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Tres professionals de lʼEducació parlen de la LOE

Pugen els imposts i sʼaproven noves subvencions

El Club Bàsquet es presenta davant la seva afi ció



El personatge misteriós 
del passat número 

era en...

Rafel Ramos

Té menys de 30 anys

Carretera

És rossa

De vegades serveix copes

No és filla única

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: Tot vos funcionarà com un 
rellotge suís.
Amor: És el moment d’estalviar 
energies.
Petit consell: No vos mireu més de 
dues vegades al mirall.

Salut: El barram vos donarà mala 
vida un dia sí i un altre no.
Amor: Vos sorprendran i estareu 
desprevingut. 
Petit consell: Caminau sempre, 
començant amb el peu esquerre.

Salut: Caiguda contínua de cabells, i 
de pèl en general.
Amor: El doble joc vos fallarà, 
preparau-vos per jugar fort..
Petit Consell: Saludau a tota 
persona que trobeu pel carrer.

Salut: Mal a les plantes dels peus i a 
les puntes dels dits.
Amor: Massa relaxats, un poc més 
de nervi. Millorarà tot.
Petit Consell: Deixau-vos veure de 
tant en tant.

Salut: Preniu-vos seriosament les 
classes de nataciò.
Amor: Improvisau un poc, tot és 
massa monóton. Avorriu.
Petit Consell: Has d’anar a qualque 
concert de música.

Salut: Fantàstic/a, peró tot el que és 
bo s’acaba. 
Amor: Les mitges veritats acabaran 
per perjudicar-vos.
Petit Consell: Utilitzau crema per a 
les potetes de gall.

Salut: Mal de cap, pensau en altres 
coses i vos fugirà.
Amor: Temps de relax i 
concentraciò. Tot tranquil.
Petit Consell: Feis un jardí, i hi 
naixeran noves flors.

Salut: Incorporau les verdures a la 
vostra dieta diària.
Amor: Despertau-vos, no és 
moment de badar.
Petit Consell: Mirau per la finestra la 
soluciò és allà.

Salut: Deixa les drogues i pega 
d’altres coses.
Amor: No vos ho prengueu tot a la 
valenta. Escoltau a l’altra.
Petit Consell: Dòna tot el que 
tenguis. Seràs feliçment pobre.

Salut: Feis abdominals cada dia i 
perdreu el panxò.
Amor: Ara teniu la millor 
oportunitat. Aprofitau-la.
Petit Consell: Mirau els episodis de 
“Bob el manetes”.

Salut: Un bany de sol cada dia i 
oblidau-vos de l’hivern gelat.
Amor: Heu de donar més canya, vos 
han de fer més cas.
Petit Consell: No enrevolteu el 
problema, mirau-lo de front.

Salut: Passau-vos l’espaumador per 
les escates.
Amor: Un peixet vos farà l’ullet i hi 
caureu de cap.
Petit Consell: Reservau les 
exhibicions pels dies de platja.
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JAUME POL 

“Jimmy”
Per una millor ensenyança 

T
ot i que sembli que la política, en principi, ens hagués de 
facilitar les coses, la vida, el benestar de tots, és evident 
que repetides vegades (massa vegades) provoca tot el 
contrari. I segurament, en el fons, el que es pretén no és 
ni molt manco aixó. Ni de prop fer-s’hi. Peró pareix que 
estiguem “condemnats” a viure protestes i manifestacions 

–governi qui governi, dretes o esquerres– cada pic que s’intenta posar 
en marxa una nova llei d’Educaciò.
Tota la raò tenen els tres professionals que, en aquest número, parlen 
de la nova LOE, quan afirmen que ja és ben hora que s’estableixi, d’una 
vegada i per totes, un Pacte per l’Educaciò i que les forces polítiques hi 
venguin a bé.
El fet que cada dos per tres haguem d’estar canviant o modificant 
l’educaciò i l’ensenyança dels nostres escolars, és molt dolent.
Amb tots aquests malintesos al final en sortirem perjudicats tots, tant els 
qui ara som adults com els qui ho seran d’aquí a uns anys.
No es pot deixar passar més temps, ni més legislatures, sense que s’hagi 
arribat a un consens envers aquest tema. Que Déu ens ajudi.

e d i t o r i a l

Debat del poble, 3a part

Aviat, si no hi ha novetat
en el poble binissalemer,

se celebrarà un debat
aquest serà el tercer.

Igualment que l’any passat
membres de l’Ajuntament,

parlaran de bo i dolent
i més coses que han passat.

Naturalment no hi mancarà
un any més l’oposiciò,

que segur criticarà
als governants sense compassiò.

Peró jo crec que el batle és gran
i també mal de tombar,

moltes crítiques que rebrà
peró crec que no el tombaran.
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03-11-05. Sustracció del permís de 
circulaciò de l’interior d’un cotxe.

10-11-05. Denunciat un jove 
del poble després d’incautar-li 
substàncies estupefaents.

12-11-05. Un vehicle es pega foc i 
queda totalment destruït, a la zona 
de Sa Coma, a causa d’un curtcircuit.

25-11-05. Una dona de foravila es 
presenta, amb una guardiola, al 
Convent de les Trinitàries demanant 
una donaciò i quan una de les 
monges havia anat a cercar un 
euro per donar-li, la dona ja havia 
desaparegut i havia deixat el pot 
amb les monedes, enterra.

19-11-05. Veïnats del carrer Ramon 
Llull avisaren a la policia perquè hi 
havia un home ajagut a davall un 
cotxe. Després es pogué comprovar 
que l’home anava begut.

Accidents
11-11-05. Dos cotxes que circulaven 
pel carrer Catedràtic Bartomeu 
Oliver colisionen peró només es 
registren petits danys materials.

15-11-05. Colisió entre dos turismes 
en el creuer entre els carrers Arxiduc 
Lluís Salvador i camí de s’Aigua (just 
davant el Punt Verd). No hi hagué 
ferits.

Campanya d’Inspecció 
Tècnica de ciclomotors

De l’informe d’inspecciò tècnica de 
ciclomotors, elaborat pel Consell de 
Mallorca amb col·laboraciò amb els 
diferents ajuntaments de l’illa, se 
n’extreuen dades com, per exemple, 
que Binissalem és un dels pobles 
que presenta un dels nivells més 
baixos quant a renous respecte.
Així, de tots els vehicles 
inspeccionats, sols n’hi ha tres que 
no passaren el control (un 12%), un 
número molt reduït si el comparam 
al poble de Lloseta, on fi ns a un 54% 
de vehicles presentaren defi ciències 
per excés de renou. O en d’altres 
com Inca, Alarò i Alcúdia, on se 
superà el 20%.
El sergent de la policia local, Tomeu 
Munar, afi rma que els dos estius en 
què es treballà molt per aconseguir 
reduir els renous al poble, arribant a 
ser immobilitzades fi ns a 40 motos, 
ha donat el seu fruit.

Multes 2005
Un altre informe estadístic del qual 
hem pogut conèixer dades és el de 
les infraccions durant el 2005 (des 
del gener fi ns a l’0ctubre), període 
on se n’han comeses un total de 
440. 105 de les quals foren perquè 
el titular del vehicle no va identifi car 
l’infractor, degudament requerit, 
després que li posassin la multa.
En segon lloc n’hi ha 58 per 
estacionar en zona senyalitzada amb 
marca groga. 49 per no obeïr una 
senyal d’estacionament prohibit i 44 
per no utilitzar el casc.
Per altra part, l’estadística per edats 
de totes aquestes infraccions indica 
que les persones que n’acumulen 
un major nombre sòn els joves que 
compten amb 18 anys, amb un total 
de 25 infraccions; seguits dels joves 
que en tenen 17, amb un total de 17 
infraccions, i dels de setze, amb un 
total de 15 multes.

Successos LA NOSTRA 
POBLACIÓ 

octubre i novembre

Naixements
Aina Maria Homar Jaume (14-10-05)
Guiem Arrom Nadal (23-10-05)
Marc Borràs Lladò (27-10-05)

Noces
Serges Alain Essome Bikit i Irene 
Grimaldo Martínez (29-10-05) 
Juan Antonio Merchante Armijo i 
Remedios Sánchez González 
(05-11-05)
Damián Edgardo Eliralde i Alicia 
Pastor López (05-11-05)
Bartolomé Beltran Arrom i Michaela 
Schulz (05-11-05)
Miguel Escarrer Duraho i Dolores 
Tortosa García (12-11-05)
Sebastià Batle Faure i Maria Josep 
Balle Pol (12-11-05)
Donald Washington Méndez Arias 
i Alexandra Susana Gallardo Vera 
(12-11-05)

Defuncions
Catalina Seguí Bestard (27-10-05)
Bernardino Manrique Miquel 
(12-11-05)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 26 de 
novembre de 2005.
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PREGUNTES

1. Què n’opina de la manifestació 
del dissabte 12 de novembre?

2. Serà la LOE una bona llei per a 
l’educació dels nostres escolars?

3. L’assignatura de Religió, hauria 
de ser obligatòria o optativa?

4. Què creu que s’ha de fer per 
millorar l’educació?

SANTIAGO RIGO AGUILÓ
Director del Col·legi l’Assumpció

1. Va ser una manifestaciò 
multitudinària i en la qual va quedar 
clar que hi ha un gran sector de la 
comunitat que rebutja la LOE.

2. Pens que té coses a favor de 
l’ensenyança peró en canvi en té 
d’altres que suposen un retrocés en 
el sistema educatiu degut a que no 
s’ha comptat amb l’opiniò del 
professorat.
Així per exemple, el fet que un 
professor d’ensenyança secundària, 
especialitzat en una matèria en 

concret, pugui impartir classes d’una 
altra assigantura que no sigui la seva 
és dolent per als alumnes.

3. Hi ha d’haver diferents opcions 
a l’Escola Pública, de manera que 
sigui optativa; peró per altra part, 
hi ha escoles concertades, amb 
caràcter propi, de caire religiòs, que 
crec que s’hauria de respectar. I si 
sòn els pares els qui trien el centre 
escolar aixó s’ha de notar en aquesta 
assignatura.

4. En primer lloc, no tractar 
l’Educaciò amb fi nalitats polítiques i 
no canviar el sistema educatiu cada 
quatre anys. Seria bo que es fes un 
pacte i es respectàs.
També crec que hi hauria d’haver 
més diàleg entre les famílies i 
els professors, que fos un treball 
conjunt; cosa que s’està perdent.
 D’altra banda, el fet que ara sigui 
obligatória l’ensenyança fi ns als 16 
anys ha suposat un major fracàs 
escolar. Abans era obligatori anar 
a escola fi ns als 14 i després, si una 
persona no volia estudiar més es 
posava a treballar.
 Finalment, crec que s’hauria de 
cercar un augment en la qualitat 
de l’ensenyança que hauria de 
començar des dels estaments més 
alts, amb més inspecciò educativa, 
més innovaciò, etc.

La LOE... a debat
Parlen tres professionals de l’Educaciò al nostre poble

“La LOE té coses a favor de 
l’ensenyança però en canvi 

en té d’altres que suposen un 
retrocés en el sistema educatiu 
degut a que no s’ha comptat 
amb l’opinió del professorat. 

