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“Vi de Sant Martí 
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Reformes i millores a la xarxa d’aigua potable

Maria Antònia Munar, presidenta del Consell

Un excel·lent dinar d’Arròs amb Salseta!



El personatge misteriós 
del passat número 

era en...

Miquel Llabrés

Cabells curts, morens

El seu nom comença per A

Una de les cuineres... d’aquell dinar de novembre

Mare de dues fi lles

Germanies

Salut: Anau alerta a aixecar pesos, 
perilla l’esquena i se pot xapar. 
Amor: En trobareu qualcun si cercau 
bé pel vostre redol.
Petit consell: Llargues passejades a 
la llum de la lluna.

 

Salut: Últimament us trobau 
nerviòs, preniu valeriana.
Amor: No posis mai banyes perquè 
te les poden posar a tu.
Petit consell: Anar de pic-nic seria 
una bona solució, si fa bon temps.

Salut: Abrigau-vos bé que 
s’arramben constipats.
Amor: No l’aneu a cercar, ell vendrà 
tot sol, serien passes mal donades.
Petit consell: Apuntau-vos a un 
curset de cuina xinesa.

Salut: Alerta amb el torró fort. El 
barram pot caure i no us entendran. 
Amor: El podeu trobar dins una 
bona discoteca, mentre ballau.
Petit consell: No gasteu més de lo 
que guanyau.

Salut: Feis-vos molt enfora dels 
cigarrets perquè mai duen res de bo.  
Amor: Els planetes de moment no 
us sòn  gens favorables.
Petit consell: Si voleu reforçar i 
millorar sa mollera, nous amb mel!

Salut: No abuseu molt dels 
medicaments, emmaleltireu més.
Amor: Si tens parelles, la lluna pot 
provocar-te distanciament.
Petit consell: Esforça’t un poquet 
més en el teu lloc de treball.

Salut: Les llargues caminades a peu 
fan sortir callos, i no sòn per menjar.
Amor: No et mostris del tot així com 
ets. De vegades se n’han aprofi tat.
Petit consell: Per equilibrar el 100% 
sa balança practica el tai- txí.

Salut: Anau alerta amb les panxades 
de menjar, que la gastritis és segura.
Amor: Si has discutit amb la parella, 
la relaciò pot fer aigua.
Petit consell: És hora d’arreglar les 
desavinences dins l’àmbit familiar.

Salut: És convenient no fer de valent 
perquè el cor no és un bou.
Amor: Pots aprofi tar, abans de 
l’estiu, per anar de fl or en fl or.
Petit consell: És molt benefi ciòs que 
faceu una col·lecciò de puzzles.

Salut: Podries tenir problemes amb 
els ossets. Aliments rics amb calç!
Amor: Si no vols perdre la parella, 
escolta la veu del teu cor.
Petit consell: Sigues comprensiu 
amb les persones que t’envolten.

Salut: L’aigua amb suc de llimona 
pot llevar es cucs de dins es ventre.
Amor: Rebràs una bona notícia 
sobre aquest tema. No pateixis!
Petit consell: No descuidis les 
amistats; sòn tresors.

Salut: De vegades, com a teràpia per 
a l’stress, res millor que un viatge.
Amor: Fa molts d’anys que estau tot 
sol peró aixó aviat canviarà.
Petit consell: Agafau les coses amb 
més fi losofi a. Emprau la diplomàcia!
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JAUME POL 

“Jimmy”
Obres (II)

O
bres al poble. Està clar que a Binissalem hi ha moltes 
coses i fets de què opinar peró un dels actuals que més 
veim al carrer sòn les obres. Cases noves, urbanisme. 
Poble Nou.
I com que una cosa du l’altra –com diu la dita– el 
gran creixement experimentat en aquests darrers 8 

o 9 anys, ha estat un factor influent en què la xarxa municipal d’aigua 
potable es revisàs, es milloràs i es distribuís de manera més àgil.
Una xarxa que, creada en els anys vuitanta, ja demanava a crits ser 
reformada.
És evident que el consum d’aigua al poble, amb l’augment poblacional, 
també hagi anat a més. I per tant, és bo que es duguin a terme aquestes 
OBRES que dins els mesos que vénen, desembre i gener, veure’m 
executar.
Del que es tracta és de que hi hagi aigua per a tots. Que tots en poguem 
consumir. Peró aquí és on hauríem de ser conscients tots. Consumir 
l’aigua que necessitem, no tudar-ne.
Així com s’ha posat en marxa el sistema de recollida selectiva –tot i els 
problemes pels que està passant– també s’haurà de pensar en algun 
sistema a través del qual cada llar del poble faci ús d’una quantitat 
determinada d’aigua. La necessària.
Aquest és un tema del que ja se’n comença a parlar en alguna comunitat 
i tal vegada no estiguem molt de temps a veure’l posat en pràctica.

e d i t o r i a l

Golf a Binissalem?

Altra cosa no mancaria
un projecte de tals dimensions,

no trobau que més valdria
el camp per altres qüestions?

Que ningú es deixi enganar:
pes poble, cap benefici;

al contrari, gran perjudici,
poca gent en podria menjar.

I amb sa sequera que hi ha
molta d’aigua es gastaria,

i tot aixó ho pagaria...
idó es poble... A PAGAR!

Que no hi hagi cap pensament
d’un camp de golf instal·lar,

que es poble en bloc s’aixecarà
per ‘turar aquest “moviment”.
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LA NOSTRA 
POBLACIÓ 

octubre i novembre

l o c a l

Successos
Naixements
Sebastià Cruz Valerieva (04-11-06)
Guillem Antoni Balaguer Torrens 
(18-11-06)
Antoni Torres Munar (17-11-06)

Noces
Joan Josep Sureda Rubí i
Margalida Joana Villalonga Mairata 
(18-11-06)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dilluns dia 27 de 
novembre de 2006.

24-10-06. Un veïnat denuncià els 
cops que aparegueren al seu cotxe, 
suposadament causats per un altre 
vehicle, i els quals han estat valorats 
en uns 900 euros.

31-10-06. En la nit de Halloween, 
sis menors varen ser identifi cats 
per la policia després que veïnats 
de diferents zones del poble 
denunciassin la llançada d’ous en 
façanes, portes, vidrieres, cotxes...

10-11-06. Després d’un mes 
d’investigaciò, la Policia Local ha 
pogut identifi car els autors de les 
nombroses pintades que el mes 
passat aparegueren al parc de Sa 
Rectoria. Els autors han resultat 
ser quatre menors de foravila. 
La col·laboraciò de la direcciò de 
l’Institut de Binissalem en el cas, ha 
estat primordial per poder arribar 
a saber la identitat dels grafi tis, els 
quals han estat descoberts a través 
de les fi rmes i noms que deixaven 
escrits a les pintades.
La reparaciò dels danys que s’havien 
comès en gran part de les parets del 
parc pujà a quasi 700 euros. El cas 
ha passat a Fiscalia de Menors.

12-11-06. Intervenguda marihuana a 
un jove del poble durant un control 
policial.

15-11-06. Enfrontament entre dos 
homes del poble que ja s’havien vist 
implicats en una brega el passat 29 
d’octubre. Els dos patiren ferides 
lleus. 
Segons fonts policials, un d’ells 
ha demanat al Jutjat una Ordre 
d’Allunyament per part de l’altre.

15-11-06. Cau la part de dalt d’una 
cotxeria del carrer Ramon Llull.

17-11-06. Un vehicle que circulava 
en sentit contrari pel carrer Arxiduc 
Lluís Salvador va ser aturat per la 

Policia Local, sient intervengudes 
vàries bosses de marihuana a dos 
dels seus ocupants. Els individus 
no eren del poble.

18-11-06. Desconeguts peguen foc 
a un sofà i mobles vells que havien 
estat deixats devers un contenedor 
de fems, al camí vell d’Alarò.
Va ser necessària la intervenciò dels 
Bombers per apagar les fl ames.

19-11-06. Desconeguts causen greus 
retxades a un cotxe que estava 
estacionat al camí des Pou Salat.

19-11-06. Requerida la presència 
de la Policia Local, per part d’uns 
veïnats d’una fi nca propera a 
Lloseta, després de sentir una forta 
discusiò en un habitatge próxim 
al seu. Els veïnats sospitaven que 
allà hi havia més que paraules, peró 
quan arribaren els agents la dona de 
la casa negà que hagués passat res.

Accidents
10-11-06. Colisió entre un cotxe i 
una moto a la carretera principal, 
just davant la fàbrica de Can Buades. 
No es registraren ferits.

25-11-06. Una furgoneta que 
entrava al poble, a gran velocitat, 
per l’Avingua Antoni Morey, 
impactà contra una cabina 
telefónica, deixant-la destrossada 
i emportant-se també per davant 
una farola, un arbre i causant danys 
materials a les barreres de l’empresa 
Buades.
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Obres a Ca n’Amengual
“L’arquitecte diu que és prest per opinar”

Quan hem vist com els diferents 
representants, tant de l’equip 
de govern com dels partits de 
l’oposiciò, es pronunciaven sobre 
les obres que s’estan duent a terme 
al Casal de Ca n’Amengual, obres 
que, com se sap, han despert 
una certa polèmica al parer de 
determinades persones, a qui ara 
li tocava el torn era al tècnic de 
l’Ajuntament, l’arquitecte municipal.
 Des de fa uns sis mesos 
l’Ajuntament compta amb un nou 
arquitecte, en Tomeu Villalonga 
Bauçà, natural de Pollença, de 
39 anys d’edat, llicenciat en 
arquitectura per la Universitat 
Politècnica de Catalunya i qui 
també treballa com a arquitecte a 

l’Ajuntament de Sa Pobla.
Villalonga afi rma que respecte a les 
obres que s’estan executant al casal, 
és prest per opinar-ne.
Sòn unes obres de llarga durada, 
que es van desenvolupant i a les 
que encara les queda feina per 
endavant, tot i que ara ja s’hagin 
retirat les bastides de la façana.
L’arquitecte diu que d’ençà que les 
obres s’iniciaren, ell ha realitzat 
algunes visites d’obres i no té 
constància d’irregularitats i ha pogut 
comprovar com les mides dels 
habitatges que s’hi estan construint 
compleixen amb la normativa.
Villalonga és partidari d’esperar 
a que l’empresa sol·liciti el fi nal 
d’obra per fer-ne una valoraciò.

Lorenzo Rosselló Bestard

ELECTRICISTA

· Instalaciones Eléctricas
· Subterráneas
· Mantenimiento
· Cambios de Tensión
· Instalaciones domésticas 
· Instalaciones industriales
· Telecomunicaciones

C/Selva, 25 - 07350 Binissalem - Tel. 971 51 13 24

l o c a l
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L’estat de deteriorament en què es 
trobaven les connexions de la xarxa 
d’aigua potable municipal, així 
com l’augment de poblaciò, i com a 
conseqüència, l’augment de consum 
d’aigua, ha fet que l’Ajuntament 
hagués d’executar un projecte de 
millora i ampliaciò de la xarxa.
 Aquesta era una obra necessària 
per al poble, tot i que pugui 
provocar certes molèsties als 
veïnats, per les quals l’Ajuntament 
demana disculpes avisant que 
durant el mes de desembre i gener 
s’aniran fent talls provissionals 
d’aigua. Els més complicats es 
duran terme de nit.
 La xarxa municipal, creada 
a mitjans dels anys vuitanta, ja 
precisava ser reparada. Les claus 
de pas presentaven un mal estat de 
conservaciò i aixó suposava que a 
l’hora d’haver de tancar una zona, 
per motius d’avaries, els tècnics de 
l’Ajuntament es vessin obligats 
a aturar l’aigua a mig poble. Ara, 
aquestes millores evitaran aixó.

Un punt de la xarxa que també es 
veurà beneficiat serà la zona de 
l’estaciò, lloc des d’on comença la 
distribuciò d’aigua cap al poble. 
La instal·laciò d’entrada, les vàlvules 
de reducciò de pressiò i les claus de 
pas d’aquest punt, seran posades 
noves. A més, tots aquests anys la 
instal·laciò havia estat enterrada, 
mentres que ara serà col·locada a la 
paret, per tal de donar més facilitats 
si s’ha de fer qualque reparaciò.
 Amb la nova xarxa s’ha dividit el 
poble en tres sectors, també amb 
la intenciò de reparar més aviat les 
possibles avaries que es produeixin.
 Una vegada finalitzades les 
obres s’hauran canviades més de 
100 claus de pas i s’hauran instal·lat 
50 comptadors nous, d’acord amb 
els diferents ramals de cada zona.
 El projecte té un cost, aproximat, 
d’uns 180.000 euros, dels quals, 
150.000 procedeixen d’una 
subvenciò del Departament d’Obres 
del Consell de Mallorca i la resta de 
les arques municipals.

Enllaç amb EMAYA
Un aspecte del que se’n beneficiarà 
el municipi serà l’enllaç que s’ha fet 
amb el Polígon Industrial, per tal de 
suministrar-nos d’aigua en cas que 
sorgeixin problemes.
D’aquesta manera, si es tanca la 
sortida d’aigua procedent dels pous 
de ca n’Arabí, per deficiències, se’n 
podrà agafar dels enllaços existents 
amb EMAYA. I al mateix temps, tot 
aixó servirà per poder detectar més 
ràpidament les fugues.
A Binissalem consumim, diàriament, 
prop d’unes 1000 tonelades d’aigua, 
la qual cosa equival a uns 150 litres 
diaris per persona.
Amb les millores realitzades a la 
xarxa es podrà regular la pressiò de 
manera més ferma, donant la que 
toca i estalviant més.

AambS

Millores a la xarxa d’aigua
Més de 100 claus de pas seran posades noves
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PP, PSOE... i els sous polítics
Continúen les versions contràries sobre aquest tema 

Després de publicar diferents 
opinions dels grups, PP i PSOE 
locals, respecte al tema dels sous 
polítics d’alguns regidors de l’equip 
de govern, hem tornat a parlar 
amb les dues parts i sembla que 
les opinions continúen sient ben 
diferents.

