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“Quan trona pel 
gener per al 

bestiar no va bé”

Gener 
’07

A la imatge, l’ex-jugador de futbol del Binissalem, Francisco Pol Alorda, de 
can Pineta, poc abans de començar el partit disputat contra el Mallorca, a Can 
Fetis, el 8 de desembre de 1956, que finalitzà amb victòria local per 2 a 0.

Les noves Normes Subsidiàries, tema de debat

Sant Antoni 2007. Foguerons i Beneïdes

ANy Moyà. Entrevista a Miquel àngel Vidal



Dissabte dia 17 de febrer, 
grans i petits, tots disfressats!

Sa Rua 2007

És una recomanació del departament de truis de l’associació “Arròs amb Salseta”
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JAUME	POL	

“Jimmy”
Normes Subsidiàries

P
Ja varen ser tema de debat a l’anterior legislatura i 
pel que es veu, seguríssim que també ho seran en 
aquesta. I en el debat electoral.
Les Normes Subsidiàries, aqueixa eina tan necessària 
avui en dia per a qualsevol municipi, i que ara 
tant hem de menester, més que mai, si qualque 

cosa “desperten”, encara abans de ser aprovades pel Consell 
de Mallorca, són grans discrepàncies entre les diferents forces 
polítiques locals.
Binissalem precisa ja, unes Normes que marquin un mínim el seu 
futur. Perquè el futur, evidentment, no ha de ser créixer i créixer.
El poble està experimentat un augment poblacional i urbanístic 
que ja ha deixat patent alguns resultats, com per exemple que els 
serveis, en més d’una ocasió, se queden curts al no poder fer front 
a tot aquest creixement. Ens hem d’aturar de créixer? –És la gran 
pregunta que hi ha sobre la taula ara mateix.
Govern i Oposició haurien d’acostar posicions –que posi seny qui 
n’ha de posar– i poder presentar i tenir aprovades, quant abans 
millor, unes Normes Subsidiàries que siguin aplicables i pràctiques 
com a eina que són.
Totes les decisions de l’Ajuntament seran imporants, però és evident 
que la que es prengui en relació a aquest tema, ho serà molt més 
encara, i tendrà uns o altres efectes per a d’aquí a uns anys. Ens hi 
jugam molt.

e d i t o r i a l

Taller	d’ocupació

Segurament,	de	passada,
haureu	pogut	observar,

que	al	cementeri	vell	hi	ha
gent	que	hi	fa	una	feinada.

És	un	taller	d’ocupaciò
format	per	deu	persones,
sèriament	i	amb	bromes,

treballen	amb	il·lusiò.

Un	equip	molt	ben	format
per	entrar	al	mòn	laboral,

cert	que	no	n’hi	ha	cap	d’igual
que	estigui	tan	ben	preparat.

Empresaris	de	la	construcciò
si	heu	de	mester	bon	obrer,

visitau	aquest	taller
i	llogau	qualque	peò.
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Idò sí. N’hi ha per a tothom, fins i 
tot pels qui miren.
Coneixeu la pàgina WEB de 
Binissalem? Si hi voleu entrar la 
seva adreça és: 
www.binissalem.com
Al seu xat, els usuaris, els qui 
escriuen i posen missatges, 
parlen de tot (també arribant, de 
vegades, a les grosseries).
Crítiques n’hi ha per a tothom. 
Per al batle, per al PSOE –de qui 
diuen que amb tants d’anys al 
poder ja ha cremat a gran part 
dels binissalemers–; per al PP –de 
qui critiquen molt durament el seu 
butlletí–; per al PSM –dient d’ells 
que són uns catalanistes i que si 
tant els agrada això se’n vagin 
a Catalunya–. També s’hi poden 
llegir alguns comentaris dedicats 
a UM i uns quants escrits a la 
revista.

I a aquests darrers volem fer, 
precisament, referència. Són els 
que publicam a continuació, tal i 
com han aparegut, en dita pàgina 
WEB, aquest mes de gener:

1. “Llegiu l’Editorial del darrer 
número, és com si el propi Batle 

l’hagués escrita. 
D’això se’n diu pluralitat i 
independència informativa? 
Pens que la revista cada dia 
s’assembla més als butlletins 
que el PSOE editava a comptes 
de l’Ajuntament per donar-se 
autobombo maquillant de color de 
rosa les seves tasques a la Sala. 
Només canvia que en aquest cas, 
la propaganda la pagam entre tots 
els subscriptors. I que ho som de 
beneïts! 
Quina “democràcia” Déu meu!!! O 
seria millor dir “retrocràcia”.”

2. “És que aquesta revista, tret 
d’alguns articles culturals, fa 
més aviat pena. Visca els nostres 
esportistes!! Els altres mèrits que 
ningú els tengui en compte!”

3. “No comença a ser hora 
que el nostre Sr. Batle, faci 
acte de presència al medi de 
comunicació propi (S’Arròs)? Els 
articles que publica, de tant en 
tant, no expliquen res, simplement 
intenten trasmetre vetlladament 
una imatge més publicitària que 
real, de bon home entrat en 
política per mirar de defensar els 

interessos de tots i totes. 
Crec que seria convenient i de 
bon gust, que el nostre Batle 
es deixàs entrevistar per algun 
professional solvent, que no fos 
de la seva confiança, per explicar-
nos els grans canvis que fa el 
poble i també les actuacions a 
seguir davant els reptes que tenim 
plantejats pel futur. 
No és bo que el Sr. Batle només 
faci acte de presència pública el 
dia del debat, cada quatre anys, 
amb el programa de les inversions 
enllestit i per les festes del Vermar 
per donar-nos les gràcies a tots 
i totes per la nostra participació 
incondicional en els actes 
celebrats. 
Crec que la política és alguna 
cosa més seriosa que tot això i, 
en democràcia tots els polítics 
s’haurien de banyar un poquet 
més de cara a les responsabilitats 
que administren.”

Dels primers comentaris 
que ens han arribat de part 
d’alguns subscriptors, n’hi ha 
que opinen que els escrits són 
obra de simpatitzants radicals 
d’ultraesquerra. D’altres, en canvi, 
afirmen que poden haver estat 
redactats per gent propera al PP; 
però també n’hi ha que diuen que 
–curiosa i estranyament– pugui 
haver estat gent propera al PSOE. 
I per altre lloc, n’hi ha que, ja filant 
molt prim, ens han demanat si 
havia estat la mateixa revista, per 
tal de veure l’efecte que causaven 
aqueixes declaracions. Això és el 
que hi ha. 
Des d’aquestes línies, el que sí 
volem dir és que, tot i no estar 
d’acord amb els missatges,  
tothom té dret a expressar la 
seva opinió, sempre, això sí, 
guardant el respecte.

Ah, per cert, seguim cercant 
col·laboradors per a la revista. Així 
que ja ho sabeu, si estau animats 
a dur a terme qualque secció, 
bé siguin entrevistes, temàtica 
juvenil, esports, etc., no dubteu en 
comunicar-ho i participau.
Salut i bons aliments!

J.Pons

Ara en donen! 
Quina canya a “Binissalem.com”

l o c a l

LA NOSTrA 
població 

l o c a l

Successos
Naixements
Jaume Arrom Martí (08-01-07)
Maria Coll Amate (15-01-07)
Erica Bonet Florit (15-01-07)
Maria Batle Balle (16-01-07)
Héctor Hernández rubiales 
(22-01-07)

Noces
Luis Jimmy romero Saltos i
Karina Alexandra Vélez Benites 
(13-01-07)

 

Dades	extretes	del	Registre	
Municipal	de	l’Ajuntament	de	
Binissalem	el	dissabte	dia	27	de	
gener	de	2007.

geNer
08-01-07. Un vehicle –que no ha 
pogut ser identificat– esclafà una 
bicicleta en el carrer Joan Josep 
Amengual i reus i partí sense 
donar part del succés.

16-01-07. atemptat contra un 
agent de l’autoritat.
Segons fonts policials, una patrulla 
d’efectius estava duent a terme un 
control al camí de Pedàs durant el 
qual s’havia donat l’ordre d’aturar 
a un vehicle. Després de tenir una 
conversa amb el conductor, els 
agents es disposaven a procedir a 
la immobilització del turisme però 
l’individu tornà a posar el cotxe en 
marxa i els va envestir, causant un 
cop a la cama a un d’ells.

17-01-07. Mals ocasionats a 
una casa de camp, ubicada al 
camí de s’Aigua, després que un 
grup de menors llançassin pedres 
contra la façana espenyant uns 
quants vidres de les finestres.
Els menors ja han estat identificats 
per la policia.

17-01-07. espenyen un mirall a 
un cotxe que estava estacionat 
al carrer Sor Francisca Nicolau 
Bover.

18-01-07. Furt de les persianes 
metàl·liques de la caseta del 
comptador d’una finca ubicada al 
camí de ca n’Arabí.

22-01-07. robatori de 
vàries peces d’una furgoneta 
(intermitents, bombetes...) que 
estava estacionada al carrer 
Llorenç Villalonga.

23-01-07. roben un ca de raça 
Breton, color canyella-blanc, en 
una finca del camí de Pedàs. Ni 
la policia ni els propietaris ni els 
veïnats de la zona encara no han 
pogut saber res de l’animal.

accidents

10-01-07. colisió entre un cotxe i 
una furgoneta en el creuer Llorenç 
Villalonga-Germanies.
Segons fonts policials, el 
cotxe, que circulava pel carrer 
Germanies, se saltà la senyal 
d’Stop i va fer bolcar la furgoneta.
Per sort no es registraren ferits.

16-01-07. Un turisme impactà 
contra un ciclomotor en el creuer 
Creu-Alaró. El conductor del 
ciclomotor resultà ferit lleu.

23-01-07. colisió entre un 
turisme i un ciclista en el camí 
vell de Muro.
El ciclista resultà lesionat i hagué 
de ser traslladat a l’hospital de Son 
Llàtzer.

26-01-07. colisió frontal entre 
dos turismes en el carrer 
Conquistador.
Segons pareix, el cotxe que 
venia de Palma estava aturat al 
semàfor de davant ses vinyes 
i quan inicià la seva trajectòria, 
inexplicablement, invadí el carril 
contrari i xocà contra el vehicle 
que venia d’Inca. Per sort només 
registraren danys materials, ja que 
circulaven a velocitat moderada.



SaNtiago coll lloMpart, 
de ca n’Alberto; 56 anys d’edat, 
casat i pare de tres filles i un fill.
Va ser candidat a batle pel Partit 
Popular a les municipals del 1999.
Darrerament l’haureu pogut veure 
com a col·laborador al programa 
“gent de paraula”, a IB3.

l’arribada de tanta gent nova al 
poble, pot influir en els resultats 
electorals del maig?
Bé, no tenc informació de la 
tendència política de la gent nova 
arribada al poble. Qui sí ho pot 
saber són els qui manegen el 
cens municipal. L’empadronament 
fa que et puguis acostar als 
nouvenguts i conèixer-los. 
Pens que l’arribada de tota 
aquesta gent nova serà un fet que 
sí influirà en els resultats electorals 
del pròxim mes de maig, tot i que 
no sé de quina manera.

creus que la majoria absoluta 
del pSoe li pot passar factura?
Crec que totes les majories 
absolutes passen factura. 
Sobretot si qui l’ha tenguda s’ha 
pensat que el corralet era seu.
Pens que hi ha més justícia 
distributiva amb unes majories 
pactades i el municipi de 
Binissalem no n’és una excepció, 
ni molt manco.

i el creixement urbanístic que 
hem viscut aquests anys en 
zones com es rasquell, com 
creus que pot afectar al futur 
del poble?
Bé, és un creixement desmesurat 
amb el qual, de forma prioritària, 
hi ha l’especulació i les ganes 
dels constructors de foravila de 
venir a construir, vendre i partir. 
No s’ha fet només per als 
binissalemers, sinó per a molta 
gent de fora.

i hi ha fórmules per regular 
aquest creixement o creus que 
ni tan sols interessen?
Fórmules n’hi ha ha perquè hi ha 

experts en la matèria a qui es pot 
consultar.
És evident que ha de privar el 
sentit comú dels polítics que ho 
fan possible. S’ha d’escoltar un 
poc més a la gent, tot i que això 
és complicat, i s’ha de posar de 
costat aquest afany recapdatori 
que hi ha per part de l’Ajuntament 

perquè, de vegades, el que es
recapta no basta per després 
oferir els serveis necessaris per a 
aquesta gent nova que s’ha 
incorporat a la vida del nostre 
poble.

la mancança més gran que 
pateix ara mateix el poble.
N’hi ha bastants de mancances. 
Però n’hi ha una que em té 
molt inquiet: la irresponsabilitat 
circulatòria que es veu pels 
carrers del poble, que no és, 
únicament, cosa de l’Ajuntament, 
sinó dels mateixos ciutadans que 
no tenen cura a bastament en 
fer-ho bé. Així, no es respecten 
els passos per a vianants; els 
vehicles no utilitzen quasi mai els 
intermitents; aparcam com volem; 
les bicicletes circulen sense llum i 
sense timbre...

tu que vares ser un dels 
fundadors d’Unió Mallorquina, 
juntament amb en Jeroni 
albertí, com veus enguany la 
UM local?
Bé, per desgràcia per a aquesta 
formació, he de dir que fins ara 
només ha comparegut més 
que un pic cada quatre anys, 
distorsionant el vot del centre-
dreta.
En tot aquest temps no ha 
aconseguit cap regidor però 
sí que ha pogut oferir a Maria 
Antònia Munar i riutort aquells 
100 vots que, juntament amb 
tots els que ha arreplegat d’altres 
municipis, li ha otorgat el poder 
mínim però suficient per a poder 
exigir la Presidència del Consell 
de Mallorca. I fins ara li ha anat 
bé.

Una pregunta o suggeriment al 
batle –actual o entrant–.
El suggeriment que faig és per al 
batle que serà elegit, que sens 
dubte serà en Jeroni Salom, des 
Partit Popular, a qui li demanaria 
molt de seny i molta prudència 
durant el seu mandat.