Que un professor d’ensenyança 
secundària pugui impartir 

classes d’una  assigantura que 
no sigui la seva és dolent per 

als alumnes”

PREGUNTES

1. Què n’opina de la manifestació 
del dissabte 12 de novembre?

2. Serà la LOE una bona llei per a 
l’educació dels nostres escolars?

3. L’assignatura de Religió, hauria 
de ser obligatòria o optativa?

4. Què creu que s’ha de fer per 
millorar l’educació?

Als anys setanta l’ensenyança als 
col·legis espanyols es regia per 
l’EGB. 
Amb l’arribada al poder del 
PSOE es posaria en marxa una 
nova llei educativa: la LODE, que 
posteriorment donaria pas a la 
LOGSE.
Quan el PP governà es crearia 
la LOCE i ara, amb l’arribada 
novament dels socialistes, el 
nou avantprojecte de Llei sobre 
Educaciò s’anomena LOE, el qual 
–igual que sempre que en surt una 
de nova– ja ha tengut les primeres 
protestes i discrepàncies.

Després que el passat dissabte 
dia 12 de novembre se celebràs, 
a nivell d’Espanya, una massiva 
manifestaciò en protesta per 
aquest nou avantprojecte 
presentat fa poc pel Govern 
Central, i en la qual moltes de 
les queixes expressades pels 
manifestants eren referides, 
entre d’altres, a aspectes com la 
lliure elecciò del centre escolar 
per part dels pares o al fet que 
l’assignatura de Religiò sigui 
optativa o obligatória, des d’aquí, 
n’hem volgut saber l’opiniò de 
tres professionals de l’educaciò als 
nostres col·legis.
 També cal dir que respecte 
als aspectes abans mencionats, 
dies després de la manifestaciò 
representants del Govern 
Socialista mostraren el seu 
desacord, afi rmant que en cap 
moment i en cap article de la nova 
Llei es neguen o prohibeixen 
aquests drets.

 Vist aixó, hem formulat quatre 
preguntes respecte a la LOE i 
a l’educaciò en general, a les 
quals els directors del Col·legi 
l’Assumpciò, de l’Escola pública i 
de l’Institut d’ESO han contestat el 
següent.
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JOAN GONZÁLEZ
Professor de Religiò de l’Institut 
d’ESO de Binissalem

1. Pens que va ser una manifestaciò 
en la qual s’hi va veure molta 
ambigüedad, i arrel de la qual s’han 
produït molts de malintesos.
Va ser una manifestaciò contra el 

govern, una manifestaciò en què no 
s’acabava d’entendre el missatge.
Molts grups dels que hi participaren, 
s’uniren a la marxa per altres 
interessos.

2. En primer lloc, crec que hi ha un 
gran desconeixement de la LOE, 
rera la qual s’hi amaguen intencions 
que no agraden a molta gent.
Personalment he de dir que no 
la veig clara a aquest nova llei 
d’educaciò i per aixó pens que 
s’haurà d’esperar un temps per 
veure com es desenvolupa.
També pens que dòna la impressiò 
que Zapatero vol marginar el 
sector religiòs fins que s’arribi a 
un moment en què no tengui força 
ni poder. De fet, la reducciò de 
finançament cap a l’Església ja n’hi 
estar llevant.

3. L’assignatura de Religiò mai ha 
de ser obligatória perquè la religiò 
no s’ha d’imposar. Sempre s’ha de 
respectar la decisiò dels pares dels 

alumnes i d’aquests mateixos així 
com les seves creences. Per tant, 
pens que la religiò sempre ha de ser 
una assignatura optativa.

4. Els valors que imposa la societat 
actualment tenen una gran 
influència en els joves i nins. Sòn 
fàcilment manipulables.
En la meva opiniò, l’educaciò a 
les escoles s’ha de basar en la 
disciplina, en l’atenciò, en l’esforç, 
en la concentraciò, aspectes que, 
avui en dia, no hi sòn i els quals al 
nin li costa molt d’aconseguir.
 En la societat actual hi ha un 
culte cap alló fàcil, cap als doblers 
fàcils, cap a la fama fàcil, coses que 
no fan més que convertir el nostre 
mòn en efímer, en un mòn sense 
futur. 
Per aixó pens que la millora de de 
l’educaciò està molt vinculada amb 
els valors esmentats abans i també 
en recuperar valors humans com 
el respecte, el saber escoltar, la 
bondat, que dignifiquen la persona. 

Ja podeu passar a comprar els vostres

REGALS DE NADAL!!
i amb els tiquets de compra entrareu en un sorteig 

dels nostres productes el próxim dia 5 de gener.

“A una Llei d’Educació la 
faran bona o dolenta dues 
coses: el desenvolupament 

normatiu: reals decrets, 
ordres, instruccions que la 
desenvolupin i la dotació 

pressupostària de què vagi 
acompanyada per tal de 

fer-la possible i aplicable. 
Precisament la manca de 

dotació de pressupost va ser el 
gran handicap de la LOGSE”

“Pens que en una societat tan 
vertiginosament canviant, en 
tot: en ciència, en tècnica, en 

art... també canvien els valors, i 
aquest canvi de valors provoca 

una disfunció entre societat 
i escola. En certs aspectes la 
societat va per davant i en 

altres no. Educar i ensenyar és, 
cada dia, una tasca més difícil”

l o c a l

JOAN MATEU CANYELLES
Director de l’Escola Pública

1. És molt lícit que cadascú defensi 
els seus interessos peró no 
coincidesc amb els motius que 
reivindicaren els manifestants.

2. L’esperit de la nova Llei em 
sembla positiu, tot i que hi ha 
coses de la LOE que no m’agraden 
com per exemple l’avaluaciò i 
la promociò de l’alumnat. No 
m’agraden ni a Primària ni a 
Secundària perquè sòn una 
concepciò poc exigent.
Tampoc no es concreta el sistema 
de qualificacions.
Apareix molt la paraula equitat, 
afirmant-se que n’hi ha d’haver 
pel que fa a l’admissiò i distribuciò 
de l’alumnat, peró tenc els meus 
dubtes de com s’aplicaria aixó a la 
realitat, o que pugui ser una realitat.
Els principis d’equitat pel que fa 

l’admissiò i distribuciò d’alumnes 
sòn inviables, una utopia.
 Peró en la LOE també hi ha 
aspectes positius, com el fet que es 
parli vàries vegades, explícitament, 
del reconeixement de la labor del 
professorat i, a més, es marqui 
la intenciò clara de potenciar 
l’ensenyament públic.
D’altra banda, opin que la LOCE 
tenia certs aspectes concrets que sí 
em semblaven correctes.
 En conclusiò, pens que a una Llei 
d’Educaciò la faran bona o dolenta 
dues coses: el desenvolupament 
normatiu: reals decrets, ordres, 
instruccions que la desenvolupin 
i la dotaciò pressupostària de què 
vagi acompanyada per tal de fer-la 
possible i aplicable.
Precisament la manca de dotaciò de 
pressupost va ser el gran handicap 
de la LOGSE.

3. Ho trob correcte tal i com està 
reflexat, textualment, a la nova Llei: 

“l’assignatura de Religiò serà 
d’oferta obligatória per als centres 
i voluntària per a l’alumnat” 
(Disposició Adicional Segona de 
l’Avantprojecte de la LOE).
Ara bé, crec que s’hauria de tenir 
en compta a d’altres comunitats 
religioses que puguin tenir un pes 
social.

4. El marc educatiu legal ideal 
seria aconseguir un Pacte d’Estat 
per assegurar uns mínims en els 
quals coincidissin totes les forces 
polítiques amb vocaciò d’execuciò a 
llarg termini. I en aixó jo hi tenc fe.

Per altre lloc, pens que en 
una societat tan vertiginosament 
canviant, en tot: en ciència, en 
tècnica, en art... també canvien 
els valors, i aquest canvi de valors 
provoca una disfunciò entre societat 
i escola. En certs aspectes la societat 
va per davant i en altres no.
Educar i ensenyar és, cada dia, una 
tasca més difícil.
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“Consum a ca teva”
La Conselleria de Sanitat del Govern 
Balear i l’Ajuntament de Binissalem 
firmaren un conveni per aplicar 
al municipi el programa “Consum 
a ca teva”, amb el qual les dues 
institucions faran feina en conjunt 
amb l’objectiu de dotar de major 
agilitat i eficàcia els serveis que es 
presten actualment als consumidors 
i usuaris des de la Direcciò General 
de Consum.
D’aquesta manera, a l’Ajuntament 
es farà la recepciò de reclamacions 
de consum que els residents 
al poble presentin i aquestes 
s’enviaran directament a la Direcciò 
General de Consum, on se seguiran 
els procediments habituals.
A l’acte de signatura, celebrat el 
dilluns dia 21 a la sala de plens, 
hi foren presents la consellera de 
Sanitat, Aina M. Castillo, el batle, 
Miquel Nadal i la directora general 
de consum, Manuela Meseguer, 

a més de la resta de regidors que 
integren el consistori.
El programa “Consum a ca teva”, 
apart de facilitar als ciutadans la 
presentaciò de reclamacions a les 
oficines municipals, té l’objectiu de 
convertir-se en un àgil 

canal d’informaciò als ciutadans 
en matèria de consum, ja que 
preveu la realitzaciò d’actes com 
conferències, taules rodones i 
xerrades didàctiques que permetin 
aprofundir en qüestions rellevants 
en aquest tema.

Centre de Dia
Tot pareix indicar que el poble 
comptarà, d’aquí a ben poc, amb el 
nou Centre de Dia.
Ubicat a les dependències de l’antic 
Bar Salem (al Passeig des Born), 
s’espera que pugui ser inaugurat 
dins el próxim mes de desembre.
En el ple del passat dia 20 
d’octubre va ser aprovat el seu 
Reglament Orgànic Intern, amb 
les corresponents Carta de Drets i 
Obligacions dels usuaris i el qual ha 
estat presentat a l’Institut de Serveis 

Socials del Consell de Mallorca.
Dins aquest reglament, hi queden 
reflexats, entre d’altres, punts com 
poden ser l’horari del centre: de 
les 8:00 hores del matí a les 19:00 
hores del capvespre; les persones a 
qui acollirà: gent d’edat de a partir 
dels 55 anys, amb problemes de 
mobilitat o d’altres aspectes que 
puguin ser valorats pels Serveis 
Socials i les quals hauran d’estar 
empadronades a Binissalem des 
de fa un any (tot i que qualsevol 
excepciò és possible).

Donants de Sang
Els dies 7, 8 i 9 de novembre la 
Unitat de Donants de Sang de 
Binissalem convocà, en el Centre 
de Salut, entre les 18:00 i les 21:00 
hores, unes jornades de recollida de 
sang durant les quals passaren pel 
centre un total de 95 persones.
D’acord amb la convocatória 
trimestral que cada any es du a 
terme, és previst que dins el próxim 
mes de febrer o març s’organitzin 
tres noves sessions.

AambS

NOUS PREUS PUBLICITARIS

Des de la revista s’informa, a tots 
els comerços i negocis del poble 
que posen publicitat a la revista, 
de les noves quotes mensuals per 
a l’any 2006.
Així idó, els preus dels quatre 
formats publicitaris amb què 
compta la revista seran els 
següents:

1/8 de pàgina..........10.00 euros
1/4 de pàgina..........15.00 euros
1/2 pàgina...............20.00 euros
1 pàgina..................30.00 euros
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· APROVAT AL PLE ·

Conveni a Ca’ts Agustins
El ple del dimarts 15 de novembre 
aprovà la modificaciò del conveni a 
firmar entre el Bisbat de Mallorca, 
l’Ajuntament, la Parróquia i el 
Projecte Home, per a l’ús i gestiò del 
casal de Ca’ts Agustins.
Amb aquest conveni, que tendrà 
una durada de 25 anys, l’Ajuntament 
obtendrà l’ús exclussiu del casal 
per habilitar-hi una nova vivenda 
tutelada, podent disposar, a més, de 
tota la planta baixa.
Pel que respecte al Projecte Home, 
aquest seguirà ubicat allà mateix, 
durant al manco deu anys, ja que 
així s’estableix en el conveni.
 Des de l’oposiciò es donà 
suport a la mociò, afirmant que 
aquest és un lloc adequat per a la 
vivenda tutelada i recordant que 
l’Ajuntament ja s’havia gastat massa 
doblers només en l’opciò de compra 
de cas metge Cerdà.
Antonina Ferrà, del PSM, afegí que 
la manca de previsiò en el tema de 
la vivenda tutelada és l’aspecte més 
criticable de l’equip de govern en 
aquests darrers anys.