Partit Popular
Així, després que el Secretari 
General del PSOE, Joan Amengual, 
afirmàs en el número passat que 
el PP s’havia equivocat amb els 
sous que cobren els regidors de 
l’equip de govern, des del grup 
conservador recorden que les 
quantitats de què parla el seu 
candidat, Jeroni Salom, sòn les que 
hi ha estipulades als pressuposts. 
I se segueixen demanant “perquè 
precisament ha estat en aquest 
darrer any de legislatura que s’ha 
decidit posar aquests determintats 
sous a les regidores, Maria Ferrer i 
Polita Crespí? Tal vegada per què 
és any pre-electoral? Per què no es 
posaren el segon any de legislatura, 
per exemple?”
A aquestes declaracions, el Grup 
Popular de Binissalem ha adjuntat 
una nota de premsa, que ha fet 
arribar a la redacciò de l’Arrós 
amb Salseta, en la qual s’explica el 
següent:

“En el número anterior de la revista, 
el regidor del PSOE, Joan Amengual, 
ens feia mentiders quan parlàvem 
de salaris dels polítics municipals 
que es dediquen parcial o totalment 
al govern municipal de forma 
professional. No és just ni adequat 
parlar de salaris “nets” (ja que no es 
té en compta la retenció de l’IRPF, 
ni la seguretat social, ni les pagues 
extres, etc) i això la gent ho sap, 
per la qual cosa sempre hem seguit 
el criteri del que s’apunta en els 
pressuposts municipals aprovats pel 
PSOE i el que s’ha acordat en plenari 
municipal amb els vots del PSOE:

Miquel Nadal (Batle, PSOE): 
29.848’41 euros anuals, més la 
seguretat social. 
Polita Crespí (PSOE): 10.462’90 euros 
anuals, més la seguretat social.
Maria Ferrer (PSOE): 15.382’59 euros 
anuals, més la seguretat social.
Magdalena Rosselló (PSOE): 
23.096’92 euros anuals, més la 
seguretat social.
Pep Maria Pons (PSOE): 7.018’48 
euros anuals (dieta).
Tomeu Nadal (PSOE): 7.948’64 euros 
anuals (dieta).
Joan Amengual (PSOE): 7.018’48 
euros anuals (dieta).
Jeroni Salom (PP): 2.304’26 euros 
anuals (dieta).
Cati Vallès (PP): 2.304’26 euros 
anuals (dieta).
Joan Carles Torrens (PP, portaveu): 
4.270’28 euros anuals (dieta).
Maria Gomila (PP): 2.304’26 euros 
anuals (dieta).
Antonina Ferrà (PSM, portaveu): 
4.270’28 euros anuals (dieta).
Pere Daniel Pol (IB, portaveu): 
4.270’28 euros anuals (dieta).

Aquests són els salaris reals que 
cobren els polítics municipals 
anualment; val més que ens deixem 
de “falses veritats” i que diguem la 
veritat a la gent; desconeixem com 
així volen amagar certes coses; ningú 
ha d’estar empegueït de dir el que 
cobra de l’erari públic; la gent té tot 
el dret del món a saber què cobram 
els polítics de l’Ajuntament amb els 
imposts que paguen.
El Grup Municipal Popular (PP)”

PSOE
I per la seva part, Joan Amengual 
(PSOE) respon que “des de sempre, 
els socialistes Binissalemers 
hem volgut donar exemple de 
transparència, motiu pel qual s’han 
fet públiques les nòmines dels 
Regidors d’aquest municipi amb 
dedicaciò total o parcial. Amb una 
doble intenció: per una banda aclarir 

davant els veïnats aquesta qüestió, 
i per l’altra, desmentir les xifres i 
dades equivocades que va aportar en 
un número passat el cap de llista del 
Partit Popular.
Malgrat ser conscient que s’equivoca, 
el portaveu de la formació 
conservadora a l’Ajuntament de 
Binissalem continua insistint en 
mantenir la versió errònia, la qual 
cosa ens porta a exigir-li que llegeixi 
la moció del pressupost aprovada 
pel Plenari i també la partida 
corresponent dels sous dels càrrecs, 
(la partida 110.100.00). I així podrà 
saber (és qüestió d’aritmètica) 
quins són els sous dels nostres 
Regidors i Batle. Consideram no 
només convenient, sinó fins i tot 
imprescindible que tots els membres 
de la Corporació, i, per suposat el 
màxim representant del primer partit 
de l’oposició, estiguin assabentats 
del pressuposts municipals i els 
seus mecanismes, per evitar fer 
afirmacions, com és en aquest 
cas, que no es corresponen amb la 
realitat.
No podem deixar de manifestar les 
nostres sospites sobre la interpretació 
perversa que fa dels fets el portaveu 
del PP a l’Ajuntament Binissalemer 
en interessar-se pels motius pels 
quals una regidora està en situació 
de contractada, a temps parcial, ho 
sigui precisament a l’any 2006, És 
tan evident que un Govern, en aquest 
cas el Municipal, pot prendre aquesta 
mesura, perquè creu que ara és bo 
per a la bona gestió de l’Ajuntament, 
com un altre Govern, Autonòmic o 
Insular, pot establir fa tres anys, ara 
o quan sigui, càrrecs de confiança 
o assessors, perquè creu que es 
beneficiós per a la Comunitat. El que 
importa és que la tasca i els temps 
les dediquin a millorar el benestar 
dels ciutadans. Els socialistes de 
Binissalem ho hem fet amb tota 
claretat, sense amagar res. Esperam 
la mateixa correspondència dels 
membres del Partit Popular”.

Tot i aquestes discrepàncies entre 
PP i PSOE, els altres partits no s’han 
queixat gaire d’aixó. Les seves 
darreres crítiques apunten cap al 
nou polígon comercial que diuen es 
vol fer prop de Buades.       AambS

l o c a l
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El món de l’Educació
Coneguem una mica més la DISLÈXIA

Com ja s’ha publicat en algun altre 
número de la revista, aquest mes 
de novembre la Tècnica Educativa 
de l’Ajuntament, Anabel González, 
parla d’un nou tema relacionat 
amb el mòn de l’Educaciò i 
l’ensenyança: la Dislèxia. Un trastorn 
específic de l’aprenentatge de 
base neurobiológica (dominància 
cerebral, disfunciò a l’hemisferi 
dret) i el qual es manifesta, 
fonamentalment, en la dificultat 
d’aprendre a llegir i a escriure; 
de manera que el rendiment dels 
alumnes, en aquestes àrees, és 
menor del que seria esperat en 
funciò de la seva edat, les seves 
capacitats intel·lectuals i l’esforç 
realitzat. Simplement, aprenen 
de forma diferent que la resta. 
Poden presentar altres dificultats 
(orientaciò espacial, seqüenciaciò 
temporal, càlcul i lógica matemàtica, 
motricitat, etc.) i trastorns associats 
(ex; emocionalment) els quals 
dificulten la intervenciò a realitzar.

CARACTERÍSTIQUES
- confusiò de lletres, repeticiò, 
substituciò, addiciò i/o omissiò de 
lletres, síl·labes i/o paraules d’un 
text.

En la lectura i l’escriptura
- alguns nins/es, quan llegeixen, 
perceben moviment en les lletres
- moviment ocular anómal
- mala orientaciò espacial
- dificultats per manejar el rellotge i 
entendre les seqüències temporals 
(dificultat per manejar el rellotge)
- mala memória a curt termini
- dificultat per memoritzar les taules 
de multiplicar
- problemes en la cópia
- dificultats en les habilitats motores 
fines i gruixades
- problemes per mantenir l’equilibri
- dificultats de coordinaciò
- confonen dreta i esquerra, 
dificultats de lateralitat 
- baixa comprensiò lectora

CONSEQÜÈNCIES
- Pèrdua d’autoestima, ja que l’esforç 
realitzat no és sinónim de resultat. 
Sentiments d’inseguretat cap a ells 
mateixos i cap a les seves capacitats.
- La seva desconfiança en ser 
capaços de fer qualque cosa es 
generalitza a altres activitats, 
afectant tots els àmbits de la seva 
vida.
- Aquests nins/es solen entrar dins 
una espiral de fracàs. Reben de 
manera continuada, directament 
o indirectament, de manera 
passiva o activa, missatges verbals 
i valoracions negatives de l’entorn 
escolar, social i familiar. 
- La por al fracàs que experimenten 
els porta a una reducciò de la 
productivitat per inseguretat i per 
evitar-lo no s’enfronten a nous 
aprenentatges.
- Es poden desencadenar problemes 
emocionals i/o conductuals. Ex; 

sentiments de fracàs, tristesa, canvis 
d’humor, pobre autoconcepte, 
problemes d’alimentaciò, 
somatitzacions, ansietat, etc.

PAPER DE L’ESCOLA
És una realitat dins l’àmbit escolar 
ja que es dòna entre el 12 i el 15% 
dels alumnes de la poblaciò balear. 
En canvi, els alumnes amb dislèxia 
sols compten, ara per ara, amb 
la bona voluntat i la implicaciò 
dels seus mestres; no existeixen 
oficialment, no sòn considerats 
alumnes amb NEE i, per tant, el 
Centre no compta amb els recursos 
necessaris per atendre les dificultats 
d’aprenentatge d’aquests alumnes.
Actualment, professionals i famílies 
estam a l’espera de veure com es 
concreta, a nivell autonómic, tot 
aquest tema, després de l’aprovaciò, 
el 6 d’abril de 2006, de la nova llei 
d’educaciò (Títol II. Cap. 1. Art. 71).   
Ara bé, els professors poden fer 
servir l’ensenyança multisensorial 
(utilitzar més d’un canal sensorial 
en el procés d’ensenyament-
aprenentatge; tots els sentits 
entren en joc) com a recurs que 
pot beneficiar, íntegrament, a tot el 
grup-classe. Funcionen molt amb 
les imatges; per tant, cal facilitar-los 
totes les ajudes visuals possibles.

PAPER DELS PARES
1r. Conèixer les característiques del 
seu fill/a. 
2n. Posar-se en el lloc del seu 
fill/a, intentant comprendre el 
que li ocorre i donant-li el suport 
necessari.
3r. Cercar ajuda professional per tal 
de donar resposta a les necessitats 
d’aprenentatge que presenta el fill/a. 
* Próximament l’associaciò Disfam 
organitza el II congrés de dislèxia. 
(Veure www.disfam.net/moodle)

PRONÒSTIC
Les persones amb dislèxia 
simplement aprenen de forma 
diferent; per tant, aquesta situaciò 
“problemàtica” millorarà quan 
l’alumne domini les estratègies 
necessàries per accedir a la 
informaciò. 

Anabel Gonzàlez Vallés,
Tècnica Educativa

“Els dislèxics aprenen de 
forma diferent; aquesta 

“problemàtica” millorarà 
quan l’alumne domini les 
estratègies necessàries per 

accedir a la informació”

l o c a l

El PSM exigeix l’Escola
Els PSM demana que la nova Escola 
d’Infantil i Primària s’inclogui als 
pressupostos de la Conselleria 
d’Educaciò per al 2007, de manera 
que així es compleixi la promesa 
feta per les própies conselleries.
La portaveu nacionalista, Antonina 
Ferrà, afirma que “la Conselleria, 
en resposta a la manifestaciò de 
pares, mares, professorat i alumnat 
del passat mes de juny, per mor 
d’una manca d’espai  continuada 
i agreujada al llarg d’almenys els 
darrers tres anys, va assumir el 
compromís de començar les obres 
dins aquest any peró els 
pressuposts no hi destinen cap 
partida per al 2007, tot i que segons 
el Pla d’Infrastrucutres Educatives 
de l’IBISEC, la construcciò del 
nou centre ho preveu, peró sense 
dotaciò pressupostària.”
Segons Ferrà, “estam davant un 
nou incompliment de la Conselleria 
d’Educaciò, ja que si el centre ha 
de funcionar el curs 2007/2008, 
com s’ha promès a les famílies, el 
projecte ja s’hauria d’haver iniciat 
dins el 2006.”

NO Violència de Gènere
El dissabte dia 25 de novembre, 
amb motiu del Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere, 
l’Ajuntament celebrà una sessiò 
plenària extraordinària en la qual 
tots els grups polítics donaren 
suport a la lluita contra aquest greu 
problema que viu actualment la 
nostra societat.
En el seu torn d’intervenciò, els 
portaveus de cada grup polític 
donaren la seva opiniò envers el 
tema i feren propostes per tal de 
trobar solucions a la problemàtica. 
La regidora, Maria Ferrer, va llegir 
un manifest.
La sessiò plenària finalitzà amb un 
minut de silenci.

Cinema i col·loqui
Paral·lel a la sessiò plenària abans 
descrita, el dimarts anterior, dia 
21 de novembre, el Departament 
Municipal de la Dona havia 
organitzat, en el Teatre Municipal, 
la projecciò d’una pel·lícula i 
acte seguit un col·loqui en el que 
hi intervingueren el centenar 
d’espectadors que hi acudiren.

Ocupació de Via Pública
La gran proliferaciò d’obres al poble 
ha condicionat que l’Ajuntament 
aprovàs una nova ordenança per a 
les Ocupacions de Via Pública, bé 
siguin bastides i material d’obra 
divers, o bé el tancament d’un carrer.
 Darrerament s’estaven donant 
situacions que creaven problemes 
de circulaciò, ja que degut a les 
obres que es duien a terme en un 
carrer determinat, constructors o 
empleats tancaven el pas als vehicles 
produint-se malintesos que han fet 
queixar-se més d’un pic a conductors 
i vianants.
Pel que fa a la instal·laciò de bastides 
i material, el preu d’Ocupaciò de 
Via Pública serà de 20 cèntims per 
m2 i dia (apuja 5 cèntims). I pel que 
respecte a tancaments de carrer, 
s’han establert dues tarifes: una per a 
carrers anomenats “especials”, per la 
nombrosa circulaciò que viuen o per 
la problemàtica que pot suposar el 
seu tancament; i l’altra, per a la resta 
de carrers. Per als primers, l’import 
a pagar serà de 10 euros l’hora, i per 
als altres, 5 euros l’hora.
 L’Ajuntament farà descompte 
–regalant un metre– a les obres 
que instal·lin una bastida en una 
voravia peró per davall de la qual els 
vianants hi puguin passar sense cap 
perill. Les empreses que no hagin 
sol·licitat el permís corresponent, 
seran sancionades amb una multa de 
100 euros.

l o c a l

El Ple finalitzà amb un minut de silenci.
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Sa Festa des Vermar,           
a Sa Llotja de Palma
L’Institut d’Estudis Balearics ha 
organitzat, a Sa Llotja de Palma, 
una macro exposiciò titulada 
“L’Esplendor de la Festa”, dins la qual 
hi ha exposats Gegants, escultures, 
imatges, objectes, audiovisuals, etc, 
de les diferents festes antigues de 
les Illes. I entre aquestes, clar, no hi 
podia faltar la nostra: Sa Vermada.
 Com a elements exposats, hi 
ha el quadre de la Mare de Déu 
de Robines, un cubell dels que 
s’utilitzen en el Concurs de Trepitjar 
Raïm, un panell de fotografies 
dels diferents actes festius i vàries 
botelles de vi dels cellers de la D.O., 
entre d’altres coses.
És una exposiciò que val la pena 
veure, dins la qual hi ha organitzada 
una extensa programaciò d’actes. 
Estarà oberta al públic fins el mes de 
gener. L’entrada és gratuïta.
 I ja que hem nomenat el quadre 
de la Mare de Déu de Robines, 
aprofitam per informar que en la 
la sessiò plenària del dimarts 24 
d’octubre s’aprovaren tres propostes 
del Partit Popular, en una de les 
quals el grup conservador sol·licitava 
a l’Ajuntament la restauraciò de 
l’esmentada obra, ja que el seu estat 
de conservaciò no és precisament 
el millor. Pel que fa a les altres dues 
propostes, el PP demanà que es 
creàs un inventari de béns culturals i 
també uns itineraris turístics dins el 
municipi.