Vénen eleccions, parlen ex-candidats a batle

“Pens que l’arribada de 
tota aquesta gent nova 

serà un fet que sí influirà 
en els resultats electorals 

del pròxim mes de 
maig, tot i que no sé 

de quina manera”

l o c a l
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candidats –i ex-candidats– a batle
La campanya electoral 2007 segueix el seu curs 
i els partits van presentant els seus respectius 
candidats a la batlia.

El divendres 12 de gener, al restaurant Can Sito, la 
formació d’Unió Mallorquina presentà oficialment al 
seu candidat a batle, Víctor Martí.
L’acte va comptar amb la destacada presència 
de Maria Antònia Munar, a més d’una notable 
assistència de públic.
Tres setmanes després, el divendres 2 de febrer, la 
formació inaugurava la seva nova seu, ubicada al 
número 2 del carrer Sant Antoni.

Per altre lloc, el dissabte 20 de gener, a Can 
Gelabert, tocà el torn a Josep Martí, candidat per 
Esquerra-IB i fins ara número 2 dels Independents. 
Davant d’un centenar d’assistents, tant ell com en 
Pere Pol, na Maria Josep Ferrà i el president d’ErC 
a Balears, Joan Lladó, parlaren dels objectius que 
s’ha marcat el grup de cara als pròxims anys.

En els números de gener i febrer entrevistam a 
ex-candidats a batle. Com veuen ells el panorama 
electoral? Així, ara començam amb en Santiago 
Coll (PP) i en Joan Lladó (PSM). En el proper 
número serà el torn de Salvador Cànoves (PSOE), 
Teresa Maria reus (UM) i Pere Daniel Pol (IB).

Per cert, enguany, del Debat sobre l’Estat del Poble 
ningú en sap res, ni govern ni oposició. Que ja les 
deu bastar amb el que ve?
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nueva dirección

Restaurante 
VIAL

 De lunes a viernes, de 6:30 a 18:30 horas
 Sábados de 6:30 a 14 horas

C/ Vial San José, 78 (Pol. Son Castelló)
Telf. 971 459 314

  · Desayunos
  · Bocadillos calientes
  · Tapas variadas
  · Menú diario: 7,50 euros
  · Platos combinados
  · Sandwiches
  · Hamburguesas caseras
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78

Camí Sa Cabaneta, 7
Apartat de Correus, 275 - 07350 Binissalem (Mallorca)

Oficina Tel. 971 511 026 - Mòbil: 677 328 304
lamasmartinezasociados@hotmail.com

Lamas & Martínez Asociados, consultores especializados 
en asesorar a empresas y profesionales de todos los 
sectores sobre la adecuación y regularización de su 
estructura a la LOPD, Ley Orgánica de Protección 

de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de modo que 
en ningún momento incumplan la citada ley, que es 

de obligado cumplimiento. Si desea más información 
pónganse en contacto con nosotros.

Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 
sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 

estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 

cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 

posis en contacte amb nosaltres.

JoaN lladó i gUaSp, 38 anys 
d’edat, pare d’una filla i un fill.
És llicenciat en Econòmiques i va 
ser candidat a batle pel PSM-NM 
a les municipals del 1995 i 1999, 
havent exercit com a regidor de 
Patrimoni i Medi Ambient i com a 
1r Tinent de batle.

l’arribada de tanta gent nova al 
poble, pot influir en els resultats 
electorals del maig?
Pens que la gent que ha vengut 
a viure a Binissalem tendrà el 
seu vot fet. Tot i que potser que 
en aquests quatre anys hauran 
conegut un govern municipal que 
potser els haurà agradat o no. És 
una incògnita.

creus que la majoria absoluta 
del pSoe li pot passar factura?
Confiï que n’hi passi.
Els membres de l’equip de govern 
són persones vàlides però estan 
cansats, i això es nota.
Es nota en temes com la neteja 
del poble, l’enllumenat magre de 
què gaudim, etc., aspectes que 
no són grans projectes però que 
sí són importants i estan deixats 
de banda.

i el creixement urbanístic que 
hem viscut aquests anys en 
zones com es rasquell, com 
creus que pot afectar al futur 
del poble?
És evident que la qualitat de vida 
de Binissalem ha disminuït.
Ara tenim aules prefabricades a 
l’escola pública degut a l’augment 
poblacional. La Brigada Municipal 
no dóna a l’abast als serveis de 
neteja. El servei de la Policia Local 
no és suficient.
No som gaire partidari de fer 
créixer tant el poble. Crec que 
el creixement experimentat és 
exagerat per a un municipi com 
Binissalem.

i hi ha fórmules per regular 
aquest creixement o creus que 
ni tan sols interessen?

Pens que sí que hi ha fórmules 
però potser no interessen.
Un ajuntament amb les Normes 
Subsidiàries pot limitar el 
creixement del poble. Sens dubte 
és un tema que està a debat.

la mancança més gran que 
pateix ara mateix el poble.

· Et contestaré com a pare. Una 
escola. I et diré més –encara que 
només sigui una teoria meva– tal 
i com ara estan les coses, tal 
vegada l’Institut no era tan 
necessari com sí ho és l’Escola.

· També veig un poble molt brut. 
Falta més neteja. Tenim els 
mitjans però sembla que no estam 
ben organitzats.

· Manca completar el 
poliesportiu, i construir la nova 
piscina, ja que a l’estiu, els 
capvespres, la de ca n’Arabí està 
massificada.

· Un altre tema que cal millorar 
són les Festes de Sant Jaume. 
Estan abandonades i aquests 
darrers dos o tres anys han fet 
pena. Són les nostres patronals!

i com a nacionalista que ets 
tu, com veus a l’altre partit 
nacionalista al poble, a UM?
Molt bé. I com a nacionalista 
que som em sembla molt bé que 
hi hagi un altre partit d’aquesta 
tendència per als pròxims 
comicis.
Personalment, crec PSM i UM 
haurien d’anar junts. Són dos 
partits que estan separats més 
a nivell de cúpules que a nivell 
de militants; en el fons, no hi 
ha tantes diferències entre 
els nacionalistes d’una i altra 
formació.
Pens que encara hi som a temps, 
d’aquí al maig, d’anar junts a les 
eleccions municipals PSM i UM.

Una pregunta o suggeriment al 
batle –actual o entrant–.
Bé, al batle actual li suggeresc 
que reconegui que s’ha equivocat 
amb l’augment poblacional.
 I pel que respecte als altres 
candidats, demanar-los què 
pensen fer amb aquest tema: 
créixer més o no créixer més?
Jo pens que ens hem d’aturar de 
créixer.

Vénen eleccions, parlen ex-candidats a batle

“No som gaire partidari 
de fer créixer tant el 
poble. Crec que el 

creixement urbanístic 
experimentat és exagerat 

per a un municipi com 
Binissalem”

l o c a l



casc Històric
Tot i que la iniciativa de protegir 
el cas històric és positiva, hi ha 
veïnats d’algun carrer com el de 
Pere Estruch que volen fer saber a 
l’Ajuntament que en un carrer com 
el seu, ple de cases antigues, amb 
història, resulta un poc sorprenent 
que s’hi estiguin construint uns 
habitatges moderns, a la façana 
dels quals hi haurà unes finestres 
corredisses, que, en l’opinió 
dels veïnats, hi diuen poc amb 
l’antiguitat de les cases.
Els veïnats també afirmen que a la 
cantonada d’aquest nou edifici, 
aixecat on hi havia cas Metge 
Cerdà, s’hi instal·larà la bugaderia; 
de manera que és ben possible 
que es vegin peces de roba 
esteses guaitant cap a l’exterior, 
com ja succeeix en algun pis 
recentment construït a la zona des 
rasquell. Una costum molt pròpia 
d’algunes barriades de Palma però 
poc habitual als pobles.

ordenances Fiscals
Després de la forta pujada de 
la taxa del fems que tots els 
ciutadans haguérem de pagar el 
2006, i la qual qui més la notaren 
varen ser els comerciants pel 
fet de ser ells qui més residus 
produeixen, per aquest 2007, tant 
aquest impost com l’IBI (impost 
de Bens Immobles) com l’IPC, 
es mantenen. Així ho aprovà 
l’Ajuntament aquest mes de 
desembre.

El regidor d’Hisenda, Tomeu Nadal, 
apunta que, fins i tot, pel que fa a 
la taxa del fems i en concret per 
a les cases on hi viuen més de 4 
persones, ha baixat.
 respecte a la pujada de 2006, 
des del Partit Popular es criticà 
aquest fet, recordant que des de 
l’Àrea de Medi Ambient s’havia 
dit que amb el nou sistema de 
recollida selectiva els ciutadans es 
veurien beneficiats amb la baixada 
d’aquest impost.

recollida selectiva
Ja són més de dos els veïnats 
que diuen haver vist com els 
treballadors de l’empresa 
encarregada de recollir els 
diferents residus, més d’una 
vegada mesclen una cosa amb 
l’altra.
Les queixes no s’han fet 
esperar, exigint als responsables 
municipals que, si és necessari, 
peguin “una estirada d’orelles” 
a qui correspongui, ja que tot i 
que hi ha gent que no mira prim, 
sí que hi ha molts ciutadans que 
s’esforcen en separar els diferents 
residus d’acord amb la normativa 
establerta.
Des de l’Ajuntament s’assegura 
no tenir constància d’aquest fet. 
Tot i que sí reconeixen que hi ha 
dies de recollida més complicats 
que uns altres, com per exemple 
el diumenge, dia en què es passa 
a recollir la matèria orgànica, 
envassos i bolquers.

Normes 
Subsidiàries
Amb el gran creixement 
poblacional i urbanístic  
experimentat aquests darrers 
anys, i el qual segur serà un 
dels temes bandera de la 
campanya electoral, que ja està 
en marxa, una de les eines que 
–teòricament– més poden ajudar 
a marcar el futur de Binissalem en 
aquests aspectes són les Normes 
Subsidiàries.
Un document que, segons fonts 
municipals, d’aquí a uns mesos 
(abans d’eleccions), s’espera 
estigui, definitivament, aprovat.
En la darrera proposta elaborada 
pel tècnic encarregat de redactar-
lo, n’Àngel Garcia, el departament 
d’Urbanisme del Consell de 
Mallorca detectà fins a 42 
deficiències, entre les quals n’hi 
havia moltes que eren de caràcter 
jurídic, podent ser corregides, 
moltes d’elles, pel mateix 
Ajuntament. 
Entre aquestes petites deficiències 
o dades, que el Consell vol aclarir, 
s’hi poden citar per exemple: quin 
tipus d’arbres seran sembrats en 
una o altra zona determinada; o 
de quins materials estaran fetes 
les canals de determinats carrers.
Apart d’això però, la deficiència 
important era la justificació 
poblacional exigida pel Consell, 
ja que, segons la normativa, hi 
ha d’haver 5 metres d’espai lliure 
públic per habitant.
Això significava deduir quants de 
metres de sòl disposa el municipi 
–suposant que es llevassin totes 
les cases– i saber a quants 
habitants es podria donar cabuda.
D’acord amb els càlculs fets 
per l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, la quantitat de 
metres seria de 55.000 (inclosa 
la zona de ca n’Arabí) i el nombre 
d’habitants, 10.500.
El batle, Miquel Nadal, 
assenyala que les noves 
Normes Subsidiàries seran més 
proteccionistes, en relació al 
creixement urbanístic.

Zones com darrera Ca’ts Agustins, 
camí de s’Aigua (de l’Escola 
Pública per amunt) o Sa Goleta 
(zona des pont des tren) estan 
declarades com a zones verdes.
A més, puntualitza Nadal, també 
s’han declarat rústics 70.000 
metres quadrats de la Segona 
Fase del Polígon Industrial, els 
quals comprenen tota la zona que 
queda fins a la punta del camí de 
Pedàs.

Què diu l’oposició?

deS del pp critiquen la 
deixadesa del PSOE en corregir 
les NNSS, ja que diuen que han 
estat un any aturades.
També critiquen el sostre 
poblacional de 14.000 habitants, 
que segons els populars està 
desfassat i amb el qual Binissalem 
perdrà la seva identitat.
A més, les instal·lacions socials 
i educatives estan colapsades i 
a aquest pas la nova Escola que 
s’ha de construir ben aviat també 
hi estarà.
Per al PP és important un 

replantagement de les Normes, 
de les alçades dels edificis i dels 
convenis urbanístics, adaptant-ho 
tot a la realitat del poble.

elS iNdepeNdeNtS opinen que 
les noves zones verdes de què 
parla el batle són irrealitzables. 
Així, la del camí de s’Aigua implica 
que l’Ajuntament hauria de 
comprar uns 20.000 m2. I no pot.
A la zona verda del carrer 
Sor Francisca Nicolau Bover, 
l’Ajuntament ja hi ha donat 
llicència per a construir. I la de la 
Goleta, també resultaria molt cara.
 La pregunta que posen sobre 
la taula és: “En quants anys es 
compromet l’Ajuntament, a fer 
possible que per a cada habitant 
hi hagi 5 m2 d’espai lliure públic?”.

Per la seva part, el pSM creu 
que les NNSS estan fetes de 
qualsevol manera, amb un cúmul 
de deficiències que s’han anat 
destapant, tot i que reconeixen 
que alguna llei supramunicipal 
pugui haver condicionat algunes 
modificacions.
Al parer dels nacionalistes, les 

NNSS han servit per amagar el 
concepte de poble del PSOE i per 
rentar la cara a moltes coses.
A més –asseguren– amb el 
nou document no es pretén 
humanitzar el poble.
 Per altre lloc, la zona verda de 
ca n’Arabí no li han acceptada 
i el que pretenen els socialistes 
és, simplement, dibuixar zones 
ajardinades però no dur-les a 
terme.
Un cas curiós, per al PSM, és 
el fet de voler declarar el carrer 
Glòria com a zona verda.
Però mentres, el ciment avança.
 El sostre poblacional també és 
un altre punt deficient, ja que és 
totalment desorbitat i incoherent.
Finalment, els nacionalistes diuen 
que el preu dels solars del polígon 
no podien figurar a les Normes, i 
així ha estat, tot i que el batle els 
duia la contrària.
En conclusió, defineixen aquest 
govern municipal de poc valent.

l’aSSociació gadMa es 
mostra encara més contundent 
a l’hora de criticar el PSOE en 
aquest aspecte.
Així, opinen que el tema de 
les Normes Subsidiàries ha 
costat molt de desgavell als 
binissalemers, assegurant que 
ara tenim un poble caòtic, i no és 
excusa que per a molts d’altres 
pobles passi el mateix. Això no val 
–diuen.
A més, en zones com el polígon 
industrial, la brutor s’acumula de 
cada dia més.
En l’opinió dels ecologistes, la 
meitat del futur del municipi està 
fotut, i recorden que govern i 
oposició tenen l’obligació de 
vetlar pel poble i pel seu benestar.
Aquests quatre anys darrers han 
estat un caos –conclouen.

