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Al carrer Conquistador demanen solucions ja!

La recollida selectiva passarà a fer-se de nit

Binissalem queda en tercer lloc al MallorcaPrix



El personatge misteriós 
del passat número 

era na...

Marta Toribio

Fa menys d’1,85 d’alçada

El seu nom comença per M

Pertany a una família nombrosa

Té més germans que germanes

Cotxes

O C I
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Salut: Estau amargat. 2 cullerades 
de sucre i tornareu un encant.
Amor: Aconseguireu fer somriure a 
aquella persona tan especial.
Petit Consell: Sembrau un arbre... O 
un cossiol.

Salut: Els nervis us superaran. 
Preneu camamil·la. 
Amor: Mala inversiò, estau perdent 
es temps i sa llavor.
Petit Consell: Heu de reciclar més. 
No sigau tan peresòs.

Salut: Les morenes no us deixaran 
seure tranquil. Ara, les rosses...
Amor: Indomable, llogau un ranxer 
de Texes per fer-lo ximple.
Petit Consell: Prescindiu del móbil. 
Sou un esclau telefónic.

Salut: El capricis de Pasqua es 
paguen: sang alta, quilos de més...
Amor: Només heu vist una part 
petita del que us espera.
Petit Consell: Tancau la porta en 
sortir de les cambres, en general.

Salut: Beveu vi a balquena. És bo 
per a la sang.
Amor: Les cabres sòn més estables 
que vòs amb els vostres sentiments.
Petit Consell: Hauríeu de fer un 
aljub d’aigua per a l’estiu.

Salut: Necessitau fer una activitat 
física. Hi ha postures que van bé.
Amor: Serà com una visita, que ve i 
se’n va quan vol. Mirau, mirau!
Petit Consell: Sigau rebels, peró 
efi caços. Fora pardaleria!

Salut: Potser en tengueu; un poc de 
mal de panxa, qualque mareig…
Amor: És moment d’innovar, heu de 
ser més atrevits que mai. Afi cau mà!
Petit Consell: Heu de tenir cura de 
relacionar-vos amb els balances.

Salut: Vos cauran els cabells del cap. 
Pensareu que us quedau cap pelats.
Amor: Estareu molts actius peró 
ningú picarà, un poc més de calma.
Petit Consell: Heu de posar el cap en 
ordre i el terrat ben agranat.

Salut: Tendreu mal d’esquena si 
anau a la platja a prendre el sol.
Amor: Us sorprendrà algú amb qui 
no havíeu pensat mai.
Petit Consell: Portau-vos 
amablement amb tothom.

Salut: Us sortirà un ull de poll al 
peu. Bé, si és al peu no passa res.
Amor: Deixau-vos endur per la 
bogeria del no saber què passarà.
Petit Consell: Canviau d’aptitud i 
donarà bon resultats al treball.

Salut: Precauciò amb els constipats 
de les serenes.
Amor: Res us farà por, teniu els 
sentiments renovats.
Petit Consell: Posau-vos el vestit 
d’explorador i tirau-vos a l’aventura.

Salut: Us tornaran els caps de les 
orelles verdes.
Amor: Les emocions no us deixaran 
pensar en claredat. Ay...!
Petit Consell: Necessitau renovar-
vos per dins i per fora.
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ESTÀNCIA HOTEL 
A MALLORCA 4*
Pensiò Completa fi ns el 14 de 
maig: 45 EUROS
Mitja pensiò: 36 EUROS. 
NINS a partir de 2 Anys: 50%

1 DIA A MENORCA: 65 EUROS
Sortida 18 de maig 
Inclou:  Bitllet d’Avió, TOUR 
per l’Illa en Autocar amb guia, 
Berenar i Sopar a Restaurant
(No inclou taxes d’aeroport)

ESTÀNCIA HOTEL 
A MALLORCA 3* 
(Tot el mes de maig) amb Règim 
de Tot Inclós: 40 EUROS per 
persona.
NINS GRATIS

CIRCUIT BRETANYA I 
NORMANDIA
Del 25 al 28 de maig. 
Inclou Bitllet d’Avió directe.
Preu per persona: 395 EUROS 
(No inclou taxes d’aeroport)

CIRCUIT ASTÚRIES I PICS 
D’EUROPA
8 Dies i 7 Nits. Règim de pensió 
Completa en Hotel de 3*
Mes de maig: 360 EUROS 
(No inclou Bitllet d’Aviò)

GALÍCIA AL COMPLET

8 Dies i 7 Nits. Règim de Pensió 
Completa en Hotel 2*
Mes de maig: 248 EUROS 
(No inclou Bitllet d’Aviò)



 ABRIL 2006 < 3 >  ARRÒS AMB SALSETA

ÍNDEX PÀG.

EDITORIAL  ...........................................................................  3
LOCAL  ...........................................................................  4
CULTURA  ...........................................................................  20
ENTREVISTA  ...........................................................................  28
OPINIÓ  ...........................................................................  31
INFÀNCIA  ...........................................................................  37
JOVENT  ...........................................................................  38
ESPORTS  ...........................................................................  41
OCI  ...........................................................................  43

Arròs amb Salseta

Director: Jaume Pons Comas
Col·laboradors: Margalida Ripoll, Antoni Amengual, Antoni Pol, Joan 
Escanelles, Liliana Boffi, Pere Fiol, Catalina Bibiloni, Beatriz Marín, 
Toni Villalonga, Joan Carles Torrens, Bartomeu Albert Nadal, Xisca 
Salom, Ramon Morote, Margalida Llabrés, Maria Antónia Bibiloni, 
Jaume Canyelles, Jordi Mayol, Margalida Esteva, Bel Fontanet, 
Margalida Pol, Maria Mut, Guillem Moià i Andreu Moià.

Fotografia Portada: Mallorca Prix 2006.
Maquetació: AambS.
Consells Didàctics: Joan Rossellò.
Còmics: Miquel Àngel Moyà.
Gloses: Jaume Pol “Jimmy”.
Informació, Publicitat i Subscripcions: 687 623 957.
Gestió Administrativa: Bartomeu Albert Nadal Bestard.
Adreça Electrònica: salseta@arrosambsalseta.com
Pàgina WEB: www.arrosambsalseta.com (Sebastià Nadal).
Filmació i Impressió: Gràfiques Rubines. 
Distribució: Biel Riera.
Depòsit Legal: PM. 1519 - 1994
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!

Els escrits sols reflecteixen l’opinió dels seus autors

 

JAUME POL 

“Jimmy”
Empreses i empresaris

É
s bona la iniciativa que els empresaris estiguin a prop uns 
dels altres, associats. És bo tant per a ells i per a la seva 
causa, com per a la gent mateixa del poble. Del poble en 
poden sortir els seus treballadors, i tots sabem la quantitat 
de binissalemers i binissalemeres que, des de fa dècades, 
s’aixequen prest, agafen tren o cotxe, i parteixen cap a Palma 

a guanyar-se ses sopes.
Segur que per a molts seria una avantatge gran poder quedar a la seva 
vila, on hi han deixat els seus fills a escola, i on hi tornaran, potser quan 
ja sigui fosc. D’aquí, l’etiqueta que s’ha anat penjant Binissalem com a 
poble-dormitori.
Ara, el fet d’haver-se associat els empresaris locals, suposarà uns quants 
de cavalls de força per a aconseguir objectius positius per a ells, peró 
també –i encara que sigui a la llarga– aixó pot acabar beneficiant a la 
nostra gent.
A més, d’empresaris joves –i de tots els gremis– el poble n’està ple. Sens 
dubte s’acosten uns anys en què el creixement experimentat, i potser 
el que queda per venir, faran de l’empresa un pilar no només económic 
dins l’estructura del poble, sinò també social.
Si es sembra bé, els fruits es recolliran. 

e d i t o r i a l

Binitrix (3r lloc)

Un equip molt preparat
de jovençans i jovençanes,
tots ells amb moltes ganes
que començàs es combat.

Lluitaren com a lleons,
es nostros binissalemers,
i sense perdre es papers
quasi queden campions.

Moltes proves van passar
feixugues, la majoria,

i també d’altres n’hi havia
que eren més de pensar.

Enhorabona als competidors
a pesar de ser tercers,
tots es binissalemers

vos consideram es millors. 
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LA NOSTRA 
POBLACIÓ 

març i abril
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Successos
25-03-06. Robatori amb agressió a 
la zona de s’estaciò des tren.
Un home de nacionalitat estrangera, 
resident al poble, denuncià que 
mentre esperava el tren de les 
6 hores del matí, dos individus 
l’agrediren i li robaren la motxila on 
hi duia uns 400 euros.
La víctima declarà que els dos 
agressors sòn del poble i que els 
coneix de vista.

28-03-06. Disputa entre dos joves 
a la zona de s’estaciò. Segons fonts 
policials, un d’ells agredí a l’altre i 
al cap de dos dies, l’agredit reuní 
uns quants familiars i amics i es 
dirigiren a casa del primer, on hi 
hagué tensiò i fortes discusions, 
havent d’intervenir la policia després 
que el grup denunciàs que algú de 
la casa els havia amenaçat amb una 
escopeta.

29-03-06. Cremen un cotxe, 
intencionadament, propietat d’un 
veïnat del carrer des Pontarrò. Els 
fets es produïren sobre les 2.30 
hores de la matinada.

02-04-06. Denunciat, per la policia 
local, un pare d’un adolescent 
per desobediència als agents de 
l’autoritat.
Segons hem pogut saber, tot 
començà quan veïnats de la Plaça 
31 de Desembre cridaren la policia 
perquè hi havia molt de renou de 
motocicletes davant ca seva. De 
manera que els agents feren acte 
de presència a la zona i una vegada 
allà es disposaren a fer la prova de 
control de renou a les motocicletes, 
a la qual tots hi accediren menys un 
d’ells, qui telefonà al seu pare 
i aquest, una vegada comparegué 
al lloc, digué a la policia que no 
permetia que realitzassin el control a 
la moto del seu fi ll, llevant la pipa al 
vehicle perquè així no la poguessin 
posar en marxa.

Després de veure aquesta actitud, 
els agents procediren a imposar la 
denúncia. 

03-04-06. Una veïnada denuncià 
a una altra veïnada per haver 
atropellat el seu nét quan aquest 
anava en bicicleta per un carrer del 
poble, causant-li ferides i espenyant-
li el vehicle.
La policia ha retirat el carnet de 
conduir a aquesta dona.

10-04-06. Un individu entra en 
un magatzem de materials de 
construcciò i aprofi ta que ningú de 
l’empresa el veu per fer-se amb una 
garrafa de disolvent i dirigir-se, tot 
d’una, a les ofi cines, dient que el 
dia anterior havia vengut a comprar 
l’esmentat producte i que ara el 
retornava i li abonassin els doblers.
Els empleats sospitaren de 
l’individu, i a través d’una càmara 
de videovigilància que tenien 
instal·lada aconseguiren demostrar 
la malifeta del lladre.

12-04-06. Roben 450 euros de la 
màquina escurabutxaques d’un 
restaurant del carrer Conquistador.

17-04-06. Desconeguts causen mals 
materials a un remolc que hi havia 
estacionat al polígon industrial.

29-04-06. Roben 80 euros, en 
efectiu, d’un celler del poble i es 
beuen tres cerveses.

Accidents
08-04-06. Un cotxe que circulava 
per la carretera principal anà a parar 
dins la cuneta.