Dels Gegants
D’ençà que es va posar en marxa 
la colla gegantera, no hi ha cap de 
setmana que els nostres gegants, 
JAUME i AINA, no surtin. 
Aquest mes de novembre han tengut 
el plaer de visitar la ciutat d’Inca, 
el dia 12, amb motiu de la fira del 
DIJOUS BO. 
El dia 19 anaren a SA POBLA, amb 
motiu de la fira de Tardor, dedicada 
enguany a les rondalles. I ja per 
acabar, el passat 25 de novembre 
feren la darrera sortida anant fins a 
MANCOR DE LA VALL, a la fira de 
l’ESCLATASANG i la MUNTANYA.
 Per cert, en JAUME i n’AINA, ja 
resideixen a Can Gelabert.

Ametles i Garroves
Passats els mesos de setembre 
i octubre, les collites d’ametles 
i garroves ja ofereixen dades 
definitives. Dos tipus de fruits secs 
molt propis de la nostra terra i molt 
presents també, de tota la vida, dins 
el terme municipal de la nostra vila.
 Així idó, en algunes de les 
empreses compradores, com és 
el cas per exemple de “Piensos 
Arrom”, les entrades d’aquests 
fruits procedents de pagesos del 
poble han arribat a la quantitat 
aproximada d’unes 200 tonelades 
de garroves i unes 100 d’ametles.
 A la cooperativa, “Productors de 
Fruits Secs de Balears”, ubicada a la 
carretera Binissalem-Inca, amb un 
total de 52 associats binissalemers, 
s’han recollit un total de 50.159 
quilos d’ametla i 22.357 de garrova. 
 Per la seva part, l’empresa 
“Almasa”, instal·lada al polígon 
industrial de Binissalem i dedicada a 
l’exportaciò i transformaciò 

d’ametles, ha recollit la producciò 
de 32 finques ubicades dins el terme 
de Binissalem, que han aportat un 
total de 67.265 quilos.
 Cal recordar que enguany, el 
preu del quilo de bessò anava a uns 
tres euros (el quilo d’ametla sencera 
era pagat a 0,76 euros); i el quilo de 
garrova es pagà a 36 cèntims.

Olives
També ha estat la temporada de 
collir oliva, i en algunes grans 
finques del poble, com per exemple, 
ca na Marca, tot i que aquesta 
tasca s’ha perdut un poc, han fet la 
corresponent collita per a consum 
propi, elaborant un poc d’oli casolà.
Fa uns anys, aquesta finca, d’unes 
30 quarterades d’extensiò, 
podia produir uns 1.800 quilos 
d’oliva. La finca de Bellveure, 
de 200 quarterades i amb cultiu 
d’ametlerar, garroverar i oliverar, 
produeix al voltant d’unes 30 
tonelades de cada fruit.

l o c a l

L’amo en Tomeu de ca na Marca, collint oliva.

l o c a l

Candidats a batle
Ja comencen a sortir noms de 
futurs candidats a batle de cara a 
les próximes municipals de maig de 
2007.
 Així, el PSOE ja té clar que 
Miquel Nadal tornarà a ser el seu 
candidat. 
 En el PP també repetirà com a 
candidat Jeroni Salom.
Aquest darrer organitza l’acte de 
presentaciò de candidatura el 
dissabte dia 2 de desembre, a les 21 
hores, al restaurant Can Sito.
 D’altra banda, el diumenge 
dia 12 de novembre les Joventuts 
d’Esquerra Republicana (JERC) 
organitzaren, al Casal de 
Cultura Can Gelabert, un acte 
de presentaciò d’aquest grup a 
Binissalem.
Ara queden per saber-se qui seran 
els candidats per part del PSM, dels 
Independents-Esquerra, d’Uniò 
Mallorquina i de Clau de Mallorca, 
partits, tots aquests, que varen ser 
presents a les passades eleccions.

Un carrer a la Beata
El dissabte 11 de novembre va ser 
inaugurat un carrer a la Beata Sor 
Francinaina Cirer, de Sencelles. A 
l’acte hi assistí un nombròs públic i 
els batles de Binissalem i Sencelles.

Rectificació
En el passat número d’octubre, a la 
pàgina 5, es publicà una informaciò 
en la que es deia que l’Ajuntament 
pagà el dinar de l’associaciò de la 
Tercera Edat, el dia 12 d’octubre, 
celebrat en el restaurant del Foro 
de Mallorca, quan realment qui ho 
pagà va ser la mateixa associaciò.
A més d’aquest dinar, l’esmentada 
associaciò també paga el dinar de 
Carnaval, la torrada de Sant Antoni i 
la Bunyolada.

El Pare Noel, a Binissalem
Atenciò! Els nanets arribaran dia 21 
de desembre de 2006, entre les 21 
i les 23 hores. Per xerrar amb ells 
podeu telefonar als móbils: 609 602 
711, 677 004 886 i 661 201 008.

NOTA INFORMATIVA als usuaris de les 
instal·lacions d’aire condicionat o bomba 
de calor i calefaccions de baix consum 
elèctriques o de gasoil i gas.

Segons instrucions del Director General 
d’Indústria, sobre el reglament de 
seguretat que estableix que les empreses 
instal·ladores autoritzades amb 
instal·lacions de climatitzaciò han de 
presentar la documentaciò per inscriure-les 
davant la Direcciò General d’Indústria:

Degut a que el titular (usuari), normalment 
desconeix la necessitat d’inscriure les 
instal·lacions davant la Direcciò General 
d’Indústria amb els riscos que aixó suposa, 
és a dir, realitzada per un instal·lador 
no qualificat per poder fer aquest tipus 
d’instal·lacions, s’ha creat una comunicaciò 
al  Titular (usuari) de l’obligaciò de tramitar 
les instal·lacions a dita entitat, que està 
en mà de l’instal·lador autoritzat i que 
té l’obligaciò de informar-vos i al mateix 
temps fer-vos arribar  la comunicaciò i 
l’obligaciò del titular (usuari) de firmar-la 
i de l’instal·lador presentar-la davant la 
Direcciò General d’Indústria.
En cas de que el titular o instal·lador es 
negui, pot suposar l’inici d’un expedient 
sancionador per a l’instal·lador i 
precintament de la instal·laciò de l’usuari 
per part de la Direcciò General d’Indústria.
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Hi abocaren el brou.

Ho remanaren i ho mesclaren bé. Mentres, la coa ja era ben llarga.

...amb Salseta

Hi tiraren l’arrós.

I començaren a servir l’Arrós...

l o c a l - Dinar d’Arròs amb Salseta

Sense cap dubte, aquesta ha estada 
l’ediciò en què hi ha hagut més 
participaciò, ja que més de 450 
persones assistiren al cinquè dinar 
d’Arrós amb Salseta, a ca n’Arabí.
I tot enmig d’una jornada que 
brillà pel bon temps, ja que més bé 
semblava un dia de primavera que 
de finals de novembre.
 Organitzat per les associacions 
“Arrós amb Salseta” i “Segona 
Edat” –aquests darrers, els cuiners 
i mestres de la festa– el dinar es va 
guanyar les alabances de tots els 
comensals, que no dubtaren en fer 
arribar l’enhorabona a les dones i 
homes de la Segona Edat.

En total, varen ser 50 quilos d’arrós, 
41 de fetge, 29 de xuia i 58 de magre 
de porc els principals ingredients 
utilitzats, entre molts altres, per 
aconseguir un producte final 
exquisit. Idó!
I a aixó, afegir-hi les ensaïmades, els 
60 litres de vinet negre de Son Roig 
i els deu litres de sangria, (que per 
cert, no duraren ni mitja hora).
També destacam d’enguany, com 
a novetat, el sorteig de fins a 16 
premis que s’havia organitzat, 
consistents en vals per comprar a 
les carnisseries del poble i d’altres 
comerços, així com també un sopar 
al restaurant Ca n’Arabí, dos 

sopars al restaurant Sò Caprichos, 
de Sòller i una estància en un hotel 
de Mallorca, obsequi de Viatges 
Massanella.
Aquest darrer premi va ser guanyat 
per Inés Servera. Alguns altres 
guanyadors varen ser en Pedro Pol, 
de can Xiscos, en Joan Salom, na Bel 
Bisquerra o na Bàrbara Lladò.
 Des de l’organitzaciò s’agraeix 
la col·laboraciò de tota la gent que, 
d’una manera o d’una altra, ha 
aportat el seu granet d’arena perquè 
tot sortís bé. També agraïm l’ajuda 
prestada pels tres Joves des Trui 
que ens traginaren el calderò per 
poder cuinar-hi l’arrós.

Quin dinar d’Arròs amb Salseta!!
Més de 450 persones assisteixen a la que ha estat la cinquena edició

El xef, Miquel Pol, al local de l’associaciò, preparant el dinar.

El grup de cuineres i cuiners, molt enfeinats tallant la carn.

l o c a l - Dinar d’Arròs amb Salseta
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Com si fos un dia de camp. En família, s’hi està molt bé.

Pares, fills i padrins, a dinar d’Arrós amb Salseta.

Als més petits també els agradà molt.

l o c a l - Dinar d’Arròs amb Salseta

Sempre hi ha una taulada de joves. Aixó és bo!Molta gent gran.

Pares, fills i altres parents, tots a taula.

El dinar comptà amb gent de totes les edats.

Membres de la Penya Mallorquinista.

Els d’aquesta taula estaven ben alegres.

l o c a l - Dinar d’Arròs amb Salseta
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l o c a l

Fanny. serigrafi a i publicitat

Havent cursat estudis de disseny 
gràfi c i ara amb la seva empresa 
ubicada a la Gran Via Colòn, 
d’Inca, na Fanny Visiedo Bal·le, 
de 25 anys d’edat, en fa quatre 
que es dedica a la serigrafi a, la 
publicitat en targetes, clauers, 
bolis, encenedors, objectes de 
regal, rotulaciò de vehicles, etc.
Tot i que tenen clients de per tot, 
ella afi rma estar molt contenta 
amb la gent del seu poble, ja que 
sòn molts els qui fan comanes.

Entre els treballs realitzats 
en destaca, per exemple, les 
banderes que es pengen per la 
Festa des Vermar.
Apart d’empresa de serigrafi a, 
el seu local també compta amb 
tenda, amb venda de roba 
directa al públic, la qual s’ha vist 
reformada i ampliada al llarg 
d’aquests quatre anys.
Entre d’altres, una de les avantatges 
que ofereix la seva empresa és la 
impressiò de camisetes en petites 
quantitats; fi ns i tot si es tracta 
d’una sola unitat tampoc suposa 
cap problema.
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De l’Argentina al carrer Aurora

La família argentina formada per Adrián Álvarez, de 
33 anys, Andrea Mender, de 40, i els seus dos fi lls, 
Kemel, de 14 i Ruth, de 9 mesos de vida, fa tan sols 
un mes que sòn aquí al poble. Arribaren el passat 28 
d’octubre.
Després d’emigrar del seu país degut a la difícil 
situaciò económica –ells sòn naturals de la província 
de Entrerríos, al Nord de Bons Aires– creuaren mig 
mòn desplaçant-se fi ns a Palma, on hi han viscut 
durant cinc anys.
N’Andrea ens conta que coneixia Binissalem bastant 
bé, ja que hi treballà durant 4 anys com a empleada 
domèstica d’una casa. Li encantava el nostre poble 
i, de fet, ja havien intentat comprar un pis en aquells 
moments, tot i que al fi nal no s’hi instal·laren.
Apart de dedicar-se a la tasca de mare, també segueix 
treballant a cases familiars i com a dona de neteja en 
un restaurant de Palma.
El seu home es dedica al manteniment de vaixells, en 
una empresa ubicada al polígon de Can Valero (com a 
hobbie exerceix de mecànic, ofi ci al que es dedicava al 
seu país natal).
Pel que fa als fi lls, en Kemel estudia el segon curs 
d’ESO a l’Institut Politècnic de Palma i és un gran 
afi cionat a l’Skate, per aixó li agradaria que al poble 
es muntàs un Skate Park, com tantes vegades se n’ha 
parlat. La petita Ruth va a l’escoleta Menudai i és 
nascuda en terres mallorquines.
Del poble en destaquen el bon tracte que la gent ha 
tengut amb ells, sobretot els veïnats, que és a qui 
més bé coneixen; i qui els ensenyen, a poc a poc, a 
entendre i parlar el mallorquí.
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Home s’ofereix per fer JARDINS I CORRALS NETS, a 
7,50 euros l’hora. Telèfon: 685 676 251

Es lloga apartament (àtic), per a senyores o senyoretes. 
Telèfon de contacte: 971 51 10 47

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

Dona s’ofereix per a CUIDAR PERSONES a 8 euros 
l’hora. Telèfon de contacte: 685 676 251

Es lloguen PÀRKINGS, per a cotxe, al carrer Guillem 
Terrassa. Preu: 40 euros. Telèfons de contacte: 
696930527 / 971 88 61 82

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

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

compra -vende s

Ofertes!

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament   971 88 65 58

Mancomunitat des Raiguer 971 87 04 09

Policia Local   971 51 11 26

Bombers   085 / 971 21 98 35

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

Compram LLIBRES VELLS i ANTICS, a domicili. 
Telèfons de contacte: 607 92 75 05 / 971 29 53 01

Venc VOLKSVAGEN GOLF III: color vermell, ben cuidat, 
alarma, aire acondicionat, llantes d’alumini... IB-CF. 
Preu: 4.900 euros, negociables. 617 724 784

Es venen CUSSONS de raça “Labrador”, vacunats, 
desparasitats i amb passaport. Preu: 375 euros. 
Telèfon de contacte: 630 802 404

Es venen PLANXES D’URALITA, de 6 a 8 metres de llarg. 
Preu: 50 euros cada una. 609 773 961

Cava Agustí Torrelló-Trepat

Celler:
Agustí Torellò Mata 

DO: 
Cava de Catalunya

Tipus de vi: Escumòs

Graduació (% vol.): 
11’5

Varietats: 
100% Trepat

Data de desgorjat: 
07/2006

Fase visual. Bombolla 
petita que no acaba 
fent corona al fi nal 
de la copa, peró sí fa 
rosari. De color rosat 
tirant cap a salmò, és 
un cava net i brillant.