“El batle assenyala que 
les noves Normes seran 

més proteccionistes, 
en relació al creixement 

urbanístic”
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“Els Independents 
opinen que les noves 
zones verdes de què 

parla el batle són 
irrealitzables”

“El PSM creu que les 
NNSS estan fetes de 

qualsevol manera, amb un 
cúmul de deficiències que 

s’han anat destapant”

Alguns	veïnats	del	carrer	Pere	Estruch	es	queixen	de	l’urbanisme.	

l o c a l l o c a l
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Ofertes Pont 1r de març
Sortides de Palma. Vol directe.

MARRAKECH De l’1al 4 de març. Des de 499 euros

ROMA  De l’1al 4 de març. Des de 455 euros

PARÍS  De l’1al 4 de març. Des de 499 euros

LISBOA De l’1al 4 de març. Des de 495 euros

SEVILLA De l’1al 4 de març. 275 euros

BERLIN  Del 28 de febrer al 4 de març. Des de 650 euros

SANTIAGO Del 28 de febrer al 4 de març. 315 euros

VALÈNCIA Del 28 de febrer al 4 de març. 227 euros

ASTÚRIES Del 28 de febrer al 4 de març. Des de 299 euros

MADRID Del 28 de febrer al 4 de març. 387 euros

CANTÀBRIA  Del 28 de febrer al 4 de març. 186 euros

Avanç Setmana Santa 
Vols directes des de Palma.
Dubrovnik, Tunísia, Venècia, 
Praga, Malta, Istambul, 
Atenes, Budapest, Roma, 
Sevilla, Granada.

Hotels Mallorca 4*
Mitja Pensió. 
32 euros/persona. 
De l’1 de febrer al 31 de 
març.

Per a més informació podeu 
passar per l’agència. 
Hi ha moltes més ofertes!
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canvis a la c.r.d.o.
Des de fa tres mesos, el Consell 
regulador de la Denominació 
d’Origen Binissalem-Mallorca 
compta amb nou personal a la 
seva secretaria.
Després que en Pep Carretero 
de Oleza –durant molts anys 
al càrrec– el deixàs per motius 
professionals, ara, qui ocupa la 
plaça és n’Amparo Gervilla, natural 
de Santa Maria, de 29 anys d’edat 
i amb estudis de FP2 Administratiu 
Oficial.
Ella s’encarrega de la part 
administrativa i burocràtica del 
Consell regulador, mentre que 
la seva companya de treball, na 
Margalida Amat, de Palma, de 39 
anys i llicenciada en Biologia, és la 
veedora, duent a terme les tasques 
de control a les vinyes.
D’aquesta manera, la feina que fins 
fa poc realitzava Pep Carretero ha 
estat dividida en dues parts.
El nou horari d’atenció al públic 
és de dilluns a divendres, de 9 a 
14 hores. Les oficines continúen 
estant ubicades al Casal de 
Cultura Can Gelabert, tot i que és 
possible que d’aquí a uns mesos 
el Consell regulador es canviï a 
un dels locals municipals de l’antic 
PAC, lloc on ja hi ha ubicades unes 
quantes associacions del poble 
com poden ser la Tercera Edat, 
als baixos; GADMA, al primer pis; 
o –com fa uns anys hi havia– les 
dependències administratives del 
Club Bàsquet Binissalem.

aula Verda
L’Escola Pública Nostra Senyora 
de robines és el primer centre 
escolar que compta amb una Aula 
Verda.
El projecte, presentat als mitjans 
de comunicació el passat dimecres 
17 de gener, ha estat una iniciativa 
de l’associació GADMA, juntament 
amb l’APIMA del col·legi i amb la 
col·laboració de la Conselleria 
d’Agricultura del Govern de les 
Illes Balears.
Aquest és un projecte pioner a 
Mallorca i si funciona –afirma el 
portaveu ecologista, Bernat Fiol– 
la intenció és aplicar-lo al major 
nombre d’escoles possibles.
La nova Aula Verda està ubicada 
al pati del col·legi i la seva finalitat 
és la d’anar conscienciant als 
alumnes, des de petits, del 
respecte cap al medi ambient, 
coneixent les plantes i arbres del 
nostre entorn, al mateix temps que 
es dóna un poc de vida al pati.
GADMA s’encarregarà del 
manteniment i de la formació dels 
20 monitors que duguin a terme la 
seva tasca educativa en aquests 
espais.

espai cobert
I sense deixar el pati del col·legi 
públic, la nova instal·lació que 
s’està construint és la porxada que 
unirà l’entrada lateral del col·legi 
directament amb l’edifici.
Aquesta era una reivindicació 
antiga de l’escola i al final –tot i 
que hagi estat dins any electoral– 
ha arribat.
La utilitat principal d’aquest espai 
és la de poder exercir l’assignatura 
d’Educació Física i d’altres 
activitats escolars o extraescolars, 
sobretot en dies de pluja. Ja 
hagués anat bé, ja, pel Dia de la 
Pau.

parc arreglat
Un altre espai del poble que 
també ha estat arreglat és el petit 
parc ubicat al carrer de s’Estació 
(antigues pistes de petanca).
Fa uns anys ja s’havia convertit 
aquest indret en un parc infantil, i 
ara hi han estat col·locat uns bancs 
per seure i la zona ha estat tancada 
amb valles de fusta.

agraïment a eMaYa
Els problemes sorgits en els pous 
de ca n’Arabí hagués pogut deixar 
el poble sense aigua, uns dies, la 
setmana del 15 al 21.
L’Ajuntament agraeix la bona 
assistència dels tècnics d’EMAYA, 
que arreglaren ràpidament l’avaria.

l o c a l
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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 instruccions del Director 
General d’Indústria, sobre el reglament 
de seguretat que estableix que les 
empreses instal·ladores autoritzades 
amb instal·lacions de climatització han de 
presentar la documentació per inscriure-
les davant la Direcció General d’Indústria:
 Degut a que el titular (usuari), 
normalment desconeix la necessitat 
d’inscriure les instal·lacions davant la 
Direcció General d’Indústria amb els 
riscos que això suposa, és a dir, realitzada 
per un instal·lador no qualificat per poder 
fer aquest tipus d’instal·lacions, s’ha creat 
una comunicació al Titular (usuari) de 
l’obligació de tramitar les instal·lacions a 
dita entitat, que està en mà de l’instal·lador 
autoritzat i que té l’obligació d’informar-
vos i al mateix temps fer-vos arribar la 
comunicació i l’obligació del titular (usuari) 
de firmar-la i de l’instal·lador presentar-la 
davant la Direcció 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·lació de 
l’usuari per part de la Direcció General 
d’Indústria.

Telèfon d’informaciò: 971 17 66 09
Direcció General d’Indústria

dionisos, a grècia
El nostre Déu del Vi, Dionisos 
(o JorDionisos, si tant voleu) 
s’organitzà un viatge cultural, 
del 26 al 31 de desembre, fins 
a terres dels seus “dominis”: la 
bella Grècia.
Allà visità Atenes i alguns 
dels llocs emblemàtics com 
l’Acrópolis, el Teatre de Dionisos, 
el Temple de Zeus, d’Apolo...
N’hi ha que viuen com a Déus!

l o c a l

12 anys de binitrui
El Club d’Esplai Binitrui celebrà, 
el dissabte dia 27 de gener, el seu 
12è aniversari muntant una 
festa a la Plaça de l’Església, en la 
qual s’organitzaren diferents jocs i 
activitats amb els nins i nines del 
col·lectiu i monitors, i un bon un 
fogueró i torrada.

tercera edat
L’amo en Francisco 
Pol continuarà 
quatre anys més 
com a president de  
de la Tercera Edat.

El dijous dia 18 era previst 
celebrar una assemblea i les 
corresponents eleccions d’on 
sortís elegida la nova junta 
directiva. Però la sorpresa va 
ser que no es presentà cap altra 
candidatura.
Així les coses, la directiva de 
l’associació queda composta per 
Francisco Pol, com a president; 
Jeroni Salom, vicepresient; Polita 
Isern, secretària; Jaume rosselló, 
tresorer; i com a vocals: Antònia 
Moyà, Xisco reynés, Margalida 
Albertí, Teresa Moyà, Joana Pons i 
Antònia Pons.
A destacar que, el passat mes 
de desembre, l’amo en Francisco 
complí 12 anys al capdavant de 
l’associació.

Segona edat
Fins al llunyà Egipte tenen previst 
viatjar un grup de 20 membres de 
l’associació de la Segona Edat.
Aquest viatge és una de les 
activitats destacades que té 
programades aquest col·lectiu per 
a enguany, i es durà a terme dins 
el mes d’abril. Apart, l’associació 
continúa organitzant d’altres 
activitats com dinars i excursions.

bon taronger
Idò sí! Es taronger que hi ha 
devers Es Pontarró, va ben bo.
Qui el pogués tenir a ca seva! Ara 
bé, deuen ser bones ses taronges 
que fa?

l o c a l
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A	sa	Plaça	de	Sa	Quartera	sempre	n’encenen	un.

Veïnats	del	carrer	Escola	Graduada.	Al	costat,	el	foguerò.

Joves	al	foguerò	del	carrer	Sa	Mostra.

Carrer	Santa	Catalina	Tomàs.

Veïnats	dels	carrers	Antoni	Torrandell,	Sant	Jordi,	
Des	Raiguer...	

Nit de Cap d’Any... Benvingut 2007

Foguerons
Pel que fa a la nit de foguerons, una vintena se 
n’encengueren el dissabte 13 de gener.
Fa dos anys que de la Festa dels reis a la nit dels 
foguerons només hi ha una setmana, cosa que potser 
influeixi en què la gent no s’animi a organitzar un 
fogueró a la seva barriada.
De totes formes, falta alguna cosa que ajudi a animar 
els veïnats a fer festa aquesta nit. De fet, fa estona 
que no es veu cap iniciativa, per part de l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament, que motivi a la gent a que 
es decideixi a dur llenya i muntar un bon fogueró a la 
seva barriada.Carrer	Can	Julià.

Foguerò	i	torrada	de	la	Segona	Edat.Foguerò	des	Pou	Bo,	encara	per	encendre.	Foto:	Miquel	A.	Barrios.

Carrer	Selva.

Foguerò	i	torrada	de	la	Tercera	Edat.

El	dimoni	cucarell,	ben	assegut	i	xalest.	Idó!

l o c a l - Sant Antoni 2007 l o c a l - Sant Antoni 2007
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Els	“ponys”	sempre	hi	sòn	presents.

Enguany,	fins	i	tot	una	guarda	de	xotets.	 Sant	Antoni	i	els	dimonis...	(que	jugaven	a	31)Els	cavalls	sòn	els	primers	en	ser	beneïts.

Qualsevol	medi	de	transport	val	per	dur	a	beneïr	s’animalò.

Els	cans,	els	animlas	més	vists	a	ses	Beneïdes.

De	nius	també	se’n	veren.

beneïdes
El diumenge 14 de gener, després 
de missa, molta gent assistí a ses 
Beneïdes, on s’hi pogué veure una 
gran diversitat de fauna; des de 
cans i cavalls, fins a moixos, conills, 
tortugues, xots, canaris...
Enguany va ser don Pere Torres 
Siquier qui dugué a terme la Santa 
Benedicció protectora de tot mal.  
 Don Pere és, des de fa un any, 
el vicari de la Parròquia i qui diu les 
misses els dimarts i dijous a vespre i 
el diumenge dematí.

l o c a l - Sant Antoni 2007 l o c a l - Sant Antoni 2007
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l o c a l - Dia de la Pau

el mestre, Jaume barceló
Sempre oferint bona música

Tel. 971 511 709

C/	Germanies,	15	B	1r	B
07350	Binissalem

Tel.:	971	886	324

l o c a l - Dia de la Pau

30 de gener, dia de la pau
els nins canten a la plaça
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Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125

l o c a l

Fusteria i Mobles 
binissalem

Enguany es complirà el desè 
aniversari d’ençà que l’empresa, 
Fusteria i Mobles Binissalem, 
obrís les seves portes.
El seu propietari, Jaume Bestard 
Pons, de 35 anys d’edat, després 
d’haver treballat durant nou 
anys en altres dues fusteries del 
poble, es decidí a muntar el seu 
propi negoci, estant associat,  
en una primera etapa, amb una 
altra persona i actualment per 

compta pròpia.
Entre la seva clientel·la hi ha 
gent tant de Binissalem com 
de foravila, els quals, aquests 
darrers, s’han fet clients gràcies 
als mateixos del poble, a través 
del “boca boca”.
Ara mateix, fins a sis persones 
treballen a la fusteria, equipada 
amb gran maquinària.
D’entre les feines duites a 
terme aquests darrers anys, 
una de les més entretengudes 
que recorda en Jaume són els 
cubells utilitzats en el Concurs 
de Trepitjar raïm.