Solar municipal en venda
Per altre lloc, també s’aprovà la 
modificaciò de clàusules per a la 
venda del solar municipal que hi 
ha ubicat entre el camí de s’Aigua i 
l’empresa Tapicería Luna, al preu de 
900.000 euros.
Segons fonts municipals, aquest 
solar no podia ser cedit per a 
construir-hi vivendes, ja que és 
sól industrial, de manera que 
aquests doblers suposaran una 
font de financiaciò important per 
a l’Ajuntament. A més, es recorda 
que  l’Ajuntament ja cedí, a la 
zona des Rasquell, 1.500 metres 
per a l’edificaciò de 15 vivendes de 
Protecciò Oficial, i més envant hi 
ha prevista una segona fase per a 
construir-ne 13 més.
PP i PSM votaren en contra 
d’aquesta mociò afirmant que 
el patrimoni públic no s’hauria 
de posar a la venda i que, a més, 
l’equip de govern no tenia clar a 
quina àrea destinaria els doblers 
recaptats.

Cafeteria del Poliesportiu
La construcciò de la nova cafeteria 
que s’ubicarà entre el poliesportiu 
cobert, el camp de futbol i l’Institut 
(on fa molts d’anys s’hi ubicaren els 
primers vestuaris), així com la gestiò 
de la mateixa, han estat adjudicades 
als germans Melsion i Joan Antoni 
Gomila Alorda, qui fins ara porten 
la gestiò del bar del camp municipal 
d’esports. Aquesta concessiò serà 
per un període de 25 anys.

Dels imposts municipals
Amb els 7 vots a favor del PSOE, en 
contra els del PP i PSM i l’abstenciò 
dels IB, s’aprovà la modificaciò 
d’Ordenances Fiscals per a l’any 
2006. D’aquesta manera, els 
imposts municipals pugen un 3,5%, 
excepte el de Contribuciò Urbana, 
que arriba fins a un 6,5%, i els del 
Fems i Construccions i Obres, que 
pugen fins a, aproximadament, un 
47% (de mitja), ja que varia en 
funciò del nombre de membres que 
pugui tenir una família o bé, del 
tipus de comerç de què es tracti; 
així per exemple, pagarà més un 
restaurant o un supermercat que 
no una gestoria, pel fet que els dos 
primers se suposa que produeixen 
més fems.
També s’ha de dir que la pujada del 
fems ve condicionada per la pujada 
de la taxa d’incineraciò fixada des 
del Consell de Mallorca.
El regidor d’Hisenda, Tomeu Nadal, 
apuntà que la recollida de fems ha 
suposat aquest any 2005, un dèficit 
d’uns 100.000 euros i es preveu 
que amb aquest augment de la taxa 
municipal l’Ajuntament se’n pugui 
estalviar uns 40.000 dins el 2006.
Respecte a la taxa del fems, 
cal destacar que l’Ajuntament 
concedirà SUBVENCIÓ D’AJUDA 
a les persones que siguin 
pensionistes per viudedat i majors 
de 60 anys, jubilats, persones que 
tenguin incapacitat absoluta o 
persones que pateixin una gran 
invalidesa.
Per al PP i PSM l’increment fixat 
és excessiu, sobretot tenint en 
compte que el servei de recollida 
té molt que desitjar. I respecte a la 
subvenciò, el PP senyalà que hagués 
estat millor fer el descompte de 

manera directa a aquestes persones 
que tenguin dret a l’ajuda i no haver 
de fer-les presentar documentaciò.
 Pel que fa a l’augment en 
l’impost de Construccions i Obres, 
l’Ajuntament també ha prevista 
una línia d’ajudes per a l’adquisiciò 
d’habitatges, tant si aquest es 
compra com si es construeix, la 
qual pot equivaler a un 1% del cost 
d’adquisiciò o construcciò i fins a 
més d’un 50% de la taxa si és de 
nova construcciò.
Per accedir a aquest tipus de 
subvenciò és necessari que la 
vivenda estigui ubicada dins el 
nucli urbà de Binissalem i que no es 
compti amb cap altra ajuda directa 
d’organismes públics, i tampoc 
el sol·licitant podrà ser propietari 
de cap altre habitatge en territori 
espanyol.
Des de l’oposiciò també es criticà 
l’increment d’aquest impost i el 
PP creu que se’n podrà beneficiar 
manco gent.

Tres m0cions del PP
Per la seva part, el Partit Popular 
presentà, en la mateixa sessiò 
plenària, tres propostes: la 
rehabilitaciò de l’entorn de la Plaça 
de l’Església, la de la carretera 
Palma-Alcúdia i la creaciò d’un 
monument a la Festa des Vermar.
Respecte a aquesta darrera, cal dir 
que s’aprovà amb la denominaciò 
de monument o altra acciò 
consensuada, ja que, segons l’equip 
de govern, en relaciò a la nostra 
festa ja hi figuren a la plaça les 
escultures dels dos pagesos i a Can 
Gelabert la col·locaciò de la pedra 
commemorativa de l’inici de la festa.
 Pel que fa a les altres dues 
mocions, sobre la millora de la 
carretera Palma-Alcúdia s’acordà 
instà al departament de carreteres 
del Consell de Mallorca a realitzar 
millores d’enllumenat, reducciò de 
velocitat, ampliaciò del tram i dibuix 
de carrils d’acceleraciò, etc.
 I sobre la rehabilitaciò de 
l’entorn de la Plaça de l’Església, 
s’arribà a l’acord que l’Ajuntament, 
amb la col·laboraciò de l’Agrupaciò 
de Fires i Festes, reforçarà el trispol 
de la zona interna de la plaça, ja que 
no es troba en el seu millor estat.

Carrer Jaume II
La proposta feta per part dels 
veïnats del carrer Jaume II a 
l’Ajuntament, de modificar el sentit 
de circulaciò en aquest carrer, en 
direcciò única cap al carrer Creu, 
veurà llum aviat, amb la diferència 
peró que el sentit de la circulaciò 
serà cap al carrer des Reg. Segons 
la Policia Local, aquesta és l’opciò 
més pràctica, ja que el poble 
compta amb molts de carrers que 
condueixen el trànsit cap a la part 
de dalt, peró en té pocs que el 
portin cap a la carretera principal, i 
desviar el tràfic cap a la benzinera 
no s’ha vist com a millor soluciò per 
a aquest cas en concret. 

NO a la violència de gènere
El divendres dia 25 de novembre se 
celebrà, arreu de tota Espanya, el 
dia contra la violència de gènere. Un 
acte reivindicatiu al 

qual, l’Ajuntament de Binissalem, 
igual que la resta de municipis de 
l’illa, s’hi sumaren conjuntament 
amb l’Institut Balear de la Dona, 
entitat vinculada a la Conselleria de 
Presidència i Esports del Govern de 
les Illes Balears.

Jornades Internacionals 
de l’Orgue Històric
El temple parroquial de Binissalem 
participà en el XII Simpòsium 
i Jornades Internacionals de 
l’Orgue Históric, esdeveniment 
organitzat per la Fundaciò ACA 
(Àrea de Creaciò Artística), amb la 
cooperaciò i patrocini del Govern 
Balear, del Consell de Mallorca, 
d’Ibatur i de l’associaciò Amics de 
l’Orgue de les Balears. 
Les jornades han tengut lloc 
successivament en monestirs, 
esglésies parroquials o convents 
que frueixen d’orgues histórics, 
els ubicats a Alcúdia, Banyalbufar, 
Binissalem, Búger, Campanet, 
Campos, Eivissa, Inca, Manacor, 
Moscari, Muro, Palma, Petra, 
Pollença, Sa Pobla, Santa Maria del 
Camí, Santanyí, Sencelles i Sòller. 
L’orgue de Binissalem era construït 
de l’orguener Antoni Portell i 
Fullana, que l’instal·lava a la 
nostra església el 1854. És recent la 
commemoraciò del 150è Aniversari. 
 El concert se celebrà el 20 de 
novembre, amb una expectaciò 
regular, si bé digna. La qualitat de la 
música era sobrebona, per l’ofici de 
Presentaciò Ríos, docent i organista 
madrilenya, que interpretava un 
seguit de composicions dels segles 

XVI, XVII i XVIII, degudes al prestigi 
de Cabanilles, Scarlatti, Byrd, 
Buxtehude, Valente i altres. 
Acabada la representaciò, el públic 
celebrava l’encert de la iniciativa, 
peró veia millorable l’aspecte 
comunicatiu.

Joan Escanelles
 

Can Torró. 1r Aniversari!!
Quan es compleix el primer 
aniversari de la tenda de roba i 
moda Jove Can Torrò, els seus 
propietaris, Paco Terrassa i Merche 
Alcedo, volen aprofitar aquestes 
línies per donar els Molts d’Anys i 
les gràcies a tothom per aquest any 
de confiança.
I per celebrar aquest event, 
anuncien que durant el mes de 
desembre hi haurà un 25% de 
descompte en vaqueros i camisetes 
màniga llarga.
Paco i Merche recorden que quan 
varen decidir muntar la tenda ho 
feren pensant que al poble hi feia 
falta una tenda de roba per a Joves 
i per aixó apostaren per marques 
punteres en moda com RG512, 
Puma, Caster, Caroche, entre 
d’altres.
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Romeria a Sencelles

Més de doscentes persones 
prengueren part en la segona 
ediciò de la Romeria de Binissalem 
a Sencelles el passat dia 6 de 
novembre, en la qual, no sols 
vianants s’hi deixaren veure, sinò 
també un bon grapat de carros i 
cavalls que engalanaren encara 
més un primer diumenge de mes 
en el que el bon temps regnà al 
llarg de tota la jornada.
La sortida tengué lloc des de 
la plaça de Sa Coma, seguint el 
camí de Biniali i en direcciò cap a 
Biniagual, on es féu una aturada 
per  berenar.
Una vegada s’arribà a la finca 
on hi ha ubicada l’antiga caseta 
de la Beata, la gent es pogué 
instal·lar cómodament i reposar 
dels, aproximadament, dotze 
quilómetres que s’havien 
recorregut. Tot seguit, tothom qui 
volgué pogué dinar de torrada ja 
que al lloc s’hi havien instal·lat 
unes quantes graelles.
Des de l’Associaciò d’Amics dels 
Cavalls, Toni Llabrés agraeix 
la col·laboraciò i hospitalitat 
mostrada per part dels 
ajuntaments de Sencelles i de 
Binissalem, ja que 
tot varen ser facilitats a l’hora 
d’organitzar la diada, de la mateixa 
manera que també s’agraeix la 
participaciò de totes les persones.

l o c a l

Dimarts dia 13 de desembre

· Tast Cava Llopart
 Tast de Llopart Brut Nature, Llopart Gran Reserva,  
 Llopart Rosat, Leopardi, Néctar Terrenal (cava semi-sec  
 per a postres).
 El sopar constarà d’una picada amb cada cava, un plat  
 final i postres. Cal reservar lloc. Consultar el preu.
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Rates a l’escola pública
L’associaciò de Pares i Mares 
d’alumnes de l’escola pública 
Nostra Senyora de Robines, ha 
denunciat la presència de rates 
en les dependències del centre, 
concretament en llocs com el mateix 
menjador.
Segons expliquen membres de la 
juna directiva de l’associaciò, el 
problema ve donat per una manca 
de personal de neteja a l’escola, 
problema al que fa un any, des de 
l’Ajuntament, se’ls promet una 
soluciò peró que encara ara no se’ls 
ha donat. Tot aixó provoca que hi 
hagi setmanes en què s’acumulin, 
durant varis dies, restes de fems i de 
menjar a les papereres, 
que no fan més que 
atreure les rates.