Fase olfactiva. És 
refrescant. Aromes 
de xarop de maduixa, 
gerds, i altres fruites 
vermelles. Olors 
llépoles. També 
ofereix al nas ametlla 
blanca. 

Fase gustativa. 
Explosiò carbónica, 
most que està elaborat 

amb aquesta varietat de raïm negre. El carbónic està 
molt ben integrat. És un cava sec. 

Suggeriments: Es pot recomanar per a un aperitiu. 

Preu: 9’75 euros

l o c a l

Ingredients (per a 6 persones)
Mig pollastre (de camp) i 1 quilo i mig de patatò
8 cebes petites, 4 tomàtigues de ramallet
una cabeça d’alls
herbes: un poc d’arenga, julivert i senyorida
mig tassò de vi sec, oli d’oliva, pebre bo, sal

Preparació
Posam el patatò dins oli a foc baix, uns 20 minuts, de 
manera que vagi agafant coloret.
Treim el patatò i hi posam el pollastre, fet tallades, amb 
un poc de pebre bo i sal, uns 15 minuts, també a foc baix.
Passat aquest temps, treim la mitat d’oli de dins la paella 
i hi posam les cebes, les 4 tomàtigues (pelades i a bocins 
petits) i una cabeça d’alls. Quan hagi sofregit, apartam 
les cebes i afegim una cullarada grossa de farina, el mig 
tassò de vi sec i les herbes (fetes un ramallet), i que tot 
bulli uns 15 minuts.
Després afegirem tres tassons d’aigua al sofrit i ho 
remanarem. Aquest sofrit el passarem per un colador 
i anirem tirant el suquet dins la greixonera on hi tenim 
les tallades de pollastre. Ho deixarem bullir durant una 
mitja hora.
Finalment, hi posarem el patatò, ho tendrem 
a foc baix una horeta i ja ho podrem servir.

Escaldums d’un temps primer

Magdalena Martorell
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Maria Antònia Munar
Presidenta del Consell de Mallorca des de l’any 1995

Maria Antónia Munar és la presidenta 
del Consell de Mallorca d’ençà 
de l’any 1995, batlessa de Costitx 
des de les primeres eleccions 
democràtiques de l’any 1979 i 
presidenta d’Uniò Mallorquina 
des de l’any 1992. Seva ha estat la 
iniciativa de la Diada de Mallorca, 
una jornada festiva dedicada a 
commemorar l’atorgament de la 
Carta de franqueses i privilegis del 
Regne de Mallorca, fet per Jaume II 
l’any 1276, que enguany s’ha celebrat 
per desè any consecutiu i amb major 
incidència que les anteriors ocasions.

Quin balanç feis de la passada Diada 
de Mallorca?
Positiu, perquè ha estat la més 
popular de les deu que s’han fet. I, 
enguany, la bandera ha fet parlar de 
la Diada i la Diada de la bandera, un 
símbol que hem donat a conèixer 
molt perquè, malgrat que té 700 anys 
d’antiguitat i fou donada pel rei Sanç, 
en ocasions es confon amb la de les 
Balears, que és un invent posterior. 

La Diada s’ha aprofitat per inaugurar 
la Televisió de Mallorca. És 
necessari aquest nou canal?
Va néixer per recollir una realitat 
que ja existia: que totes les 
televisions locals de Mallorca que 
havien emès durant 25 anys, sense 
cap recurs públic, havien de ser 
tancades. Nosaltres les hem volgut 
acollir. A més, el dia després de la 
seva inauguraciò va quedar clar i 
demostrat que era necessària: el dia 
que es debatia a Madrid la reforma 
del nostre Estatut, no hi havia cap 
televisiò que en fes el seguiment 
més que la Televisiò de Mallorca. 
IB3 emetia en aquell moment una 
pel·lícula en castellà. El tema de 
la llengua seria la tercera raò, feta 
íntegrament en català i de proximitat. 
No es farà res en castellà perquè no 
és l’idioma a protegir ni a promoure.

Quina de les competències que té el 
Consell és la més important?
Sens dubte, l’ordenaciò del territori. 
Després de vint anys fent-hi feina, 
hem aconseguit tenir el Pla Territorial 
de Mallorca, que jo consider bo, 
sens dubte millorable, preparat 
durant el Pacte de Progrés i aprovat 

definitivament amb el PP, per tant 
amb un suport majoritari de la 
societat.
Aquest Pla determina quina Mallorca 
volem durant deu anys, què es pot 
fer i què no es pot fer en funciò 
de percentatges. Ara bé, si el seu 
desenvolupament, que depèn de 

cada ajuntament, es fa no en deu 
anys sinò que en els primers sis 
mesos es consumeix tot el territori de 
creixement previst, doncs no serà un 
bon Pla Territorial, perquè se n’haurà 
fet un abús. Pitjor és encara que hi ha 
ajuntaments que passen, no només 
del Pla Territorial, sinò de totes les 
normatives existents i que fan el 
que volen allà on volen, concedint 
llicències allà on no es pot edificar. 
Aixó és un descontrol i no hi podem 
fer res des del Consell. No culpem 
el Pla Territorial del fet que un batle 
concedeixi llicències dins un espai 
protegit.

No podria fer el Consell algun 
esbucament exemplificador?
Sòn processos molt lents i costosos. 
Vàrem aconseguir tomar l’hotel de 
Montnàber, a Fornalutx, peró va 
requerir d’un seguiment molt puntual 
perquè no se’ns escapàs cap termini 
ni quedàs cap retxillera. Des del 
Consell i tants casos, és complicat. 
Ses Covetes és un altre exemple: el 
batle continua recorrent quan tothom 
sap que s’acabarà esbucant. Els 
xalets de Llucalcari en sòn un altre: 
hi ha una sentència i tothom es fa el 
ronsero. No basta la voluntat política. 
La justícia hauria de ser un poc més 
àgil en aquests temes.

Alguns ajuntaments proposen 
que sigui el Consell el que vigili 
l’urbanisme dins sòl rústic...
Quan no hi ha consciència entre els 
ciutadans que una cosa està mal feta, 
tothom és molt laxe. A Mallorca, 
que algú edifiqui uns metres de més 
no es veu com una cosa perjudicial, 
i només es critica alló que és molt 
evident o molt gros. Falta aquesta 
conscienciaciò, que es tomin algunes 

il·legalitats, que es posin multes 
més severes. Peró, a la vegada, el 
polític de torn s’ha d’enfrontar als 
seus conciutadans, i costa, peró 
s’ha de fer, perquè acabarem tots 
urbanitzats.

En el vostre discurs de la Diada 
de Mallorca vàreu dir que cal 
posar fre a la immigració il·legal 
i descontrolada. Què significa 
exactament això?
Crec que governar significa prendre 
decisions i fer-ho amb perspectiva, de 
manera que es solucionin problemes 
abans que es produeixin. Fa quatre 
anys, en el discurs de la Diada, ja vaig 
preveure que hi hauria un problema 
greu en el tema de la immigraciò si 
no es prenien mesures. El temps, 
desgraciadament, m’ha donat la raò, 
i aixó ho reconeix tothom. Mallorca 
és una unitat territorial que és la que 
és: té els quilómetres que té, i hi cap 
la gent que hi cap. A més, la nostra 
economia es basa en el turisme, cosa 
que significa espais verds, paisatges, 
seguretat. Per tant, és incompatible 
continuar aquest model que tenim i 
que continuï venint gent com ara, de 
forma descontrolada, que està creant 
guettos i màfies, i hi ha zones que 
només sòn d’un determinat col·lectiu. 
Aixó és insostenible des de l’aspecte 
de garantia de futur en el nostre 
motor económic, el turisme; en el de 
la seguretat i en el del territori. Hem 
de dir basta.

Com creis que es pot aconseguir?
En el meu entendre els hem de 
donar possibilitat de subsistència 
a la seva terra perquè no hagin de 
venir, perquè no s’hagin de jugar la 
vida. És un problema per a nosaltres 
i és un problema per als seus països 
d’origen, perquè se’n van els més 
valents, els més joves, els millors... 
Hem de fer, totes les institucions, 
convenis de col·laboraciò amb els 
seus governs, escoles, ONG’s, centres 
formatius, comprar la seva producciò 
agrícola...

No existeix una necessitat mútua: 
ells de venir i nosaltres de gaudir de 
la seva mà d’obra?
Hem d’acceptar que vénguin totes 
aquelles persones que tenguin 

una feina en aquesta illa, i amb la 
remuneraciò que tendria qualsevol 
altre ciutadà, perquè en cas contrari 
és una competència deslleial amb el 
treballador local. Si no és així, estam 
creant pobresa i inseguretat. Si la 
immigraciò és legal, doncs perfecte. 
Peró desgraciadament no és així.

S’integrarà a la cultura mallorquina 
aquest fluxe de nouvenguts?
Crec que qui ve a fer feina, té un 
habitatge digne i els seus fills van a 
escola, acabarà integrant-se. És més, 
a la llarga seran més mallorquins que 
els mallorquins, parlaran la nostra 
llengua i posaran noms tradicionals 
d’aquí als fills.  

Per una banda es diu que Mallorca 
no pot créixer més, que no es pot 
construir més... però mai no s’havia 
ampliat tant la xarxa de carreteres 
com ara. Com s’entén?
Estam en una societat en la que 
prima la comoditat, i no podem 
anar en contra d’aixó. S’han de 
fer infrastructures i hi ha d’haver 
bones carreteres perquè s’hi pugui 
anar cómode, ràpid i segur. La 
configuraciò de la nostra illa no 
permet dur el tren o el metro a molts 
pobles, per tant ha d’existir una xarxa 
de carreteres, amb un transport 
públic, i aixó no significa que s’hagi 
d’urbanitzar el voltant d’aquestes 
vies.

Tampoc mai no s’havien vist tantes 
grúes com els darrers anys...
Els ajuntaments han de tenir 
recursos económics per fer front 
a les seves necessitats. Avui, la 
majoria d’ajuntaments es financen 
amb les llicències d’obres i, si 
no creixen, tenen problemes 
económics. D’altra banda, hi ha un 
problema de distribuciò injusta, 
de manera que els municipis que 
han estat més proteccionistes, no 
tenen les contraprestacions. És just 
que aquells pobles que aporten el 
paisatge que venen els veïnats es 
vegin compensats. Tot aixó, emperó, 
no justifica el que fan determinats 
ajuntaments, alguns amb alevosia. 

Entrevista conjunta de l’Associació 
de Premsa Forana de Mallorca

e n t r e v i s t a

“No culpem el Pla 
Territorial del fet que un 

batle concedeixi llicències 
dins un espai protegit”

e n t r e v i s t a
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c u l t u r a

Fotografi a i 
Pintura
La Sala Directori 
i les Florentines 
acullen fi ns al 
desembre, dia 
10, una selecta 
de l’Inventari 
Iconogràfi c 

d’Espanya, conegut com a l’ARXIU 
MAS, en reverència a Adolf 
Mas Ginestà (1860-1936) i Pelai 
Mas Castanyeda (1891-1954), 
que hi donaren impuls decisiu. 
L’exposiciò ens arriba com un 
servei de la Fundaciò “la Caixa” 
i, amb la denominaciò “Camins 
de mar”, aplega 80 fotos de les 
Balears i de les Pitiüses, amb 
una antiguitat de 1913 a 1928. A 
l’antologia, hi sòn captades la 
naturalesa, l’arquitectura, les formes 
d’habitatge i la gent; un testimoni, 
en síntesi, d’un mòn desaparegut, 
que suscita goigs, laments i punts a 
meditar.
En el mateix període, la sala annexa 
a les Pompeianes (suggeresc 
de batiar-la amb nom distintiu, 
si encara no en té) exposa 25 
peces d’ÁNGEL HERNÁNDEZ, 
una col·lecciò mixta de quadres 
i escultures. Pens que la visita és 
compensadora i paga la pena. Les 
composicions resulten de combinar 
formes geomètriques, és a dir, 
trapezoides, rectangles, cercles 
i semicercles, óvals et alia, junt 
amb línies rectes, corbes, espirals, 
ondulades, etc., o, en el cas de 
l’escultura, el paral·lelepípede, 
l’esfera i el cilindre, amb  colors que 
duen placidesa. S’invita l’espectador 

perquè gusti de l’art en essència, 
com a creaciò explícita de la ment 
humana.

Projectes immediats
Per a desembre, dissabte dia 
2, inclosa en els ITINERARIS 
PATRIMONIALS, que s’efectuen 
mes a mes i de quatre anys enrere 
amb la gestiò del Casal, es preveu la 
visita al Palau Bartomeu March, amb 
l’expectativa del Betlem Napolità 
(segle XVII). Com de costum, el 
guiatge és un servei de Beni Aguilò,  
historiadora de l’art.
Dia 16, s’inaugura l’exposiciò “Sóc 
baix i grisenc”, commemorativa de 
Llorenç Moyà.

J. Escanelles

Carme

Mira’l, al mòn, com riu,
mira’l com et convida,

com vol que t’abandonis a la crida
de tot alló que és viu.

Vés-hi, ja saps que no
pots triar una altra via,

peró vés-hi cercant que cada dia
t’ofereixi algun do:

un somriure d’amic,
una mirada encesa,

la mar, una paraula sobreentesa,
el sol, un vers antic.

No hi vagis ignorant,
peró, que el mòn hi ha dies
que s’emprova el vestit de    

  [melangies
i se’t posa al davant

disfressat de Destí,
disfressat d’estelada

que et diu que et toca sort de 
  [malhaurada

i que és l’únic camí.

Llavors fes-li avinent
que tens l’ànima brava,

que no acotes el cap com una 
  [esclava

sota el seu manament.