 

de catalunya

La família formada per Jordi Palau-ribes i Palou, de 
42 anys; Emma Terés Benjumeda, de 35, i els seus 
dos fills, en roger, de dos anys –qui va a l’Escoleta 
Municipal Binipetit– i na Fiona, de tan sols 4 mesos 
de vida, són residents a Binissalem des del passat 
mes d’abril.
En Jordi exerceix, des de fa anys, de comercial de 
banca, assegurances i immobiliària; a la vegada 
que estudia la carrera de Dret.
N’Emma és llicenciada en Económiques i treballa al 
departament de gestiò de Son Dureta.
Tots dos són naturals de Barcelona i es conegueren 
a Mallorca fent excursionisme.
Abans de venir a viure al poble havien viscut a 
Palma, Pollença i Selva. 
Després de residir uns anys a Selva, degut a que 
treballaven un a cada cap de l’illa –ell a la zona 
Nord i ella a la capital– els serveis de què podien 
disposar allà, com a ara supermercat, sanitat, etc., 
els quedaven un poc lluny, i per això es decidiren, 
definitivament, per Binissalem, on troben que tot és 
més a prop de la gent.
A més, valoren molt la bona situació del poble i la 
bona comunicació que hi ha en tren.
També en destaquen les festes i la part antiga 
del poble, tot i que en Jordi opina que un lloc tan 
guapo com la Plaça podria ser més aprofitat. Hi 
podria haver més comerços, més activitats que 
ajudassin a donar més vida al lloc.
A poc a poc van integrant-se dins la vida del poble, 
sobretot participant de les diferents activitats que 
es programen des de la Biblioteca Municipal.
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Es cerca al·lota per fer d’Au pair (cangur) a Austria, que sigui 
responsable, agradable, i tengui mínims coneixements d’anglès o 
alemany. S’ofereix allotjament, menjar i sou. 
A partir de setembre. Telèfon de contacte: 666 944 898

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

Es lloga PÀrKING al carrer Germanies. Bastant am-
pli (hi caben cotxe i moto), porta automàtica. Preu 40 
euros (despeses de comunitat incloses). 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: 696 930 527 
971 88 61 82

Venc escopeta de 12, plana, 68 de canó, 2 i 3 estre-
lles. Preu: 200 euros. 666 680 056 / 666 245 124

Venc PIANO MArCA KAWAI. Model CX4 color negre. 
Perfecte estat. Preu 3.200 euros (afinaciò i transport 
inclòs). 678 758 062 (a partir de les 17 hores).

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

Home s’ofereix per fer JArDINS I COrrALS NETS, 
a 7,50 euros l’hora. Telèfon: 685 676 251

Es ven moto custom, Kawasaki Vulcan 800 matrícula 
(només 16.000 kilòmetres) molt bon estat, blava i 
negra amb extres. Preu: 5.200 euros. 617 787 342

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 lloga 1r PIS, A ESTrENAr. 2 habitacions, màxim 
dues persones. Telèfon: 630 98 40 61.

celler: 
Vins Can Novell

denominació: 
sense 
denominació

tipus de vi: 
negre envellit, de 
6 a 8 mesos, en 
bótes de reure 
americà i francès. 
Anyada de 2005.

graduació: (% 
vol.) 13,5

Varietats: sirà 
(60%) i merlot 
(40%)

Fase visual: color 
negre molt intens 
i brillant.

Fase olfactiva: 
equilibris entre 
sa fruita molt 
madura i sa 
criança en 
bóta. Intensitat 
aromàtica mitja.

Fase gustativa: potent, complexe, sabrós, 
concentrat. Amb molt de cos. Persistent, amb un final 
llarg que fa sa boca neta. 
Amb un punt de carbònic.

Suggeriment: un vi distint i a la vegada molt nostre. 
No apte per a gent d’idees fixes.
Ideal per a tot tipus de carns vermelles i cuinats.

preu: 5 euros.

ingredients (per a 4 persones)
200 grams de iogurt desnatat
2 pomes
2 cullarades de mel
1 cullarada de suc de llimona

preparació
Pelau les pomes i tallau-les en quarts, retirau els cors 
i ratllau-les.
Posau-hi el suc de llimona i mesclau-ho ben mesclat.
A continuació, heu batre el iogurt amb la mel dins un 
recipient.
Afegiu-hi les pomes i remanau-ho tot.
Deixau-ho refrigerar dins la nevera durant 30 minuts i 
després ja ho podeu servir.

Nota: la poma afavoreix l’eliminació de líquids 
corporals, sient molt adequada en casos d’obesitat.
Pel seu contingut en cistina, arginina i àcid màlic, 
resulta ideal en qualsevol dieta d’aprimament.

postres de iogurt i pomes

è

l o c a l
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Miquel Àngel Vidal
“Finalitzen els actes en commemoració de Llorenç Moyà”

L’any Llorenç Moyà, XXV Aniversari 
de la mort, arriba al punt de 
la meta, rere una cursa que 
s’iniciava oficialment el 10 d’agost 
i es prolongarà a 10 de febrer 
amb la clausura de l’exposició 
commemorativa. Per a una 
interpretació de l’esdeveniment, del 
passat al futur, venia com anell al dit 
l’opinió de Miquel Àngel Vidal, que 
ens ha servit completes i amables 
respostes. 

MIQUEL ÀNGEL VIDAL (Binissalem, 
1962), llicenciat en Filologia 
Hispànica i professor d’institut, 
ha publicat les novel·les El batec 
de la fosca (Quaderns Crema, 
2001; reeditada per MDS books/
Mediasat, 2004), L’escriptora 
de bestsellers (Bromera, 2003), 
i Encara que sents com creix la 
nit (El Gall, 2005), els aplecs de 
contes Distàncies curtes (Lleonard 
Muntaner, 2003), Cal·ligrafies 
agòniques (Perifèric, 2004) i La 
mesura de les coses (Proa, 2005), 
l’obra de teatre El conyac de 
Voltaire (El Gall, 2004), i el recull 
d’articles El fill del segle (Can Sifre, 
2006). També ha tengut cura de 
l’edició i estudi de les Memòries 
literàries (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2004), Hispània 
Citerior (Hora Nova, 2006), El 
fogó dels jueus (El Gall, 2006) i 
Panegírics blancs (Moll, 2006) 
de Llorenç Moyà. Ha col·laborat 
a diversos diaris i revistes i és 
columnista setmanal d’Ultima Hora.

clar, concís i complet, com val 
a descriure la teva comesa en el 
25è aniversari de llorenç Moyà?
Quan na Polita, la regidora de 
cultura, fa devers un any, em 
va proposar formar part d’un 
equip de gent per organitzar els 
actes en commemoració del 25è 
aniversari de la mort de Llorenç 

Moyà, m’hi vaig implicar totalment. 
He participat activament en 
gran part dels actes que s’han 
organitzat, sobretot en el cicle de 
conferències, en l’edició de les 
obres de Moyà, El fogó dels jueus 
i Panegírics blancs. També he fet 
un guió cinematogràfic per a un 

documental, però encara no s’ha 
començat a rodar.

penses que hi ha hagut equilibri 
entre l’impuls de les institucions i 
l’interès popular?
Sí i no. Pens que des de la 
regidoria de cultura s’ha fet 

una feina importantísima i que 
la gent ha respost molt bé a 
alguns actes, però a d’altres 
la veritat és que la resposta ha 
estat decebedora. Supòs que els 
mitjans de comunicació tampoc 
no han ajudat massa. De fet, 
alguns esdeveniments han passat 
completament inadvertits. En 
aquest sentit pens que la premsa 
no ha estat justa amb Llorenç 
Moyà si ho comparam amb el 
ressò que se n’ha fet d’altres 
autors, com Pere Capellà o Damià 
Huguet, l’obra dels quals, tot i ser 
important, no està per sobre de la 
de Moyà.

Una pregunta capciosa, ho 
confés: opines que us ho heu 
passat més bé que ningú els 
organitzadors?
No. Ha estat una feina molt 
dura. Quan s’organitzen aquests 
esdeveniments la gent només 
veu la punta de l’iceberg. La feina 
feixuga i difícil queda oculta.

al teu parer, a l’hora de recollir 
els fruits de l’homenatge, quins 
hi trobam, de més preciosos, a la 
panera?
Sobretot mantenir el record de 
Moyà i la seva obra. Ajudar a 
recuperar l’escriptor més important 
que ha vist néixer el nostre poble. 
Ell va fer molt per Binissalem i 
just és que el poble, ara, li hagi fet 
aquest reconeixement.

Són, aquests homenatges, útils 
de bondeveres per estimular a 
llegir els autors, en Moyà per 
exemple?
Vull creure que sí. De fet, conec 
algunes persones que no havien 

llegit a Moyà i ho han fet a causa 
d’aquestes celebracions i gairebé 
tots han quedat sorpresos de la 
seva qualitat literària.

de tota la campanya, quina 
avaluació n’heu fet, si és el cas?
La veritat és que això depèn de les 
expectatives de cadascú. No sé 
l’ajuntament quina avaluació n’ha 
fet. Però jo crec que els actes han 
estat molt dignes. Pensau que han 
col·laborat en les commemoracions 
personalitats com Josep Massot 
i Muntaner, Gabriel Janer Manila, 
Antoni Vidal Ferrando i molts 
d’altres.

Hi ha res de Moyà que fóra 
d’actualitat, és a dir, per a avui 
mateix?
A mi em sembla que tot és 
d’actualitat. La literatura està 
per sobre de les modes. La 
vigència d’un autor depèn de la 
seva solidesa i qualitat no del 
moment en el qual la va escriure. 
És La divina comèdia una obra 
d’actualitat? No, si reduïm la 
literatura a un tema d’actualitat; i sí, 
i molta, si l’analitzam com la visió 
que el Dant tenia de la seva època i 
de l’ànima humana.

Heu descrit amb detall les 
influències que Moyà ha rebut 
(barroc, escola Mallorquina, 
generació del 27...). Què se’n 
pot afirmar, tanmateix, com a 
influïdor?
Hem de reconèixer que pocs autors 
s’han confessat deutors de Moyà. 
Crec que els únics que ho han fet 
de manera oberta són Àngel Terrón 

i Vicenç Calonge. Tanmateix el gust 
de Moyà per combinar un lèxic 
culte amb expressions populars, els 
arcaismes i els mots genuïns, crec 
que d’una manera o altra ha influït 
en molts dels poetes mallorquins 
contemporanis.  

Heu aportat informació profusa 
del missèr com a poeta, autor 
dramàtic, dinamitzador de la 
cultura i amfitrió d’intel·lectuals. 
Quin espai tendria la prosa?
La prosa és la part més 
desconeguda de l’obra de 
Moyà. També s’ha de dir, per ser 
objectius, que amb certa justícia. 
Ell no era un bon prosista. Si de 
cas, els resultats són dignes, però 
en absolut excepcionals. Crec que 
l’única obra en prosa que està a 
l’alçada de les seves millors obres 
de teatre i reculls de poemes és 
l’aplec A Robines també plou.

Sigues benèvol, si et plau, amb 
mi, però just: ¿vols referir-te a 
alguna qüestió adient que no t’he 
formulat?
M’agradaria destacar, pel qui tengui 
algun interès en apropar-se a l’obra 
de Moyà, que hi ha dos tòpics que 
seria convenient desterrar. Un és 
la visió de Moyà únicament com 
un poeta barroc, apologista de 
sants i de la Verge. Ell va fer també 
una poesia crítica i intimista tan 
important o més que l’esteticista. 
Al meu parer Polifem, Hispania 
Citerior, Presidi major o I tanmateix, 
pallasso... són tan interessants 
o més que el Via Crucis o el Flos 
sanctorum. I ja no parl de La 
posada de la núvia que em sembla 
una de les obres menors de Moyà. 
El segon, la preeminència de 
la seva poesia sobre el seu 
teatre. A mi em sembla que és 
un extraordinari autor dramàtic. 
Possiblement un dels més 
importants del segle XX en la nostra 
llengua. Crec que tant les seves 
tres obres més importants, Fàlaris, 
El fogó dels jueus i Joanot Colom, 
així com el seu teatre popular el 
situen en línia capdavantera dels 
nostres dramaturgs.

Entrevista: Joan Escanelles

“Llorenç Moyà va fer 
molt per Binissalem i 
just és que el poble, 
ara, li hagi fet aquest 

reconeixement”

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

el casal, de 
contínuum
A Can Gelabert 
és encara viva la 
commemoració 
d’aniversari  
sobre la figura 
de Llorenç Moyà, 
a pocs dies 

de la total clausura. recordam 
que l’exposició “SÓC BAIX I 
GrISENC” roman a disposició 
del públic fins al 10 de febrer. 
Aleshores, mig any després de 
l’esclafit, s’hauran acomplert les 
solemnitats en record del poeta, 
dramaturg i animador cultural 
binissalemer.
 El mateix dia, es clausurarà 
l’exposició de quadres i figures, 
obra de Josep Maria Alaminos.

la gestió de l’eMMb
On, en canvi, sí hi ha hagut 
novetats és a l’Escola de Música.
Segons fonts municipals, després 
que una inspecció en una Escola 
de Música d’un altre municipi 
produís una onada d’inspeccions 
a moltes altres escoles musicals, 
això condicionà que des de la 
Conselleria d’Educació es decidís 
que totes les escoles tenguessin 
assegurats als seus professors.
 Vist això, el consistori optà 
per convocar un concurs per a 
empreses interessades en fer-se 
càrrec de la gestió, sobretot per 
comoditat i agilitat a l’hora de 
contractar professors, en cas de 
baixes o substitucions i d’altres 
temes de caràcter intern.

Així idò, ara és l’empresa 
MUSIDIVErSITAT la que gestiona 
l’Escola. Una escola que d’ençà 
d’aquesta nova etapa ha sofert 
molts canvis d’horari, ja que 
alguns professors s’han donat 
de baixa, n’han entrat de nous, 
etc., fets que hauran afectat a 
l’alumnat.
De totes formes, la Directora 
continúa sient Elena Sureda i la 
Cap d’Estudis, Antònia Alomar, 
qui realment organitzaran tota 
l’activitat.
A hores d’ara uns 20 professors 
imparteixen classes musicals, en 
un projecte que està dotat amb un  
pressupost, d’aproximadament, 
uns 80.000 euros.

Texte “la gestió de l’EMMB”: J.Pons

J. Escanelles

la Veu interior

Qui ens pot oferir certesa
del principi que encara roman
i de la fi del principi cert?