22-04-06. Colisió entre dos 
vehicles a la carretera principal, 
després que un d’ells no fes l’stop de 
sortida des del carrer Cabrit i Bassa. 
Cap dels ocupants resultà ferit.
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Massa trànsit pesat al 
carrer Conquistador
Els veïnats del carrer Conquistador 
segueixen exigint que es posi remei 
al problema de trànsit pesat que hi 
ha a la carretera principal.
Com ja s’informà en el passat 
número, el gran augment de 
circulaciò de vehicles grans, 
sobretot camions, ha acabat donant 
inseguretat a la zona degut a les 
grans dimensions d’aquests i a les 
velocitats a què hi circulen segons 
quins dies.
Després d’expressar les seves 
queixes, ara els veïnats compten 
amb el suport de l’Ajuntament –des 
d’on s’ha acordat instar al Consell 
perquè aporti solucions– i també 
amb el suport del batle de Lloseta 
i dels membres de la direcciò de la 
Cimentera, ja que s’ha comprovat 
que molts dels camions que circulen 
per la carretera principal sòn els que 
transporten ciment, els conductors 
dels quals sòn els primers que també 
desitgen no haver de passar per 
dins el poble, ja que per a la seva 
feina els suposa un retràs, perdre 
molt de temps, i a més, el perill que 
sempre hi ha de patir un accident, 
bé sigui amb un altre vehicle o amb 
els vianants que circulen per les 
voravies.
Entre tots, exigeixen al departament 
de carreteres de l’entitat que 
pertoqui, que es faci un desviament 
del tràfi c pesat per l’autopista –tal 
i com diuen estava previst en un 
principi– de manera que així s’evitin 
tots aquests problemes.

AambS

Naixements
Ismael Rahmani Vallès (02-03-06)
Martina Barcelò Sansò (16-03-06)
Noomi Retsch (03-03-06)
Iker Rol Blanco (01-04-06)
Aitana Barberà Borràs (04-04-06)
Juame Company Ingal (09-04-06)
Ariadna González Bestard 
(04-04-06)
Daniel Díaz Morote (16-04-06)
Miquel Torrens Martí (25-04-06)

Noces
Jaume Vidal Borràs i Margalida 
Moyà Pol (25-03-06)
Carles Joan Gastalver Llompart i 
Catalina Maria Marquès González 
(01-04-06)
Xavier Font Jaume i Elena Margarita 
Sureda Martorell (22-04-06)
Joan Miquel Rossellò Díaz i Ryan 
Mclarty (22-04-06)

Defuncions
Joan Moyà Moyà (10-03-06)
Miquel Homar Capellà (30-03-06)
Magdalena Gomila Cañellas 
(31-03-06)
Miquel Alomar Vademar (19-04-06)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 29 d’abril 
de 2006.
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Escoleta. Curs 2006/07
Segons fonts municipals, la 
Comissiò d’Escoleta que havia de 
celebrar-se per tal d’establir els 
criteris d’admissiò de’alumnes, i que 
no es pogué dur a terme per manca 
d’assistència dels representants 
de la mateixa –cada partit té un 
representant– ha condicionat que 
l’Ajuntament hagués d’aprovar, 
amb caràcter d’urgència, aquests 
esmentats criteris per al proper curs 
2006/2007.
Per tal que no torni a passar aixó, el 
batle, Miquel Nadal, farà saber que, 
a partir d’ara, la Comissiò estarà 
integrada per un representant 
de cada partit i un president que 
recaurà en la figura del batle.
Pel que fa als criteris i puntuacions, 
es valorarà amb un punt el fet 
que l’infant estigui empadronat a 
Binissalem; amb o,5 punts –cada 
un– que el pare i la mare també hi 
estiguin; amb un punt que l’infant 
tengui germans matriculats al centre 
durant el mateix curs escolar; amb 
0’5 punts ser fill de l’equip educatiu 
de l’Escoleta Binipetit i amb un 
punt, pertànyer a família nombrosa.
D’altra banda, els infants que 
hagin estat alumnes durant el 
curs anterior, tendran la matrícula 
assegurada del curs següent, 
sempre que facin la preinscripciò.
 Els Serveis Socials de 
l’Ajuntament tenen una sèrie de 
places a la seva disposiciò per tal 
que les famílies menys afavorides 
puguin disposar de plaça a 
l’escoleta (una plaça per a l’aula de 
0 a 1 anys, dues per a l’aula de 1 a 2 i 
tres places per a l’aula de 2 a 3).

Les taxes de l’Escoleta seran les 
següents:
Matrícula: 64,35 euros
Servei d’escoleta: 113,15 euros
Espai d’acollida (de 8 a 9 hores): 
16,6 euros
Espai d’acollida (1 hora aïllada):
6,4 euros
Servei de menjador (tot el mes):
54 euros
Servei de menjador (1 dia aïllat):
4,7 euros

Nins Saharauis
El dissabte 20 d’abril, el ministre 
de Cultura del Poble Saharaui, Sr. 
Hatari, visità Binissalem per dur 
a terme una supervisiò dels nins 
saharauis que estudien a fora.
 Des de l’Àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament s’informa que si hi 
ha famílies interessades en acollir 
un nin saharaui (d’entre 7 i 12 anys 
d’edat) durant els mesos de juliol 
i agost, es posi en contacte amb la 
regidora. 

Piscina climatitzada
El projecte d’infraestructures 
esportives de la zona del camp 
municipal, tot i que sigui a poc a 
poc, sembla que va desenvolupant-
se.
Si fa uns anys va ser la gespa 
artificial del camp de futbol, 
posteriorment el pavellò cobert 
i, després de moltes queixes i 
peticions, pareix que arribaran les 
tan desitjades pistes de tennis, ara 
se n’hi afegirà una altra: la piscina 
coberta i climatitzada. Peró aixó 
dependrà, en bona part, de la 
subvenciò que ens pugui arribar 

des de la Conselleria de Turisme 
del Govern Balear, ja que així ho 
sol·licità l’Ajuntament  en el passat 
plenari.

Binissalem.cat
La darrera mociò del ple del dimarts 
11 d’abril, va ser presentada, 
conjuntament, per IB i PSM, qui 
proposaren que l’Ajuntament de 
Binissalem sol·licitàs a la Fundaciò 
.CAT la reserva del domini .cat 
(Binissalem.cat) en favor de 
l’Ajuntament.
Cal recordar que l’Associaciò .CAT 
va néixer el 2001 i està formada 
per unes 100 associacions, amb 
la intenciò que la llengua i cultura 
catalana siguin identificades a 
internet amb un domini propi.

Associació d’empresaris
El passat dia 6 d’abril es constituí la 
junta directiva de la nova associaciò 
d’empresaris locals, la qual està 
integrada per Jaume Ramon Sans, 
com a president; Catalina Vallès, 
com a vicepresidenta; Iolanda 
Abraham, com a secretària; Miquel 
Miquel Munar, com a tresorer; i els 
vocals, Maria Catalina Nadal, Josep 
Garcia Luna, Miquel Villalonga, 
Joan Bestard, Francisca Amengual, 
Antoni Pons, Guillem Rossellò, 
Jaume Comas, Bartomeu Nadal, 
Francisco Pérez, Pep Bibiloni, 
Nofre Isern, Miquel Bibiloni, Pedro 
Pons i Vicente Lanas. L’assocaciò 
neix amb la finalitat de mirar pels 
interessos dels empresaris del poble 
i aconseguir totes les millores i 
avantatges possibles.

Homenatge als jubilats
L’Ajuntament va retre un sentit 
homenatge als treballadors jubilats 
que hi han treballat aquests darrers 
anys. 
Les persones homenatjades 
varen ser en Tomeu Moyà i en 
Toni Mesilla, ex policies locals; 
en Domingo Oliva, ex vigilant del 
Punt Verd; na Magdalena Oliva, 
treballadora familiar i na Saturnina 
Cornejo, netejadora.
L’acte es va dur a terme, el 
divendres 21 d’abril, en el Foro de 
Mallorca, enmig d’un sopar al que 
hi assistiren els familiars i membres 
del consistori.
El batle, Miquel Nadal, pronuncià un 
parlament agraint la tasca realitzada 
per tots ells i se’ls féu entrega d’un 
obsequi.

Transport a Son Llàtzer
El fet que la gent del nostre poble 
hagi de desplaçar-se a l’hospital de 
Son Llàtzer, quan en té necessitat, 
pot suposar un problema, sobretot 
per a persones que no disposen de 
vehicle propi o per a la gent més 
gran que ja no pot conduir.
Pel que fa a les urgències o 
tractaments (radioteràpia, 
quimioteràpia), els pacients 
compten amb un servei 
d’ambulància que els ve a cercar al 
seu domicili i els retorna; peró en 
canvi, per a la resta de visites, hi 
han d’anar pels seus propis medis. 
I aquests desplaçaments no sòn, 
precisament, barats. 
Davant aixó, ja sòn un bon grapat 
els usuaris que opinen que estaria 
bé que hi hagués un servei públic. 
 En el ple del passat dia 11 d’abril, 
l’Ajuntament aprovà una mociò 
conjunta de tots els partits, en la 
qual se sol·licitava a les Conselleries 
de Salut i d’Obres Públiques i 
Transports que gestionassin 
l’habilitaciò d’un sitema de 
transport des de l’Estaciò de Palma 
fins a Son Llàtzer, i una línia regular 
d’autobusos des de Binissalem fins 
a l’hospital.
I una altra cosa que l’Ajuntament 
també demanarà a la Conselleria de 
Salut és que la gent de Binissalem 
pugui acudir al nou hospital d’Inca 
enlloc de a Son Llàtzer.

Dues llicències de taxi
L’Ajuntament aprovà el plec de 
condicions tècniques i económiques 
perquè a Binissalem es puguin 
atorgar dues llicències per prestar 
serveis de particulars destinats al 
públic, consistents en el transport 
de viatgers en automóbils de 
turisme.
És a dir, que al poble comptarem 
amb servei de taxi, dels quals, per 
a obtenir la correspontent llicència, 
se’n valorarà que siguin adaptats 
per a persones amb discapacitats.

75 Anys de la República
El 75è Aniversari de la República 
serà objecte d’homenatge després 
d’aprovar-se, a la Sala, una proposta 
conjunta en la que es diu que seran 
homenatjats batles i regidors elegits 
democràticament en aquella època i 
es promourà la recuperaciò histórica 
d’aquell període.

Dos policies nous
Aquest mes de maig s’incorporaran 
al cos de la Policia Local, dos nous 
agents, un dels quals ocuparà la 
plaça de policia turístic.
Així idó, la plantilla arribarà als 
12 membres, que era el mínim 
imprescindible per poder cobrir 
el servei de 24 hores que s’havia 
proposat l’Ajuntament. Fins i tot és 
possible que, dins els mesos d’estiu, 
s’incorpori un altre policia turístic.

Reforma circulatòria
Amb la intenciò de millorar la 
circulaciò vial i la qualitat de vida 
dels veïnats dels carrers Ramon Llull 
i Bonaire, el grup Independents de 
Binissalem presentà una mociò de 
reforma circulatória en aquests dos 
carrers, en la qual s’explica que els 
tècnics municipals informaran de 
les possibilitats que hi ha que, en 
dits llocs, l’aparcament de vehicles 
es faci en trams alternats, amb les 
corresponents senyalitzacions i 
marques per tal que no es doni cap 
tipus de problema a la circulaciò 
ni als vianants. La proposta va ser 
aprovada.
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La Recollida selectiva, 
porta a porta, serà de nit
La recollida selectiva canviarà 
d’horari. Així, a partir del próxim 
dilluns, dia 8 de maig, passarà a 
realitzar-se els vespres, excepte les 
restes de vidre, que es durà a terme 
cada dijous a partir de les 9 del 
matí, i els voluminosos com ferralla 
o mobles, que es farà el segon i 
quart dijous de cada mes, a partir 
també de les 9 del matí (avisant, 
prèviament, a l’Ajuntament).