Fragment del poema, Carme, 
de Miquel Àngel Llauger

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

Fireta a Cas Jai Tit
El dissabte dia 25 de novembre, 
tal i com s’havia programat des de 
la direcciò del centre cultural Cas 
Jai Tit, es dugué a terme una nova 
ediciò de la Fireta de Nadal que com 
cada any, per aquestes dates, se 
celebra.
La Fireta s’anà desarrolant al llarg 
de tota la jornada del dissabte, 
començant el matí, fi ns ben entrat el 
capvespre.
A més de paradetes que posaven a 
la venda objectes nadalencs, també 
n’hi havia que venien llibres infantils 
i de temàtica didàctica diversa.
Els més petits també pogueren 
disfrutar de varis tallers de 
manualitats.

c u l t u r a

Òscar Florit a EVENTO
De novembre, dia 9, a desembre, dia 
7, la Galeria Evento mostra la virtut 
del palmesà ÒSCAR FLORIT, un valor 
emergent, amb obra seleccionada 
per al Certamen Internacional de 
Pintura Jove que anualment organitza 
la Fundaciò Barcelò. L’exposiciò de 
Binissalem, amb el títol “Diálogo de 
lo absurdo”, ha representat el debut 
d’aquest pintor en galeries. Sòn 24 
pintures, de molt aparent simplicitat, 
amb profusiò de la línia i del blanc-i-
negre, agradables al primer cop d’ull i 
riques en detalls simbólics.
 Del dia 7 enllà, l’artista expositor 
serà BERING COMPARINI, xilè 
d’origen i mallorquí d’assentament, 
autor consagrat en la pintura i en 
la poesia. Presentarà “El bosque 
imaginario”, 12 peces, en punt a 
dimensiò, colossals.
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Novetats a la Biblioteca

EL NOSTRE MESTRE

Seguirem parlant de la música dita 
clàssica per convenciò i és que, en 
aquest cas, els creadors ajuntats 
sòn de la vila. Pels binissalemers 
i binissalemeres que d’alguna 
manera hem practicat el cant coral 
BALTASAR BIBILONI és, sens 
dubte, el nostre mestre, millor dit, el 
gran culpable –agraïda culpabilitat, 
amb herència familiar d’afegitò pel 
que a mi respecta– de l’esmentat 
plaer. Encara parlam, els que hi 
vàrem esser, d’un concurs de 
Nadales al Teatre Principal d’Inca 
que un cor infantil de Binissalem, 
dirigit per Baltasar, tengué el 
gust in illo tempore de guanyar. 
Noltros, infants que érem, estàvem 
tan contents que semblava que 
haguéssim triomfat al mateix 
Festival d’Eurovisiò. Fou ell qui 
començà a educar-nos la veu, amb 
la seva insistència en badar la boca, 
infl ar les panxes, cantar “piano”, 
en fi , el que s’ha de fer per actuar 
mínimament bé, sense “donar palla 
a l’ase”, en una agrupaciò vocal. 
Acabam de gaudir el passat 31 
d’octubre, a la Seu binissalemera, 
de la seva faceta de compositor, 
traduint a l’idioma universal LA 
POSADA DE LA NÚVIA, cant de 
cigne de Llorenç Moyà al seu casal 
“gilabertià”. Per tant, i ara que la 
desmesura urbanística arrasa per 
tot arreu la cultura que ens ha fet, 
vagi també la meva signatura de 
cigne en reconeixement a ambdòs 
creadors, que han sabut traslladar, 
tan brillantment, al mòn de l’art, la 
seva própia nostàlgia.

tgomi@ ...cant mon casal !!!.
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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?
En 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. D’entre tots els 
participants que han encertat n’escollim un 
a l’atzar.

La guanyadora del llibre amagat d’octubre 
ha estat na Maria Mut Vallès. El llibre era El 
nom de la rosa, d’Umberto Eco.

12è LLIBRE AMAGAT
1a Pista. Texte de l’obra.
A més a més, la  .... tenia un gat i tocava la 
guitarra. Els dies de bon sol, es rentava el 
cap i s’asseia amb el gat, un mascle pèl-roig 
i tigrat, a l’escala d’incendis, i tocava la 
guitarra mentre se li eixugaven els cabells. 
Quan jo sentia la música, em plantava 
en silenci a prop de la meva fi nestra. La 
... tocava molt bé, i de vegades cantava i 
tot. Cantava amb la veu aspra i trencada 
d’un minyó adolescent. Sabia tots els èxits 
de les comèdies musicals, Cole Porter i 
Kurt Weill; li agradaven especialment les 
cançons d’Oklahoma!, que aquell estiu eren 
noves i de moda arreu. Però altres vegades 
interpretava unes cançons que t’induïen a 
preguntar-te on devia haver-les apreses, 
d’on podien procedir; melodies vagabundes, 
d’una tendresa aspra, amb lletres que feien 
pensar en les pinedes i en les prades. Una 
deia: “No vull dormir, ni vull morir, només 
vull vaguejar per les pastures del cel”; i 
aquesta, pel que es veia, era la que li...

Contes Infantils 
Pictogrames,W.Amadeus Mozart. 
Autora: Soledad Candel
Deliciosa!. Autora: Helen Cooper
La bruixa Brunila i l’hivern. 
Autor: Thomas Velerie
Herba d’enamorada. 
Autora: Teresa Moure 
Flor de Neu i el ventall secret. 
Autora: Lisa See 

DVD’s Infantils
Barbie. Barbie en las 12 princesas 
Bailarinas
Vecinos Invasores
Ice Age, el deshielo

Novel·les per a Adults
Trucades del cel. Autor: Jordi Folck
El messies. Autora: Anne Rice,
Dues vides. Autor:  Seth Vikram
Sorres blanques. Autor: Jordi Coca

DVD’s per a Adults
Crash.
Obaba
El códico Da Vinci
Buenas noches y buena suerte

CD’s per a Adults
Bolton swings Sinatra. Michael 
Bolton
Por la boca vive el pez. Fito i  
Fitipaldis

Activitats de desembre
· Dimarts, 12 de desembre. A les 
19.30h. Conferència. El món 
dels joves a càrrec de Magdalena 
Horrach Estarellas. Psicóloga.
· Dijous, 14 de desembre. A les 
20.00h. Tast de llibres. Tertúlia 
Literària. En aquesta ocasiò 
parlarem del llibre Historia el rey 
transparente de Rosa Montero.
· Dilluns, 18 de desembre. A les 
18.00h. Contacontes. Toto, el 
científi c loco i la seva ajudant 
Tana. Adreçat a infants a partir de 
3 anys.
· Divendres, 5 de gener. A les 
11.00h. Teatre Infantil. Les 
històries misterioses dels Reis 
Màgics d’Orient. A càrrec del grup 
Teatrèmol.

c u l t u r a

AGÈNCIA D’ASSEGURANCES BINI&SALEM
C/ Guillem Martí Coll, 7 B - (Clot de’n Vidal)
07350  Binissalem
Telf. 971 511 332 - Fax 971 886 615
HORARI: 11h a 14h i 16.30h a 20h

SALUT

Qualitat: Clíniques i centres 
mèdics concertats amb els 
millors professionals sanitaris a 
Clínica Rotger, Clínica Juaneda i 
Policlínica Miramar.

Comoditat: Sol·liciti els serveis 
d’assistència amb una sola 
cridada. Sense llistes d’espera. 
Utilitzi la seva targeta per als 
serveis mèdics.

Amplitutd: Totes les facetes de 
la salut: prevenció, diagnòstic, 
tractament i curació. 

Llibertat: Lliure elecció dels 
diferents professionals del quadre 
mèdic.

Des de 40 euros mensuals

CUIDAM DE LA SEVA SALUT 
i DEL SEU PATRIMONI AMB 
LES MILLORS PRESTACIONS

PATRIMONI

La nostra assegurança de llar es 
fa càrrec del 100% dels danys 
provocats per:

· Aigua
· Incendi
· Explosió
· Trencament de vidres
· Robatori a la casa
· Robatori en via pública
· R.C. immobiliària i                
  familiar
· Danys elèctrics
· Danys estètics

Des de 120 euros anuals

Vine a 
veure’m
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Antoni Pol

c u l t u r a

Ja comencen a sentir tuf dʼeleccions. 
Quan aquestes se produesquin, 

aquesta secció ja no hi serà perquè 
haurà acabat el seu periple. Per 

això, adelantam reflexions sobre 
el tema polític. Dos mil tres-cents 
cinquanta-quatre anys després de 

la mort de Plató ¿estam més a prop 
dʼaconseguir el seu ideal: que lʼEstat 
just sigui dirigit per governants savis, 
defensat per guerrers valents i format 

per ciutadans de costums moderats? 

 298
“Mal temps per votar...” Així comença 
Saramago el seu “Assaig sobre la 
lucidesa”. ¡Lúcid Saramago!

299
Les eleccions –com la seva 
parenta ereccions– volen una bona 
precampanya...

300
Les ciutats sʼhan convertit en una 
constant recomanació: ¡Aparca-
ment! Subtil ironia dels qui manen: 
aparca la ment, no pensis... De baula 
per fermar sʼase... ¡ja en trobaràs! 

301
¿Són gaviotes* o gabiotes, aquests 
aucellots que veig volar?

302
Els capullos* també, ai las, arriben a 
marcir-se...

303
En democràcia, el polític és escollit 
pel poble. ¡Escollit! Encertada 
definició: de lʼescó al llit.

304
No tenc més ambició que ser un bon 
ciutadà de la república i que tots els 
conciutadans també ho siguin. He dit 
tots... també els que es dediquen a la 
política.

305
És una utopia esperar que els polítics 
se moguin més per la grandesa de 
mires que per la grandesa de les 
comissions. Si no me creis, llegiu Fra 
Anselm...

306
A aquell poític* que se menjava les 
eles, li encantava parlar púbicament.

307
Guanyarà les eleccions el partit que 
prometi regalar als ciutadans tres 
milions de fotocòpies del DNI per 
anar repartint per ací, per allà, per 
davant, per darrera, de costat, trip i 
trap...

308
Vaig sentir un polític que acusava 
un altre de filibuster. Nʼhi ha que 
són acusats de filibusters... pels 
filiembusters.

309
Ves en compte, Pere, amb les 
paraules i no siguis políticament 
incorrecte dient linotípia per 
lipotímia, o cartapacio per 
marcapassos.

310
Està tan integrada la mentida i la 
falsetat a la Sala de les nostres vides 
que, si un intenta dir la veritat, ja no 
el deixen passar el taulell.

311
Que Déu alliberi el seu poble 
dʼhaver de treure la pols a Ramiro de 
Maeztu –“breviario del patriotismo 
español”, li diu en Díaz Plaja– i altres 
ideologies afins sempre a lʼaguait... 
dels incauts.

312
Pensa-tʼho bé, a lʼhora dʼanar a votar. 
Tanmateix tʼequivocaràs.

313
En una altra ocasió ja havíem explicat 
les diferències que hi havia entre 
manar i mamar. 

314
Malgrat tot, no ens podem queixar 
dels polítics: són un reflex de la 
societat que els vota.

Antoni Pol Marcús
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l’aranya

Una vegada era una aranya 
que vivia comfortablement 

al sostre d’un estable, i 
quan ja arribava l’hivern, 

l’aranya  que ja s’amagava i 
es deixava portar pel son 

del fred, tot esperant que 
arribés de nou el bon temps, 
diu que de sobte va sentir 
un  gran soroll, eren Josep 
i  Maria que entraven per 
instalar-se allà, però Maria 
no es trobava bé, estava 

embarassada, i al moment va néixer Jesús, 
envoltat d’una llum i una aurèola que 

resplendia i enlluernava a tothom.

Fora, als boscos i camps del voltant, eren 
plens de gent que esperaven la bona nova, i 
en veure la lluentor que sortia de l’estable 
tots i totes van entrar a veure’l, oferir-li 
els millors regals de cadascú i adorar-lo. 

L’aranya des d’allà dalt del sostre no entenia 
res, i amb tanta gent que envoltaven 

l’infant tampoc no veia res, així que molt 
dissimuladament, tal com només saben 

fer les aranyes, va anar baixant i baixant, 
i caminant per sobre els caps de tothom, 
va arribar ben bé a davant del nen Jesús. 
L’aranya estava ben enlluernada de tanta 

llum; ja li hauria agradat tenir ni que fos tan 
sols una miqueta, per poder-se comparar 

amb la lluerna o cuca de llum.

Però Jesús, sabedor dels 
desitjos de l’aranyeta, la 
va assenyalar amb un dit 
i enlairant-lo va fer que 

l’aranya no només s’enfi lés 
cap amunt sense fi l, sinó que 
també va començar a tenir 
llum pròpia, i cel amunt es 

va convertir en una estranya 
estrella. Des d’allà dalt veia 
el món diferent, gent que 
no coneixia, que parlaven 
amb altres llengües, molts 

l’assenyalaven i quedaven bocabadats 
d’aquella lluentor.

Un mag de barba llarga i blanca que 
rondava perdut damunt del seu camell, 
en veure aquella mena d’estrella la va 
començar a seguir, l’aranya de mica en 

mica desfeia el camí que havia fet per la 
foscor del cel; al cap de no res va ser un 
altre home savi que amb una barba llarga i 
rossa, es va posar a fer camí també seguint 

l’estrella; els dos homes es van trobar i 
van decidir anar plegats, quan unes hores 
més tard, va ser un tercer home més vell 
que els altres i de barba negra, enlluernat 
pel resplandor d’aquell estrany astre es va 
afegir i tots tres... seguint, seguint aquella 
aranya plena de llum, al cap d’un dies van 

arribar a l’estable i també van poder adorar 
a Jesús i oferir-li els seus presents.

i n f à n c i a

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, Associaciò o qualsevol 
inquietud, et cedim un espai per a 
què puguis fer el que havies somiat.

Tu tries!!!!
Vols fer un taller, anar d’ excursiò, 
anar de viatge o realitzar qualsevol 
tipus d’activitat i  el Casal no 
el proposa, idó cerca 6 amics i 
nosaltres mirarem de muntar-lo.

HORARI DEL CASAL
Dimarts, dimecres i dijous, obert 
de 17 a 21h.
Divendres i dissabte, de 17 a 22h.
Diumenge de 17 a 21h.

Telèfon: 971 886 265
A/e: casaldejoves@binissalem.org

S’acaba un any, no l’activitat 

j o v e n t

PER A TOTS
Taller de Bijuteria de Festa
Dissabte 2 i 9. De 11h a 12:30h 
Preu: 3 euros

Maquillatge Cap d’Any
Dissabte 23 i 30. De 11h a 12:30h
Cadascú ha de dur el seu 
maquillatge.

Ajuda’ns a decorar el Casal
Dimarts 12 i dimecres 13. 
De 18 a 19:30 hores. 

Centres Nadalencs
Dijous 7, a les 19 hores. Gratuït

Cuina Nadalenca
Dia 14 a les 19 hores. 
Cada un ha de dur la seva espelma.

Decoració de Nadal
Dia 21 a les 19 hores. Gratuït

Jocs en Xarxa
Cada jove ha de dur el seu 
ordenador, amb un modem 
que la casa proporcionarà. Es 
realitzaran jocs amb xarxa durant 
tot l’horabaixa de dia 15 fi ns a les 23 
hores, aproximadament.