Instal·lacions cares?
Algunes persones del poble, 
aficionades a l’esport, han deixat 
sentir les seves queixes pels elevats 
preus que costa llogar les 
pistes de bàsquet descobertes que 
hi ha ubicades a la zona del camp 
municipal d’esports.
Llogar una d’aquestes pistes, durant 
una hora, surt al preu de 15.00 
euros l’hora i 20.00 euros si és amb 
llum, preus que opinen, no sòn 
gens barats. Creuen que els preus 
haurien de ser més bé simbólics 
ja que es tracta d’instal·lacions 
esportives municipals que han 
d’estar destinades a promocionar 
l’esport i l’oci entre la gent de 
Binissalem, encara que no estigui 
federada en cap club.

GADMA netejà el Pou Poal
Membres de l’associaciò ecologista 
GADMA dugueren a terme, el 
dissabte dia 26 de novembre, una 
nova neteja a la zona del Pou Poal.
Segons explicà el portaveu, Bernat 
Fiol, aquesta acciò està inclosa dins 
la proposta que GADMA va fer, 
amb col·laboraciò de l’Ajuntament, 
a SFM (Serveis Ferroviaris de 
Mallorca) per tal que s’habilitàs un 
túnel des de la zona del poble cap al 
Pou Poal i es tancàs, amb una paret i 
de manera definitiva, l’entrada on hi 
ha la barrera.
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MARGES SERVERA

Fa catorze anys que en Marc 
Servera Garrido es dedica, pel seu 
propi compte, a l’ofici de marger.
Quan començà era tan sols un 
al·lot de vint anys peró la iniciativa 
d’aquell jove empresari s’ha 
mantengut ferma i amb el temps 
ha donat els seus fruits.
Ara a l’empresa, a més d’ell hi 
treballen set homes més, amb qui 
realitza treballs en pedra sobretot 
a fora vila, molts a la zona de la 
Serra de Tramuntana.

En l’opiniò d’en Marc, el nostre 
poble hauria de destacar per 
una major presència de façanes 
empedrades; la qualitat hauria 
d’estar per damunt de qualsevol 
altra cosa i no mirar sols en la 
rapidesa en què s’aixeca un bloc 
de pisos. A més, a la llarga, la 
inversiò feta en una façana de 
pedra, sempre surt més rentable 
que no la que es pugui fer en un 
altre tipus de material. I per altre 
lloc, tampoc s’haurien d’anar a 
cercar professionals de la pedra a 
fora poble, ja que a Binissalem hi 
ha els millors.

l o c a l

De Palma al poble

La família formada per en Toni Sánchez de Alcázar 
Reynes, de 35 anys; na Maribel Molina Garcies, de 34, 
i les seves dues filles, na Paula i na Marta –aquesta 
darrera nascuda aquí– de 7 i 3, respectivament, fa cinc 
anys que resideix a la nostra vila.
Ells provenen de Palma i ens conten que el fet de 
canviar de localitat fou degut a que coneixien un 
matrimoni que ja residia a Binissalem, al qual venien 
a visitar cada cert temps. I va ser en una d’aquestes 
visites que conegueren el mestre d’obres que 
treballava per aquesta parella, amb qui parlaren del 
seu treball i del que estava duent a terme. I així, a poc 
a poc, s’anà forjant la idea de traslladar-se al poble, tot 
i que reconeixen que va ser pura casualitat ja que mai 
se’ls havia passat pel cap.
En Toni treballa de Policia Local a Palma i na Maribel 
és mestressa de casa. Les dues nines van a escola 
al col·legi l’Assumpciò i a les Trinitàries i totes dues 
juguen a bàsquet.
Del poble en destaquen l’aptitud de la gent, més 
propera i molt diferent d’un lloc com Palma, i també la 
qualitat de vida. A més, la idea de poder criar les nines 
en un ambient de poble, on sempre estarien entre un 
grup de gent amb qui haurien crescut, anat a escola i 
madurat, també els agradava.
Per altre lloc, del seu barri i en concret del seu carrer 
(Jaume II), on fins fa poc no hi havia tants nins 
com ara, n’opinen que estaria bé que es canviàs la 
circulaciò a únic sentit, a poder ser cap al carrer Creu, 
ja que el fet de ser un carrer estret suposa de vegades 
un problema. D’aixó ja n’han presentat una sol·licitud 
a l’Ajuntament.
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Coca tovada de patata

Ingredients
200 grams de patata
1/2 quilo de farina de força
4 ous
200 grams de sucre
100 grams de saïm
1 tassa d’oli (petita)
2 tasses de llet (petites)
30 grams de llevadura

Preparació
Bullir els 200 grams de patata i triturar-los. Després 
s’agafaran tota la resta d’ingredients i es mesclaran dins 
un ribell per posar-los a tovar.
A continuaciò s’untarà un motllo de saïm i a dedins s’hi 
anirà escampant tot.
Després es tornarà a posar a tovar i quan hagi tovat 
s’afi carà al forn a 180º C de temperatura.
Una vegada vegem que la coca ha agafat un coloret 
guapo, ja es podrà menjar.

Que ho trobeu bo!

Andreu Pol

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

Es lloga planta baixa, amb 2 habitacions, sala d’estar, 
menjador, cuina i corral al carrer des Sol. Telèfons de 
contacte: 626 494 834 - 971 886 274.

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

Cellers: Joan Mora
Vi de la Terra - Illes 
Balears
Tipus de vi: Negre amb 
criança
Graduació (% vol): 13º
Varietats: 100% Cabernet 
Sauvignon
Any: 2002

Fase Visual. 
De color cirera 
cruixalenca, tocs 
moradencs (encara). 
Menisc una mica rosat.
Encara deixa la copa 
impregnada de color, 
indica que evolucionarà 
més. Intensitat i capa 
alta, ben cobert. És un vi 
límpid i brillant que deixa 
una, al llarg de la copa 
llarga i lenta, ens revela 
que té una graduaciò 
alcohólica considerable.

Fase Olfactiva.
· A copa aturada desprèn un aroma de pebre, que ens 
revela la varietat del raïm en que s’ha elaborat. És la 
nota més característica de Cabernet Sauvignon.

· A copa agitada: tocs de làctics que s’han adquirits en la 
fermentaciò. També conté aromes vegetals i algun toc a 
resines.
La fusta molt ben integrada, tant que ni es nota.

Fase Gustativa.
Atac potent i càlid, d’astringència elevada.
Malgrat aixó podem dir que és un vi estructurat.
Encara es pot guardar durant uns mesos, perquè pot 
millora i ens oferirà una grata sorpresa.

Preu: 14,90 euros

FUMAT D’ALCÚDIA



 NOVEMBRE 2005 < 18 >  ARRÒS AMB SALSETA  NOVEMBRE 2005 < 19 >  ARRÒS AMB SALSETA

c u l t u r ac u l t u r a c u l t u r a

Exposicions i Mercadet
Fins al moment, un gran nombre 
de visitants han acudit al Casal de 
Cultura per veure les exposicions de 
Riera Ferrari i Pascual de Cabo, les 
quals romandran obertes al públic 
fi ns el próxim 11 de desembre, ja 
que és previst que el dissabte dia 
17 siguin inaugurades les noves 
mostres dels pintors José Aranda, 
José Luis “Tudanca” i Dolors Comas.
Peró aquest mateix dissabte dia 
17, Can Gelabert haurà viscut una 
jornada de molta activitat, degut 
a que és el dia escollit per a la 
celebraciò d’una nova ediciò del 
MERCADET DE NADAL, event que 
sempre ha causat bona impressiò i 
atret a un gran nombre de curiosos 
del poble. A més, adjunts al mateix 
mercadet, també s’impartiran una 
sèrie de tallers relacionats amb la 
festivitat nadalenca, com ara taller 
de neules, de fi guretes de Betlem, 
etc.

Concerts
En dates puntuals hi ha preparats 
dos concerts dins aquest mes 
de desembre. Un serà el concert 
d’Arpa, oferit per la jove música, 
Cristina Sánchez, el dimarts dia 6 de 
desembre (dia festiu). 
L’altre, el tradicional concert 
de Nadal que duran a terme els 
alumnes de l’Escola Municipal 
de Música, el dimecres dia 21 de 
desembre, a les 19.00 hores, a les 
Sales de Tallers.

Jornades Musicals
Igual que els darrers anys, l’Escola 
Municipal de Música, amb el 
suport de l’Ajuntament, tornarà 
a organitzar unes noves jornades 
musicals de Tècnica Pianística i 
Música de Cambra que s’aniran 
desenvolupant els dies 16, 17 i 
18. Dins aquestes jornades, apart 
d’altres sessions i activitats, també 
hi ha programats tres concerts de 
piano, el darrer dels quals serà el 
dels alumnes que hagin assistit a 
les jornades. Cal destacar que per 
a aquests concerts, l’Ajuntament 
ha llogat dos pianos de coa marca 
Collins, que seran instal·lats a la sala 
de concerts de la segona planta i a 
les Sales Pompeianes.

Presentació de llibres
El nacionalisme, la Constituciò i la 
poesia tendran també el seu dia a 
ca don Llorenç, ja que per un lloc 
i ben a prop de la nit de Nadal, el 
divendres dia 23, a les 19.00 hores, 
hi ha prevista la presentaciò del 
llibre de Pep Moll “Nacionalisme i 
Reforma Constitucional”. Mentre 
que, ja dins el nou any i amb els 
Reis Màgics d’Orient arribats a 
terres nostres, el proper dia 7 de 
gener li tocarà el torn al llibre de 
poesia “Llibre de Cera”, de Pere 
Joan Martorell, la presentaciò del 
qual anirà a càrrec de Jeroni Salom. 
Tot seguit a aquest acte, la Coral 
3x4 oferirà un concert (el primer del 
2006 a Can Gelabert).

S’acosta el Nadal, torna el mercadet

Exposició de Llorenç Reus
Es calcula que entre 400 i 500 
persones han passat per la sala 
d’exposicions de Sa Nostra a veure 
l’obra del pintor binissalemer 
Llorenç Reus.
Després d’estar set anys sense 
exposar, Reus ha tornat amb més 
inspiraciò que mai i amb molts bons 
resultats pel que a vendes respecte, 
ja que dels 92 quadres que tengué 
exposats, dels dies 25 de novembre 
al 4 de desembre, n’ha aconseguit 
vendre prop de quaranta.

Cal recordar que l’exposiciò, 
titulada “temes del camí de 
Santiago”, correspon a l’obra 
més recent de l’artista, basada en 
la visita cultural i recorregut de 
l’esmentat camí que realitzà durant 
el mes de novembre de 2004.
92 pintures damunt paper en 
les quals l’espectador hi capta, 
a primera impressiò, un gran 
colorit i lluminositat i com no, un 
inacabable nombre de bellíssimes 
imatges de paisatges que captivaren 
l’artista.

Desig 

Mor el jorn. Quina esència
d’abrilenca frescor!

Tot el camp és verdor, 
tot el cel es transparència. 

El crepuscle diví 
ha nimbat la muntanya. 

Del primer serení
l’herba fi na ja es banya. 

Pel camí sota una lent
desvetllar-se d’estrelles,

fressejant i rient
han passat cinc donzelles. 