Pel que fa a la resta de fraccions, 
l’horari de recollida serà nocturn, a 
partir de les 20 hores. (Els bolquers 
i compreses s’han de posar en una 
bossa a part).
També serà a partir del dia 8 
de maig en què es retiraran els 
contenedors de rebuig (verds), ja 
que no seran més necessaris perquè 
la recollida és porta a porta, i a més, 
suposen un focus de brutor.
Com ja s’informà en un anterior 
número, aquest canvi d’horari en la 
recollida selectiva ha estat degut a 

l’adhesiò de la Mancomunitat des 
Raiguer.
Al gràfi c que apareix a continuaciò, 
podeu veure els diferents horaris de 
recollida.

NO embrutis 
el teu poble

Tenir un poble net
ÉS FEINA DE TOTS

l o c a l

Queixes del PP

V.P.O.
Després de mesos d’espera, sembla 
que, a la fi , els propietaris de les 
Vivendes de Protecciò Ofi cial 
podran entrar a ca seva, ja que dins 
aquest mes de maig és prevista 
l’entrega de claus. El propietaris, 
molests com estan, no saben si 
queixar-se de l’Ajuntament o del 
Govern, peró qui sí sap de qui 
queixar-se és el Partit Popular 
de Binissalem, ja que acusen el 
Batle d’enganyar als propietaris 
de les VPO. I també de no haver-
se recepcionat encara ara la 
urbanitzaciò Es Rasquell.

Escola de Primària
Per altra part, el PP local continua 
expressant les seves discrepàncies 
envers la ubicaciò de la nova Escola 
de Primària, tema sobre el qual 
es demana mem si l’Ajuntament 
segueix pensant que aquesta futura 
escola pot caber damunt el pàrking 
de l’Institut. I una altra pregunta 
que es fan els populars és: on se’n 
van els doblers de la venda per 
subhasta del solar municipal de ca 
sa Comara?

GADMA

Del polígon
Bernat Fiol, portaveu de l’associaciò 
ecologista GADMA, torna a 
expressar les seves discrepàncies 
envers el tema: polígon industrial.
Aquesta vegada, Fiol fa menciò de 
l’aclariment a unes declaracions del 
Sr. Salvà que, des de l’Àrea de 
Batlia, es publicaren en el passat 
número de la revista.

En aquell aclariment, el batle vol 
deixar clar que, en un conveni fi rmat 
amb el promotor, i aprovat en sessiò 
plenària, l’Ajuntament obtindrà, 
de la segona fase del polígon, una 
cessiò de 10.000 m2 sense que alló 
tengui res a veure amb les obres 
del camí de Pedàs. Mentre que el 
promotor havia afi rmat en una 
anterior entrevista que aquests 
10.000 m2 eren cedits a canvi de no 
haver de fer-se càrrec de les voreres 
de l’esmentat camí.
A totes aquestes diferències, 
GADMA també hi ha volgut dir 
la seva, apuntant que, des d’un 
principi, s’havia d’haver exigit als 
promotors que donassin la part 
proporcional dels benefi cis que hi 
treien, en relaciò a l’actuaciò que 
posteriorment s’hagués de dur en el 
camí veïnat.
GADMA creu que, a la llarga, 
l’Ajuntament, enlloc de guanyar-hi, 
hi sortirà perdent amb el polígon. I 
es demana: on és la pantalla vegetal 
i la netedat i control que hi havia 
d’haver?

De la cimentera
Aquella manifestaciò davant la 
cimentera, el 2000, i tot el que han 
batallat els ecologistes per exigir 
millores i que la cimentera pagàs 
el danys i perjudicis als afectats, al 
fi nal han valgut la pena, ja que la 
llei els ha donat la raò i l’empresa 
Cemex ha hagut de pagar a 26 
veïnats –els qui posaren denúncia 
civil– tots els mals que, al llarg 
d’aquests anys, els havia ocasionat.
Feia 25 anys que no es guanyava un 
plet com aquest.
Ara la cimentera té cinc anys per 
modifi car les seves estructures.

IB-Esquerra
El divendres 28 d’abril, a l’antiga 
escola graduada, va tenir lloc la 
presentaciò de la nova formaciò 
política Independents de 
Binissalem-Esquerra.
Els dos partits han arribat a un 
acord per treballar conjuntament 
i presentar una sola llista a les 
próximes eleccions municipals.
L’acte va ser presentat per Pep 
Martí i hi intervingueren, el regidor 
a l’Ajuntament per IB, Pere Pol; 
i l’escriptor i periodista, Damià 
Quetglas, entre d’altres persones.
 El procés d’uniò de les dues 
forces sorgí gràcies a les bones 
relacions existents entre els 
membres dels dos partits, d’ençà 
que des d’Esquerra Republicana es 
decidís a organitzar-se també aquí, a 
Binissalem.
Amb aquest acte es pot dir que 
IB-Esquerra ha iniciat ja la seva 
precampanya electoral.

D’ençà que començaren les obres 
fi ns que s’hagin entregat les claus, els 
propietaris han hagut d’esperar molt.
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De la Setmana Santa
Sembla de molt agrair que la 
Parróquia de Binissalem solemnitzi 
la Setmana Santa, amb iniciativa, 
amb fidelitat i amb participaciò. 
D’aquest punt de vista, més que 
l’inventari de les celebracions, 
interessa l’autenticitat amb 
què sòn viscudes. Entrar-hi en 
joc és compartir la festa d’una 
comunitat, amb el que suposa 
d’alegre, d’expansiu, de profund 
i d’alliberador. Amb aixó aclarit, 
puc fer memória de les diferents 
activitats, que tenen lloc, sense cap 
buit, dia per dia.
Els dies arrencaven, el DIUMENGE 
DEL RAM, amb el bull de 
nins i nines, que duien rams 
d’olivera i palmes de garballò 
dins l’església parroquial, on es 
recordava, juntament, el triümf i 
la passiò de Crist. A l’horabaixa, 
de cinc anys enrere es reprenia 
la commemoraciò de les SET 
PARAULES, les de Jesús en la creu, 
amb comentaris de set persones 

de la vila i peces polifóniques 
intercalades.
El dilluns, com en els cinc anteriors, 
hi hagué reflexiò quaresmal 
dirigida, que recordava, bé que amb 
gran diferència de to i de contingut, 
els antics SERMONS DE COREMA 
amb predicador convidat.
 
El dimarts teníem CELEBRACIÓ 
DE LA PENITÈNCIA, cada cop 
més seguida en multitud i en 
esperit, i el dimecres, ORACIÓ EN 
SILENCI, amb apunts de meditaciò 
sense pronúncia de paraules, 
dins el temple de Cals Agustins, 
tot culminat amb processò cap a 
l’església mare pels carrers sense 
llum, tret de la que interioritza 
cadascú dels participants.
Just abans, aquest dia, se celebrava 
la MISSA CRISMAL, que presideix 
el Bisbe, a la Seu de Mallorca, 
on acudeix una considerable 
representaciò de cadascuna de les 
parróquies. 
El TRIDU PASQUAL –dijous, 

divendres i dissabte– revestia tota 
la dignitat que se n’espera, pel 
que fa a la manifestaciò litúrgica 
i al complement tradicional, amb 
actituds de respecte, reflexiò i 
solidaritat i amb una alegria entre 
continguda i desbordant, que, fruit 
de la intensa preparaciò, esclafeix 
amb la Pasqua Florida.
El matí de Pasqua, es convida el 
poble a festejar el RESSUSCITOI, 
és a dir, la trobada gojosa, a l’aire 
lliure, de la Mare de Déu amb 
Jesús, el Fill ressuscitat, prèviament 
a la missa major del gran dia. 
Les persones de Binissalem, 
amb exquisida espontaneïtat, 
s’endiumengen amb l’elegància 
dels vestits i amb les alegries dels 
cors, perquè l’OFICI tengui el 
que li pertany, singularment, de 
fastuòs, de solemne, de jovial i de 
participatiu.

Salut per a l’any que ve.

Joan Escanelles

L’Església, engalanada per a l’ocasiò. A la dreta, els dos 
homes que representen el Davallament de Crist de la 
Creu, un dels actes destacats de la Setmana Santa.

l o c a l

Fira de la Pedra i Gegants
L’Agrupaciò de Fires i Festes i els 
professionals de la pedra, ja tenen 
quasi a punt la que serà tercera 
ediciò de la Fira de la Pedra i 
Artesania.
Així idó, el cap de setmana del 27 
i 28 de maig, la plaça de l’Església 
i els seus voltants tornaran a ser 
escenari dels treballs que, margers, 
folradors, picapedrers, marmolistes, 
etc, hagin preparat per a la fira. I a 
tots aquests s’hi ajuntaran un gran 
nombre d’artesans de diferents 
gremis, també disposts a mostrar 
a visitants i curiosos, els seus 
respectius productes. Cal destacar 
que d’artesans, enguany, s’han rebut 
moltes sol·licituds per tal de poder 
comptar amb un punt d’exposiciò 
i  venda, cosa que dòna a entendre 
que la fira va per bon camí.

Seguint parlant de festes, una de 
les coses amb què també comptarà 
Binissalem serà amb la figura de dos 
Gegants.
Així com molts de pobles veïnats ja 
tenen els seus dos propis, com per 
exemple Inca (que compta amb un 
sabater i una cosidora), Mancor, 
Alarò, etc., Binissalem no podia ser 
menys i per aixó, l’Agrupaciò de 
Fires i Festes i l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament –de qui és regidora 
Polita Crespí– han encarregat, a 
un dissenyador especialitzat en 
la matèria, la creaciò de les dues 
escultures que aquest estiu ja 
podrem veure desfilar pels carrers 
de la vila.

Els nostres dos gegants 
representaran oficis relacionats amb 
el tema de la verema, com a poble 
de vins i vinyes que som i hem estat 
sempre.

Teatre. Xamo-Xamo
El grup de teatre Xamo-Xamo ens 
tornarà a sorprendre amb una nova 
obra, a estrenar-se el segon i tercer 
cap de setmana de maig (és a dir, els 
dies 12, 13, 14 i 19, 20 i 21).
Es tracta d’una obra grega del famòs 
comediógraf llatí Plauto, adaptada 
a l’humor amb què sempre ens 
sorprèn Miquel Àngel Moyà; i 
precisament del nom Plauto, ve el 
títol de l’obra “Amors Palutònics”. 
Una divertida comèdia on alguns 
dels personatges enganyats per 

altres hauran de descobrir la veritat 
de la história. L’obra de teatre 
compta amb set actrius i set actors 
que, de ben segur, ens tornaran a 
divertir, com cada vegada.

Concert de la Coral 
s’Estel de Ciutadella 
El proper divendres 19 de maig de 
2006, a les 20.30 hores a l’Església 
Parroquial de Binissalem, la Coral 
S’Estel de Ciutadella (Menorca) 
oferirà al poble de Binissalem LA 
CANTATA DE LA FOSCA I DE LA 
LLUM. Amb text d’Antoni Perarnau i 
música de Baltasar Bibiloni.
Aquesta cantata és el fruit de 
l’encàrrec que Joan Casals i 
Clotet, director i fundador del 
Cor Monserrat de Terras, va fer a 
Antoni Perarnau i a Baltasar Bibiloni 
amb motiu de la celebraciò del 
XXXè aniversari del Cor. Aquest 
concert serà possible gràcies a la 
col·laboraciò de l’Ajuntament de 
Binissalem i a la Parróquia Nostra 
Senyora de Robines.

Tertúlies
I allà on també hi ha, tema és a 
les tertúlies que mouen el grup 
d’homes que apareixen a la següent 
fotografia.
I és que tenen conversa a bastament 
per fer-se escoltar. Parlen de tot, 
ho toquen tot, i més d’una vegada 
segur que arreglen es poble, i part 
dels voltants...



l o c a l

Diumenge de l’Àngel 
a ca n’Arabí

Una taulada de joves
La paella, un plat típic per 
a una diada com aquesta

Hi ha gent... que no hi falta mai a aquesta diada
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La feren envant a sa paella!