Un misteri es desperta,
una llança freda em travessa,
uns rostres per a sempre
a la memòria,
una imatge que apareix de tant en 
tant,]
un dubte que mai no s’acaba.

La por de tenir por ens apropa,
inevitablement, a la CONDICIÓ 
HUMANA]
d’un arrelat suplici d’ençà que 
l’home] 
és home.

Absurd és una paraula absurda
en aquest MÓN DE FICCIÓ.
Hi ha mots que ressusciten
d’entre la pols de l’oblit.

Temps i sempre més temps.
L’espai vol ser miratge ornat
amb roses multicolors
i esperança tenyida de record.

&

Fragment del poema 2La veu interior”, 
pertanyent a l’obra “La veu del silenci” 
del poeta llosetí, Pere Joan Martorell, qui 
recentment ha resultat guanyador del premi 
“Joan Alcover” de poesia.

concert del grup 3X4
El 3x4, grup dirigit per Antònia 
Borràs, ha fet una actuació 
commemorativa de Mozart. 
Així, el 28 de gener, actuaven 
dins l’església parroquial de 
Binissalem, amb la devoció del 
públic, que respon a l’expectativa 
guanyada. El cor responia amb 
un programa selectiu de peces 
profanes i religioses, entre les 
quals una selecció del requiem, 
que produïa emocions intenses i 
especials, tant en l’auditori com 
en els protagonistes. És just 
constatar l’actuació de l’organista 
Bartomeu Manresa i, com a veus 
solistes, de Catalina Borràs, 
soprano; Francisca Borràs, 
contralt; Antoni Pons, tenor, i 
Jacob Pérez, baix.

concerts a cas cabrit
El cafè Cas Cabrit continúa amb 
la seva dinàmica d’organitzar 
concerts. Així, per aquest 
diumenge dia 28, a partir de 
les 20 hores, hi ha programada 
l’actuació del grup La Vereda.
Ja dins el mes de febrer, el 
diumenge dia 11, serà el grup 
Lady Vinil qui ofereixi una 
demostració de peces de Swing i 
Jazz.

c u l t u r a

Nora dorian i Jordee 
ayuso a eVeNto

A la Galeria Evento, de 25 de gener 
a 7 de febrer, comptam amb una 
doble presència d’artistes joves, si 
bé consagrats en l’ofici, ambdós 
residents a Mallorca. Es tracta de 
la romanesa Nora Dorian, que ja 
havíem conegut d’expositora a la 
mateixa sala, en una col·lectiva 
el darrer maig, i l’argentí Jordee 
Ayuso. 

Nora Dorian hi participa amb 8 
quadres selectes que denoten 
profunditat de pensament i domini 
de recursos tècnics i creatius, amb 
capacitat de commoure. Jordee 
Ayuso diversifica els gèneres, 
abraçant xilografies, quadres i 
cartells, i combinant l’acrílic amb 
el collage, la fotografia de fons i 
l’escriptura sobreposada. Tot plegat 
revela un autor en fase prolífica de 
creixement.
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iNtrodUcció 
Segons les estadístiques, el 2% 
de la població infantil i juvenil és 
superdotada; les seves capacitats 
intel·lectuals i creatives estan 
per sobre de la mitja. Aquests 
alumnes, per tant, necessiten una 
resposta educativa específica, sols 
així podran veure satisfetes les 
seves necessitats (intel·lectuals, 
psicològiques i socials) i 
s’afavorirà la seva integració, 
sense dificultats, en la societat.  

deFiNició
A la literatura especialitzada 
trobem la següent classificació. 
Els nens/es superdotats són 
aquells que presenten un nivell 
de rendiment intel·lectual superior 
en un ampli ventall d’aptituds i 
capacitats. 
Els nens/es talentosos són 
aquells que mostren habilitats 
específiques en alguna àrea molt 
concreta i el seu rendiment en 
la resta de matèries acostuma a 
estar dins la normalitat. Ex: podem 
parlar d’un talent matemàtic, d’un 
talent musical, d’un talent esportiu, 
etc. 
Els nens/es precoços són 
aquells que mostren qualitats de 
superdotació o de talent a edats 
primerenques i que posteriorment 

poden o no mantenir aquesta 
diferència significativa respecte el 
seu grup d’edat.
Els genis són aquelles 
persones que degut a les 
seves excepcionals capacitats 
intel·lectuals i creatives han produït 
una obra important per a la cultura 
on viuen i que la societat reconeix 
i exalta. 
Moltes vegades els nins/es poden 
ser considerats com a superdotats 
simplement perquè tenen un bon 
rendiment acadèmic i el que ocorr 
vertaderament és que són nins/es 
molt estimulats.

caracteríStiQUeS
Solen ser nins/es amb una 
elevada curiositat per allò que 
els envolta, forta implicació en 
tasques que són del seu interès, 
obtenció de bones puntuacions i 
normalment sense massa esforç, 
aprenen fàcilment, autocrítics 
i molt perfeccionistes, etc. Les 
seves preferències i interessos 
els porten a integrar-se en un 
grup d’edat més gran, mentre 
que la seva maduresa física i 
afectiva l’aproximen als nins/es 
de la seva edat. Això provoca 
un desfasament social, que en 
extrem, pot portar-li dificultats. 

detecció
El tutor/a (amb la conformitat 
dels pares) sol·licitarà a l’equip 
d’orientació educativa que 
dugui a terme l’avaluació 
psicopedagògica:
 
1. proves psicomètriques. Els 
nens/es superdotats tenen un 
quocient intel·lectual superior 
a 130 i els nens/es amb altes 
capacitats obtenen un QI d’ entre 
120 i 129. 

2. valoració d’altres aspectes; 
per exemple: l’aptitud escolar, el 
pensament creatiu, l’expressió, 
les capacitats psicomotores, les 
habilitats socials, etc.

Mite
Ser superdotat no és garantia 
d’èxit escolar. Hi ha un tant per 
cent de nens/es superdotats que 
destaca, un altre percentatge 
que passa inadvertit i un altre 
que fracassa escolarment. En 
la majoria dels casos no hi ha 
una relació entre el QI i l’èxit 
escolar o professional, ja que per 
a garantir aquest èxit, i sobretot 
el professional, intervenen 
altres paràmetres igualment 
importants com són els aspectes 
no intel·lectuals o de personalitat 
(habilitats socials, motivació, etc...)

iNterVeNció
La superdotació s’inclou dins 
el diagnòstic d’alumnes amb 
Necessitats Educatives Especials; 
això implica que se’ls ha 
d’adaptar el currículum a les seves 
necessitats. Les intervencions 
solen estar encaminades a 
introduir modificacions en la 
profunditat i l’extensió dels 
continguts acadèmics i també 
en la metodologia de treball. Les 
principals estratègies d’intervenció 
educativa són tres: acceleració, 
agrupament i enriquiment; 
cada una d’elles té avantatges 
i inconvenients. Consulteu les 
dubtes que tingueu com a pares 
i/o educadors. 

Anabel González Vallès, 
Tècnica Educativa

de l’Ajuntament de Binissalem

el MóN de l’edUcació
Coneguem una mica més... “la superdotació”

E D U C A C I Ó  I  C U L T U R A

Novetats a la BiBlioteca

MiradeS de ciNe
Pot semblar exagerat afirmar que 
FICCIÓ, de CESC GAY, conté 
una de les històries d’amor més 
tendres que hagi pogut veure 
mai al cine. Potser l’apreciació 
té desmesura, però així ho vaig 
sentir tot sortint de la sala, i com 
que encara ara m’ho sembla, 
he de ratificar-la, a l’hora dels 
balanços anuals, com la meva 
pel·lícula del 2006. Si més no, és 
la història més tímida d’amor que 
mai hagi vist, feta bàsicament de 
cine pròpiament dit, adesiara mut, 
ple de gestos, mirades i silencis, 
és a dir, cine en estat pur. Els  
protagonistes bàsics d’una acció 
tan minsa demostren la seva vàlua 
justament per això, per la mímica 
que s’imposa en tot moment a 
la manca de verbositat de l’obra. 
Així, és molt lloable el mestratge 
en què Eduard Fernández, com 
un Ovidi Montllor reaparegut, 
condueix el personatge de creador 
en crisi, tan ben acompanyat, i 
casualment, per la novella Montse 
Germán –a la fotografia– de la qual 
no tens més remei que enamorar-
te, com ell, també tímidament. 
Els Pirineus de fons, com a tercer 
personatge nuclear del film, no fan 
més que remarcar la naturalitat 
del tan senzill com a bell 
conflicte argumental, on la relació 
fidelitat-infidelitat s’inverteix i 
l’espectador acaba sent del tot 
fidel a la infidelitat tan subtilment 
suggerida. La crisi creativa es 
resol finalment a partir de la 
contemplació, observació i reflexió 
íntima del creador: cine i res més. 
tgomil@ ... Nick Cave a la B.S.O.

concurs!!!
el llibre aMagat
Concurs adreçat a PúBLIC ADULT. 
Cada mes la Biblioteca 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 
fitxa 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 ha 
estat n’Antònia Fiol Mora. El llibre era 
La Celestina, de l’autor Fernando de 
Rojas.

2n llibre aMagat
Texte.
“Si de veritat els interessa el que vaig a 
contar-lis, el primer que voldran saber 
és on vaig néixer, com fou la meva 
infància, què feien els meus pares abans 
de tenir-me a mi i demés punyetes a 
l’estil de David Cooperfield, però no 
tinc ganes de contar-lis res de tot això. 
Primer perquè és un fàstic i, segon, 
perque als meus pares els donaria un 
atac si jo em posàs aquí a parlar-vos de 
la seva vida privada. Ells, per aquestes 
coses, són molt especials, sobretot el 
meu pare. Són bona gent, no dic que 
no, però d’esquitarells no hi ha qui els 
guanyi.”

llibres infantils
Princesas olvidadas o 
desconocidas.
Autora: Phillippe Lechermeier
N’Uga caparruda. Autores Maria 
Ferrer  i Dolors rosselló
a qui li agrada…?
Autora: Natasha S. rosenberg
de qui són,…?
Autora: Natasha S. rosenberg
Qui es la mare…?
Autora: Natasha S. rosenberg
on viu…?
Autora: Natasha S. rosenberg
els dinosauris són diferents. 
Autora: Aliki
els campions trapelles.
Autora: Corinne Dreyfuss
les deu gallines.
Autora: Sylvia Dupuis

Novel·les
inquisitio. Autor: Alfred Bosch
cara a cara con la vida. 
Autor: Eduardo Punset
la petita història dels tractors 
en Ucraïnès. 
Autora: Marina, Lewycka.
corsarios de levante. 
Autor: Arturo Pérez-reverte.
el candidato. Autor: Jorge Bucay
Un home de paraula. 
Autora: Inma Monsó
Las pequeñas memorias. 
Autor: José Saramago

activitats de febrer
· Dimecres, 14. A les 20.00h. 
contacontes per a adults: Las 
desparejas. A càrrec de Sandra 
rossi.

&

Horaris d’hivern de la 
biblioteca Municipal

De dilluns a divendres, de 16.30 a 
20.00 hores.
També dimarts i dijous, de 9.00 a 
13.00 hores.

c u l t u r a
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Antoni Pol

EfEmèridEs 
binissalEmErEs 
pEr a 2007

Al llarg del 2007, se compliran 
anys dels següents esdeveniments 
ocorreguts a la nostra Vila. Fa 

25 anys

• Que Binissalem registrava un cens 
de 5.154 habitants, dels quals 2.510 
eren homes i 2.644 dones. 
(31 desembre 1982)

• Que quedava constituïda la 
delegació local d’Alianza Popular. 
En el transcurs d’un sopar al Celler 
sa Vinya, Lluc Cladera era elegit 
president de la Junta Gestora. 
(26 novembre 1982)

• Que les campanes de l’Església 
repicaren mentre l’avió que 
transportava el papa Joan Pau II amb 
destinació a Espanya, sobrevolava 
Mallorca.

50 anys

• Que s’inaugurava el nou 
Cementeri, en terrenys de sa Vileta. 
El primer enterrament va ser el 
de Magdalena Munar Pons (a) 
Esmoladora. El segon, el de Jaume 
Martí Torrens el qual, durant el seu 
tercer mandat com a batle, havia 
començat les obres. 
(7 i 19 de febrer de 1957)

• Que Llorenç Moyà publicava 
“De bades, t’obren solcs els navilis, 
Ulisses”. És un recull de 40 tankas 
–estrofa d’origen japonès- de les quals 
transcrivim la referent a l’”hivern: 
ermini / al cim més alt i a l’ànima. / 
La brasa viva / del desconhort, reposa 
/ colgada dins la cendra.

75 anys

• Que se va estrenar el camp de 
fútbol de Can Fetis amb un partit entre 
el Binissalem i el Constància d’Inca 
que acabava amb un empat a zero 
gols. (1932)

• Que Miquel Nadal Fiol fundava 
les Bodegues Vins Nadal, adherida a 
la D.O. Binissalem des de 1996, i que 
continua amb tota vitalitat en mans 
de la mateixa família, sota la direcció 
tècnica de l’enòloga Esperança Nadal 
Galmés. (1932)

100 anys

• Que l’Ajuntament va regalar la 
sepultura nº 3 del Cementeri Vell a 
les Monges de la Caritat, presents a 
Binissalem des de 1850. 
(20 octubre 1907)

• Que a la Sala se discutia amb 
vehemència l’amplària que s’havia 
de donar al carrer d’Alaró, que se 
començava a urbanitzar, amb motiu 
de la concessió d’un permís a Pau 
Gomila, per construir-hi una casa. 
(1907)

150 anys

• Que el binissalemer Andreu 
Villalonga Llabrés fundava la 
Congregació dels Germans Terciaris 
de Sant Agustí, amb la finalitat, entre 
d’altres, de dedicar-se a l’elaboració 
de vi de missa. (1 juny 1857)

• Que naixia Mateu Morante Frau, 
militar participant en la darrera Guerra 
Carlina a favor d’Isabel II. Per mèrits 
de guerra fou nomenat general. 
Moriria el 16 de setembre de 1934. 
(6 abril 1857)

• Que les fontanelles de Morneta, 
prop del camí de Selva, rajaren 
a causa de les abundoses pluges 
caigudes. (15 març 1857)

&

les busques del calendari

les fulles del rellotge

c u l t u r a
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conte sobre la pau

Hi va haver una 
vegada un rei que 
oferí un premi a 

l’artista que pogués 
pintar el millor 
dibuix sobre la 

pau. Molts artistes 
ho intentaren. El 
rei va mirar tots 

els dibuixos, però 
només li van agradar 

realment dos, i va 
haver d’escollir 
entre ambdós.

