen l’estaf tècnic per 
assolir i mantenir la il·lusiò per a 
l’ascens.
 Una plantilla, molt competitiva, 
que tot i que ja l’anomenàrem en 
un passat número, creim oportú 
de tornar-ho a fer degut al gran 
moment de joc que viu l’equip. 
Porters: n’Issac “Pochi”, a qui un 

gran torneig de Sant Jaume l’avala i 
en Francesc Pons “Kiko”, 
indiscutible davall els pals, complet 
i amb molts reflexes.
Com a defenses hi ha en Juan 
Carbonell, impressionant i que 
quasi tot ho fa bé; en Franklin 
Morro, tot un seguro de vida 
a darrera; en David Herrera, 
corpulència i mala llet; n’Anselmo, 
un lateral ràpid; en Domingo Oliva, 
pur nervi insuperable a l’u contra 
u; en Miquel Àngel Noguera, qui 
destaca per la seva col·locaciò i 
experiència; en Pep Ferrer: la seva 
esquerra és un canò i en Jaume 
Rossellò, un mur infranquejable a 
l’eix de la defensa.
Com a migcampistes hi trobam en 
Tomeu Llabrés, molt bo al joc aeri; 
en Miquel Àngel Campos, amb la 
pilota als peus, inventa; en David 
Perellò, força, garra i entrega, el 
jugador 10; en Juan Manuel “Tai” l’hi 
diuen Taitinho; en David Pérez, molt 
ràpid i insistent; n’Andreu Bibiloni, 
el director d’orquestra; en Miquel 
Àngel Ferrer, un escuder a l’ombra; 
en Tolo Campos, el Baquero de 
l’equip; en Domingo Ramis, la seva 
esquerra és un guant i és molt 

polivalent; i en Miquel, a qui sempre 
l’embarquen.
Pel que fa als davanters, l’equip 
compta amb en Xisco Santandreu, 
una bala en punta i molt tècnic, en 
Juanjo Ortiz, fúria, garra i entrega; 
en Nacho Aliaga, un gegant d’àrea 
que té molta cura de la pilota; en 
Juan Rotger, molt tècnic i picardiòs; 
en Guillem Pons, ses cucaveles sòn 
lo seu i en Jalet, qui no es cansa mai 
de còrrer.
Però el més destacat de tot és que 
aquesta gran plantilla ha estat 
capaç de guanyar quatre dels sis 
primers partits de lliga golejant: 
Sant Marçal - Binissalem 1-4 
Binissalem - Son Severa 6-1 
Binissalem - Port de Pollença 4-1
Bunyola - Binissalem 2-3   
Binissalem - Margaritense 3-0
Son Cotoner 1 - Binissalem 2
dades que el sitúen com l’equip més 
golejador i el menys golejat, i que 
fan, a més, que sigui líder en solitari 
ja que el segon classificat, que és el 
Son Cotoner, és a set punts.
Des d’aquestes línies, donar 
l’enhorabona a tots els qui han fet 
possible la creaciò d’aquest equip. 
Sòn uns cracs!!

e s p o r t s

Tenim un equipàs!!!
El filial: sis partits, sis victóries

E S P O R T S

Escacs. Finalitzà l’OPEN
Tal i com estava previst, el diumenge 
dia 9 d’octubre finalitzà el XVIII 
Open Internacional d’Escacs amb 
la victória del Mestre Internacional 
Ucranià, Sergey Krivoshey, qui 
s’adjudicà trofeu i un premi en 
metàl·lic de 1.200 euros.
En segon lloc hi quedà el jugador 
espanyol Elizbar Ubilava, emportant-
se trofeu i 900 euros en metàl·lic. El 
tercer lloc fou per a Azer Mirzoev, 
d’Azerbayan, amb trofeu i un premi 
de 750 euros, i en 4art i 5è lloc hi 
quedaren el chilé Javier Campos i 
el mallorquí Gabriel Pons (actual 
campiò de Mallorca), amb trofeu 
i premis de 600 i 500 euros, 
respectivament.
Cal recordar que a més dels cinc 
primers, també obtingueren 
premi en metàl·lic els 15 següents 
classificats.