FESTA DE NADAL
Si vols una festa diferent i saber com 
es celebra el Nadal al Brasil, vine al 
Casal dia 22, a les 21 hores, vestit de 
brasiler/ a i amb un “gorrito de Pare 
Noel”

6 Hores de cinema al Casal
Dia 28. De les 17 a les 23 hores
Acceptam propostes

PER A MAJORS 
DE 14 ANYS
Tots els diumenges, a partir 
de les 18 hores

Torneig de Futbolí. Diumenge 3

Torneig de Màgic. Diumenge 10

Torneig de Play Station:
Pro Evolution
Diumenge 17. (Hi haurà premis per 
als guanyadors)

Excursió a Sa Talaia. 
Dissabte 16. Ens veim a les 9:30 
hores, davant a Can Buades
(S’ha de dur el menjar)

Sortida al Cinema. Dimecres 27
Quedam dia 23 per triar la peli.
El casal subvencionarà el 40%  de 
l’entrada als 10 primers inscrits.

Bingo al SENSE NOM. Dia 29
Preu del cartò: 50 cèntims.
Acceptam propostes.

VIATGE A LA NEU
Del 28 de febrer al 4 de març
Preu aproximat: 400 euros 
(tot inclós).
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Futbol. Balanços i resums
Els Alevins segueixen intractables al seu grup

e s p o r t s

Equip Infantil

Aquest mes de desembre, la 
Federaciò de Tennis de les Illes 
Balears ja tendrà dissenyat el nou 
calendari per a l’any 2007, en el qual 
hi ha previst un gran nombre de 
tornejos. 
Cal recordar que en aquesta passada 
temporada s’organitzaren una mitja 
de 10 tornejos mensuals, en els 
quals els alumnes del Tennis Club 
Binissalem s’han pogut apuntar als 
que han volgut o als que els seus 
entrenadors han cosiderat més 
apropiats per a ells. 
Esperam que d’una vegada el nostre 
poble i els nostres tennistes puguin 
entrar en el calendari, per equips, de 
totes les categories: junior, absolut 
i veterans, ja que el club disposa de 
tots els jugadors necessaris per 

poder formar els diferents equips. 
Del que no disposam és de les 
3 pistes necessàries per poder 
participar i jugar per al nostre poble. 
Si no es fan les pistes dins el mes 
de desembre, tots els nins i adults 
estaran un any més sense poder 
prendre part al campionat balear.

D’altra banda, el passat dia 11 
de novembre tengué lloc una 
confrontaciò entre els Cadets 
del Tennis Club Binissalem i els 
del Tenis Club Costa de Calvià, 
disputant-se les partides a les seves 
intal·lacions.
El resultat va ser d’un 2 a 1 a favor 
dels locals, tot i que els nostres feren 
un bon paper, representats per en 
Toni G. Belando, Martí Martorell i 
Mateu Planas. Un dels handicaps 
que influïren en els resultats finals 
fou que les 6 pistes de què disposa 
el Club Calvià sòn de terra batuda, 
superfície a la qual no hi estan 
avesats a jugar-hi. 
En Toni i en Mateu no pogueren fer 
res davant els seus respectius rivals, 
mentres que en Martí, després 
d’haver perdut el primer set, va 
remuntar i guanyar els altres dos.

Voleibol
Na Germaine, al Consell

Després d’haver estat dos anys 
sense jugar, la jugadora de volei 
binissalemera, Germaine Ferrer, ha 
tornat a vestir-se de curt, defensant 
en aquesta actual temporada els 
colors del Consell.
Amb 1’74 cms. d’alçada, juga en la 
posiciò de central.
Cal recordar que Germaine Ferrer 
s’inicià en aquest esport en la lliga 
escolar del Col·legi l’Assumpciò, 
d’aixó en fa ara uns nou anys.
Posteriorment passaria a formar part 
del Club Volei Alarò, al mateix temps 
que ho compaginava prenent part a 
l’Escola de Tecnificaciò Balear.
Les altres dues temporades estaria al 
Volei Inca; tornaria un any a Alarò i 
estaria –com s’ha dit abans– dos anys 
inactiva.
 El Consell, un equip format 
amb jugadores locals i dels pobles 
voltants, milita a la categoria de 
Segona, anant situat en quart lloc 
després d’haver guanyat tres dels sis 
primers partits.

Tennis. La temporada, a punt
“Per a enguany hi ha prevists més de 10 tornejos”

e s p o r t s

La foto d’aquest mes pretén ser, 
sobretot, una imatge d’ànim a 
aquests jugadors de l’equip Infantil.
Un equip que enguany pareix que 
tendrà una temporada complicada.
Peró d’aquestes n’hi ha d’haver 
també.
Hi ha qui diu que, en futbol base, 
s’ha d’haver perdut per arribar a fer-
se jugador.
Els qui véreu la primera part del 
partit d’Infantils contra el Campos, 
segur que us enduguéreu una 
bona impressiò. Els nostres al·lots 
aguantaren tot un líder i arribaren al 
descans amb empat a zero gols.
Situats en la desena posiciò, els 
destijam molta sort, tot i que en 
Rafel sempre té un as a la màniga.

Cadets
Un poc més amunt de la taula van 
els Cadets. Per ser exactes en la 
sisena posiciò. Després de perdre 
el darrer partit dins Espanya per 4 a 
2, han baixat tres llocs i es troben a 
cinc punts del tercer, La Victória.
No s’han de cedir molts més punts, 
ni molt manco a casa.

Juvenils
El dilluns 20 de novembre degué 
ser un goig, per als nostres 

juvenils, mirar els diaris, ja que 
qui encapçalava la classificaciò 
a la categoria Preferent era el 
Binissalem. Després d’una victória 
per 2 a 0 davant l’Alcúdia i de 
l’empat, 2 a 2, dins el camp de La 
Uniò, del Serverí, s’avançaven un 
punt a aquest equip, situant-se 
líders.

Alevins Futbol 11
L’equip entrenat per Xesc Pol fa tres 
setmanes que es guanya els titulars 
dels diaris, descrivint-lo com a líder 
intractable.
Amb 10 partits, 10 victóries, 29 gols 
a favor i tan sols 3 en contra, Què 
vols?
Sembla que enguany és una bona 
oportunitat per tornar a la Primera 
Categoria, on tants d’anys hi han 
estat.

Alevins Futbol 7
I com si seguissin les passes als 
seus  “companys de viatge”, els 
altres Alevins, els de Futbol 7, es 
troben ara situats en un privilegiat 
segon lloc, vetlant de prop el líder 
Santa Catalina, del qual només el 
distancien dos punts.
Aixó sí, aquests, amb deu jornades, 
duen 61 gols a favor. Metralladores!

Benjamins Futbol 8
Els de Tomeu Rossellò han cedit un 
lloc a la taula classificatória.
Fa tres jornades anaven segons, 
tot i que la tercera posiciò que 
ara ocupen la comparteixen amb 
l’Alcúdia, empatats a 21 punts.

Benjamins Futbol 7
En canvi els de Futbol 7 han escalat 
llocs. De manera que d’anar situats 
a mitjana taula, s’han col·locat 
quarts, empatats a 22 punts amb el 
Port de Pollença. Idó!

Prebenjamins
I els més petits de tots, els 
Prebenjamins de l’Escola Municipal 
de Futbol, que fa tres jornades 
anaven sexts, han passat a ser els 
tercers, per darrera de dos clàssics 
del futbol balear com sòn el Sa 
Pobla i el Constància.
Tan sols dos punts ens separen dels 
inquers. Que no badin!

Segona Regional
Pel que respecte a l’equip filial 
de Segona Regional, sembla 
que les coses poc han variat a la 
classificaciò, ja que segueixen 
ocupant el setè lloc a tres punts del 
tercer, Sant Marçal.
Els dos darrers partits, una derrota 
per 2 a 1 dins Collera i una àmplia 
victória dins ca nostra contra el coer 
Rotlet Molinar, tot i que a la primera 
part ens ho feren passar p..., ja que 
s’avançaren al marcador.
Cal destacar la incorporaciò de 
Juanma, del primer equip; el retorn 
de Juanjo Ortiz i la recuperaciò de 
Domingo Ramis.

Tercera Divisió
No ho tendrà fàcil el primer equip 
del Binissalem d’entrar a la lligueta 
d’ascens a Segona B.
Les dues darreres derrotes, una a 
casa davant el Santa Eulària, per 0 
a 1, injusta i amb errades arbitrals 
incloses. I l’altra, contundent i quasi 
inexplicable, dins el dèbil Collera, 
per 4 a 1, no sòn bones dades per 
a un equip que s’havia format per 
estar entre els quatre primers d’una 
manera més clara.
No ho sé aquests torrons, no ho sé!

J.Pons
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Escoleta

Benjamí femení Benjamí masculí

Minifemení Minimasculí

Benjamí No Federat

Escoleta Escoleta

e s p o r t s

Dards
El Cuplé forma un equip

L’aficiò per jugar a Dards que es 
viu al Pub Cuplé ha donat pas a la 
formaciò d’un equip.
Així, des d’aquest estiu passat un 
grup de joves del poble competeix.
I el començament no pogué ser 
millor, ja que es proclamaren 
campions de grup, ascendint a 
Segona, on ara militen.
L’actual equip el conformen en Tolo 
Buendía, en Joan Rotger, en Joan 
Josep González, en Joan Carles 
Ortega i dos joves de foravila, en 
Guillem (Pórtol) i en Julià (Santa 
Maria).
D’aquests dos, precisament, sorgí 
la iniciativa de formar l’equip, ja 
que degut a l’amistat que mantenen 
amb els binissalemers i pel fet 
que ells feia temps que estaven 
dins competiciò, al final decidiren 
prendre part amb l’equip de 
Binissalem.
La competiciò es disputa un pic per 
setmana, jugant-se a 14 partides, 
per parelles i individuals.
El passat dimarts 21 de novembre 
tengué lloc el primer partit, contra 
Sa Gramola, que acabà amb el 
resultat de 9 a 5 per als locals.
Joan Josep González, propietari 
del Cuplé, fa saber que si hi ha gent 
interessada en formar un altre equip 
pot informar-se al pub.

Presentació del Bàsquet
“Més de 200 jugadors conformen l’entitat”

Els equips Junior, tant masculí com 
femení, segueixen intractables en 
aquest primer tram de lliga. 
 Així, els al·lots després de 
guanyar per 57 a 70 dins Son 
Cotoner, un rival directe, continúen 
imbatuts. I les fèmines també estan 
invictes després de derrotar a 
domicili al Felanitx.
 El Cadet femení guanyà el 
darrer enfrontament disputat dins 
Hispània, per 31 a 35, mentres que 
el masculí caigué davant el Joventut 
Mariana de Sòller.
 Els dos equips Minis ja han 
començat les seves respectives 
competicions, amb victória dels nins 
dins Sant Josep i derrota de les nines 
contra el Joventut Mariana.
 Després d’haver-se de jugar una 
segona prórroga, el diumenge dia 26 
el Senior masculí aconseguia la seva 
tercera victória, per 73 a 72, en un 

emocionant partit davant el 
Manacor, tercer classificat.
Per la seva part, el Senior femení, 
tot i no haver començat amb bon 
peu, havia guanyat dos partits 
consecutius, dins Bons Aires i a 
casa contra el Pollença, tot i que el 
diumenge dia 26 perdés dins el líder, 
l’Artà.
Apart dels resultats dels partits 
disputats aquestes dues darreres 
jornades, la notícia d’aquest mes al 
Club Bàsquet Binissalem ha estat la 
presentaciò dels diferents conjunts, 
setze per ser exactes, que sumen 
entre tots, més de 200 jugadors.
 L’acte va tenir lloc el diumenge 
dia 19 de novembre al pavellò 
municipal, Antoni Ladària, enmig 
d’un ambient de festa aportat per la 
gran quantitat de públic, entre pares, 
familiars i simpatitzants, que s’hi 
donaren cita.

e s p o r t s
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Senior masculí

Junior masculí

Cadet masculí

Infantil masculí

Senior femení

Junior femení

Cadet femení

Infantil femení
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Ofertes de FI DʼANY
 
Sortides de Palma amb vol directe
VENÈCIA.    Sortida 29/12 - Tornada 02/01..................... Preu: 495 euros
FLORÈNCIA.   Sortida 29/12 - Tornada 02/01..................... Preu: 529 euros
BUDAPEST.   Sortida 29/12 - Tornada 02/01..................... Preu: 499 euros
 
Sortides de Barcelona o Madrid
EGIPTE.   Sortida 28/12 (8 Dies)................................... Preu: 1249 euros
ROMA.  Del 29/12 al 01/gener.....................................Preu: 949 euros
 
Hotels de Mallorca, Nit de Cap dʼAny
HOTEL ESTRELLA DE MAR 4* (Port dʼAlcúdia).....................Preu: 126 euros
HOTEL CORAL DE MAR 4* SUP (Port dʼAlcúdia)....................Preu: 127 euros
INSOTEL CLUB CALA MANDIA 4* (CALA MANDIA)...........Preu: 175 euros
APART. SA COMA PLAYA 3* (SA COMA)..................................Preu: 35 euros
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Karts
Miquel Llabrés, campió

El pilot de Karts, Miquel Llabrés 
Romero, es proclamà campiò del 
campionat “Trofeu GO-KART 
2006”, celebrat el diumenge 
dia 26 de novembre, al Kàrting 
Competiciòn S.A. de Magaluf. 
Aquest campionat consta de sis 

proves, que s’han anat corrent en 
circuits diferents al llarg d’aquest 
any.
El diumenge 26, després de quedar 
segon en els cronos i primer a les 
altres dues tandes que es disputaren 
a continuaciò, Llabrés aconseguia 
situar-se en el primer lloc de la 
classificaciò final.
Cal remarcar que la darrera tanda va 

ser molt accidentada, ja que dels 14 
vehicles que començaren la carrera, 
tan sols n’acabaren 7.
És el primer any que el pilot de 
Binissalem aconsegueix poder 
còrrer totes les carreres.
Les empreses patrocinadores 
del pilot sòn el restaurant Ca 
n’Arabí, Construccions VIMP.96 i 
Construccions POVIMI.

II Torneig de Padel
El dissabte dia 25 de novembre es 
disputà el segon torneig de Padel per 
a aficionats, en el qual hi participaren 
un total de vint jugadors de molt 
diverses edats.

Després de fer-se el sorteig per 
formar les 10 parelles, al final els 
guanyadors varen ser en Pep Lluís 
Pachòn i en Joan Toribio.
La diada finalitzà amb un dinar 
d’Arrós amb Salseta.