Més d’un centenar de joves s’ajuntaren 
per dinar davant el Pub Cuplé

Dia 1 de Maig 
a ca n’ArabíC/ Germanies, 15 B 1r B

07350 Binissalem

Tel.: 971 886 324
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Peix fresc i bo

El passat 4 d’octubre, l’única 
peixateria del poble, ubicada al 
número 1 del carrer Maria des de 
fa uns quants, obria les portes 
amb nous propietaris. Així, qui ara 
porta el negoci és n’Estrella Oliver, 
una jove al·lota de 23 anys d’edat, 
natural d’Inca peró afincada a Sa 
Pobla.
Ella ens comenta que entrà dins 
aquest negoci gràcies als seus 
sogres, qui des de sempre s’hi han 
dedicat, havent treballat a Palma 

i a Lloseta, abans d’instal·lar-se a 
Binissalem.
Pel que fa al peix que ven, hi 
podreu trobar, sobretot, peix 
mallorquí com gerret, sardina, 
cap roig, moll, gamba fresca...
Per cert que la sardina i el gerret, 
van a bon preu. També ven peix 
de temporada com pot ser el 
llonquillo, la llampuga, el pàmpol 
o el verderol.
N’Estrella afirma estar contenta 
amb la gent del poble, ja que 
d’ençà que ella porta la Peixateria 
Robines, seguit seguit, hi han anat 
a comprar.

971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com

De Palma al poble

En Josep Arnau i na Beni Aguilò sòn una de les 
nombroses famílies que s’ha instal·lat a les noves 
vivendes de la urbanitzaciò des Rasquell.
Des de tota la vida havien viscut a Palma; de fet, sòn 
ciutadans de rel.
Ell treballa com a Tècnic Especialista Aeronàutic a 
Aena i na Beni és Historiadora de l’Art, exercint de guia 
cultural. Segurament, al poble molts la coneixereu 
a través dels nombrosos itineraris patrimonials que 
s’han anat organitzant, aquests darrers anys, des del 
Casal de Cultura Can Gelabert.
I va ser precisament a través d’aquests itineraris 
que na Beni conegué Binissalem, descobrint el seu 
patrimoni arquitectónic, les seves cases, la seva 
história.
Ells, des de feia estona, desitjaven sortir de Palma, 
ja que –segons afirmen– la gran pressiò urbanística 
viscuda a la capital aquests darrers deu anys ha 
provocat la notable pèrdua de la qualitat de vida 
que sempre havien tengut. Les barriades históriques 
de Ciutat han anat perdent el seu caràcter, la seva 
essència. I així fou com es decidiren a canviar d’aires.
A més, a ells també les estirava molt alló que noltros 
coneixem com “fer vida de poble”.
I per altre lloc, també descobriren les virtuds de la 
nostra vila: el seu ambient cultural, les seves festes, la 
seva gent, acollidora i que dòna facilitats als qui han 
vengut de fora perquè es facin amb els qui tota la vida 
han viscut aquí.
La Vermada i els Sopars a la Fresca –com a convidats– 
també els coneixen, i ara esperen, ansiosos, viure el 
seu primer Sopar a la Fresca com a binissalemers.
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Es lloga PÀRKING al carrer Germanies. Bastant ampli 
(hi caben cotxe i moto), porta automàtica. Preu 40€ 
(despeses de comunitat incloses). Telf. 652 658 656.

Es lloga pis de tres habitacions, 2 banys, sala d’estar, 
sala menjador. A prop de la Plaça. 971 51 16 09.

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

Venc escopeta de 12, plana, 68 de canò, 2 i 3 estrelles. 
Preu: 200 euros. 666 680 056/ 666 245 124.

Venc cussons de raça Labrador Retriever. Preu: 300 
euros. I cussons raça Golden Retriever a 350 euros els 
mascles i a 400 euros les femelles. Telf.: 630 802 404.

Venc moto Yamaha de 49 c.c. Molt bon estat, pocs 
quilómetres. Preu: 1.000 euros. Telf. 971 51 18 76

Es lloga cotxeria, en molt bon estat, en un aparcament 
del carrer Nou. Preu a convenir. 971 51 12 14.

compra -vende s

Ofertes!

Venc moble d’entrada amb mural. Preu: 200/250 euros. 
Telèfon de contacte: 971 87 03 63.

Venc cussons de raça Golden. Preu: mascles a 300 
euros i femelles a 350. Tel. 690 136 177.

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

Coca dolça

Ingredients
1 cullerada de saïm
7 ous
300 grams de sucre
300 grams de farina de força
1 cullerada de mantega
1/2 tassò d’oli
1/2 tassò de llet
1 paquet de llevadura de canari

Preparació
Untar el motllo amb el saïm.
A continuaciò, separar el blanc del vermell dels ous. 
Els vermells es baten, es mesclen amb el sucre i es 
remena. Llavors s’hi posa la farina de força, l’oli, la llet, 
la mantega i es torna a mesclar tot, ben mesclat.
Una vegada fet aixó, s’agafen els blancs d’ou, pujats 
a neu, i també s’hi mesclen, i al fi nal s’hi afegeix la 
llevadura de canari.
Després es posarà al forn durant una mitja hora i ja es 
podrà degustar.

Una vegada ja es tengui la coca feta, s’ha d’ensucrar.

Es requereix CONDUCTOR de Màquina RETRO-
MIXTA, s’ofereix contracte com Ofi cial 2a o 1a segons 
l’experiència. Telf.: 666 695 771 o 971 870 113.

FAMÍLIA cerca casa per llogar, amb un mínim de tres 
habitacions, del 16 de juliol al 3 de setembre. 
Telèfon: 626 225 255. Demanar per na Mari Carmen.

Antònia Pons 

VAL DE SIL 2003

Celler: Bodegas Valdesil

DO: Valedorras

Tipus de vi: blanc sense 
criança

Graduació alcohòlica 
(% vol.): 13o

Varietats: Godello 100%

Fase visual. 
D’un groc pàl·lid amb 
refl exos verdosos. Brillant 
i límpid.

Fase olfactiva. 
Les aromes primàries 
surten a copa aturada, 
amb bona intensitat 
i fi nor. Cítrics, pinya 
madura i melicotò. 
Sensacions lleugeres a 
tocs minerals.

Fase gustativa.
Omple la boca, és sedòs i 
intens. Acidesa molt ben 
equilibrada.
Té un bon recorregut, i 
persintència perllongada i 
complexa.

Preu. 8.5€ (bona qualitat preu)
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c u l t u r a

El 29, dissabte 
últim d’abril, 
hem tingut, a 
Can Gelabert una 
jornada amb vista 
al mòn. La festa va 
ser una contribuciò 
del casal íntegre, 
de les entitats 
que hi fan gestiò, 

és a dir, TRES Serveis Culturals, la 
Biblioteca i l’Escola de Música. 
 El matí es dedicava a la literatura 
com a univers d’animaciò global, 
especialment per a la fantasia de la 
gent menuda, invitada com era a la 
clausura emotiva d’un bicentenari, 
el de Hans Christian Andersen 
(1805-1875), conegut per la sèrie 
de relats meravellosos. El to de la 
convidada, l’oferia, amb disfresses, 
percussiò, cercavila i més activitats, 
l’aplec BINIBATUCA, de l’Escola 
Municipal de Música de Binissalem.  
 El vestíbul de Can Gelabert 
presentava la FIRA DEL LLIBRE, a 
l’octava de Sant Jordi, amb l’ajut 
dels llibreters, dels escolars i de 
la Biblioteca. El motiu d’Andersen 
donava lluentor i recursos. Al 
pati de la cisterna, les nines i els 
nins més joves, de fi ns a quatre 
anys, s’embadalien amb el 
CONTACONTES DE LA SASTRERIA 
TOLO XANTELL, amb rondalles 
com El vestit nou de l’emperador, 
Na Ditona, El soldadet de plom i 
La princesa. Uns tallers al·lusius 
completaven el joc.
 A part i més molt, la Biblioteca 
organitzava CONCURSOS de 
narraciò i de punts de llibre, a més 
d’una BIBLIOGINCANA, oferts 
a la poblaciò d’entre 8 i 12 anys.

Al pati gran de l’edifi ci, el colofò 
era a càrrec del grup animador 
SPAGHETTI, que hi aportava 
música, dansa i desbordament 
imaginatiu.

Simultàniament, a la sala 
d’exposicions s’exhibia en silenci 
una MOSTRA FOTOGRÀFICA amb 
26 peces testimonials, en blanc i 
negre, degudes a  Matías Costa. 
El reporter argentí denunciava el 
procés immigratori vingut d’Àfrica, 
sovint luctuòs i sempre trist. Hi hem 
pogut observar la bellesa sinistra de 
les ombres a contrallum,  teranyines 
de fi lferro, grillons a les mans, 
angúnia resplendint al sol, cadàvers 
en fi la, sepultures anónimes; 
imatges d’una retórica més punyent 
que els discursos. 
 D’horabaixa, el QUINTET 
URFÉ, de corda i arc, servia un 
concert pedagógic amb patrocini 

de l’Ajuntament i de la Fundaciò 
“la Caixa”. “EL MESTISSATGE EN 
LA MÚSICA CUBANA”, títol de 
l’esdeveniment, explicava, fent un 
recorregut históric, les infl uències 
recíproques de la música europea, 
la d’Àfrica o la d’Amèrica del Nord 
amb l’esperit de Cuba; desplegat en 
riquesa de formes, com la serenata, 
l’havanera o el danzòn. L’habilitat 
conjunta dels cinc mestres es 
coronava amb el virtuosisme de 
la improvisaciò que satura el geni 
cubà; tot un sibaritisme per als 
oients.

Joan Escanelles

c u l t u r a

Esdeveniments del maig 
Us hem de recomanar, tots els 
dimecres, de les 20h a les 21.30h, 
les AUDICIONS MUSICALS 
COMENTADES, amb atenciò 
específi ca a la música barroca del 
segle XVII. 
Quant a exposicions, reparau 
els noms de Casimir Martínez 
TARRASSÓ (1900-1980), una 
fi gura extraordinària del nostre 
paisatgisme, que podrem admirar 
de conjunt amb Daniel Codorniu i 
Bel Ramis, des del divendres 5 de 
maig fi ns a l’11 de juny.
 Bé que sia l’horari incómode, a 
les 18.00h, el compensa la qualitat 
de la companyia EL CHONCHÓN, 
que actuen dins el FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TERESETES, 
amb l’obra “Juan Romeo y Julieta 
María”, variaciò del conegut tema 
shakespearià. Dimecres, 17.
 I val a atendre on és l’habitual 
i conegut per bo, és a dir, a les 
activitats de la Biblioteca i de 
l’Escola de Música.

Can Gelabert guaita al món
Un gran Dia del Llibre amb magnífi ques activitats

En aquest número d’abril hem trobat 
oportú de publicar un poema d’un 
jove col·laborador de la revista, 
en Jaume Canyelles, alumne de 
primer de Batxillerat de l’Institut Pau 
CasesNoves d’Inca, qui ha resultat 
guanyador del primer premi de poesia 
en el certamen literari organitzat per 
aquest centre i patrocinat per Sa 
Nostra durant el passat Sant Jordi.
El premi obtingut incloïa Diploma, 
un lot de quatre llibres i un val de 40 
euros. Enhorabona!

Goigs a l’estimada

Dies d’alegria,
dies d’amistat,
dies de felicitat

són els millors que vam compartir.