Entonaven cançons
de gentil primavera. 

Són de plata els aubons, 
pal·lideix l’olivera. 

S’allunyava l’estol…
-clar abril, jovenesa !-

Jo venia tot sol
amb la meva tristesa

Les de tant de sofrir,
el meu cor defallia. 

Oh Déu meu, jo voldria 
estimar i morir. 

Miquel Ferrà 

Rara Avis

Dolça semblança amb l’infi nit
on la pell marcida a contracor

retorna per a sempre
al paradís llunyà entre marbre

i cendra d’un glaçat tacte.
Fosca i claror esdevenen

ànimes a la recerca desesperada
d’un somni o utopia impossible
quan s’acaba cada solpostada

cada taronjat de l’ocàs.

Pere Joan Martorell
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Torna el piano de don Llorenç Villalonga

Aquest mes de novembre la Casa 
Museu ha gaudit de les conferències 
de dos escriptors d’estil, edats i 
caire molt diferents. La primera 
tingué lloc el dijous dia 3 a càrrec 
de l’antic cap de cultura del Diari 
de Balears, Sebastià Bennàssar, 
qui amb l’excusa de la seva novel·la 
Cartes que no lliguen ens parlà de la 
novel·la negra com a gènere.

Dimarts dia 22 visità la Casa Museu 
l’il·lustre escriptor Miquel López 
Crespí. Els seus darrers poemaris, 
un d’ells, Les Ciutats imaginades, 
recentment guardonat amb el Premi 
de Poesia Ramon Comas Maduell, 
varen ser el pretext per passar 
revista a trenta anys de poesia. A 
més d’una retrospectiva de la seva 
obra, Lòpez Crespí ens delectà amb 
la lectura d’una selecciò de poemes.

La Casa Museu ha finalitzat les 
activitats del mes amb un VIATGE 
A PARÍS. Una cinquantena de 
mallorquins han viatjat a la capital 
francesa per seguir les passes de 
Llorenç Villalonga, que marcaren 
determinats moments de la seva 
ruta vital i literària. La visita estigué 
guiada pel biógraf de l’autor, Jaume 
Pomar, i el professor Raül David 
Martínez, lector de català a la 
Universitat de la Sorbonne.

S’apropa desembre i el tancarem 
amb diverses i variades activitats. 
Gabriel Janer Manila ens visitarà 
per oferir-nos la conferència “El 
poder d’escriure i el poder de la 
imaginació”. El mestre Francesc 
Bonnín ens oferirà un recital de 
piano amb motiu de la recent 
adquisiciò del piano de Llorenç 
Villalonga i el mateix dia, la música 
tornarà a la Fundaciò, aquesta 
vegada de la mà del Cor del Teatre 

Principal, que interpretarà un 
concert nadalenc. 

Finalment, durant les vacances, 
els més joves podran gaudir 

de l’espectacle interactiu de la 
companyia Tè a tres, Contarelles, 
on els infants, juntament amb les 
actrius, ajudaran a desenvolupar 
una história. 

Casa Museu Llorenç Villalonga
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Novetats a la Biblioteca

Llibres Infantils
Cada festa una cançó. 
Autor: Noè Rivas
La Laura té un germanet. 
Autor: Liesbat Slagers
La Laura es queda amb la cangur. 
Autor: Liesbat Slagers
M’agrada. Autora: Ana Decis
Laura i la panxa de la mare. 
Autor: Liesbat Slagers
Col·lecció. Autor: James Preller. 
Títols: La bicicleta robada, 
El bromista invisible, L’hàmster 
desaparegut, El monstre golafre.
Col·lecció. El conillet blanc. 
Autora: Marie-France Floury
Col·lecció. Bumba. 
Autor: Cyril Hahn.
Llibres infantils de manualitats. 
El llibre de jardineria, El llibre 
dels dies de sol, El llibre dels dies 
de pluja, El llibre de les activitats 
creatives, El libro de la fi esta.

Novel·les
Pasión India. Autor: Javier Moro
Junts i prou. 
Autora: Anna Gavaldòn
Cara d’àngel. Autor: Jordi Coca
Los náufragos del Stanbrook. 
Autor: Rafael Torres
El testigo. Autor: 
Juan Villoro
Antichrista. 
Autora: Amélie 
Nothomb
Afi nidad. Autora: 
Sarah Waters
Seducció. Autora: 
Nadine Gordimer

Altres
Larousse de 
la jardineria. 
Plantas de 
exterior. 
Autora: Agnès 
Dumoussaud
Larousse de 
los mamíferos 
prehistòricos. 
Autor: Alan Turner
Observar el cielo a simple vista o 
con prismáticos
La alimentación ¿Qué comemos?

DVD’s
Collateral
Identity
El dragòn rojo
El fuego de la venganza
Un toque de canela
Juega al fútbol con Beckham: 
técnica futbolística
Pitch Black

DVD’s Infantils
Pinotxo 3000
Hánuman: la leyenda del Dios 
Mono

Activitats
· Dijous 15 de desembre, a les 20h, 
a la Biblioteca: Tertúlia Literària. 
Tast de Llibres. Comptarem amb 
la presència de l’escriptor Alfred 
Bosch, qui ens parlarà del seu 
darrer llibre “Les set aromes del 
mòn”.

· Dilluns 19 de desembre, a les 19h, 
a la Biblioteca: Teatre Infantil “En 
Pere sense cos”, a càrrec del grup 
Patim Patam Patum.

· Dimecres 28 de desembre, a les 
11h: taller d’un calendari mòbil, a 
càrrec de Margalida Mas.

· Dijous 5 de gener, a les 11h: 
Contacontes dels Reis Màgics 
d’Orient. Adreçat a infants de a 
partir de 3 anys.

Tots els nins i nines que participin 
al contacontes han de portar una 
sabata i alguna coseta per deixar 
als Reis, ja que segurament, a la 
nit passaran per la Biblioteca per 
deixar-nos algun regal.
 

MÚSICA PER ONG’S

Parodiant al gran Brian Eno, po-
dríem qualifi car COLDPLAY de mú-
sica per ”oenegés”, sigui dit en sentit 
gens despectiu. La música d’aquests 
universitaris de classe mitja –com 
ho foren també els Pink Floyd– no 
provoca cap crema de cotxes contra 
el Capital –que Aquest esbuca de nit 
ponts de tren– peró sí que aporta el 
seu dolç to a campanyes de caritat 
global, que d’altres ni aixó, malgrat 
sigui pel mercat. El fet rotund és 
que 4 al·lots anglesos, en tan sols 
3 treballs a l’esquena, ompliren a 
la primera, en data reconeguda de 
20ena, tot un Palau Sant Jordi. Aixó 
té el seu mèrit. Fins i tot varen acon-
seguir que l’amic Pulido partís tam-
bé amb noltros –cosa que (algú les 
hi hauria de dir) sí que en té, i molt, 
de mèrit– cap a la ciutat de l’Estatut, 
amb les incógnites tot aclarides, 
com recordà el mateix portaveu de 
l’acte, ja que en aquest cas concret, 
X&Y donaren 0 i 3 color blaugrana. 
Chris Martin canta amb l’ànima a la 
gargamella i el cor tecleja el piano. 
No pot ser d’altra manera, ja que 
aquest cant de sirena està adreçat a 
una bella musa del cinema. El seu so 
ple, massís, pot esmentar a vegades 
els U2, suavitzats emperó per un toc 
més “beat”, amb tot un esplet de 
cançons que, com la dels escarabats 
de Liverpool, s’aferren quasi tot 
d’una, peró alhora, s’eternitzen un 
poc més a cada volta de graella. És 
música per estimar, la que ens oferí 
a la capital cultural, aquest nou bon 
al·lot del pop-art.

tgomil@pobresa zero...comerç just 
(www.intermonoxfam.org)
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Cal refredar un poquet la febre que 
s’ha apoderat de la gent aquests dies. 
No ens referim a la febre de la grip 
dels avis ni a l’aviària, sinó a la del 
consum. Els sistema de refrigeració 
que aquí se proposa té a veure amb 
l’aparentment inofensiu joc de 
paraules. Gratau, gratau que aquí 
pica.

 082 
Al qui encara no té mòbil, i potser 
no en tengui mai ¿li hem de dir 
immobilista o immobilitzat? ¿I 
és just que els immobiliaris/les 
immobiliàries facin el seu negoci a 
cop de móbil?

083 
¡A veure si ens entenem! Una 
cosa és la grip aviària i l’altra la 
campanya perquè els avis i àvies se 
vacunin contra la grip. 

084 
¿Per què les coses que tenen un 
sentit van bé i les persones, que 
en tenim cinc o sis, anam tan 
malament? 

085 
La modernitat ens ha fet transitar 
des dels quatre punts cardinals als 
cuatro puntos de ajuste. L’interés 
pel llit ha desplaçat l’interés per 
l’orientaciò.

086 
¿Qui no ha conegut una dona que 
primer l’hagi electritzat i després 
hagi acabat electrocutant-lo?

087 
Marejar ¿ve de mar o de mare? La 
meva mare mareja ¿significa el 
mateix que fer de mare?

088 
Un explorador, amics escoltes, és 
aquell que ha decidit no plorar mai 
més en la vida.

089 
Llevau-li, a la misericòrdia, la part 
que té de cordialitat i es quedarà en 
pura misèria.

090 
Tota la vida predicant la diferència 
entre la b i la v i, al final, veure que 
la vellesa… és bellesa.

091 
Obsessionats pel síndrome de 
la creu i per penjar-ne tot arreu 
hem convertit els immorals en 
immortals.

092 
¿Felicitats o facilitats? ¿Superficialitat 
o superfacialitat? Una bona mirada 
a la superfície del rostre pot ser 
molt profunda. I les facilitats 
nadalenques poden convertir-se 
fàcilment en infelicitats.

093 
Lubrificant ¿ve de lúbric?

094 
Tampoc és el mateix un crucigrama 
que un cruse de cames.

 095 
Aquell vianant despistat va 
preguntar: ¿On han traslladat la 
caverna de la Guàrdia Civil?

096 
La força de les preposicions: No 
és el mateix un doblegat de cabell 
d’àngel que un doblegat pel cabell 
d’àngel. (Ay, Ramon Sijé, con quien 
tanto quería…)

097 
¿Com deu esser la vida marítima 
d’una parella si ella és esmèrila i ell 
és omnipotent?

098 
Identrificar-se és fregar-se les dents 
amb un raspallet dentifrici personal 
i intransferible, cosa que, de 
vegades, no és tan senzilla.

099 
La in-fal·li-bilitat ex catre ¿té a veure 
amb el vot de castedat, celibat i 
altres inhibicions fàl·liques?

100 
Tan a prop estan els valors de valer 
i voler que només els diferencia una 
lletra.

Antoni Pol Marcús
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“No embrutar”

Aquesta va dedicada,
“a part” de la nostra gent,

i deixam l’Ajuntament
per una altra vegada.

Es parla de netejar,
peró si tots col·laboram
i el poble no embrutam,
molt millor s’hi estarà.

Llaunes, vidres i papers,
si evitam de tirar

no haurem d’adesar
voravies i carrers.

Posem més papereres
peró no per espenyar,

i sí per bon emprar, 
que no siguin les darreres.

Renous de motors i altres,
que quan les sents retronar,
no saps on t’has de posar,

no es mira gens pels altres.

Si els cans fessin ous!
trobaríem molt normal

que fora o dins el corral,
darien a guanyar bons sous.

Les treuen a passetjar
per fer les necessitats,

tot queda tan embrutat
que no fa goig de mirar.