La parella de guanyadors, Joan 
Toribio i Pep Lluís Pachòn, 
mostrant els trofeus que els 
varen ser entregats pel comité de 
l’organitzaciò.
L’altra parella finalista va ser la 
formada pels jugadors Antoni 
Gomila Borràs i Jaume Pons Sans 
“Mito”.

e s p o r t s
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Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125

Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125

Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una fi nca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78

C O N V I V È N C I A  A M B  E L  P A S S A T  [ 3 6 ]

Ca n’Amengual  
“La barana és l’element més distintiu“

Fa pocs dies ha caigut el telò de 
la façana de Ca n’Amengual i 
s’ha revelat de bell nou la seva 
cara. No està acabada, és clar, 
peró ja es pot conèixer la seva 
confi guraciò: sense barana i amb 
una multitud d’obertures de les 
més diverses formes i mides. Ningú 
la pot reconèixer ja com una casa 
binissalemera. Tampoc és la mateixa 
façana que abans i ni tan sols té 
un mínim de coherència estètica. 
Aquesta casa gaudeix del nivell B 
al catàleg municipal de patrimoni, 
el que obliga a la protecciò de la 
façana. Decididament aquesta 
façana, amb les darreres reformes, 
no ha tingut gens de sort. No 
obstant aixó, es pot aprendre  
d’aquesta experiència coses que 
serveixin per garantir, a partir d’ara, 
una millor conservaciò dels valors 
d’altres grans casals, ara en desús, i 
aptes per rehabilitar? Volem creure i 
esperar que sí.
En primer lloc, què signifi ca 
“salvaguardar la façana”, com 
mana el catàleg?  La fi txa, com 
totes, mana guardar “tots els 
(elements) que li donen el seu 
valor tipológic i estilístic”, peró 
no especifi ca quins sòn. La fi txa 
de Ca n’Amengual no esmenta la 
barana o “arrambador de terrassa” 
(nomenats així a l’Estudi Tipològic 
de les Cases Urbanes de Binissalem 
de l’arquitecte Neus Garcia Iñesta) 
i sols una part insignifi cant de 
la dreta de la façana fi gura a les 
fotografi es. Està catalogada o no? 
Des del nostre punt de vista, la 
barana és, precisament, l’element 
més distintiu (juntament amb 
l’escut, que s’ha conservat) de Ca 
n’Amengual, i observant l’entorn 
–un aspecte molt important– es veu 
que ha estat replicada en dues altres 
cases a la mateixa plaça. 
Aleshores el catàleg no ha estat de 
gran ajuda, ja sigui per l’ambigüitat 
esmentada, ja sigui per la 
consideraciò, major o menor, que 
d’ell n’ha fet l’Ajuntament. Posam 
tota l’esperança en la nova Comissiò 
de Patrimoni, que ha d’interpretar 
les exigències de protecciò i 
salvaguardar alló degut. Durant la 
breu vida d’una comissiò 

de patrimoni ad hoc a principis 
dels 90 ja s’intentà redactar 
unes normes clares i senzilles 
per a la reforma de les façanes. 
Esperam que la col·laboraciò entre 
Comissiò i Ajuntament, acordant 
les intervencions més adequades, 
també ajudi a mantenir en ordre 
la proliferaciò de projectes i 
modifi cacions, sobretot quan 
es tracta de projectes de gran 
envergadura. A més, existeix la 
difi cultat pràctica d’observar què 
està passant darrere d’una barrera 
impenetrable de teles i bastiments, 
com ja passà fa uns anys a Cas 
Notari, que reaparegué com a casa 
nova després d’una “reforma”.
La mancança més important, 
emperó, és el greu desconeixement 
dels valors i característiques 
de l’arquitectura tradicional de 
Binissalem. Fa 23 anys que el centre 

de Binissalem fou declarat Conjunt 
histórico-artístic; una oportunitat 
per aconseguir la tan desitjada –a 
la vista de l’actual mobilitzaciò– 
conservaciò. Les múltiples 
reformes i rehabilitacions que 
s’han fet suggereixen el poc interès 
o enteniment que, al respecte 
del Conjunt, han tengut molts 
propietaris, promotors, arquitectes i 
polítics. Malauradament, les 
autoritats municipals no han 
adoptat gairebé cap mesura per tal 
de fomentar aquest coneixement.  
Sense una ciutadania sensibilitzada, 
i en contra, per tant, de l’opiniò 
general, cap administraciò local 
podrà mai imposar el degut respecte 
a les normes de rehabilitaciò. 
A més, cada edifi ci és únic dins 
el marc d’una tipologia comú i 
mai es podran generar sufi cients 
prescripcions per tal de guiar cada 
cas. 
Tal menyspreu cap a l’herència 
arquitectónica no es troba només a 
Binissalem; sembla que tot Mallorca 
competeix –amb rares excepcions– 
en una carrera cap a la mutilaciò 
o destrucciò dels testimonis del 
passat. 
No hauríem de lluitar tots junts a 
favor del nostre patrimoni?

Antoni Gomila & Sheila Jagan

“El catàleg no ha estat de 
gran ajuda, ja sigui per 

l’ambigüitat esmentada, 
ja sigui per la consideració, 

major o menor, que d’ell 
n’ha fet l’Ajuntament”

o p i n i ó
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  CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2006
  
  DATA ACTE
  08-11-06 Inici del termini de presentació de candidatures
  20-11-06 Final del termini de presentació de candidatures
  24-11-06 Publicació candidatures defi nitives. 
  Inici campanya electoral
  27-11-06 Eleccions professorat. 
  29-11-06 Eleccions Personal Administració i Serveis.
  dilluns
  04-12-06 Eleccions pares i mares. 
  Horari votacions: de 14 a 21 hores.
  20-12-06 Sessió de constitució del nou Consell Escolar.
  
  NOTA: Tota la informació detallada del procés electoral resta publicada 
  al tauler d’anuncis de l’escola i a les circulars.

Educar avui  
“Les relacions amb els adolescents” 

L’educaciò 
dels joves 
d’avui suposa 
constantment 
nous reptes. Els 
educadors, mares, 
pares i professorat, 
ens veiem sovint 
desbordats i/o 

superats per la problematicitat de la 
nostra tasca, per les difi cultats a les 
que ens enfrontam. I en canvi estam 
davant d’una tasca preciosa, i d’una 
gran importància i transcendència.
Un dels aprenentatges bàsics a la 
vida és el de les relacions amb els 
altres, i també amb un mateix. Tenir 
unes relacions sanes, positives, 
que ens possibilitin el nostre 
desenvolupament personal i també 
col·laborin al dels altres és una clau 
de l’èxit de la nostra vida, de la 
felicitat. Les relacions humanes sòn 
sempre un dels nostres principals 
problemes. Sòn les que originen 
la majoria dels confl ictes. El saber 
gestionar aquests confl ictes, trobar 
solucions, si sòn possibles, o 
sortides a una determinada situaciò 
problemàtica és important. Aquesta 
és una tasca de tota la vida.  En 
l’etapa de l’adolescència aixó és una 
peça clau.
Que l’adolescència és una etapa de 
crisi i de transiciò està molt dit. Una 
part important d’aquesta crisi està 
en les relacions. En les relacions 
entre iguals, entre ells, i en les 
relacions amb els adults.
Els pares i mares amb fi lls o fi lles 
adolescents passem, normalment, 
per serioses difi cultats. Igualment 
el professorat que treballem amb 

aquestes edats. Voldríem receptes 
màgiques per afrontar-les i no 
n’hi ha. Hi ha la feina dia a dia, la 
feina coherent, constant, pacient, 
perseverant i amb el convenciment 
interior que ells i elles se’n sortiran i 
nosaltres també.
Ens queixam sovint del 
comportament dels nostres joves, 
de la seva manera de relacionar-se 
amb nosaltres els adults i amb els 
seus companys. Aquesta queixa 
a vegades és una exterioritzaciò 
de les difi cultats. Altres és que no 
entenem que estan en un procés 
d’aprenentatge i sòn a l’etapa 
que sòn i en ella estan fent camí. 
Determinades conductes sòn 
l’exterioritzaciò d’un problema 
intern, degut a la seva própia 
evoluciò i moltes vegades provocat 
o engrandit per una problemàtica 
important del seu entorn immediat. 
Tantes vegades elles i ells estan 
atrapats per una situaciò que no 
els agrada gens, estan romputs 
interiorment!

Els nostres joves necessiten 
sentir-se acollits amb tota la 
seva problematicitat, rebre una 
resposta que no els aïlli en la seva 
circumstància, ans el contrari. 
Necessiten saber i aprendre que 
una altra forma de relacionar-se és 
possible i per aixó els calen models 
positius de resposta a un confl icte, a 
una situaciò problemàtica. La forma 
amb la que nosaltres, els adults, ens 
relacionam amb ells, i també entre 
nosaltres, forma part dels models 
que viuen cada dia. Aquesta és 
segurament la nostra primera tasca, 
relacionar-nos adequadament amb 
ells.
A vegades no som conscients 
del bé que fa a una altra persona 
una simple mirada acollidora, el 
dedicar-li atenciò a fons, encara que 
només sigui uns instants, fent-la 
sentir valorada, donar-li un espai 
i un temps per ser escoltada. Com 
tampoc  ho som del mal que podem 
fer amb un comentari despectiu 
o sarcàstic, amb una mirada 
d’indiferència.
Com a educadors hauríem de posar 
la mirada en els nostres alumnes (o 
fi lls) i actuar des d’ells. És a dir, la 
nostra actuaciò hauria de ser cercar 
sempre el seu bé, la seva “salvaciò” 
i no la nostra. I a més sense esperar 
res a canvi. La paradoxa és que aixó 
mateix en salva a nosaltres.

Maria Gener
“Com a educadors 

hauríem de posar la 
mirada en els nostres 

alumnes (o fi lls) i actuar 
des d’ells”

o p i n i ó

IMMOBILIÀRIA DÜSSELDORF MALLORCA, S.L.
Petra Tizian. Assessora de la Propietat 

Immobiliària Nº 1566. Economista/Bancària

Sucursal: Plaça Església, 8
07350 Binissalem - Apartat de Correus nº 102

Tel./Fax: (0034) 971 87 27 61 
Mòbil:   (0034) 639 608 720

www.idmsl.com - info@idmsl.com
Mòbil Ofi cina Düsseldorf: 0049-1722422280

Representant Arquitecte: Rainer Henke Steiner
Tel. (0034) 971 51 21 05 - Mòbil: 629 636 133
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El teu millor amic
Decàleg del bon propietari de cans

El Decret 56/1994 pel qual s’aprova 
el Reglament per a l’aplicació de 
la Llei de Protecció dels Animals 
especifi ca, entre d’altres punts, que 
els cans hauran d’estar la major part 
del dia en espais exteriors i hauran 
de disposar d’un habitacle.
En cas d’estar fermats, la llargària 
de la corda no pot ser inferior a tres 
metres i s’haurà de poder desplaçar. 
Si el ca ha d’estar fermat la major 
part del temps, és obligat deixar-lo 
lliure una hora al dia, com a mínim.

“Jo, el ca, el teu fi del amic, et deman 
que llegeixis aquest decàleg”

1. DÓNA’M EL TEU AFECTE. 
El que més falta em fa sobre totes 
les coses és l’afecte. Som un 
animal molt sensible, tenc pena, 
mal, alegria,...i tots els sentiments 
que pots tenir tu. Tu ets la meva 
manada encara que m’agradi estar 
amb altres cans. Som animals molt 
sociables.

2. SI POT SER, NO EM TENGUIS 
FERMAT. No som un presoner! I 
tenc molta energia per gastar. Venc 
del llop i necessit còrrer. Pots posar 
una barrera alta a casa. Si estic 
fermat no puc guardar la casa.

3. NECESSIT RELACIONAR-ME. 
Així tenc la sensaciò de que som 
part d’una espècie i aprenc a 
conviure amb tothom.

4. LA MEVA ALIMENTACIÓ ÉS 
MOLT IMPORTANT. 
Si som adult em basta un bon plat 
al dia, peró vigila que sigui adequat 

a la meva espècie; recorda que 
som un ca i no una persona. També 
m’agraden les fruites i les verdures 
preparades per a cans i el més 
important és que no em manqui 
aigua mai.

5. ARREGLA UN LLOC ABRIGADET 
PER A MI. M’agrada tenir un lloc 
on abrigar-me si fa fred o plou. Una 
fl assada o una estoreta em basten.
Preferesc estar amb tu a casa; no 
m’agrada estar tot sol.

6. MAI EM DEIXIS SOL AL 
CARRER. No tenc ganes d’acabar 
esclafat sota les rodes d’un cotxe o 
a la canera municipal. Tanca bé ca 

teva i col·loca’m un xip i una placa 
amb el teu telèfon.

7. VIGILA LA MEVA SALUT. M’has 
de portar al manascal si em veus 
trist, si tenc mal o si estic costipat. 
Les vacunes sòn molt importants 
i també els tractaments per als 
paràsits. Millor si em passes un 
raspall, i si em banyes has de 
procurar aixugar-me bé, ja que la 
humitat no m’és gens bona.

8. PUC AJUDAR-TE. M’agrada 
aprendre i demostrar la meva 
intel·ligència; peró ho has de fer 
amb paciència i afecte, mai a força 
de cops o crits.

9. MILLOR SI EM TRACTES AMB 
JUSTÍCIA I RESPECTE. No em 
facis pagar els teus mals humors i 
preocupacions; intenta comprendre 
el meu idioma encara que costi un 
poquet. Si alguna vegada mostro 
les dents no és que sigui dolent, tal 
vegada tenc por o no ens hem entès.

10. NO EM DEIXIS MAI. Intenta 
ser tan fi del amb mi com jo ho som 
amb tu. Si per alguna raò m’has de 
deixar, intenta trobar una altra casa 
per a mi, no em portis a la canera 
municipal ja que allà em mataran en 
tres setmanes.