Vas ser Única,
vas ser la millor,

vas ser la més bonica,
la millor peça de la meva vida.

Em vas dar alegria
em vas dar amistat
em vas dar tota la

Felicitat que mai vaig imaginar.

Ets la meva ànima
ets el meu cor

ets la meva vida
ets la millor que he trobat.

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

J. Escanelles

Sasai, a EVENTO
Tal i com era previst, el dijous 27 
d’abril s’inaugurà la nova col·lectiva 
a la galeria d’art EVENTO.
Aquesta vegada –com ja anunciàrem 
en el passat número de març– amb 
la participaciò d’artistes de 
renom com és el cas de Sasai o de 
Bettina Nuschei, aquesta darrera 
col·laboradora del famosíssim Andy 
Warhol.
A més d’ells dos peró, també hi 
prenen part Nora Dorian, J.L. Oliver, 
Lluc Frontera, Fuco Nadales i Ken 
Smith.
Oberta fi ns a fi nals de maig.
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Música d’acústica, amb Jaume Compte

Casa Museu Llorenç Villalonga

El  mes d’abril, una vegada més, ha 
estat caracteritzat per la diversitat 
d’actes i hi ha hagut activitats per 
a tots els gusts. Dia 4, continuant 
el cicle de “Vida i obra de Llorenç 
Villalonga”, Jaume Pomar 
pronuncià una extensa conferència 
sobre la seva relaciò personal amb 
l’autor.

Durant les vacances de pasqua 
tornaren a la Fundaciò les pallasses 
de Té a tres que, ajudades pels 
infants, construïren tota mena 
d’históries al seu espectacle 
interactiu Contarelles. 
El divendres, la pallassa Nino es 
quedà tota sola i inicià els més 
petits a l’art de la poesia.

Dimarts, dia 25, la darrera activitat 
del mes, com les anteriors 
esmentades, també va ser tot un 
èxit quan la soprano Joana Llabrés, 
acompanyada per la pianista 
Rumiko, ens interpretà obres de 
gairebé tots els grans del bel canto 
com per exemple Händel, Glück, 

Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini, 
Verdi, Bizet, Puccini i Gershwin.

El proper dimarts, dia 2 de maig, 
actuarà a la Casa Museu el 
Jaumecomptesextet. Aquest grup 
basa la seva música en instruments 
acústics com a punt de partida físic 

i sonor i en les seves experiències 
com a punt de partida conceptual. 
 Aquesta serà la darrera 
activitat que es faci a la seu de la 
Fundaciò, ja què per motius d’obres 
de restauraciò la Casa museu 
romandrà tancada durant el temps 
aproximat de set mesos. Peró no 
us preocupeu, que es continuaran 
fent les activitats programades i a 
mida que tenguin lloc us anirem 
comunicant la nova ubicaciò. 
La conferència de Pere Serra, 
inserida dins el cicle sobre en 
Llorenç Villalonga es farà, com 
estava programada, el dia 23 
de maig, en un lloc encara per 
determinar.

La soprano, Joana Llabrés

El guitarrista, Jaume Compte

Teatre per a nins
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Novetats a la Biblioteca

MODÈSTIA DE MESTRE 

És d’agrair que avui en dia encara 
existeixi gent modesta, la que, passa 
a passa, es va fent gran, ambdòs 
sentits inclosos de la paraula. En 
aquest mòn del rock, a vegades tan 
falsament arrogant, aixó, si voleu, 
encara es nota molt més. Mirau, si 
més no, el patetisme de butxaca 
que últimament desfi la pels estadis 
d’arreu del mòn, sota noms que, 
aprofi tant-se d’un cert paradís 
perdut allà per l’adolescència 
–fi ns i tot de vegades sense els 
propis gurús d’origen– pretenen 
eternitzar les seves “calaverades“, 
amb l’aquiescència de gruixudes 
concurrències, i a la recerca de 
passats, ara “impresentables”, ni 
que fos com a exercicis de raonable 
nostàlgia, que per aixó ja hi ha 
els arxius corresponents. No és 
aquest el cas de cantautors que no 
han deixat mai l’escenari, que han 
tengut, aixó sí, el moment més àlgid 
en una altra època, peró que han 
seguit publicant obres a partir del 
que sòn ara i amb la perspectiva 
que s’integra des d’un ahir més 
reconegut. Mestres o secundaris, 
fi lls adoptius tots del gran mestre 
Dylan, passegen amb molta més 
modèstia, i a tamany natural, la 
seva própia visiò de la realitat, la 
d’ara i aquí. JACKSON BROWNE, 
músic de carretera i manta, acaba 
de visitar l’illa i no tengué cap 
problema en cedir el protagonisme 
de l’actuaciò a la guitarra del qui ell 
mateix  anomenà com el seu “amic i 
mestre”, David Lindley. Aquesta és 
la seva joia.

tgomil@ ... salut i República. 

Infantil
Toca Toca (llibre joguina)
Toca Toca (llibre poema)
Tots per un i un per tots. 
Autora: Brigitte Weninger
Vull una mascota. 
Autora: Àngela McAllister
Tres óssos. Autora: Cliff   Wright
El lleó de set colors. 
Autora: Marta Rivera Ferrer 
Daisy i la lluna.Autor: Jean Simmons
Besos,besos. Autora: Margaret Wild
La señora Emilia. 
Autora: Margaret Cooney

Juvenil
Les cròniques de Narnia: El cavall i 
el noi , El nebot del mag, La travessia 
del nevegant de l’Alba. 
Autor C.S. Lewis 

Novel·la
Adéu-siau.Autora: Clara Isabel Simò 
Los mejores cuentos. 
Autor: Sergio Pitol
El Rey de las almadrabas.
Autor: Carlos Algora
Llámame Brooklyn.
Autor: Eduardo Lago
El diari blau de la Carlota. 
Autora: Gemma Lienas
El pintor de batallas. 
Autor Arturo Pérez-Reverte
La Ciutat dels espies indefensos. 
Autora: Rosa Planas

DVD-Infantils
Glup: una aventura sin desperdicio
La petita fl auta màgica
Chicken Little

DVD-Adults
Tierra de abundancia
Cinderella Man
La Isla

ACTIVITATS
BiblioParc. Del dia 2 al 31 de maig, de 
17 a 19h.
Contacontes/Taller al BiblioParc.
Cada dilluns a les 18h. 
Tast de llibres. Tertúlia Literària. 
Parlarem del llibre Seda, d’Alesandro 
Baricco. Dijous dia 18 de maig, a les 
20:00h.  

CONCURS!!!
EL LLIBRE AMAGAT
Concurs adreçat a públic adult.
Cada mes la Biblioteca us ofereix la 
possibilitat de guanyar un llibre a través 
d’un senzill concurs de recerca.

EN QUÈ CONSISTEIX?
A cada número de la revista surt publicat 
un fragment d’un llibre.
Haureu d’endevinar a quin llibre pertany 
i quin és el seu autor/a. Perquè no sigui 
massa complicat, les setmanes següents 
s’exposaran a la biblioteca noves pistes 
relacionades amb el llibre o l’autor/a.

QUÈ HE DE FER SI CREC QUE SÉ DE 
QUIN LLIBRE ES TRACTA? 
Pots fer-ho de dues formes diferents: 
1) Vine a la biblioteca i emplana una fi txa 
resposta. 
2) Envia un e-mail amb les teves dades 
personals i la resposta a l’e-mail: 
bibioteca@binissalem.org.

• Si vols rebre les pistes a través del teu 
e-mail. Envia la teva adreça a l’adreça de 
la biblioteca i a principi de cada setmana 
t’enviarem una nova pista.

La guanyadora del llibre amagat del mes 
d’abril ha estat n’Aina Vallès Moragues.

5è LLIBRE AMAGAT
1a Pista. Texte de l’obra.
–Senyora, tard o d’hora ho heu de saber...
és mort. La princesa va restar esglaïda, no 
va plorar ni va poder parlar, només, entre 
esglaons i sospirs, va dir a les donzelles:
–Donau-me les robes que el pare m’havia 
fet per a les meves noces...

...Llavors la quasi morta senyora es 
va llançar una altra vegada sobre el 
cos mort, besant la seva boca freda; 
amb desesperaciò, es va esquinçar les  
vestidures, es va arrencar els cabells i 
es va esgarrapar els pits i la cara, estesa 
sobre el cos, mesclava les llàgrimes 
calentes amb les fredes de ... i amb els 
dits tremolosos li obria els ulls, omplint-
los tant de llàgrimes, que semblava 
que, mort, plorava el dolor de la seca 
Carmesina.
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El pol·len, les al·lèrgies i altres 
afeccions primaverals han arribat. 
Cal tenir-ho en compte i cavil·lar 
sobre aquesta renovació biològica. 
També, a la nostra Vila, que tant 
duim dins el cor, ja se senten remors 
de martells i escarpres preparant 
la Fira de la Pedra. I aquelles coses 
de cada dia, de les quals no podem, 
afortunadament, alliberar-nos.

 173
-¡Estam en plena primavera!
-¡Oh què fort!

174
Les primaverals gallines, després de 
pasturar per aquí i per allà, tornen al 
seu galliner sense cap sentiment de 
culpa. M’agradaria ser gallina.

175 
Mentre els lliris virginals i les castes 
vares de Sant Josep se marcien a la 
pastera del jardí, a l’interior... fl orien 
els amants.

176  
Alló que li feia força poagre, de la 
quaresma, més que el dejuni, era la 
penistència

177 
Estimada Marta: Un dels ingredients 
bàsics de l’ambrosia –menjar dels 
déus– és el plaer musical.

178  
Tira a tira va guanyant terreny la 
novíssima matemàtica. A hores 
d’ara ja està socialment ben vist que 
el cercle més viciòs sigui el forat del 
cul.

179 
El senyoriu de Binissalem ¿se 
manifesta en els casals de pedra o 
en la bona educaciò, el civisme, la 
tolerància, la generositat, el bon 
parlar...?

180
Del gust i l’interés que poses per 
planxar les camises a la teva parella 
¿no en podries reservar un poquet 
per a la seva persona?

181
Ens queixam dels altres quan ens 
diuen coses que no ens agraden... 
¡Si sabéssim les que callen!

182 
Tot el sant dia esperant aqueix 
instant... ¿i ara te’n vas a posar la 
lavadora?

183
La vida és un estenedor de roba 
on hi penjam, al fi l de la memória, 
les experiències, els fets, les 
emocions... Peró sempre el que més 
crida l’atenciò sòn les bragues i els 
calçotets.

184  
Tan emprenyòs pot resultar un pèl 
dins un plat de fi deus com un fi deu 
dins una mata de pèls.

185
Jove, tu que estàs tan obsessionat 
amb el tuning ¿saps que també hi ha 
altres maneres d’embellir el cotxe, la 
conducciò... i fi ns i tot el conductor?

186 
El llit s’ha de fer d’una forma 
científi ca i freda, peró pot desfer-
se de manera més irracional i 
apassionada.

187
Era tan avorrit i poc entusiasta que 
s’adormia... a l’acte.

188 
Feliç el poble que pot perdre el temps 
reclamant pedra de Binissalem per les 
seves obres públiques.

189  
¿Per què deu esser que, al poble de 
la pedra, a la pedra li diuen preda?

190
De la reivindicaciò de la bondat de 
Judes i de la seva amistat amb el 
Mestre, no se dedueix que s’hagi 
d’abolir el celibat.

Antoni Pol
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Empreses i Empresaris del poble
Entrevista amb Jaume Ramon Sans, president de l’Associació 

Amb 34 anys d’edat, casat i amb 
dos fi lls, i al capdavant de l’empresa 
Calçats Tomeu des de l’any 1995, 
en Jaume Ramon Sans ha estat 
elegit president de la recent creada 
associaciò d’empresaris del poble,
una entitat fundada fa tan sols 
un mes. A la imatge que hi sobre 
aquestes línies apareixen alguns 
membres de la junta directiva i 
alguns dels empresaris que integren 
l’associaciò.