Si és acabada de fer,
trepitjada calenteta,

ja te pots fer sa punyeta,
de l’olor no te’n pots desfer.

Les gràcies de tots tendran
si es canvien les costums,

ja que sols sòn alguns
i pens que ho intentaran.

Esper no haver molestat
expressant la meva opiniò,

sigui encertada o no
amb bona fe s’ha exposat.

Pedro Ferrer

·

“Nostàlgia d’un temps passat” 

Fa pocs mesos hem pogut 
comprovar com tancava les portes 
un dels pubs emblemàtics del nostre 
poble; em referesc al Pub Suro. 
Probablement els veïnats estaran 
ben contents, no pel fet en sí, sinò 
pel descans que enyoraven després 
de tant de temps.

També probablement el primer que 
hauríem de fer és disculpar-nos per 
les molèsties que poguérem crear, 
ja que no érem conscients de tal 
fet. Peró la meva dedicatória és pels 
nostàlgics, com jo, que visquérem 
l’època d’una generaciò que avui, ja 
més grans, recordam meravellosa i 
plena de tants bons records.

Qui no recorda en Joan posar la 
millor música de pop espanyol i, 

quan tombava la nit, les millors 
balades del moment. Qui no recorda 
n’Àngel i en Chendo a darrera la 
barra, tan espavil·lats i controlant tot 
el que passava al seu voltant. Sense 
cap dubte, ells tres eren l’ànima i 
l’esperit, i els vertaders culpables de 
que fòssim una gran família. 
Del xirinquito de na Marga i na 
Teresa cal escriure un article apart. 
Merescudament, unes mares. Hi 
haurà algú que dirà que érem uns 
moixos i uns irresponsables; hi estic 
d’acord, peró el que realment érem 
amb defectes i amb virtuds, era 
“JOVES” . 

¿I què me’n direu de les parelles 
que es conegueren, festejaren, es 
casaren i avui ja tenen al·lots, com 
també dels que vos barallàveu cada 
dos per tres i ploràveu a la barra 
el mal que havíeu fet, l’ànsia i el 
mal de cor que havíeu provocat 
amb les vostres parelles? Qui no 
recorda les excursions en bicicleta 
a Cal Dimoni i a Sa Font des Trenc i 
amb bus a Magalluf, a menjar una 
paella a Can Toni Peixit, com també 
les festes d’aniversari, o no, que no 
tenien res que envejar a la millor 
sala de festes de Mallorca i el gran 
espectacle de gimcana organitzat 
per les millors clientes i clients 
amb una participaciò mai vista, o el 
torneig de futbolet amb el sarau que 
va esdevenir la participaciò de Pedro 
Ruiz? 

Tantes i tantes  coses que podríem 
seguir recordant, peró sense oblidar 
que el millor de tot aixó és haver 
compartit tots junts un temps de la 
nostra vida. Crec que tant el meu 
soci, en Jaume, com jo sempre 
estarem agraïts a una gent, molts 
d’ells avui amics, que si bé cadascú 
ha encaminat el seu destí cap a 
diferents indrets i professions, en 
el seu moment compartíem, no 
només un espai d’oci comú, sinò un 
lloc de trobada on les inquietuds i 
les il·lusions afloraven de manera 
espontània i positiva.

Una abraçada molt forta a tots. 
Jeroni Salom
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El millor segons el PP

· A la fi l’equip de govern presentarà el projecte de les 
noves pistes de tennis; ja ha adjudicat la cafeteria del 
camp d’esports.
· Hem donat suport al conveni amb el Bisbat per a què 
Ca’ts Agustins sigui vivenda tutel·lada, un lloc més 
adequat i económic.
· El plenari votà a favor de tres mocions del grup popular: 
rehabilitar el trespol de la Plaça, arreglar deficiències 
estructurals a l’entrada del polígon i un monument o acte 
cap al poble per la seva participaciò en Sa Vermada. 

El pitjor segons el PP

· La forta pujada d’imposts sense que se comprovi una 
millora del servei municipal (contribuciò urbana, fems, i 
construccions, sobretot).
· El poc control que hi ha hagut, per part de l’Ajuntament, en 
les obres des Rasquell.
· El PSOE municipal ha eliminat les bonificacions a persones 
amb pocs recursos (taxa de fems) i a joves (impost de 
construccions) a canvi d’unes subvencions que beneficiaran a 
manco gent. 

El pitjor segons el PSM

· La reducciò pressupostària del SOIB pel Servei 
d’Ocupaciò de la Mancomunitat del Raiguer. Aquest 
govern del PP només pensa com ha de pagar les 
carreteres!
· Per quan les noves pistes de tenis? Ja teniu la subvenciò.
· Per quan la pista d’skate? Ja teniu la infrastructura, o no 
sabeu on ubicar-ho?

El millor segons el PSM

 · Una subvenciò municipal per a la compra d’habitatge. 
Esperem que no sigui una “emblanquinada política” com 
la de la Hipoteca Jove del Govern Balear.
· La possible nova ubicaciò de l’habitatge tutelat a Ca’ls 
Agustins. 
· Ja podem reclamar com a consumidors des de 
l’Ajuntament. Voldríem que la signatura de convenis com 
aquest vagin més enllà de la foto i, que es solucionin els 
problemes amb més agilitat.
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El segon problema que, a més 
a més, afectava directament als 
binissalemers era el de la línia 
política establerta pel nou règim, 
que era d’un marcat caràcter 
católic, i que disposava per aixó 
mateix la immediata aplicaciò de 
la Llei de Descans Dominical –en 
aquella època ja en desús– la 
qual contravenia la celebració del 
mercat setmanal d’aquesta vila i 
la de les tres fires més importants 
de l’any –el 4art diumenge de maig 
i els dos diumenges següents al 
Dijous Bo d’Inca–  que es venien 
fent des de temps immemorials. 
Per a intentar resoldre aquesta 
incómoda situaciò, i a més a més, 
greu problema econòmic, el 
poble en general i l’ajuntament al 
complet, amb el seu batle al cap, 
van elevar una exposición al Excmo. 
Sr. Gobernador de la Provincia 
haciéndole historia de los hechos 
y suplicarle se digne conceder a 
esta población el acuerdo de la 
celebración del mercado y las ferias. 
Amb aquesta missiva s’adjuntava un 
escrit, datat el 19 de novembre de 
1865, mitjançant el qual la Diputaciò 
Provincial de Balears autoritzava la 
seva celebraciò.
La contestaciò del Governador 
Civil va ser que la Junta Provincial 
de Reformas Sociales acordó que no 
procedía conceder lo solicitado por 
esta alcaldía. El poble va considerar 
que els seus interessos i drets 
adquirits quedaven d’aquesta 
manera lesionats. En conseqüència, 
es va facultar al Sr. Batle perquè 
interposés el denominat recurs 
d’alçada davant del Subsecretari de 
la Governaciò acompañando todas 
las certificaciones de los documentos 
obrantes en este Ayuntamiento en 
demostración del derecho que asiste 
a esta población, para la celebración 
de ferias y mercado el domingo. Tot 
aixó ocorria a la fi de desembre de 
1923.
La resposta que va obtenir el 
poble de Binissalem al recurs i al 
seu comportament, considerat 
inadequat i negligent amb els nous 
procediments –mala administraciò, 
falta de compliment 
amb la paperassa administrativa, 

la no confecciò del llistat de majors 
contribuents– va ser la destitució 
del seu Ajuntament al complet. 
El dia 22 de gener de 1924 es 
va procedir a l’elecció d’un nou 
govern municipal. Aquesta vegada 
el càrrec de president municipal 
va recaure, quasi per unanimitat, 
en D. José Juliá Arnau, per nou 
vots a favor i només dos en contra. 
Per a la resta del consistori no hi va 
haver tampoc massa discussiò. Res 
a veure amb les anteriors.
Per tant, el primer consistori 
de la dictadura de Primo de 
Rivera, pensat per acabar amb el 
caciquisme local i dur a la pràctica 
les idees regeneracionistes del nou 
règim ¡¡només va durar 112 dies!!. 
Tot un rècord. 
Tanmateix aquest últim consistori 
també va durar molt poc. La 
promulgaciò del nou estatut 
municipal, l’abril del mateix any, 

obligaria a noves eleccions al 
municipi.
Mentrestant, els binissalemers 
es van veure perjudicats social i, 
sobretot, económicament, per una 
llei inadequada i fora de temps, 
i per un govern amb idees tan 
estrafolàries, que no respectava les 
tradicions populars mallorquines 
per molt antigues que fossin.
I el més greu, no es va aconseguir 
fer desaparèixer el caciquisme 
de l’administraciò del poble de 
Binissalem, que era el que es 
pretenia. Únicament es canviaren 
les persones.

Cristóbal Mateu Sastre

Apunt. La fotografia que aparegué 
publicada en el passat número, 
corresponia al batle Don Pedro José 
Llabrés Pascual. La que apareix 
publicada ara és la del batle Don José 
Julià Arnau.

o p i n i ó

La controvertida Llei del Descans 
Dominical pels binissalemers (1923) 

(segona part)

C O N V I V È N C I A  A M B  E L  P A S S A T  [ 2 6 ]
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o p i n i ó

De tots és sabut 
que els serveis 
de qualsevol 
Administraciò 
s’alimenten dels 
recursos tributaris 
que el poble 
els hi facilita; 
la bona gestiò 

administrativa dependrà si es fa 
un ús i destí adequats d’aquests 
recursos, és a dir, si es presta el 
servei que realment la societat 
necessita.

A l’àmbit particular de Binissalem, 
l’equip de govern socialista que 
gestiona l’Ajuntament des de 
fa vint anys ha anat prestant 
distints serveis i actuacions any 
rera any i que li han merescut el 
suport electoral de la majoria de 
votants. A pesar de tot, i com a 
partit de l’oposiciò, hem de ser 
responsables i valorar amb esperit 
crític constructiu la seva gestiò si 
observam que es desvia del seu 
programa o dels objectius primaris 
d’una adequada gestiò municipal. 

Volia manifestar l’opiniò del PP 
sobre la pujada d’imposts que el 
PSOE aprovà en el plenari de 15 de 
novembre sense cap altre suport 
que el de la seva majoria absoluta. 
Estaríem d’acord si una pujada 
d’imposts s’acompanya d’una 
millora del servei, peró aixó no 
passa a Binissalem i ho notam tots, i 
per aixó hi votàrem en contra.

La Contribuciò urbana ha pujat un 
20% en només tres anys, l’impost 

d’obres i construccions puja un 
47% i la recollida de fems puja una 
mitjana de 40%, quan només fa tres 
anys pujà un altre 36% (una família 
de 3 persones pagarà 26.000 ptes., 
una de 5 pagarà 33.000 ptes., una 
vivenda no habitada pagarà 13.000 
ptes.). 

I no només aixó, el PSOE ha eliminat 
les bonificacions automàtiques 
a l’impost de construccions per 
als joves i a la taxa de recollida 
de fems per a persones amb pocs 
recursos a canvi d’una subvenciò 
que hauran de demanar movent 
papers i papers i que beneficiarà a 
més poca gent que amb el sistema 
anterior. Sr. Batle, vos proposam 
que tornem al sistema anterior, 
més just i beneficiòs per a més 
gent; no penseu només que així no 
retornareu més doblers.

Per cert, s’ha de saber que la 
bonificaciò a la gent amb recursos 
limitats fou una iniciativa del PP 
ara fa tres anys i que no s’ha aplicat 
fins ara; tampoc heu aplicat la 
bonificaciò del consum d’aigua 
potable a aquesta gent; la darrera 
vegada diguéreu que “ho estam 
estudiant”; sobren comentaris.