D’altra banda, remarcar que amb el 
present campionat s’han obtingut 
dues normes internacionals; una 
per a Gabriel Pons, qui després 
de realitzar un excel·lent torneig 
aconseguí la norma de Mestre 
Internacional. I l’altra, de Gran 
Mestre, atorgada al campiò.
Pel que fa als jugadors locals, dir 
que fins a set jugadors binissalemers 
prengueren part en l’Open 
Internacional: Xisco Garcia, Jaume 
Sales, Sebastià Nadal (director del 
torneig), Regino Rodríguez, Toni 
Moyà, Juan Carlos Domínguez i Joan 
Carles Hidalgo (jugador del Club 
d’Escacs Binissalem). Els tres primers 
esmentats sòn els tres primers 
classificats (locals). www.escacs.org
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Bàsquet. Resultats
Algunes de les categories inferiors 
del Club Bàsquet Binissalem ja han 
començat les seves respectives 
lligues.
Així, a la categoria Infantil, el 
masculí jugà dins Artà el seu 
primer partit, mentre que els dos 
equips femenins, de 1r i 2n any, ho 
feren contra Bons Aires i Felanitx, 
respectivament, guanyant per 43 
a 26 les primeres i per 21 a 45 les 
segones.
Per la seva part, els Junior 
s’estrenaren dins Capdepera, on 
guanyaren per dos puntets, 71-73, 
peró ja diuen que en bastar basta.
El Cadet femení i els Minis, encara 
no han començat. Ho faran d’aquí a 
dues setmanes.
I pel que fa als dos equips Senior, 
bones notícies dels al·lots, ja que 
aconseguiren tombar el líder 
Pollença 77 a 71. Mentre que les 
Senior guanyaren el seu partit a 
dins ca nostra contra el Felanitx 
per un contundent 72 a 58 peró no 
pogueren superar el líder Esporles, 
tot i anar per davant en el marcador 
durant quasi tot el partit. Al final 69 
a 59.
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Carreres ciclistes
Aquesta vegada sí que poguérem 
veure els carrers del poble plens de 
ciclistes. 
Després d’haver-se hagut de 
suspendre, durant les passades 
Festes des Vermar la tradicional 
(i familiar) Volta a Biniagual, 
el dissabte dia 8 i el diumenge 
dia 9 d’0ctubre, el club Ciclos 
Gomila organitzà, novament, la 
Cicloturistada i la Volta Ciclista 
“Festa des Vermar”. 

En la primera hi prengueren part uns 
400 corredors, de totes les edats. 
Per cert, que enguany s’arribà a la 
XX ediciò d’aquesta volta.
Els ciclistes sortiren sobre les 9:00 
hores del matí de Binissalem en 
direcciò cap a Llubí, passant per Sa 
Pobla, Pollença, Lluc i retornant altre 
pic al poble, on arribaren sobre les 
14:00 hores, havent realitzat un llarg 
recorregut d’uns 90 quilómetres.
 D’altra banda, el diumenge 
dia 9 tocà el torn a la competiciò 
pels carrers del poble, en la qual 
hi participaren uns 80 ciclistes 
procedents d’un gran nombre 
de clubs de Mallorca. El circuit 
marcat, que es repetí al llarg 
d’aproximadament una hora, anava 
des de davant Ciclos Gomila, cap 
a Biniali, Son Roig i de nou cap al 
carrer Conquistador, abarcant uns 
70 quilómetres. 
Després d’una dura pugna, al final, 
qui pujà al pòdium aquest any fou 
un corredor mallorquí, ja que el 
guanyador va ser el montuirer, Rafel 
Miralles.
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