Tot i que l’associació acaba de 
néixer, quàntes empreses la 
conformen?
Ara hi ha 35 empreses associades, 
cosa que suposa tot un èxit tenint 

en compta el poc temps que fa que 
funcionam.
Totes sòn empreses que es troben 
dins el poble o bé empreses que 
estan a foravila peró de les quals els 
propietaris sòn binissalemers.
Ara, el que s’anirà fent és crear 
seccions d’acord amb l’activitat 
própia de cada empresa, ja que n’hi 
ha de tot tipus: comerç, indústria, 
serveis...

Quines pautes o objectius s’ha 
marcat l’associació?
Bé, en primer lloc, actuar d’enllaç 
entre els empresaris locals i les 
institucions diverses com poden ser 
l’Ajuntament, el Govern, el Consell, 

la Cambra de Comerç, etc. És 
evident que la uniò fa lo força, i és 
bo que estiguem units.
Per altre, servir de canal informatiu 
als empresaris de tots aquells 
temes que els puguin afectar. Bé 
siguin subvencions o normatives. 
Actualment, un exemple clar en 
seria la llei Antitabac, a la qual 
hi ha molts d’empresaris que 
desconeixen.

Com veus la situació empresarial o 
industrial al poble?
A nivell industrial, és evident que 
està creixent. Basta veure com al 
polígon pràctiament ja no hi ha lloc 
per ubicar-hi més empreses.

e n t r e v i s t a

I pel que fa als comerços, veig bon 
futur, ja que al poble cada dia som 
més gent i d’aixó se’n pot veure 
benefi ciat el comerç local, tot i que 
les grans superfícies suposen una 
competència molt forta.

I com creus tu qu es pot incentivar 
o millorar l’economia del poble?
Evidentment, promocionant 
el producte binissalemer. Fent 
campanyes com la de crear una 
marca com “fet a Binissalem”, per 
tal de marcar diferències amb els 
productes que vénen de fora.

I de les tres fi res que tenim, des 
Vi, de la Pedra i des Vermar, què 
n’opines? N’hi hauria d’haver 
d’altres per a la resta de productes?
Les tres fi res que tenim estan molt 
bé, es van consolidant amb els 
anys, i a la vegada, serveixen per 
promocionar altres productes fets 
a Binissalem. A més, organitzar 
moltes fi res tampoc és bo. A la fi ra 
des Vermar és allà on crec que els 

nostres productes poden sortir més 
benefi ciats.

I així com fa unes dècades, la gent 
feia feina aquí, al poble, i ara s’ha 
de desplaçar a foravila, com es 
podria fer perquè tornàs a ser com 
abans, com es poden crear llocs de 
feina dins Binissalem?
La veritat que és un tema difícil. 
Les empreses de gran ocupaciò, de 
grans plantilles, sòn totes a vorera 
de mar. Peró perquè Binissalem 
no es converteixi en un poble 
dormitori, és evident que s’ha de 
fer feina i donar suport a la creaciò 
d’empreses locals i atreure les de 
fora perquè s’instal·lin aquí.

Ara que havies parlat de turisme, 
què opines del turisme d’interior? 
I del nostre Patrimoni, l’hauríem 
d’explotar més?
Està clar que sí. Binissalem, amb 
el que té, hauria de ser, si bé no el 
primer, sí el segon poble destacat 
en turisme d’interior. Tenim un dels 

municipis més guapos de l’illa.
Com? Idó, probablement, fent un 
esforç, entre institucions i comerç, 
perquè el poble fos visitable, a diari.
Hi hauria d’haver més informaciò de 
cara al possible visitant, al turista, 
que no esperdessin una vegada 
sòn dins el poble. I llocs com Can 
Gelabert, haurien d’estar oberts 
cada dia, matí i horabaixa.

Des d’aquestes línies, Jaume Ramon 
aprofi ta per fer una crida a totes 
les empreses locals a que entrin a 
formar part de l’associació, fent 
saber que a la propera Fira de la 
Pedra i l’Artesania (27 i 28 de maig), 
s’instal·larà un Punt d’Informació de 
la nova entitat.

“Binissalem, amb el que 
té, hauria de ser, si bé 

no el primer, sí el segon 
poble destacat en turisme 

d’interior”

AGÈNCIA D’ASSEGURANCES BINI&SALEM
C/ Guillem Martí Coll, 7 B 
(Clot d’en Vidal)
07350  Binissalem
Telf. 971 511 332 - Fax 971 886 615
HORARI: 11h. a 14h. i 14.30h. a 20h.

AGÈNCIA D’ASSEGURANCES BINI&SALEM
C/ Guillem Martí Coll, 7 B 
(Clot d’en Vidal)
07350  Binissalem
Telf. 971 511 332 - Fax 971 886 615
HORARI: 11h. a 14h. i 14.30h. a 20h.

Demanau-nos pressuposts sense compromís.
 
Les millors ofertes en assegurances d’Habitatges, Vehicles, Motos, Accidents 
personals, Decenal Construcció, Plans de Jubilació, Assistència Sanitària, Comerços, 
Responsabilitat Civil.

     TERCERS       ROBO+INC+LLUNES TOT RISC FR.180€

Seat Ibiza 1.4   241.07      265.76      327.64
Renault Clio 1.9   273.35      304.03   400.77
Citroen Xsara Picasso 2.0 268.91      314.12   440.77
Peugeot 206 1.4   262.19      291.88    385.90 
Citroen Berlingo 1.9  308.91      354.28    475.98
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El nou Pla Territorial de Mallorca 
(Norma 46, p.51) amplia la ja 
coneguda protecciò o recuperaciò 
de tipologies tradicionals “a la 
persistència de trames urbanes 
originals i al seu creixement cap a 
altres nuclis, si n’hi haguès. La zona 
així delimitada haurà de ser objecte 
de protecciò i conservaciò.”
Al capítol de Disposicions 
Addicionals (p.73) parla de 
Binissalem>: “2. Es proposa 
l’ampliaciò dels conjunts histórics 
existents corresponents a Manacor,  
Valldemossa, Binissalem, Petra 
i Felanitx” i continua, “4. El 
planejament general municipal, 
en els municipis afectats, haurà 
de preservar i adoptar mesures 
amb la finalitat del manteniment 
de les trames urbanes originàries 
derivades de les Ordinacions de 
1300 del Rei Jaume II.”
La idea és prou atractiva. Suposa 
tot un impuls per mantenir la veritat 
histórica d’un procés urbanístic 
resultat de segles de creixement. 
Així s’evita la mescla d’antic 
amb modern, i alhora el pupurri 
d’elements heterogenis. Que millor 
que  es conservi ben delimitada 
la integritat de l’antic, dedins o al 
costat d’alló nou!
Just després comencen a ploure les 
preguntes...almenys en el cas de 
Binissalem!. Està definit Binissalem 
al PTM com a poble derivat de les 
Ordenacions de Jaume II, peró 
no es així com es pot deduir si 
examinam la forma del poble. 
Si durant els últims 120 anys el 
seu desenvolupament urbanístic 
està assumint gradualment una 
geometria més quadriculada, la seva 
forma antiga semblava més aviat 
un “espagueti” llançat damunt d’un 
mapa entre Consell i Selva. S’ha de 
recordar que Lloseta formava part 
del municipi fins el 1843. Per tant, 
no té res en absolut a veure amb 
el pla quadriculat de Sa Pobla, la 
vila que demostra més clarament 
les prescripcions de Jaume II. És 
clar que Binissalem fou un terreny 
de petits nuclis de poblaciò i 
possessions, que molt a poc a poc 
i de manera fortuïta s’ajuntaren. 
Encara resta el de Pedaç, separat del 

casc urbà, com exemple.  
Peró quines sòn les trames urbanes 
originàries? O, si ja estan oblidades, 
o millor dit “obliterades”, com 
es poden tornar a descobrir per 
tal de ésser marcades o, fins i 
tot, recuperades? Com s’han de 
constatar i assenyalar a la pràctica? 
I sobretot, a qui l’importa saber, 
identificar, preservar i mantenir les 
trames originàries? Ben segur que 
tot aixó requerirà d’un bon esforç.
A la vista del procés tan accelerat 
d’increment que hem patit i patim, 
hi ha una mínima possibilitat de 
conservar unes trames que havien 
persistit fins ara?  Sembla 

que no. Com a resultat immediat 
–sens dubte no intencionat– del 
nou Pla Territorial, hem tornat 
momentàniament a la regulaciò de 
les NNSS de 1993, que permeten 
obrir el molt antic Carrer de la Pau
–el Pou Bo és matèria d’un 
document municipal de l’any 
1340: més antic impossible!– fins 
el modern carrer de Joan Mirò, 
esborrant així la seva qualitat de 
carrerò tancat, tan característic dels 
nuclis d’aquell temps. 
L’últim exemple el tenim amb el 
nou pont del tren cap a Lloseta 
que, ja com inicià el mateix traçat 
ferroviari, ha romput espectacular 
i definitivament la integritat 
urbanística de l’antiga Robines. 
Dos exemples ben significatius de 
trames canviades en un lloc tan 
central com la Plaça de l’Església 
sòn les obertures del carrer Francesc 
Mascarò, que data d’un acord del 
Ple de 1937 i el carrer de Sa Mostra, 
decidit als mateixos anys 30, peró 
tan sols executat als 80. I, qui s’en 
recordarà Can Magrana, que suposa 
el punt i apart del carrer Rectoria 
fins a principis dels anys 80?

Antoni Gomila & Sheila Jagan

C O N V I V È N C I A  A M B  E L  P A S S A T  [ 3 0 ]

El Pla Territorial de Mallorca (III)
Trames urbanes originàries

“Dos exemples de trames 
canviades en un lloc 

central com la Plaça són 
les obertures del carrer 
Francesc Mascaró, que 
data d’un acord del Ple 

de 1937 i el carrer de 
Sa Mostra, decidit als 

mateixos anys 30”

Carrer de la Pau
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Jeroni Salom

Amigues i Amics 
de Binissalem: 

No és gens fàcil la 
feina que hem de 
fer dins el nostre 
Ajuntament des 
de l’oposiciò. 
De vegades ens 

alegram quan veiem que les nostres 
reivindicacions tenen efecte. 

Desprès d’haver aconseguit que 
retirassin la barrera de davant Foto 
Sans, ara parlen de modificar el Parc 
de la Rectoria i eliminar parcialment 
la paret vella que amenaça caure. 
Anem bé, a poc a poc. També hi 
ha hagut una petita “mea culpa” 
del Batle en l’obra del Passeig des 
Born: “No ha quedat tot lo bé que 
mos pensàvem i ara hi farem unes 
millores”, ens va dir en una reuniò 
sorpresa que va convocar. No 
dins el Fórum Ciutadà, que era el 
seu compromís, sinò en reuniò de 
l’Agenda Local 21.

Sorprenentment (a pesar del 
que ha cobrat el “fabulòs” equip 
redactor, més de 12 M.ptes.), el 
CIM ens ha rebutjat per quarta 
vegada les NN.SS. urbanístiques, 
una eina fonamental pel dia a dia 
municipal. La deixadesa del regidor 
d’urbanisme ha tengut el seu fruit: 
una proposta que els tècnics del 
Consell rebutgen. Mentres tant, 
qui pot “campa a sus anchas”, i 
els altres, a menjar morena: els 
empresaris de Binissalem que volen 
anar al polígon seguiran esperant; 
us recoman “situar-vos bé” ja que 
només hi ha 16.000 m2 a preu taxat.