Un dels dibuixos 
era un tranquil llac. El llac era el 
mirall perfecte on es reflectien 
i destacaven les muntanyes que 
l’envoltaven. A sobre, hi havia 

un cel blau amb plomosos núvols 
blancs. Tothom que va veure la 

pintura va pensar que era el dibuix 
perfecte sobre la pau.

L’altre dibuix també tenia 
muntanyes, però aquestes eren 
accidentades i pelades. A sobre 
hi havia un cel de tempesta del 
que queia la pluja i on jugaven 

els llampecs. Sota el costat de la 
muntanya baixava una escumós 
saltant. Això no semblava gens 

pacífic.

Però quan el rei 
va mirar el dibuix, 
va veure darrere 
del salt d’aigua, 
un petit arbust 

que creixia en una 
escletxa de la roca. 

A l’arbust, una 
mare ocell havia 
construït el seu 

niu. Allà, enmig del 
terrible impetu de 
l’aigua, asseguda la 
mare ocell al seu 

niu... pau perfecte.
Qui creieu que va guanyar el 

premi?
El rei va escollir el segon dibuix.

Sabeu per què?
El rei va explicar: “la pau no 
significa trobar-se en un lloc 

on no hi ha soroll, problemes o 
durs treballs. La pau significa ser 
enmig de totes aquestes coses i 
tenir, tot i així, calma al teu cor. 

Aquest és el veritable significat de 
PAU.

DIMARTS, 30 DE GENER 
DIADA NO-VIOLÈNCIA 

I LA PAU.

i n f à n c i a  i  a d u l t s
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

Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim menúS
i també menjar 
Per a endur-Se

· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta
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 Quin cor es pot resistir a aquesta balada d’amor? 

... el mateix Mick Jagger n’és un admirador

Concurs d’e.mails d’amor... Idò!

cessió d’espai
En el casal també trobaràs un 
espai per gaudir de la tranquil·litat 
per a estudiar i la infraestructura 
per exposar les teves obres d’Art  
(pintura, escultura, fotografia,...) i 
donar-li difusió.
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 
solució al teu problema.
Si ets jove (12 a 18 anys) i tens 
una iniciativa, Associació o 
qualsevol inquietud, et cedim un 
espai per a què puguis fer el que 
havies somiat.

tu tries!!!!
Vols fer un taller, anar d’excursió, 
anar de viatge o realitzar qualsevol 
tipus d’activitat i  el Casal no 
el proposa, idò 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

per a tots
taller de Montaditos
Divendres 2, de 18 a 19:30 hores.

Màscares Venecianes
Divendres 9, de 18 a 19:30 hores

taller de coctails
Divendres 25, de 18 a 19:30 hores

Projecció al casal
“El diablo se viste de Prada”
Dissabte 17, a partir de les 17:30h

1r concurs d’e.mails d’amor
T’has d’inscriure i recollir les 
bases del concurs al Casal
· 1r premi: 100 euros
· 2n premi: un sopar per a dues 
persones a l’Àtic Cuplé

els diumenges
torneig de dardos
Diumenge dia 11.

torneig de Pro-evolution 6 
Diumenge dia 18.

torneig de sing star
Diumenge dia 25.

per a majors 
de 14 anys
Play Back Pro-Viatge
Diumenge 4, a partir de les 18h, al 
teatre municipal.

sortida al cinema
Dissabte 10, a les 17h. Vine al 
Casal divendres 9 i elegirem peli. 

taller de massatges
Tots els dijous a les 18h. 
Heu de dur la vostra tovallola.

taller de dj’s
Tots els dimecres de 18 a 19:30h.

Dissabte dia 17 de febrer, a partir 
de les 20 hores. Hi haurà premis 
per a les disfresses més originals.

                             

j o v e n t

fesTA de 
cARnesToLTes 

traducció internàutica

CANÇONS
QUE HAN

FET HISTÒRIA

St
in

g
eVerY breatH YoU take

Every breath you take
And every move you make
Every bond you break,
Every step you take
I’ll be watching you

Every single day
And every word you say
Every game you play,
Every night you stay
I’ll be watching you

Oh, can’t you see?
You belong to me
How my poor heart aches
With every step you take
Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake,
Every claim you stake
I’ll be watching you

Since you’ve gone 
I’ve been lost without a trace
I dream at night, 
I can only see your face
I look around, 
but it’s you I can’t replace
I feel so cold, 
and I long for your embrace
I keep crying baby, 
baby please,

Oh, can’t you see?
You belong to me
How my poor heart aches
With every step you take
Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake,

Every claim you stake
I’ll be watching you

Every move you make,
Every step you take
I’ll be watching you
I’ll be watching you

cada Vegada QUe reSpireS

Cada vegada que respires
Cada moviment que fas
Cada vincle que romps
Cada passa que dones
Jo t’estaré mirant

Cada simple dia
I cada palabra que dius
Cada joc que jugues
Cada nit que et quedes
Jo t’estaré mirant

Oh, ¿ no ho pots veure?
Tu em pertanys
Com es dol el meu pobre cor
Amb cada passa que dones
Cada moviment que fas
Cada promesa que romps
Cada somriure fals
Cada reclam que tanques
Jo t’estaré mirant

D’ençà que te n’has anat 
He estat perdut sense un rastre
Somïi de nit, 
només puc veure la teva cara
Mir al voltant, 
peró no et puc substituir
Em sent tan fred,
i enyor la teva abraçada
Em mantenc plorant, nina, 
nina per favor,

Oh, ¿no ho pots veure?
Tu em pertanys
Com es dol el meu pobre cor
Amb cada passa que dones
Cada moviment que fas
Cada promesa que romps
Cada somriure fals

Cada reclam que tanques
Jo t’estaré mirant

Cada moviment que fas
Cada passa que dones
Jo t’estaré mirant
Jo t’estaré mirantEl	 seu	 nom	 artístic,	 Sting	

(agulló),	 és	 degut	 a	 que,	
en	 alguna	 ocasió,	 va	 tocar	
vestint	 una	 camiseta	 a	
retxes	 negres	 i	 grogues.	
El	 seu	 company,	 Gordon	
Solomon,	 li	 digué	 que	
pareixia	una	abella.	Després	
d’allò	 el	 començaren	 a	
anomenar	Sting.

 G
or

do
n 

M
at

th
ew

 S
um

ne
r

m ú s i c a
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Futbol	i	més	coses	
Alevins i Juvenils, els millors classificats

prebenjamins
Uns els tercers dels primers, 
elsdel Grup D –empatats amb els 
inquers Constància– i els altres, 
del Grup C, tercers per la coa. 
Però això sí, sempre és divertit 
veure un partit d’aquestes fieres!

benjamins
Diferent sort corren els equips 
Benjamins. Mentre els de Futbol 
7 van situats en una discreta 
onzena posició, els de Futbol 8 
són colíders, empatats a 33 punts 
amb l’Alcúdia. Deu ser que amb 8 
se juga millor?

alevins
Són la meravella d’enguany. 
Líders en solitari només havent 
perdut un partit, a casa, contra el 
Sant Joan, per 1 a 2. Tot pareix 
indicar que, si no es confien, el 
campionat és a prop.

infantils
Ja ho dèiem fa dos mesos. A 
l’equip Infantil li toca passar 
un any complicat. Però no tot 
s’acaba aquí. Són jugadors que 
acaben d’entrar en el futbol, i a 
pesar de ser colistes de grup, ara, 
allò important és aprendre. Tot i 
que les possibilitats d’agafar el 

quart classificat són moltes, ja que 
tan sols els separen dos punts. O 
sigui una victòria.

cadets
Ben enmig de la taula 
classificatòria es troba situat 
l’equip Cadet entrenat per Bernat 
Armijo.
Amb 6 derrotes, 4 victòries i 3 
empats, l’equip compta amb 15 
punts i està lluny dels tres primers 
classificats, cosa que fa preveure 
que d’aquí a final de temporada 
es pot anar jugant amb certa 
tranquilitat, mantenint la categoria 
i provant jugadors.

Juvenils
Després que dimitís el seu 
entrenador, Miquel Llabrés, 
qui es feia càrrec de l’equip, 
provisionalment, eren Xesc Pol 
i Tomàs Salom (coordinador del 
futbol base) fins que el club trobàs  
substitut, cosa que no aconseguí 
en les tres o quatre setmanes 
i això provocà, novament, la 
dimissió dels dos tècnics.
A pesar dels handicaps, el darrer 
partit disputat a casa, davant la 
Unió, acabà amb victòria local per 
2 a 0, i l’equip continúa en una 
bona 3ra posició.

Segona regional
Amb una jugada de llest, el 
davanter, Juanjo Ortiz, aconseguí 
salvar un partit que l’equip filial 
tenia pràcticament perdut davant 
el Lloret.
Després d’anar tot el temps 
per darrera en el marcador, el 
davanter robava una pilota al 
porter que semblava impossible i 
aquest es veia obligat a cometre 
penal. Seria l’1 a 1.
L’equip segueix en una –eterna– 
setena posició, amb 21 punts, ara 
ja un poc més enfora del tercer 
classificat, el Soledat, amb 42.

tercera divisió
Mes de baixes al primer equip.
El jugador binissalemer, Miquel 
Àngel Salas ha fixat per l’Atlètic 
Balears, després de veure com 
passaven les jornades i no 
semblava entrar en els plans de 
Bestard. De fet, no havia jugat 
ni cinc partits, i això encara li ha 
proporcionat la possibilitat de 
poder anar a un altre equip de 
Tercera Divisió.
Pitjor sort ha tengut en Cabot, qui 
sí havia jugat més de cinc partits i 
a qui li ha vengut molt de nou que 
li donassin sa baixa.
Ha fixat pel club del seu poble, el 
Bunyola, de Tercera regional.
El jugador Amorós també fou 
donat de baixa, tot i que pocs dies 
després tornava a ser readmès.
L’alegria d’aquests darrers mesos 
ha estat la incorporació de Toni 
Oliver, fins fa poc a les files del 
Villareal C.

J.Pons

El jugadOr dEl mES

Joan	M.	Vert	
Cadet	de	

segon	any.	El	
central,	manda	

a	la	defensa	i	
destaca	per	la	

seva	força.	
Un	gol	a	la	

seva	compta.

Onze	titular	de	l’equip	Cadet	que	jugà	contra	el	Son	Ferrer.

e s p o r t s



petanca
Manca de pistes 

Probablement, el fet d’haver 
hagut de jugar en unes pistes 
improvisades i que els jugadors 
desconeixen, ha influït molt en 
què el primer equip del Club 
Petanca, de Nacional, no hagi 
aconseguit els resultats esperats. 

De fet, queden cinc partits per 
acabar i tot fa preveure que 
s’haurà d’anar a la promoció pel 
descens.
També hi ha tengut molt a veure  
que els fitxatges que s’havien duit 
a terme no han donat el rendiment 
esperat.
En canvi, pel que fa a la l’equip 
de segona, les coses són ben 
diferents. Van situats colíders 
i entraran dins el Play Off per 
l’ascens. 
A destacar la bona campanya del 
jove Juan ramón.

e s p o r t s

bàsquet
les Júnior, un gran equip 

L’equip femení Júnior continúa 
sient el qui en millor forma està. 
Després de quedar invictes en el 
trofeu Serra, també han guanyat 
els dos primers partits de lliga. 
I tot gràcies a que funcionen 
molt bé com a conjunt, sense 
cap jugadora que destaqui molt 
respecte de la resta.

En canvi els Júnior masculí 
semblen haver tengut una baixada, 
ja que després d’haver començat 
molt bé la lliga, ara ja acumulen 4 
derrotes seguides.
Cal destacar la bona progressió 
del jugador Pep Munar, qui en 
el seu segon any de Cadet està 
aconseguint molts de punts i es va 
adaptant, de cada pic millor, a la 
categoria Sénior, amb qui va fent 
partits.

A la categoria cadet pareix que 
és on costa més aixecar el cap. 
Tant al·lots com al·lotes es troben 
a la zona baixa de la classificació.

l’infantil femení, després de 
guanyar de 21 punts al Sant 
Josep, ocupa una destacada 
segona posició, tot i que ara li 
toquen dos partits complicats.
Els al·lots perderen el seu darrer 
partit dins el Pla de na Tesa i van 
sexts classificats.

el Minimasculí guanyaren el 
seu darrer matx contra La Salle 
des Pont d’Inca i les nines 
descansaren el cap de setmana 
passat, organitzant un bon 
“dinarillo” al restaurant s’Olivera.

Pel que fa a les categories 
Sénior, tot sembla indicar que 
ells hauran de promocionar per 
no descendir mentre que ells 
quedaran situats a mitja taula.