Aixó no pot ser, senyor Batle i 
regidors/-es del PSOE, és poc ètic 

que imposeu aquests imposts al 
poble i no milloreu el servei;  ¿hi 
ha afany recaptador per cobrir els 
forats grossos de la vostra mala 
gestiò corrent? El poble sap valorar 
quin servei els prestau i ho valora 
negativament. Vos demanam que 
estigueu més a prop del poble i de 
les seves necessitats.

Benvolgudes lectores i lesctors, 
vos he manifestat l’opiniò crítica 
del nostre partit cap a aquesta 
actuaciò del govern municipal que 
consideram abusiva i que també 
consideram adequat que conegueu. 
Uns imposts “socials” han de tenir 
una doble finalitat: millorar els 
serveis municipals i repartir la 
riquesa entre els qui menys tenen, 
i no crec que aquests objectius es 
compleixin a Binissalem. Vos deman 
una reflexiò.

Estam a la vostra disposiciò per 
a la informaciò que calgui o per 
presentar assumptes que vos afectin 
al plenari. Una salutaciò cordial.

Jeroni Salom Munar 
President del PP-Binissalem 

i Cap del grup popular

La pujada d’imposts 
i el servei municipal

Jeroni Salom



 NOVEMBRE 2005 < 35 >  ARRÒS AMB SALSETA

o p i n i ó

Assemblea General Extraordinària. Dijous 1 de 
desembre, a les 20:30 hores, a lʼescola.

Reunió de pares i mares dʼalumnes. Dijous 1 de 
desembre, a les 21.00 hores, 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

 NOVEMBRE 2005 < 34 >  ARRÒS AMB SALSETA NOVEMBRE 2005 < 34 >  ARRÒS AMB SALSETA

O P I N I Ó

El passat dissabte 5 de novembre, 
va tenir lloc a Perpinyà l’acte de 
cloenda del Correllengua 2005 amb 
una manifestaciò festiva i un concert 
de poprock, coincidint amb la Diada 
de la Catalunya Nord.
La manifestaciò estava encapçalada 
amb el lema “Sem catalans!. 
Defensem la llengua, defensem 
la Terra!”, el qual reivindicava 
tres eixos. La identitat catalana 
de la Catalunya Nord (lluny de ser 
reconeguda pel Govern francès), 
la defensa de la llengua catalana ja 
que aquesta no compta encara ara 
amb cap tipus de reconeixement per 
part de l’estat francès, i la defensa 
del territori.
Els actes del Correllengua d’enguany 
es varen iniciar el passat 3 de 
setembre a Rià (El Conflent), sota el 
lema “El nostre valencià, el català 
de tots”. Cita de l’escriptor alcoià 
Enric Valor utilitzada per defensar 
la unitat de la llengua des del 
reconeixement de la seva diversitat. 
I durant dos mesos la flama de la 
llengua ha recorregut prop de 400 
poblacions d’arreu dels Països 
Catalans. S’han celebrat un total de 
gairebé 600 actes destacant entre 
els més significatius els de Fraga 
(Franja de Ponent), València, Eivissa, 
Alaior i Barcelona. Per acabar amb 
la manifestaciò de Perpinyà. 
La manifestaciò va transcòrrer  pels 
carrers més cèntrics de la ciutat del 
Rossellò, amenitzada 
pel so agradable de diferents 
colles de grallers. Després de la 
manifestaciò es va llegir un manifest 
i es varen cantar els tres himnes: 
La Balanguera, La Muixeranga i Els 

Segadors. A continuaciò hi va haver 
un concert amb els grups Pirats 
Sounds Sistema, Pascal Comelade 
amb Enric Casasses, La Fera Ferotge 
(homenatge a Ovidi Montllor) i 
Obrint Pas, per acabar d’arrodonir 
la festa.

La Catalunya Nord està formada 
per les comarques del Capcir, el 
Conflent, el Rossellò, el Vallespir i la 
zona nord de la Cerdanya. Hi 
viuen prop de 400.000 persones, 
amb Perpinyà com a ciutat més 
important. Aquesta part dels Països 
Catalans es troba sota domini de 
l’estat francès des de l’any 1.659. 
Any en què dia 7 de novembre, 
es signà el Tractat dels Pirineus 
entre les monarquies francesa i 

espanyola. Un pacte que violava les 
lleis i Constitucions 

catalanes que havia jurat respectar 
el monarca espanyol Felip IV. 
És per aquesta raò, que per sisè any 
consecutiu se celebra l’acte final del 
Correllengua a Perpinyà coincidint 
amb la Diada de la Catalunya Nord. 
Ja que només des de la unitat 
nacional, des de l’assumpciò sense 
prejudicis del nostre marc territorial 
complet, de Salses a Guardamar i  
de Fraga a Maò, podrem avançar en 
la defensa de la nostra llengua.

Salut i Llibertat!

Maria Josep  Ferrà i Serra
Barcelona a 10 de novembre de 2005 

Correllengua 2005

A la majoria de persones, aquests 
petits animals els provoquen 
reaccions d’alló més contradictóries. 
La persona més seriosa d’aquest 
mòn és capaç de perdre els papers 
i fer el ridícul més espantòs quan 
es topa de cara amb un d’aquests 
petits monstres. 

Deixant la part més divertida 
d’aquest fet, tots sabem el mal que 
poden arribar a fer aquests petits 
rosegadors si se’ls deixa campar a 
l’ample (des de destrossar-te una 
casa fins a provocar la mort amb la 
seva orina). És per aixó que, quan 
en trobam una a ca nostra, prenen 
les mesures necessàries per acabar 
amb el que es pot convertir en una 
plaga. 

La nostra escola està ubicada a 
un lloc privilegiat per a aquest 
animalons: amb tres finques que 
l’envolten i un espai en obres. Quina 
meravella! I ja que les condicions 
higièniques hi ajuden, millor que 
millor! 

Un dels problemes més greus que 
pateix la nostra escola, any rera any, 
és la manca de personal per dur a 
terme les tasques de neteja i, any 
rera any, la nostra escola demana 
a l’Ajuntament que hi trobi una 
soluciò, peró pareix que és una cosa 
molt complicada, tot i que per a 
nosaltres és ben senzilla: posar més 

personal. És clar, s’ha de pagar, i 
aixó també és molt complicat.

La responsabilitat que comporta la 
neteja d’una escola és molt grossa. 
Les activitats que s’hi duen a terme 
no sempre sòn molt netes, sobretot 
quan es tracta dels més petits, 
capaços d’empastifar de pintura 
una paret, untar les taules de cola o 
vessar per terra el suc o cacau del 
berenar. La pasteta que en queda 
no se’n va amb una repassada. 

Si a aixó hi afegim que les papereres 
del pati sòn sempre a vessar amb 
les restes del berenar d’un parell 
de dies; les miques que encatifen el 
terra, quan no sòn papers o plàstics; 
o la brutor que arriba dels voltants 
(de l’obra del costat, de les finques 
que l’envolten o dels cotxes que hi 
passen), no em digueu que la nostra 
escola no es convertesqui en el 
paradís per a qualsevol rata les nits 
de lluna plena (i les que no, també). 
El problema, peró, és la curiositat, 
que els pot més, i fa que, un bon 
dia, descobresquin el menjador, 
i un altre, una aula i... mentre no 
es vulguin matricular! (no per res, 
només és que tornarien 

a augmentar els nostres problemes 
d’espai).

En definitiva, que els pares 
d’aquesta escola estam farts de 
romanços i volem solucions. No 
volem que la neteja causi més 
problemes als nostres fills, ni que 
hagin de ser ells els qui, amb un 
afany de fer ecologisme de carrer, 
s’hagin de posar a fer net la nostra 
escola.

“Un dels problemes més greus 
que pateix la nostra escola, 

any rera any, és la manca de 
personal per dur a terme les 
tasques de neteja i, any rera 

any, la nostra escola demana 
a l’Ajuntament que hi trobi una 
solució, però pareix que és una 
cosa molt complicada, tot i que 
per a nosaltres és ben senzilla: 

posar més personal. És clar, 
s’ha de pagar, i això també és 

molt complicat”

Rates
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j o v e n t

Moltes activitats al desembre!!

· Totes les activitats sòn gratuïtes a 
no ser que s’especifi qui el contrari.

· A totes les activitats cal apuntar-se 
al manco una setmana abans.

· Per a més informaciò, no ho 
dubteu, veniu al Casal d’Infants i 
Joves de Binissalem.

· Activitats mensuals

DANSA DEL VENTRE
· Tots els dimecres (dies 7, 14, 21) 
de 17:30h a 18:30h.
Introducciò al meravellòs mòn de 
la dansa del ventre, on aprendreu 
a moure el cos al ritme de les 
fantàstiques melodies orientals.

TALLER DE MALABARS
Tots els dijous (dies 1, 15, 22) 
de 18:00h a 19:00h.
Es divideixen en tres parts: la 
construcciò dels malabars, jocs 
de coordinaciò i psicomotricitat i 
manipulaciò dels malabars. 
Preu: 2€ (tot el mes).

TALLER DE BIJUTERIA
Tots els dissabtes (dies 3, 10, 17) 

d’11:00h a 12:30h.
On aprendreu a fer tot tipus de 
complements per a lluir: arracades, 
polseres, collarets....
Preu: 3€ (tot el mes).

CICLE DE CINEMA.
VERSIONS DE SHAKESPEARE 
Tots els dissabtes (dies 3, 10, 17) 
a partir de les 18h.
Obres com “Romeo y Julieta”, 
“Sueño de una noche de verano”...

TORNEIG DE PING- PONG 
Tots els diumenges (dies 4, 11, 18) 
a partir de les 17:30h.
Per a muntar-lo esperem les vostres 
propostes.

· Activitats puntuals

TRENES DE COLORS
Divendres 2 a les 18:00h. 
Per a enganxar als cabells. 
Preu: 1€

DECORACIÓ NADALENCA
Divendres 9 i 16 a les 18:00h.
On podreu aprendre a fer diferents 
coses per decorar les vostres cases, 
com ara centres nadalencs.

TALLER DE CUINA DE NADAL
Divendres 23 a les 18:00h.
Es faran receptes própies d’aquestes 
dates.

FESTA DE NADAL AL CASAL
Divendres 30 a les 20:30h.
Volem rebre les vostres 
suggerències; vosaltres podeu 
muntar la festa, veniu a fer la vostra 
proposta!!

Abaix, dues fotografi es d’algunes de 
les activitats del mes passaT.

ACAMPADA!!!!!!
Dimecres 28 i dijous 29
Lloc: S’Hort de Son Serra 
(Santa Margalida)
Hora de partida: 16:00h. 
A can Buades (28/11/05)
Hora de tornada: 18:00h. 
A can Buades (29/11/05)
Preu per confi rmar. 
Places limitades. 
Apuntar-se abans de dia 1 de 
desembre!!!!
A partir de 10 anys.

CASAL DE JOVES
de Binissalem

El Regal
Els senyors Bonspares van seure al SOFÀ DE PENSAR. Només s’hi asseien quan havien de pensar alguna cosa important. I 
l’aniversari del seu fi ll Miquelet era importantíssim. Perquè havien  de triar un regal. I no se’ls acudia res.
Van pensar i pensar. Però el SOFÀ DE PENSAR era massa dur. A més a més, pensar era bastant difícil. Així que, després d’una 
estona, els senyors Bonspares tenien tres problemes realment importants: un dolor a la part de seure; un altre, a la part de pensar;
I, el tercer, que no havien trobat ni una sola idea. Llavors, van decidir el millor per a tots. No pensarien més. Anirien a buscar el 
mateix interessat. És a dir, el seu fi ll Miquelet. I li preguntarien a ell. I això va ser exactament el que van fer.