En aquesta revista felicitàvem la 
candidatura que presentà en Jaume 
Ramon per presidir la directiva de 
la nova Associaciò d’Empresaris de 
Binissalem. Avui ja el poden felicitar 
a ell, com a President i a tota la 
seva Junta Directiva. Des del Partit 
Popular els encoratjam a que tirin 
endavant amb el teixit empresarial, 
que facin activitats conjuntes, que 
creïn llocs de feina i que no es 
limitin en les seves tasques ja que 
també formen part, juntament amb 
les seves famílies de tot l’entramat 

popular que és el poble de 
Binissalem. Felicitats i Endavant!

En el passat plenari d’11 d’abril des 
del grup Popular presentàrem 18 
preguntes al Batle. La 13 era: ¿seria 
possible començar un projecte 
d’asfaltat de tots els carrers de 
Binissalem? La resposta fou: “no hi 
ha doblers”. Ja sabem que no hi ha 
doblers municipals, malgastats.

Sempre hem pregonat que un Batle 
de Binissalem ha d’arribar al màxim 
d’ajudes possibles (autonómiques, 
estatals o europees), els projectes 
més ambiciosos també tenim dret 
a sol·licitar-los. Bé està que se 
demanin 3 milions d’euros per un 
nou Casal de Joves o per una piscina 
coberta.

I del dia a dia del nostre carrer? 
dins el nostre Ajuntament parlar 
del dia a dia no interessa a ningú. 
¿És que tothom menys noltros està 
d’acord amb la recollida de fems 
i amb el manteniment i neteja 
del poble? ¿o amb els carrers que 
tenim? ¿o amb què tenim un poble 
modèlic amb un Ajuntament que 
respon immediatament? ¿o que les 
barriades no cèntriques estan tan 
ben arreglades com la plaça? 

Mireu per on, encara haurem 
d’agrair a ONO la seva arribada a 
Binissalem. No enteníem moltes 

coses: la rapidesa de les obres que 
han destroçat façanes i carrers, 
el silenci del PSOE, etc. Ara hem 
sabut que ens arreglen “gratis” el 
parc infantil del C/ Gaspar Vallès 
“Es Torero”. Vaja negociacions!!. 
¿Com negociareu la plaça nova des 
Rasquell? s’accepten ofertes.

¿Parlam de les VPO des Rasquell? 
Sr. Batle, no crec que els faci gens 
de gràcia als propietaris que ja 
paguen hipoteca i no poden gaudir 
de la seva propietat. Fa més de dos 
anys que aquest problema hagués 
pogut quedar resolt. Si el nostre 
Batle diu que és “Passador de pena” 
crónic, crec que res és comparable 
a la pena que passen els afectats. 
Digau la veritat; és facil culpar a 
“Palma”.

Estaria molt bé fer broma si no 
tenguéssim responsabilitats 
polítiques, si fòssim un partit sense 
alternativa de Govern. No és el 
nostre cas, continuarem fent feina 
des de l’oposiciò, intentant posar 
un poc de seny dins un Equip de 
Govern cansat i embriagat de tant 
de poder.

Jeroni Salom Munar
President del PP-Binissalem

Fer oposició... 
és denunciar la deficient gestió municipal

“El CIM ens ha rebutjat per 
quarta vegada les NN.SS. 
urbanístiques, una eina 
fonamental pel dia a dia 
municipal. La deixadesa 
del regidor d’urbanisme 

ha tengut el seu fruit: una 
proposta que els tècnics del 
Consell rebutgen. Mentres 

tant, qui pot “campa a 
sus anchas”, i els altres, a 

menjar morena”

“Sr. Batle, no crec que els 
faci gens de gràcia als 

propietaris que ja paguen 
hipoteca i no poden gaudir 
de la seva propietat. Fa més 

de dos anys que aquest 
problema hagués pogut 

quedar resolt”
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Ja han passat 
tres anys des de 
la fundaciò dels 
Independents 
de Binissalem. 
Igualment fa 
tres anys que els 
Independents 
aconseguírem 

un regidor a l’ajuntament, i així 
rebérem l’encàrrec de participar 
en la gestiò dels interessos dels 
binissalemers.
No ha estat ni és una tasca gens 
fàcil, sobretot enfront una majoria 
absoluta que ni escolta ni vol 
escoltar.
 
No perd de vista que, com ens 
recorda reiteradament el Centre 
d’Estudis Sociológics, el setè 
problema més important pels 
ciutadans és “la classe política”. 
Simptomàtic.
Malauradament, la conducta 
d’alguns polítics locals no ajuda 
gaire a millorar aquesta percepciò.
 
Com deia, i reprenent el fil del 
principi, la tasca d’un regidor 
requereix la dedicaciò de molt 
de temps. No és fàcil compaginar 
l’assistència a les reunions de 
l’Ajuntament, d’agrupaciò per 
preparar les qüestions i també 
amb tècnics especialistes en 
alguns temes, amb la vida familiar 
i professional. Cal dir que en els 
grups que, com el nostre, tenen un 
sol regidor, s’intensifica aquesta 
situaciò.
 
Així i tot, té força mèrit haver pogut 
elaborar una proposta alternativa 
per al polígon industrial. Hem 
destapat el regal de 70 milions de 
pessetes que va fer l’Ajuntament als 
promotors del polígon, que ara 

es volen construïr 12 vivendes allà 
on estava prevista una zona verda, 
els fraus de l’aigua... Aquestes sòn 
algunes de les coses que el nostre 
batle prefereix que no es sàpigen i 
que l’oposiciò, certament, ajuda a 
mantenir desconegudes.
Me’n faig una autocrítica ferotge.
 
Si per una part la majoria absoluta 
que governa el nostre Ajuntament 
malbarata els doblers de tots, 
és clientelista, submissa, 
condescendent o, fins i tot, 
col·laboradora necessària, la 
majoria de l’oposiciò no sembla ser 
una alternativa gaire bona. Diu que 
el Govern de les Illes només farà 
unes determinades inversions en el 
cas que el PP governi a Binissalem. 
Fa xantatge, diguem-ho obertament. 
Quin panorama més desolador.
 
Amb tot aixó, seguim pensant que 
és possible que l’Ajuntament es 
regeixi per principis ètics i morals, 
on els interessos de tots vagin per 
davant els interessos d’uns quants.
No és fàcil i les pressions sòn 
moltes. Ens volen fer callar. El batle 
el primer.
 
Així les coses, ha aparegut un 
nou partit a Binissalem: Esquerra 
Republicana.
Bona part dels impulsors d’aquesta 
nova agrupaciò han estat i estan 
íntimament relacionats amb els 
Independents. És natural. Davant 
les agressions continuades que el 
PP fa al territori, al medi natural i la 
cultura própia, que ha hipotecat les 

inversions el Govern fins el 2032, no 
han pogut quedar impassibles i han 
decidit que cal fer encara més coses. 
Als meus ulls, els honora.
 
Com a resultat de tot aixó i després 
de meditar-ho profundament, 
els Independents de Binissalem i 
Esquerra Republicana hem decidit 
fer feina plegats com a una sola 
agrupaciò, peró que farà feina en 
suport a la meva tasca de regidor. 
Ara, aconseguir documentaciò, fer 
consultes tècniques, elaborar o 
estudiar documents em proporciona 
més temps per a la resta de tasques 
que només pot fer un regidor.
 
Per ara, aquesta aposta d’aglutinar 
esforços i inquietuds és força 
satisfactória, i qui sap si se’n 
sumaran més. En qualsevol cas, 
peró, el nostre treball polític 
pretén que l’ètica i la moral tornin 
a conduïr el nostre Ajuntament pel 
camí de l’interès general.
És possible? Nosaltres creim que sí, i 
farem feina perquè així sigui.
 

Pere Daniel Pol i Creus
Regidor dels Independents de 

Binissalem
pere@binissalem.net

Acord Independents-Esquerra 
Farem feina plegats com a una sola agrupació

“Si per una part la majoria 
absoluta que governa el 

nostre Ajuntament 
malbarata els doblers 

de tots, és clientelista, la 
majoria de l’oposició no 

sembla ser una alternativa 
gaire bona. Diu que el 

Govern de les Illes només 
farà unes determinades 

inversions en el cas que el 
PP governi a Binissalem”

Pere Daniel Pol
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el conte de l’elf golafre

L’elf Hermini sempre 
estava menjant. Era 
un elf petitó, però per 
molt de menjar que 
li donàs la seva mare, 
sempre en volia més.

Sempre que l’Hermini 
veia les fades a la 
clapa de les fl ors o 
els follets a l’hort, 
demanava alguna 
llaminadura.

– Té, Hermini, –va dir la fada Fida. 
Tasta aquesta maduixa tan bona. És 
plena de suc.
L’Hermini va queixalar la maduixa 
i el suc li regalimà per la barbeta. 
Ummmmm!, –va fer l’Hermini.
Va anar a visitar els follets, que 
s’amagaven a la bitxera.

– Que puc tastar les vostres 
llaminadures picants?. –I tant!!!

– Això està boníssim!

Mentre l’Hermini jugava, va veure unes 
pomes molt sucoses. Va entrar a l’hort 
on els gnoms conreaven les pomes. 
Trobà una escala i va enfi lar-se fi ns 
dalt de tot d’un arbre, on es feien les 
pomes més sucoses. N’acabava de collir 
tot un cistell quan una forta veu va 
sobresaltar-lo.

– Petit elf, es pot 
saber què fas?, –grunyí 
el gnom Glom.
L’Hermini va espantar-
se tant, que li caigué 
el cistell i les pomes 
volaren arreu. Una va 
anar a caure damunt 
del cap d’en Glom.

“TOC!” Això va fer 
que en Glom s’enfadàs 
molt.

– Ai!! –remugà el Glom.

– Em sap molt de greu, no us volia 
agafar les pomes, però feien tan bona 
cara que no me n’he pogut estar.
La mare de l’Hermini va disgustar-se 
molt en saber el que havia fet el petit 
elf. L’Hermini estava trist. S’adonava 
que havia fet enfadar la mare i els 
gnoms. L’Hermini va decidir que els ho 
compensaria.

L’endemà, l’Hermini va preparar un 
enorme festí per a la seva mare i per als 
gnoms. Aquella tarda tots varen menjar 
pastissos de poma i begueren suc de 
poma. L’Hermini havia après la lliçó. 
Va prometre als gnoms que mai més no 
tornaria a agafar res sense demanar 
permís abans.
“He après a demanar-ho abans d’agafar 
una cosa que no és meva”

Procés d’admissió i matrícula, curs 2006/2007. Sol·licitud de plaça
Inici: dilluns, 24 d’abril - Finalització: divendres, 5 de maig de 2006
Llistes provissionals d’alumnes admesos: 25-5-06
Reclamacions Del 26 al 30 de maig - Resolució reclamacions: 31-5-06
Llistes defi nitives d’admesos: 14-6-06

MATRICULACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA
Inici: dijous, 15 de juny - Finalització: dimarts, 16 de juny de 2006

Tel. 971 511 709
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Cultura Japonesa i jornades de Rol

Activitats mensuals

· TALLER DE MANDALAS
Dijous de 18 a 19:30h 
(heu de dur un vidre)

· ESCACS. Divendres a les 18h

· TALLER DE BRAKE DANCE
Dimecres de 18 a 19:30h

· TALLER DE BATUKA
Dissabte de 11h a 12:30h

Activitats puntuals

· TALLER DE RECICLATGE
Divendres 5, de 18 a 19:30h

· TALLER DE CARTERES
Divendres 12, de 18 a 19:30h

· XERRADA D’HÀBITS ALIMENTARIS
Dimecres 17, a les 19:30h

· TALLER DE COPINYES
Divendres 19 i 26, de 18 a 19:30h

A totes aquestes activitats és 
obligatori apuntar-se. Són gratuïtes.