L’equip	Minibàsquet	femení,	en	un	dinar.
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El passat 27 de gener es varen 
disputar les primeres partides del 
campionat de tennis des raiguer, 
aquest any, per cert, amb un gran 
augment de participants.
Els pobles que hi prenen part són: 
Poliesportiu Mateu Canyelles 
(Inca), Lloseta Escola de Tennis, 
Tennis Club Binissalem, Consell 
Escola de Tennis, Alaró Escola 
de Tennis, Santa Maria Egalite, 
Marratxí Set Ib.
Aquest campionat, dirigit per 
Miquel Àngel Lladó, compta amb 
el patrocini de S’Institut d’Esports 
i està adreçat a nins i nines de 
les escoles de tennis de les 
categories benjamí, aleví, infantil i 
cadets. 
Les partides són d’una hora i se’n 
juguen tres: dues d’individuals i 
una de dobles.
Degut al gran augment d’alumnes 

de les escoles de tennis, i també 
a que hi ha més participants 
que l’any passat, el campionat 
enguany s’allargarà fins el mes de 
juny.
Pel que fa als nostres 
representants del Tennis Club 
de Binissalem, cal recordar que 
tengueren un bon debut a la 
competició contra l’Escola de 
Tennis de Consell. Així, en Miquel 
Pol començà el campionat amb 
una victòria per wo, ja que el seu 
contrincant no es va presentar. 
En Llorenç Siquier va perdre la 
seva partida d’individuals; i la 
parella formada per Cristian Lama 
i Sergi Horrach guanyaren la 
partida de dobles.

lladó Sportennis
Per altra part, dins el mes de 
desembre i fins a principis de 
gener, es va celebrar el II torneig 
Lladó Sportennis, amb gran éxit 
de participació. 
Aquest torneig esta adreçat a gent 
no federada i en el qual no poden 
jugar monitors, professors, etc.
El torneig es va disputar amb 
la categoria d’absolut masculí 
(individuals i dobles).
A la d’individuals quedaren com a 
semifinalistes els binissalemers,
Chema Pol i Jaume rosselló, i 
la final la disputaren els també 
binissalemers, Jaume Bestard i 
Toni Pizà, guanyant aquest per un 
6-3/6-2.
En dobles quedaren com a 
semifinalistes, Juanma Macias/ 
Jaume rosselló i Pep Vicens /Pep 
Abrines. La final la disputaren 
les parelles formades per Toni 
Pizà/Toni Abraham i Andreu Moyà/ 
Andreu Bestard, guanyant aquests 
darrers per un 6-1/6-2.
El torneig acabà amb un sopar de 
germanor al Bar Can Miquel, on 
es féu l’entrega de trofeus.

Tennis	Club	Binissalem
Comença el campionat des Raiguer

l o c a l

Guanyadors	i	finalistes	individuals. Guanyadors	i	finalistes	de	dobles.
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el millor producte d’assistència sanitària en el mercat assegurador:

· Totes les clíniques: Femenia, Juaneda, Palmaplanas, Rotger i Miramar
· Es respecten les carències d’altres assegurances
· Sense copagament
· Quadre mèdic molt ampli i de gran qualitat
· Pròtesis cobertes sense limitació de suma
· Cobertura dental amb empasts.

ToT AIxò des de 40 euRos mensuALs. 
 
Vine i informa’t 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
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Morfomedicina
Per què engreix? 

Estàs preocupat 
pel teu aspecte. 
Cada matí tries la 
roba que millor et 
queda i rebutges 
totalment 
aquelles peces 
que desfiguren 
el teu aspecte 

o posen en evidència aqueixes 
formes que no es corresponen 
amb el prototip de cos que 
defineixen els cànons avui en dia.
Idò com tu, tothom.
I és evident que la primera 
preocupació no sol ser el tamany 
muscular sinó el tamany “lipidito 
(o michelins)”.
Com acumules aquesta grassa? 
L’estàs posant a la teva cintura? A 
la teva cadera? Sí, ja te n’ahuràs 
adonat que la grassa té vàries 
possibles ubicacions. Ens queda 
qualque esperança?
La grassa acumulada a la part 
posterior del cos es correspon 
amb l’obesitat anomenada 
alimentària.
Apareix degut a una ingesta 
calòrica alta i mantenguda. És 
una grassa dura, localitzada en el 
tórax, clatell i cara.
Per això, es podrà combatre amb 
una paulatina disminució de les 
calories de la nostra dieta.
L’obesitat abdominal (el típic 
cerveser panxerut i de cames 
primes), està relacionada amb 
problemes cardiovasculars.
Apareix en relació a males 
digestions per deficiències en el 
fetge i pàncrees.
En la dona sol ocórrer quan es 
pateix restrenyiment sever.
Solució: disminuir la quantit de 
carbohidrates complexes, cercar 
els de menor índex glicèmic i 
utilitzar suplements que ajudin a 
regular la insulina.
Per al restrenyiment, la més 
senzilla de les solucions –i que 
em perdonin els fabricants de 
laxants– és menjar un kiwi madur 
abans de l’esmorzar i un tassó 
gran d’aigua abans del berenar si 
no resulta suficient.
Quan la grassa abunda a la regió 
dels “michelins”, als laterals de la 
cintura, tan freqüent en els homes, 

es tracta de l’obesitat sedentària.
Qualsevol tipus d’entrenament, 
tant aeròbic (cardiovascular) com 
anaeròbic (peses amb càrdio amb 
intervals) pot ser útil.
Les obesitats circulatòries són 
típiques femenines.
Quan és per debilitat capil·lar, 
la grassa es localitza en cames 
i braços, en forma de bóta, i la 
dona no tolera bé el fred.
Quan afecta al sistema nerviós 
es localitza a les cames, i sol 
empitjorar amb els embarassos.
La limfàtica també afecta a 
les cames, però és dura, llisa i 
no s’altera amb els canvis de 
temperatura.
Són difícils de tractar, ja que són 
deguts a l’alimentació (tot i que 
poden empitjorar amb el consum 
d’alcohol, tabac, sucre, etc.,). 
Aquí hi té molt a veure l’aspecte 
hereditari (el sistema circulatori de 
la mare).
L’exercici pot ajudar a millorar 
un poc. Per a millorar la 
circulació, drenatges limfàtics 
i descongestius del fetge i de 
l’intestí.
Ingerir manco calories, en aquest 
cas, pot ser molt perjudicial, ja 
que la dona té un organisme 
preparat per a la supervivència, de 
manera que respon en contra de 
qualsevol canvi al que l’haguem 
sotmès.
Menjar manco compensa amb 
un metabolisme més lent i una 
disminució en la capacitat de 
manejar les grasses com a 
combustibles. I així és!

Som un equip de persones unides 
per a oferir a TOTA la gent que ens 
rodeja, eines de què disposam per 
aconseguir un autèntic equilibri i 
definitiu benestar.

FRANCISCO PÉREZ POL 
Informació: 680 863 517

“Per al restrenyiment, 
la més senzilla de les 

solucions és menjar un 
kiwi madur abans de 
l’esmorzar i un tassó 

gran d’aigua”

Francisco Pérez

o p i n i ó

971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com
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no busque más a María por la cocina

weil abber so ist Majorca 

Miquel A. Barrios

o p i n i ó

¿Us heu fixat el 
que som capaços 
de fer per tal de 
no aprendre la 
paraula correcte 
en mallorquí? 
Sempre m’he 
demanat el per 
què d’aquest 

graciós costum d’inventar-nos 
les paraules, les construccions, 
la gramàtica...tot, per fer del 
mallorquí una llengua més nostra. 
Per norma general, els mallorquins 
no som uns boixos del purisme, 
més aviat tant se’ns fot. No fem 
un sol gerundi com cal i deformem 
els finals de paraula. Hem anat 
enverinant la nostra llengua amb 
els anys; el procés s’ha accelerat 
ara amb l’ajut dels instruments 
mediàtics. Hem adoptat el 
castellà quan no hem sabut la 
paraula mallorquina o quan ens 
ha fet mandra pensar. L’adopció 
del castellà –abans va ser a la 
força– ha fet que despulléssim 
el mallorquí de la tendresa que 
aleshores tenia. I ens ho hem pres 
amb humor.

Per no contrariar la bona fama 
que tenim de tranquilots, el fet de 
perdre punts autòctons en la parla 
ens ha fet guanyar un passotisme 
total en la llengua i hem tornat a 
inventar el castellorquí. Si abans 
esclafíem a riure en sentir un padrí 
parlar castellà –amb aquelles 
expressions tan bones com esto 
hase pardal– ara ens sembla d’allò 
més normal, inclús propi.

Quan volem remarcar la 
negativitat d’alguna cosa o quan 
ens oblidem d’una tasca que 
teníem pensat fer, automàticament 
passem a dir-ho en castellà. Així 
fem que l’altra persona entengui 
de seguida el mal de la situació. 
Per exemple, si passes una bona 
vetllada, dius que has passat un 
bon vespre. Si no pots dormir 
perquè el nen plora, dius quina 
noche m’ha dat s’al.lot. Per què 
noche i no nit? Perquè dient 
noche donem a entendre la vesant 
negativa del mot. Quan t’oblides 
d’alguna tasca que volies fer, com 
per exemple preparar l’arbre de 
Nadal a casa, dius aquell Ai Déu 
meu, no he fet s’arbol. Tothom sap 
dir arbre, però dient árbol, donem 
a entendre el descuit. Si fa un sol 
que pela el cul a les llebres, diem 
quina calorada! Si torna a ploure 
després d’un dia de sol direm quin 
tiempo que fa otra ves.  

El més divertit és quan algú tracta 
de corregir a qui diu árbol, tiempo, 

dat, ves i noche. Te miren amb 
cara d’esglai i te diuen allò de: és 
que a Mallorca es diu així. Arbre, 
temps, donat, vegada i nit és en 
català i a l’illa parlem mallorquí. 
És per esclafir, com bé us deia. 
Menció especial calen els que fan 
servir el castellà per adreçar-se als 
nens. I és curiós que els nens els 
entenguin perquè vivim amb un 
sistema d’ensenyament on als tres 
anys estudien anglès i fins als sis 
no comencen a estudiar castellà.

I què voleu, si no es posen 
d’acord ni els polítics? Un partit 
publica tot en català mal escrit; un 
altre amb les dates incorrectes i 
amb catalanades mal redactades; 
un tercer fa diaris en espanyol 
per a donar a conèixer les seves 
propostes de cara a les properes 
eleccions. Mentre, la nostra 
televisió autonòmica emet mig 
i mig, per allò tant modern que 
anomenem bilingüisme. Els hi 
falta només l’alemany. Com 
diríem aquí: da-li tiempo... A mi 
m’agradaria més que sortís un 
partit polític nou que tingués 
com a lema allò que cantava 
Madò Bàrbara Xipona de Lloret 
de Vistalegre: “No me mates con 
tomates / Mátame con baquelado 
/ No lo pongas en remoco / que a 
mi me gusta selado”.

reunió de pares i Mares d’alumnes
dimecres, 7 de febrer de 2007
Hora: 21.00h (en acabar la conferència del 
professor Artigal)
Col·legi Públic Nostra Senyora de robines

“Per norma general, els 
mallorquins no som uns 

boixos del purisme”

F. Bauçà M. Elías M. Ribas M. Mas B. Fiol M. Amengual B. Domènech F. Martorell J. Artigues

APIMA	DEL	COL·LEGI	
PÚBLIC	NOSTRA	SENYORA	
DE	ROBINES

A. M. Pons

benvingudes 
eleccions
És sorprenent la capacitat de 
reacció que tenen els polítics 
quan s’acosten les eleccions. 
Sense anar més enfora, la nostra 
escola, en qüestió de dies, ha 
passat de tenir un tros de terra 
sec a tenir un petit jardí de plantes 
autòctones i un espai on els nins 
podran aprendre a tenir cura del 
que sembrin. El miracle ha vengut 
de la mà del director general 
d’Agricultura i Pesca, Joan-Carles 
Torrens i Costa, que ha sabut 
agranar cap a casa, i del candidat 
a Batlia pel PP, Jeroni Salom, que, 
amb una sola reunió, accediren 
a transformar aquest espai. Feia 
estona que ho havíem demanat a 
l’Ajuntament però...

És fantàstic tenir ara aquest 
espai, i en donam gràcies, però 
no hauria estat molt millor que 
s’hagués solucionat el tema de 
les persianes que tanta falta ens 
fa? Fa anys que ens queixam 
del mateix, però ara pels uns, 
ara pels altres, ara per això, ara 
per això altra, la cosa arrossega. 
També hem de donar les gràcies 
a l’Ajuntament perquè, pel que 
sembla, abans de les properes 
eleccions tendrem la porxada 
promesa abans de les darreres 

eleccions. I gairebé segur, també 
just abans de les properes 
eleccions, es posarà la primera 
pedra, que no la darrera, de la 
nova ja petita escola.

Davant aquest panorama, seria 
fantàstic que cada any, no, cada 
mig any, o cada més..., hi hagués 
eleccions. Seria fantàstic que 
l’interès que demostren els polítics 
pels ciutadans es fes palès 
sempre com en aquesta època, al 
cap i a la fi, si són allà on són és 
gràcies a nosaltres, no?