-Miquelet, fi llet, què voldries per al teu aniversari?

-Vull, de regal, una cosa molt especial –va dir en Miquelet. VULL QUE SIGUI MOLT GROSSA!. Els senyors Bonspares es van mirar 
fi xament als ulls (Vol un elefant, van dir).

-I vull que sigui molt FORTA!. Els senyors Bonspares es van agafar de les mans. (vol un aixecador de pesos, van dir).

-I vull que sigui molt SUAU...!. Els senyors Bonspares es van acostar fi ns a tocar-se amb la punta del nas. (vol un osset de peluix, 
van dir).

-I vull que sigui molt, molt DOLÇA!. Els senyors Bonspares van trepitjar-se els peus de la punta al taló. (vol una bossa gegant de 
caramels, van dir).

-I vull que sigui CALENTONA, CALENTONA!. Els senyors Bonspares es van pessigar les galtes. (vol una xemeneia, van dir).

-I a més va insistir en Miquelet vull QUE ES MOGUI D’UN COSTAT A L’ALTRE!. Els senyors Bonspares es van marejar bastant. 
(vol un vaixell de vela, van dir).

- També vull que EM FACI VOLAR!. Els senyors Bonspares es van quedar clavats com dues estàtues. (potser vol un helicòpter).

-I vull que em faci RIURE!. Els senyors Bonspares van caure de cul! (vol un pallasso de circ, van dir).

-I que duri molta ESTONAAAA!. Els senyors Bonspares ja no van saber 
què més fer. (vol un dia llarg com un plat de sopa, van dir).

La veritat és que s’havien fet un embolic. Havia de ser GROSSA, SUAU, 
FORTA, DOLÇA, CALENTONA. I a més a més, s’havia DE MOURE 
D’UN COSTAT A L’ALTRE, FER VOLAR, FER RIURE I DURAR MOLT. 
On podien aconseguir un regal tan especial?. La qüestió no era gens fàcil. 
Així que se’n van anar de dret al SOFÀ DE PENSAR. S’hi van asseure i 
van pensar, però no els va servir de res. No trobaven la solució. I així va 
passar un dia. I dos. I tres. Havia arribat el gran moment i ells, els senyors 
Bonspares, no tenien el regal per al seu fi ll Miquelet. Se sentien desolats... 
Estaven baldats. Llavors, es van aixecar del SOFÀ DE PENSAR i se’n van 
anar a buscar-lo.

-Miquelet, fi llet, ehem ehem, no hem trobat ... el regal ... que esperaves.....

I  com que no sabien què dir, li van fer una ABRAÇADA  GRAN, FORTA, 
SUAU, DOLÇA I CALENTONA. A MÉS A MÉS, EL VAN MOURE 
D’UN COSTAT A L’ALTRE, EL VAN FER VOLAR, EL VAN FER RIURE I 
ES VAN ESTAR AIXÍ UNA ESTONA QUE VA DURAR MOLT.

-Just el regal que jo volia ! –va sospirar en Miquelet.

(Esper que aquest conte “El Regal “ el tenguem ben present aquest Nadal)
BON NADAL I BONS REGALS.

I N F À N C I A
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Toni Amengual

Després de catorze 
partits jugats, amb 
quatre victóries, 
quatre derrotes i 
dos empats, els 
juvenils se sitúen a 
la zona noble de la 
classifi caciò. Una 
vuitena posiciò 

demostra que s’estan fent bé les 
coses.
Tot i perdre 1-0 dins Escolar es 
mantenen dins un grup de set 
equips amb només tres punts de 
diferència. El líder, el Manacor, amb 
25 punts, es troba un poc lluny de 
l’abast d’aquest equip.
Els qui enguany han passat pel 
Miquel Pons han pogut disfrutar del 
bon futbol oferit per aquest equip. 
Tot i les moltes baixes –tota la 
defensa titular– amb una plantilla 
de 19 jugadors s’ha pogut formar un 
equip de garanties per a cada partit. 
Tots els integrants de la mateixa 
n’han jugat com a mínim un de 
titular, el que demostra que està 
molt compensada.
Tot feia pensar que amb un equip 
molt jove –només quatre jugadors 
de darrer any– es passaria pena per 
mantenir la categoria com l’any 

passat, pero el futbol base, amb un 
poc de paciència i constància pot 
donar bons resultats.
Aquest equip està desplegant 
bon futbol i una entrega digna 
d’admiraciò en cada partit, ja 
que no hi ha hagut cap equip 
que els hagi guanyat airosament, 
cosa que demostra que tot i les 
mancances tècniques dels jugadors, 
ho supleixen amb moltes ganes i 
entrega.
La falta de gol i la mala sort en 
moments claus dels partits han fet 
perdre uns punts valiosos per estar 
mes amunt a la classifi caciò.
L’equip d’en Miquel Verdura, amb 
en Joan Moyà com a delegat, es 
caracteritza per fer molta, molta, 
feina i posar molt il·lusiò en la 
victória. D’altra banda, cal destacar 
que no han tengut cap expulsat 
en cap partit, el que demostra la 
noblesa d’aquests jugadors. Factors 
amb els que no fa falta dir que 

els místers hi estan molt satisfets, 
opinant que si canvia la sort, de cara 
a fi nal de temporada, poden quedar 
dins els sis primers.   
Recrodau, si voleu passar un bon 
dissabte capvespre de futbol, anau 
a veure els juvenils i deixau-vos del 
Digital.

BREUS
Està d’enhorabona el jugador Carlos 
Fitor, binissalemer format a les 
categories inferiors i que actualment 
milita al Poblense Juvenil, ja que 
ha estat convocat per a la Selecciò 
Balear Juvenil.

Per altre lloc, també han estat 
convocats per a la Selecciò Balear 
Absoluta, tres jugadors del 
Binissalem de 3ª Divisiò; el porter 
Mora, el migcampista Contreras i el 
davanter Cabot.
Molta sort a tots ells.
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Equip Juvenil
Il·lusiò i entrega 
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Tennis. OPEN Vermada 2005

El passat 4 de novembre fi nalitzà el 
torneig de sa Vermada. Un total de 
51 participants, entre homes i dones, 
hi prengueren part.
 Pel que fa als dobles, els 
semifi nalistes varen ser les parelles:
Toni Pons i Paco Pol (Binissalem) i 
Sebastià Ribas i Llorenç Roca (Santa 
Maria). Mentre que els subcampions 
fi nalistes varen ser la parella Biel 
Seguí i Bernat Comas (Binissalem)
i en Leo Borràs i n’Hernan Martínez 
(Bunyola), els campions.

En els individuals femení na Xisca 
Nicolau (Lloseta) i na Marga Socias 
(Binissalem) quedaren com a 
semifi nalistes.
Na Catalina Moyà (Binissalem) 
quedà subcampiona i na Lluc 
Frontera (Alarò) campiona.

Pel que respecte als homes, en 
Sebastià Ribas (Santa Maria) i en 
Sebastià Bover (Palma) quedaren 
semifi nalistes, i en Llorenç Roca 
(Santa Maria) i en Toni Pons 
(Binissalem), 2n i 1r, respectivament.

En la consolaciò, el fi nalista fou en 
Miquel Batle (Binissalem) i el campiò 
en Sebastià Llabrés (Sencelles).

Per altra part, felicitar als 
representants alevins del Tennis 
Club Binissalem: Francesc Torrens i 
Miquel Pascual, pel bon paper que 
feren el mes passat en el torneig que 
es disputà al club de tennis Costa de 
Calvià, guanyant un partit cada un 
i en un terreny que no coneixien, ja 
que les sis pistes del club sòn de 
terra batuda.
També dir que el passat 4 de 
novembre, a l’hotel Bellver del 
Passeig Marítim de Palma, en Miquel 
A. Lladò, director tècnic del Tennis 
Club Binissalem, renovà el seu 
contracte personal amb les marques 
Head i Penn i renovà també, per 
un any més, el contracte que té 
el club amb aquestes marques 
mundialment conegudes. D’aquesta 
manera els alumnes i socis del club 
podran gaudir un altre any de preus 
especials amb accessoris, raquetes, 
pilotes, diades amb regals i més 
coses.

COLOMBÒFILA
El passat mes d’octubre se celebrà 
la festa d’entrega de premis de 
la passada temporada, amb les 
següents classifi cacions:
Tomeu Moyà, 1r Ibiza; Toni Llabrés, 
1r Ibiza; Toni Bibiloni, 1r Ibiza; Arnau 
Salas, 1r Ibiza i 2n Javea; Enric 
Morales, 1r Santa Pola; Tomeu Morro, 
1r Calpe, 3r Cieza i 1 Valdepeñas; 
Guillem Martí, 3r Calpe, 2n Cieza i 
4art San Pedro del Pinatar; Mateu 
Suau, 1r Javea, 1r Villaroyosa i 5è San 
Pedro del Pinatar; Josep Jaume, 2n 
Villaroyosa, 3r Santa Pola, 2n Calpe, 
1r Cieza i 1r San Pedro del Pinatar; 
Toni Amengual, 2 primers Ibiza, 
3r Villaroyosa, 2n Santa Pola, 2n 
Valdepeñas i 2n i 3r San Pedro del 
Pinatar.
El colom que més viatjà fou el de 
Tomeu Morro, que quedà 1r a Calpe 
i 1r a Valdepeñas, amb un total de 
833,976 quilòmetres recorreguts.
Pel que fa al campionat absolut, la 
classifi caciò està encapçalada per 
Toni Amengual, seguit de Josep 
Jaume, Mateu Suau, Guillem Martí i 
Tomeu Morro.
· Grip Aviar
El transport de coloms està de 
moment paralitzat, bé sigui per a 
entrenaments o per a concursos.
El Govern Balear, a través de 
la Comunitat Europea, prohibí 
rotundament tot moviment d’aus 
inclosos els coloms, situaciò amb 
la qual els colombófi ls estam, com 
se sol dir en bon mallorquí, com un 
“ferrer fora carbò”.
En aquestes dates ja s’havien 
començat els entrenaments i teníem 
el calendari de concursos programat. 
Ara s’està esperant que s’aixequi la 
prohibiciò i tots els coloms preparats 
per viatjar han estat vacunats contra 
el Newscatle i la pigota, vacunes 
preventives i obligades per poder 
concursar. De moment peró, el 
concurs de Nadal està anulat.
· Restaurant Cas Cabrit: nova seu
El club compta amb nova seu, ja que, 
per majoria, es votà i s’escollí el bar 
restaurant Cas Cabrit, lloc on a partir 
d’ara s’hi duran a terme les reunions, 
i on a més s’hi cuinen plats exquisits.

Toni “Gris”
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El Club Bàsquet es presenta
El diumenge dia 27 de novembre tengué 
lloc la presentaciò oficial del Club Bàsquet 
Binissalem, enmig d’una gran espectaciò 
de pares, familiars i amics dels esportistes. 
13 equips sòn els qui conformen el bàsquet 
binissalemer, amb un total de 188 jugadors 
i jugadores de totes les edats. A hores d’ara, 
tots els equips ja es troben immersos dins les 
seves respectives competicions.

SENIOR MASCULÍ

INFANTIL FEMENÍ de 1r any

BENJAMÍ FEDERATESCOLETA DE BÀSQUET JUNIOR MASCULÍ SENIOR FEMENÍ

INFANTIL MASCULÍESCOLETA DE BÀSQUET

INFANTIL FEMENÍ de 2n any

ESCOLETA DE BÀSQUET CADET FEMENÍ

MINIMASCULÍMINIFEMENÍ TOTS JUNTS!

EL PÚBLIC OMPLÍ LA 
GRADA DEL PAVELLÓ
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