CICLE DE CINEMA
Alejandro Amenábar, a les 19h

Dissabte 13: TESIS
Dissabte 27: ABRE LOS OJOS

Recorda: tu pots triar el teu cicle 
de cinema, només ens ho has de 
demanar al Casal.

INTERNET GRATUÏT
Tots els dies al Casal de Joves 
Teniu dos ordinadors al vostre abast 
per poder Xatear, Jugar,  Navegar...

T’avorreixes els diumenges? 

El Casal organitza:
· TORNEIG DE PING-PONG
Diumenge 7, a les 18h. Gratuït.

· TORNEIG DE PLAY STATION
Diumenge 14, a les 18h. Gratuït.

· CAMPIONAT DE TRIVIAL
Diumenge 21, a les 18h. Gratuït.

Cessió d’espai
En el casal també podràs trobar un 
espai per gaudir de la tranquil·litat 
per a estudiar i la infraestructura 
per exposar les teves obres d’Art  
(pintura, escultura, fotografi a,...) i 
donar-li difusiò.
Tan sols has de xerrar amb el 
personal del casal. Ells et diran les 
dates i hores en les que pots gaudir 
d’aquest espai.
Si et manca un espai on trobar-
te, reunir-te, jugar o fer alguna 
activitat/ taller, nosaltres tenim la 
soluciò al teu problema.
Si ets jove (12 a 18 anys) i tens una 
iniciativa, Associació o qualsevol 
inquietud, et cedim un espai per a 
què puguis fer el que havies somiat.
Per a més informaciò (horari, 
espai,...) has de xerrar amb els 
monitors/es del Casal.

Borsa de monitors
Mitjançant la borsa de monitors 
del nostre Casal podràs accedir 
a diferents ofertes: Cursets, 
voluntariat, tallers al casal, altres 
ofertes que ens 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..

Bus Jove. Si voleu anar de festa  i 
no voleu agafar cotxe, l’Ajuntament 
us proposa l’alternativa “Bus Jove”. 
Informa’t al Casal.

HORARI DEL CASAL
Matins
De dimecres a dissabte, de 9 a 13h.
Horabaixes
De dimecres a dissabte, de 17 a 22h
Diumenge de 17 a 21h
Telèfon: 971 886 265
A/e: casaldejoves@binissalem.org

JORNADES DE CULTURA 
JAPONESA
Dia 6, de les 11h a les 20h

· Activitats
· Taller de papirofl èxia
· Degustació de cuina Japonesa
· Exhibició de ninots tradicionals
· Jocs de taula tradicionals
· Taller d’escriptura Japonesa

JORNADES DE ROL 
Dia 20 de 10 a 20h (preu: 5 euros)

· Taller de forjas de armas de 
  goma espuma
· Warhammer
· Magic
· Visionat de pel·lícules

j o v e n t

Tercers classifi cats
La primera ediciò del concurs 
Mallorca Prix, inclós dins el festival 
juvenil Brot 2006, organitzat pel 
Consell de Mallorca, i en el qual hi 
participaren un gran nombre de 
pobles de l’illa, va acabar amb un 
bon resultat per als representants 
de la nostra vila, ja que l’equip de 
Binissalem, després de quedar 
campiò a la semifi nal disputada a 
Pollensa, aconseguí una destacada 
tercera posiciò a la fi nalíssima 
celebrada a l’hipódrom de Son 
Pardo, i per a la qual s’hi havien 
classifi cat els pobles d’Artà, 
Bunyola, Lloret i Ses Salines (1r, 2n, 
4art i 5è classifi cat, respectivament).
 Cal recordar que el dissabte 29 
d’abril, a més de tenir lloc la fi nal, 
també hi havia programades un 
gran nombre d’activitats, de tot 
tipus, que s’allargaven fi ns a la nit, 
concluint amb un concert d’uns 

quants grups mallorquins com 
Anegats, i amb el grup estrella com 
va ser Mclan.
Pel que fa al concurs, aquest 
es basava en proves físiques i 
d’habilitat peró també amb una 
tanda de preguntes sobre cultura 
general.

L’emociò va ser present des del 
començament al fi nal, perquè des 
d’un principi, l’equip de Ses Salines 
ocupava el primer lloc, mentre que 
el d’Artà no havia arrencat gaire bé. 
Al fi nal, la truita es girà. Els nostres, 
fi ns al darrer instant, hagueren 
pogut quedar en segon lloc.

Mallorca Prix 
Brot ‘06

Concert Punky
El dissabte 8 d’abril se celebrà en 
un solar del polígon industrial un 
festival de música punky en el que 
hi prengueren part un total de 12 
grups, procedents de diferents 
pobles de l’illa i de Palma.
L’event va estar organitzat pel grup 
local, Potoi, 
Les actuacions començaren a les 20 
hores i fi nalitzaren sobre les 4 hores 
de la matinada. 8 hores de 

música punky i reivindicativa d’un 
moviment que semblava mort peró 
que, com si del Fènix es tractàs, 
ressorgeix de les seves própies 
cendres, cada uns quants anys.
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FUTBOL
Campionats i fi txatges

Si els comptes i la memória no 
fallen, era l’any 1965 quan un 
equip amateur del Binissalem va 
aconseguir el darrer títol de lliga. 
Concretament l’equip que apareix a 
la fotografi a de dalt, que es proclamà 
campiò el 1964 i el 1965.
Com molta gent del poble sabrà, un 
equip del poble, amb jugadors del 
poble.
Ara, passats aquests 40 anys, ha 
estat l’equip amateur fi lial del 
Binissalem qui ha aconseguit tal 
fi ta, a Tercera Regional, tot sigui dit. 
Peró, una lliga és una lliga. Mai és 
fàcil quedar primer.
 Per altre lloc, pel que fa al primer 
equip –i atenent-nos als comentaris 
i lloances que es deixaven sentir a 
principis de temporada– semblava 
que seria, quasi amb tota seguretat, 
un dels quatre que disputaria la 
lligueta d’ascens a Segona B. De fet, 
aquest era un dels objectius fi xats.
Al fi nal peró, si el Binissalem queda 

dins el vuit primers, bé haurà anat.
I precisament aixó sembla que 
ha motivat a la directiva a tornar 
a preparar una campanya i una 
plantilla més forta que l’anterior. 
Amb més fi txatges, amb un 
entrenador que ja coneix el vestuari 
binissalemer, com és en Miquel 
Bestard, molt donat, per cert, a fi txar 
i fi txar.
Fins i tot es rumoreja que l’equip que 
es podria formar seria 
semiprofessional, entrenant dos pics 
cada dia. De manera que la lligueta, 
la temporada que ve, no s’escapàs 
de les mans.
Alló que està clar peró, és que dins 
la campanya 2005/2006, qui haurà 
donat una alegria, i grossa, al club 
hauran estat els del poble.

10 minuts, cinc gols
I seguint parlant de jugadors del 
poble, diuen els entrenadors de 
l’Escola de Futbol, Jaume Sales i Pep 
Bibiloni, que amb tots els anys que 
fa que sòn dins el club, no recorden 
haver vist un partit en què un 
jugador del Binissalem, en els deu 

primers minuts d’un 
partit jugat a fora 
camp, aconseguís 
marcar cinc gols. 
Es refereixen a 
Sergi Oliver, qui 
aconseguí aquestes 
cinc dianes en un 
partit de lliga fa 
unes setmanes.

J.Pons

PETANCA
A Nacional!

El Club Petanca ha tancat una gran 
temporada, sobretot pel que fa al 
primer equip, ja que després de 
quedar en segon lloc ha ascendit a 
la categoria de Nacional. Aquesta 
és la segona vegada en la história 
del club que ho aconsegueixen. 
Així idó, l’any que ve jugaran 
amb els 10 millors de Mallorca.

GIMNÀSTICA
Campionat de Mallorca

El dissabte dia 1 d’abril es va iniciar 
la temporada de gimnàstica artística 
amb la celebraciò del Campionat de 
Mallorca per aparells, al Poliesportiu 
Prínceps d’Espanya.
La gimnasta binissalemera, 
Margalida Bestard Salom, qui 
enguany ha pujat a la categoria 
Infantil A, participà en els aparells 
de barra, paral·leles i terra (en les 
competicions per aparells es pot 
participar en un màxim de tres), 
quedant Subcampiona de Mallorca 
de Barra, Subcampiona de Mallorca 
de Paral·leles i Tercera classifi cada 
de Terra.
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KARTS
Miquel Llabrés, pilot

L’esport de carreres de Karts sembla 
que, a poc a poc, va agafant un cert 
protagonisme dins el poble. Després 
d’uns quants anys de celebrar-se, 
durant les festes des Vermar, una 
competiciò a la zona del polígon, 
l’aficiò pel Karting pareix que va en 
augment.
I és més, al poble comptam amb 
qualque pilot que, després de 
prendre part en algunes de les 
competicions que s’organitzen arreu 
de l’illa, ja ha aconseguit més d’un 
premi.
És el cas de’n Miquel Llabrés 
Romero qui, en la categoria Senior, 
s’adjudicà el millor registre en la 
que ha estat la primera competiciò 
de l’any, la carrera D. Hill, disputada 
el passat 12 de març, en el circuït 
Super Go-Kart de Magaluf.
Posteriorment, Miquel Llabrés 
també va participar en el trofeu 
Ayrton Senna, on tornà a realitzar 
una gran carrera, quedant situat 
dins les tres primeres posicions. I 
va ser el 9 d’abril quan en la tercera 
competiciò d’aquest any, batejada 
amb el nom de Michael Schumacher, 
aconseguí, novament, una brillant 
victória, encapçalant d’aquesta 
manera la classificaciò general.
Ara, la próxima cita, també en el 
circuït de Magaluf, és el proper 
diumenge dia 7 de maig.

ESCACS
Campions, de 1a i de 2na!!
 
Fa unes setmanes ha acabat la lliga 
del campionat de Mallorca d’escacs 
per equips, en la qual el Club 
d’Escacs Binissalem hi pren part 
amb dos equips: un a Primera i un a 
Segona.

L’equip de primera, que aquest any 
s’ha reforçat amb jugadors d’alt 
nivell, com en Pere Mascarò, Mestre 
FIDE i uns dels millors jugadors de 
Mallorca, ha fet una temporada 
molt bona, havent perdut només 
una partida i guanyat les 9 
restants, proclamant-se així campiò 
de la seva categoria, a falta de dues 
rondes per acabar la competiciò.

Per altra banda, l’equip de segona, 
format en la seva totalitat per 
jugadors que duen anys dins el 
club, ha fet una campanya que 
no s’esperava, ja que també, sols 
amb una derrota, ha aconseguit 
quedar primer del seu grup i jugar 
així la fase final on optava a quedar 
campiò de segona, resolvent 
l’enfrontament amb un contundent 
4-0 i conquerint així el “doblete”. 
Idó!

Per a aquest any, el Club d’Escacs 
Binissalem ha fet una aposta 
important quant a la competiciò 
d’equips, i ha complert fins ara un 
objectiu molt important que era 
ascendir a la màxima categoria, 
on per primera vegada en 18 
anys d’história del club, ho ha 
aconseguit.
 
Dins la primera setmana del mes 
de maig es disputa, a l’Hotel 
Cala Galdana de Menorca, el 
campionat de Balears d’escacs, 
on el Binissalem hi prendrà part, 
ja que va sol·licitar l’organtizaciò 
de l’esdeveniment, cosa que la 
Federaciò Balear d’Escacs ha 
atorgat, i per aquest motiu pot 
ocupar plaça d’organitzador.

El Club d’Escacs Binissalem ha realitzat enguany, 
una temporada excepcional!!