Petra S.

o p i n i óo p i n i ó

Camí de Pedàs
Vaig fer una passejada pel camí de Pedàs i, 
francament, trob que ha quedat molt bé. Això sí, he 
de dir que vaig acabar ben cansada. Per tant, la meva 
opiniò al respecte seria que en aquest llarg camí hi 
hagués uns quants bancs per asseure’s, repartits al 
llarg del mateix. No contenta amb aixó m’agradaria, al 
mateix temps, posassin unes quantes papereres.
En tot el recorregut del camí vaig comptar seixanta 
clots que, suposadament, dins l’any de les eleccions hi 
començaran a fer la sembrada. 
Sobre aquesta qüestiò també hi tenc qualque cosa 
a dir. Sabem que hi ha moltes classes d’arbres, de 
fulla caduca i de fulla perenne. A n’aquests darrers 
hem de prestar més atenciò, ja que crec que serien 
els més indicats per ocupar aquests seixanta clots, 
ja que aquests tipus d’arbres no donen tanta brutor 
i en temps de pluja s’eviten perills d’accidents per 
llenegades de cotxes o motos, i igualment per als 
vianants que circulen per la voravia.
 Continuu amb més opinions sobre els arbres. A 
l’hora de regar-los seria oportú instal·lar un reg de 
goteig de baix consum d’aigua. No fa falta recordar 
que en aquest poble hi ha arbres que se moren de sed. 
Una altra punt a tenir en compte és el tema de 
l’enllumenat, que de moment tampoc està resolt. 
No estaria malament que les 31 faroles que posaran, 
sense ser massa cares per a la butxaca del contribuent, 
donassin llum sufi cient amb un consum mínim 
d’energia.
Per acabar, només vull dir que esper que aquesta 
peticiò-opiniò la tenguin en compte aquells que tenen 
l’obligaciò de resoldre les necessitats del poble.

Cordialment,
Joana Aina Valls Juan

Benvingut Mr. Matas
Ara fa quatre anys que el President del Govern va venir a 
presentar el candidat a batlia pel PP, en Jeroni Salom.
En aquella ocasió el Molt Honorable va aprofi tar per 
anunciar que el Govern construirïa una escoleta infantil 
al poble. Com passa sovint, la promesa se la va endur el 
vent, no han construït l’escoleta i hem d’anar de lloguer, 
gens barat, per cert.
Avui vespre es repeteix l’escena amb els mateixos 
personatges: Jaume Matas i Jeroni Salom. Podrem anar 
a escoltar la promesa d’enguany. Serà tan buida com 
l’anterior?
Deixi’ns endevinar: ens prometrà una nova escola de 
primària? Quan pensam que la promesa de l’escoleta 
infantil encara no s’ha fet realitat en quatre anys, ens 
angoixa pensar quan tardarà la nova promesa en fer-se 
realitat. I més sabent que encara no està contemplada 
als pressuposts de l’any que ve.
Estigui tranquil, no ens decebrà. Sabem que al cap i a la 
fi  només ve a vendre fum, peró així i tot, benvingut Mr. 
Marshall i fi ns d’aquí a quatre anys.
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Ser o no ser de Binissalem  
“Aquí està el gran dilema (per alguns)” 

Miquel A. Barrios

Resulta curiòs 
que a Ciutat es 
faci la distinciò 
entre Palma i 
Part Forana, 
sent Binissalem 
part d’aquesta 
Part Forana. Als 
diaris locals se’n 

diferencien les notícies, a l’autobús 
de línea de Ciutat, uns pagàvem un 
preu diferent per ser de Palma i tenir 
una targeta i d’altres pagàvem més 
per estar vivint a un lloc diferent 
regit per un altre Ajuntament. (Fins 
aquí la refl exiò pot ser més o menys 
polèmica, agradosa i/o interessant. 
Vegem com acaba). Sempre vaig 
sentir vergonya dels ciutadans que 
es sentien de més pel fet d’haver 
nascut en un lloc on hi ha Catedral. 
Peró resulta que no és un fet aïllat 
i que cada tros de terra d’aquesta 
illa tant menuda, defensa un orgull 
patri molt mal de suportar. 
 Després de cinc anys de 
residència a aquest poble m’han 
dit que no puc considerar-me 
binissalemer. Encara que estimi 
Binissalem. Encara que el defensi 
com a casa meva que és. Perquè 
aquí he fi xat la meva residència, 
comprant una casa i pagant els 
impostos que me pertoquen (gens 
barats, per altra banda). Aquí han 
nascut els meus dos fi lls –i fan la é 
local– i hi faig la meva vida amb ells 
i la meva dona. Aquí treballo i aquí 
estudien. Peró resulta que el fet 
de no haver nascut a aquest poble 
me converteix automàticament en 
un “panecillo” sense cap tipus de 
pedigrí i, per afegitò, (poso cometes 

perquè així m’ho van dir) “no tens 
cap dret de criticar les coses del 
poble. Si no t’agrada alguna cosa, 
te’n vas”. Només afegiria un: ¡Olé! 
Així, en castellà, que fot més. 

El ressó d’alguns articles publicats 
per un servidor a aquesta revista ha 
fet que m’hagi vist dins discussions 
–óbviament estúpides– deformades 
pel cul del tassò de l’esperpèntica 
manera de defensar un sentiment 
de binissalemitat o de portar-la 
o no dins la sang. Qui és més 
binissalemer? ¿El que aprèn a 
estimar el seu nou poble, integrant-
se i implicant-s’hi o el que, encara 
que hi hagi nascut, passa sense pena 
ni glória pel seu centre fent capades 
quan mira l’empedrat del Passeig 
del Born sense estar massa segur del 
per què de tanta polèmica? 

Vivim en un mòn globalitzat. La 
gastronomia, el vestir, la música, 
les persones...Tot! Lluny de pensar 
en la invasiò, pensem en la riquesa 
que implica. Al poble hi ha arribat 
gent de totes les parts del mòn 
(inclús de Palma, ja veieu). Aixó 
enriqueix el poble. Ajudem a que 
tothom s’hi senti acollit. Binissalem 
no és només Sant Jaume o Sa 
Vermada. Binissalem és cada dia. 
A cada moment. Binissalem és la 
meva veïna que canta i el meu veí 
que ven pa alemany, el que cuina 
al seu restaurant i les que “fan sa 
carrera” cada matí. Binissalem 
és Madó Magdalena fent fi gues 
amb canyella per Sa Vermada i Na 
Maria preparant uns bons fi deus. 
Binissalem és tot aquell que estima 
el poble. Binissalem no es pot 
entendre sense totes i cadascuna 
de les persones que el formem, 
vinguem d’on vinguem. Perquè 
ningú pot ostentar el títol de la 
Binissalemitat total. 

La crítica al bon funcionament del 
poble és una crítica positiva i oberta 
per a poder anar millorant. Callar i 
retirar-nos de la denúncia diària no 
ens converteix en millors ciutadans. 
Per ventura, com me van acabar de 
dir, jo tinc un punt que me salva 
de la crema de la puresa de la raça: 
xerro mallorquí. 

o p i n i ó

“Després de cinc anys 
de residència a aquest 
poble m’han dit que 

no puc considerar-me 
binissalemer. Encara que 
estimi Binissalem. Encara 
que el defensi com a casa 

meva que és”



 NOVEMBRE 2006 < 46 >  ARRÒS AMB SALSETA  NOVEMBRE 2006 < 47 >  ARRÒS AMB SALSETA

Jeroni Salom

La Política Municipal...
“...necessita millorar”

Benvolguts/-des 
lectors/-es,

Si hi som a 
temps i el temps 
no impedeix 
que es retrassi 
el repartiment 
d’aquesta revista, 

en nom meu i en el dels membres 
de la Junta Local del Partit Popular 
de Binissalem, us vull convidar, per 
avui dissabte, a l’acte de presentaciò 
de la meva candidatura a la batlia de 
Binissalem. M’agradaria que fos un 
acte sentit i d’amistat. No es tracte 
de crear enfrontaments de ningú 
contra ningú, senzillament hi ha una 
intenciò clara de mostrar als nostres 
veïnats, que el Partit Popular és una 
alternativa de Govern pel nostre 
municipi. L’acte de presentació 
serà avui dissabte 2 de desembre a 
les 21 hores al restaurant Can Sito. 
Us hi esperam.
Després d’aquests darrers quatre 
anys de majoria absoluta ha arribat 
el moment de plantejar-nos si és 
necessària l’alternativa del canvi 
polític. Després de vint anys de 
Govern socialista per part de les 
mateixes persones, es fa necessària 
una reflexiò profunda d’on venim i 
on anem. De finals del segle XX, on 
qualsevol millora que s’introduïa 
dins el nostre poble sempre era 
benvinguda, passam al segle XXI i 
les polítiques dins el nostre municipi 
segueixen essent les mateixes de 
sempre. Al final, el que importa, 
és arribar a unes eleccions i tenir 
els vots necessaris controlats per 
tornar a guanyar, i continuar amb 

unes polítiques que els socialistes, 
evidentment, pensen que si els han 
votat vol dir que no han d’introduir 
canvis. 
Per part del PP continuam fent 
política des de l’oposiciò dins el 
nostre Ajuntament i d’informar en la 
mesura de les nostres possibilitats. 
Dic “en la mesura de les nostres 
possibilitats” perquè com us podeu 
imaginar no ens posen les coses 
fàcils i sempre hem de contrastar 
“desinformaciò municipal” amb 
“informaciò real”. No us creuríeu 
les sorpreses que ens duïm. Malgrat 
aixó, la nostra perseverança no 
té límits. La nostra feina és estar 
pendent sempre de les iniciatives 
municipals i no podem ser fidels 
escuders dels despropósits de qui 
ens governa. 
Hi ha una dita que diu “el paper 
ho aguanta tot”. Podem escriure 
el que volguem i pensar que ja 
hem quedat bé, que ja hem rentat 
la cara a qui feia falta i amb un 
sí, ja tenim arreglat el problema. 
Aixó és el que pensa qualcú dins 
el nostre Ajuntament. Què hi van 
d’equivocats!! Tres anys i mig amb 
un “sísí” i “tranquil, t’ho miraré” i 
ara mig any per fer-nos combregar 
amb rodes de molí. 
La capacitat de memória de la gent 
és inqüestionable i no ha de bastar 
que la darrera setmana electoral 

ens diguin el que hem de fer i com 
ho hem de fer. No basta que mos 
vénguin a recordar uns quants de 
favors fets durant la legislatura i 
a dir-nos que l’oposiciò retirarà 
ajudes i no es preocuparà dels 
problemes més quotidians, aixó ja 
no s’ho creu ningú.
Dins el Partit Popular de Binissalem 
feim la nostre feina. Una oposiciò 
sèria amb responsabilitat de 
Govern. Quan parlam de normes 
subsidiàries, de metres al polígon, 
de la ubicaciò de la nova escola de 
primària, dels nous habitatges de 
protecciò oficial, del nostre entorn 
mediambiental, de la residència 
per gent gran, del poliesportiu, de 
la neteja, de la recollida de fems 
i del funcionament del nostre 
Ajuntament, entre altres coses, us 
puc assegurar que sempre ho hem 
fet des la creença que hi ha altres 
maneres de gestionar amb més 
responsabilitat al nostre municipi.
Malgrat el greu que sap a altres 
partits polítics, i qualcú en 
particular, el Partit Popular de 
Binissalem ha demostrat ser un 
partit obert i democràtic, amb 
l’objectiu d’escoltar a tothom, inclús 
per damunt d’ideals polítics. No 
volem canviar la nostra manera de 
ser, volem canviar la manera a que 
ens han acostumat a ser.    
Una salutaciò cordial

o p i n i ó
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Salut i bona convivència
“Són dues de les coses que demanaria als Reis”

Una vegada més 
hem dispos a 
omplir un full en 
blanc per fer-vos 
arribar les meves 
reflexions des 
de les planes de 
la nostra revista 
local “Arrós Amb 

Salseta”. És la darrera oportunitat 
que tenc abans de les Festes de 
Nadal per adreçar-me a vosaltres. 
És per aquest motiu que voldria fer 
uns petits apunts sobre els meus 
desitjos per a aquestes dates.

Mirau, als adults se’ns està permès 
demanar qualque regal als Reis, 
peró el que no hem de fer mai és 
exigir-los el que, a través de la 
nostra feina, hem de aconseguir  
nosaltres mateixos. No és el cas idó 
de xerrar de demandes màgiques. 
Pel que a mi respecte és hora de 
posar damunt la taula i renovar, 
a les darreries d’aquest 2006, un 
compromís molt ferm: Us don la 
paraula que seguiré treballant 
amb els cincs sentits per cobrir les 
necessitats, tant materials com  
culturals, dels nous temps que 
viu el nostre poble. Ningú s’ha 
d’amoïnar  per les dificultats perquè 
estic segur que, a poc a poc, anirem 
aconseguint els objectius marcats  
Us puc assegurar que mai em 
sentireu queixar de les dificultats, 
sinò més bé escoltareu que us 
agraeixo haver pogut viure un 
temps tan apassionant com l’actual. 
Les meves paraules no sòn només 
bones intencions, i aixó és així 
perquè la coneixença de la realitat, 

de saber el terreny que trepitjam, fa 
que també sapiguem les actuacions 
que hem de dur endavant. La gran 
majoria d’actuacions, d’ara i de 
futur, estan encaminades a aquest 
repte (Institut, Pavellò, Reforma 
del Cementeri Nou, Reforma de les 
instal·lacions d’aigua, Centre de Dia, 
entrada del poble per Pedàs i Camí 
de s’Aigua, futura escola, Escola 
de música, Escoleta, i tantes altres 
que anirem anunciant.) Entre tots 
aconseguirem que els Binissalemers 
més antics seguiran estant 
orgullosos del seu poble i que els 
nous Binissalemers seguiran creient, 
com creuen, que han encertat en la 
seva decisiò de residència.  
 Per altra banda, he d’admetre 
que ja som una mica gran per 

confiar que els Reis Màgics puguin 
solucionar algunes situacions 
que sòn tan contràries a la bona 
convivència. Peró així i tot les 
deman a ells, i a tots els que tenen 
responsabilitats públiques que 
durant aquests dies i sobretot pel 
dia a dia posterior,  el respecte 
mutu, el diàleg i en especial, la 
veritat, siguin la nostra referència. 
Binissalem i la seva bona gent, 
moradors com som de la Casa de 
la Pau, mereixen aquest respecte i 
consideraciò.

Us voldria dir moltes més coses, 
peró a vegades el ser breu ho 
agraeix tothom, per tant acabaré 
aquest escrit amb un MOLTS 
D’ANYS, una feliç entrada de 2007 
i salut, molta salut per a tots. Com 
sempre, un record molt especial 
pels nostres padrins i padrines i pels 
que en aquests dies necessiten més 
del nostre afecte.

o p i n i ó

Miquel Nadal
“La gran majoria 

d’actuacions, d’ara i de 
futur, estan encaminades 
a aquest repte (Institut, 

Pavelló, Reforma del 
Cementeri Nou, Reforma 

de les instal·lacions 
d’aigua, Centre de Dia, 
entrada del poble per 

Pedàs i Camí de s’Aigua...”

“Binissalem i la seva bona 
gent, moradors com som 

de la Casa de la Pau, 
mereixen aquest respecte 

i consideració”

Tel. 971 511 709
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