Enguany sembla que el nostre 
municipi tendrà molts d’aspirants 
a batlia: els clàssics PSOE i PP, 
els persistents PSM que a la 
millor ara es diran Bloc, els fins 
ara Independents que ara són els 
Esquerra republicana de sempre 
i Unió Mallorquina que, de tant 
en tant, treu el cap, però, encara 
hi pot haver qualque sorpresa 
i compareix qualque partit 
nou. El que sens dubte estam 
esperant veure és el programa 
electoral de tots i cadascun d’ells 
i sobretot l’apartat d’educació. 
No ens bastarà veure per escrit 
que l’educació és un dels pilars 
fonamentals per a un o altre partit, 
sinó que volem veure punts ben 
concrets que donin resposta a 
les necessitats reals del nostre 
municipi en matèria educativa, 

perquè, encara que els polítics no 
s’ho creguin, a nosaltres com a 
Associació de Pares i Mares del 
Col·legi Públic Nostra Senyora 
de robines, només ens interessa 
el programa electoral educatiu 
públic que fan comptes de dur 
a terme i entri qui entri, surti qui 
surti, quedi qui quedi, exigirem el 
dret a una educació digna per als 
nostres infants.
 Volem els comptes clars del 
que està passant en educació, 
del que fan comptes fer i de com 
es farà. No volem saber les coses 
pels diaris, sinó directament dels 
qui mouen els fils en matèria 
educativa. Volem obrir un diàleg 
en temps real. Volem que se’ns 
informi, que se’ns consulti, 
que es tenguin en compte les 
nostres opinions, que se’ns digui 
obertament si ens equivocam i 
perquè, i que ningú no se senti 
atacat quan se li diu a ell. La 
nostra associació no ha dubtat 
mai a l’hora d’agrair les coses que 
s’han fet bé, com tampoc no ha 
dubtat a l’hora de denunciar les 
que no s’hi feien, i així ha de ser. 
Els pares no ens podem quedar 
mans aplegades quan es juga 
amb el futur dels nostres fills, com 
tampoc els polítics no ho poden 
fer quan és un col·lectiu tan gran 
com el nostre el qui els ha de 
valorar. Ara, senyores i senyors 
polítics tenen vostès la paraula!

o p i n i ó
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la petita edat de gel (i)
“Missatges de canvi climàtic”

L’intent d’entendre millor el 
clima és molt corrent entre 
nosaltres; el temps ens afecta a 
tots; a més, contínuament se’ns 
bombardeja amb missatges de 
“canvi climàtic”, que ens deixen 
perplexos i fins i tot aprensius. 
L’estudi del clima, que no és més 
que el comportament del temps al 
llarg d’una època, pretén ser una 
ciència, però sols tenim dades 
sistemàtiques del temps de uns 
150 anys enrere, escasses per 
tal de fer una anàlisi i molt menys 
prediccions fiables sobre els seus 
cicles. Aleshores, mentre la teoria 
apuntaria cap a l’adveniment d’un 
període de fred, les condicions 
actuals semblen constatar tot el 
contrari!
Alguns meteoròlegs estan  
recercant dades de més enrere 
que puguin ampliar els nostres 
coneixements. Un dels postulats 
és el de l’existència d’una Petita 
Edat de Gel entre 1300 i1850, 
després d’una època de calor 
anormal, i abans d’una altra 
època que s’estén fins als nostres 
dies, marcada per una notable 
inestabilitat en el temps, encara 
que els efectes especifics foren 
molt desiguals segons el lloc i 
moment. 
Per manca de dades 
sistemàtiques de temperatura, 
pluja o vent, els científics han 
recorregut a fets tan anecdòtics 
com el número de pintures amb 
neu, censos de cases de neu o 
rogatives per pluja, per contrastar 
amb fets l’avanç de les glaceres 
i el comportament dels rius. Així, 
el meteoròleg recluta l’ajuda de 
l’historiador. Ja està en marxa un 
ambiciós projecte internacional 
(CLIWOC) per digitalitzar la 
informació meteorològica 
continguda  en milers de “diarios 
de a bordo” d’Espanya, França, 
Holanda i el regne Unit, essent 
aquests la recollida de les dades 
meteorològiques més fiables d’ 
abans de 1850.
Els efectes de la inestabilitat 
climàtica de la Petita Edat de Gel 
són documentats a Mallorca i, finsi 
tot, a Binissalem existeixen 

escrits que relaten successos 
climatològics remarcables. El 
patiment causat per les neus, 
gelades i sequeres durant els anys 
1743-49 quedà reflectit pel rector 
Nadal Sabater, que fou reproduït 
a Ciutat en “El Cronicon de 
Mallorca” de Alvaro Campanar, on 
anota, per exemple, a l’any 1747, 
que “La cosecha de cereales de 
este año fué escasísima, pues 
se calculó en 100.000 cuarteras 
de trigo los que faltaron para 
el consumo ordinario de los 
habitantes de la isla”. 
Uns anys més tard, a la primavera 
de l’any 1780, el nostre infatigable 
rector escriu que “se Va patir Una 
Gran Miseria y falta de Blat ... El 
pá de Blat may se es Vist tan car 
...El Vi anava barato molt y axi 

Campa molta Gent en poch pa.”  
A “El Cronicon” nota del mateix 
any: “Abril 4 y 5.- Llovió tanto en 
el término de Pollensa que hubo 
necesidad de hacer rogativas 
implorando la terminacion de 
las lluvias.” Mentre, al mateix 
moment, “(Abril) 9.- Aniversario en 
la Seo en rogativa por necesidad 
de lluvia. Lovió del 12.”  Així 
s’il·lustra la dificultat d’interpretar 
les distintes manifestacions 
meteorològiques, com ja ho fa la 
dita sàvia del pagès “El temps és 
boig!” i així sembla encara també 
avui.
Els científics no han pogut 
identificar encara les causes 
d’aquesta Petita Edat de Gel. 
Alguns han insinuat que la 
mateixa despoblació provocada 
per la Pesta Negra del segle XIV 
causà un descens de l’activitat 
agrícola, la qual cosa contribuí 
als anys de fred, però avui en 
dia és creu més en la influència 
del sol, concretament a la 
manca d’una notable activitat 
solar durant aquests segles, i 
l’augment d’activitat volcànica que 
provocava l’emissió de cendres 
que bloquejaven l’entrada de 
radiació solar a l’atmosfera.

Antoni Gomila & Sheila Jagan
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“Per manca de dades 
sistemàtiques de 

temperatura, pluja o 
vent, els científics han 
recorregut a fets tan 
anecdòtics com el 
número de pintures 

amb neu”

Ferran bonnín
“In Memoriam” 

El 18 de 
novembre fou el 
darrer dia que 
vaig veure i parlar 
amb Ferran, 
com sempre es 
va interessar 
per les meves 
filles i pels meus 

néts, ambdós batejats per ell, i 
quedàrem en trucar-nos prest per 
dinar un dia junts i fer una bona 
xerrada.

Però això ja no fou possible. El 30 
jo estava de viatge i per un amic 
comú vaig assebentar-me de la 
seva mort, sobtada i discreta. 
Tal vegada el bon Déu li tingué 
en compte el seu desig de que 
preferia “morir dos anys abans 
que no pas dos dies després”, 
ja que “l’enutjaria molt ésser en 
algun moment un obstacle o 
destorbar”. D’aquesta manera 
no vaig poder complir l’obligació 
d’anar a despedir-lo al cementiri, 
i el que em sap més greu, el 
plaer de disfrutar d’una amigable 
conversa amb ell.

Ferran era, amb paraules 
d’antoni tarabini a “diario 
de Mallorca” (02.12.06), una 
persona  singular, i jo afegirïa 
que entranyable. Un cristià 
de soca-rrel, afable i alhora 
radical, d’idees molt clares però 
sempre disposat a discutir-les, 
convençut de la necessitat de 
que es “reformulin moltes veritats 
cristianes” per ser enteses avui. I 
que sofria. Sofria per la necessitat 

“d’inventar el futur”, reemprenent 
el procés obert amb el Vaticà II; 
sofria perquè tenia la impressió 
d’estar defensant “el tinglado” en 
comptes de defensar el regne; 
també sofria perquè l’horroritzava 
tornar-se un funcionari religiós.

En els set anys llargs en que va 
ésser rector de Binissalem, i duit 
pel seu caràcter inquiet i per les 
seves conviccions, va emprendre 
moltes accions, com és ara 
intentar que la parròquia fos una 
comunitat de comunitats; un cap 
de setmana a Santa Llúcia amb 
els matrimonis “històrics” –com 
deia ell– i un altre amb els joves; 
un curs de catequèsis d’adults; 
una bona empenta als Cursets 
de Cristiandat; misses en grups; 
assemblees al Teatre Municipal; 
intentà la catequèsis familiar; fou 
col·laborador constant d’aquesta 
revista “Arròs amb Salseta” amb 
la secció “Posant Salseta des 
del campanar” etc., etc. I ja per 
acabar, convocà una diada de 
reflexió el 24 de Maig de 2003 a 
Santa Magdalena del Puig d’Inca. 
Totes aquestes activitats, i moltes 
més, com és natural, no tingueren 
resultats espectaculars perquè 
aquests no sempre es fan palesos 
a primera vista, però sí que foren 
com una brusca suau que, sense 

espatllar res, deixa una bona saor.
recordo amb enyorança un 
grup de reflexió que formàrem, 
convocats per ell, unes 
quantes persones del poble per 
comentar temes d’actualitat, 
al voltant de la seva camilla, 
damunt la qual no hi faltava mai 
un Crucifix, com a brúixola que li 
marcava el nord.
 Era un gran lector, majorment 
obra religiosa, i estava al 
corrent de les darreres novetats, 
les aconsellava i també li 
agradava regalar-ne. A més “per 
desengrassar”, com ell deia,  
llegia novel·la.
 En el seu comiat, publicat en 
aquesta revista el juny de 2003, 
escrivia entre altres coses el 
següent: “... Em sent ja major, i 
em retir perquè estim Binissalem, i 
no vull que la Parròquia i tot el que 
ella significa envelleixin amb mi, 
em sentiria culpable...”. “Sabem 
que tots, un dia arribarem a la 
mort: ens convé aprendre a morir, 
començant per les coses que ja 
notam que ens superen...”.

El dilluns dia 4 de desembre 
celebràrem, a Binissalem, el 
funeral parroquial per l’etern 
descans de la seva ànima, i fou 
una manifestació multitudinària de 
dol. Descansi en pau!

Mateu Banús

o p i n i óo p i n i ó
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Jeroni Salom

el partit popular
Una alternativa de govern  

Amigues i amics;
com heu pogut 
comprovar molts 
de voltros, hem tret 
al carrer el segon 
número del diari 
“Endavant”, en el 
qual volem explicar 
la situació que 

viu actualment el nostre municipi, 
amb crítica constructiva i sense dir 
cap mentida ni cap insult. No és la 
nostra intenció crear cap clima de 
crispació; tan sols, arribar a totes 
les binissalemeres i binissalemers 
amb la intenció que coneguin el 
nostre punt de vista crític i de millora 
envers de la situació municipal actual 
que consideram com a deficient i 
millorable.
 Sorpresa mos donen les 
declaracions del nostre Batle a les 
pàgines d’aquesta revista, quan diu, 
entre altres coses, que ell no comença 
la campanya electoral perquè ha de 
“dedicar el temps a fer feina” (?) dins 
el nostre Ajuntament. Una de dues, o 
no ha planificat la feina amb temps 
i forma o l’ha planificada massa bé 
per arribar just a les eleccions. De 
fet, el PSOE local ja va començar la 
campanya fa temps posant dos sous 
més per a les regidores Maria Ferrer 
i Polita Crespí, i fent coincidir moltes 
inversions i obres just al final de la 
legislatura quan han estat mesos, i 
fins i tot anys, en espera.
 Una llarga espera per executar 
les obres de les pistes de tennis, 
una altra llarga espera per a la pista 
d’skate, el projecte del cementeri, 
el projecte del Camí de s’Aigua, 
la reforma del Passeig des Born i 

sa rectoria, la recollida de fems i 
la brutor dels carrers, els continus 
talls d’aigua i electricitat, la manca 
d’asfaltat adient de carrers i camins, 
la reforma del Camí de Pedaç, la 
reforma de la Plaça de l’Església, etc. 
Des del Partit Popular tenim tot el 
dret a demanar a la gent que tengui 
present tots aquests incompliments a 
l’hora de triar la gent que gestionarà 
els interessos del poble els propers 
quatre anys.   
 Si el sr. Batle ha d’obrir una oficina 
de desmentits, que hi posi personal 
suficient, que hi haurà feina. Si alguna 
cosa saben fer bé els del PSOE és 
preparar eleccions. Hem de veure 
amb quina estratègia demanaran el 
vot alguns membres del PSOE. 
 Per una part, la regidora de Medi 
Ambient mou tots els fils i mourà a 
totes les persones disponibles per 
arribar a unes eleccions amb la cara 
(del municipi) ben neta i apanyada, 
malgrat pengin altres indrets del 
poble. Per ventura convendria tenir 
preparat el darrer rebut de fems per 
si mos hi fan qualque rebaixa. 
El regidor d’urbanisme també ja ha 
marcat estratègies electoralistes 
i així ja ha començat a fer feina 
en modificacions de les normes 
subsidiàries del 93, una vegada haver 
deixat el poble en mans de l’inversor 
de fora vila que, després d’haver 
pagat les llicències corresponents, 

mos han canviat la fesomia del poble, 
ara és quan mos hi hem d’implicar 
tots i protegir el nostre Patrimoni i 
controlar el creixement.   
 Ara ja fa més d’un any que 
demanàrem a un Ple Municipal 
quines factures pendents de pago 
hi ha dins el nostre Ajuntament. La 
primera vegada mos contestaran 
que mos informarien detalladament. 
Darrerament hem tornat a fer la 
mateixa pregunta ja que no mos 
havien contestat i la resposta ha estat 
que hi ha molt d’interès per part de 
l’Equip de Govern de respondre i que 
convocaran una reunió aposta abans 
d’eleccions. Seguirem esperant 
aquesta reunió i moltes altres.   
 Per acabar, dir que el nostre 
entorn educatiu i esportiu està una 
vegada més d’enhorabona. El nostre 
reconeixement a la binissalemera 
rosa Morey rosselló, com a bona 
estudiant pel premi aconseguit per 
l’Aprofitament Acadèmic Excel·lent 
2005-2006. 
I la titulació de COACH pel director del 
Tennis Club Binissalem Miquel Àngel 
Lladó demostra una vegada més 
les seves inquietuds per aprendre 
i estar més al dia en aquest esport. 
Un aprenentatge que el qualifica 
encara més a ell però sense dubte 
ens assegura que tenim els nostres 
esportistes en bones mans.
A tots dos, ENHOrABONA.

o p i n i ó
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Sempre hi ha obres en marxa
i el  darrer any també n’hi ha d’haver

Des de que tenc 
responsabilitats 
municipals un 
dels problemes 
que més 
m’afecten quan 
es produeixen,  
són els del 
subministrament 

d’aigua. 
record els inicis dels 90 com si 
fos ara, les gestions i la angoixes, 
tant meves com del responsable 
d’aigües i del Batle,  quan el 
nostre poble patí la manca d’aigua 
durant setmanes. En aquells 
temps es varen assentar les bases 
que conformen el sistema actual 
del servei d’aigües. 
Es firmaren convenis amb 
Emaya que asseguraven el 
subministrament, a la vegada que 
es construïen nous pous a Ca 
n’Arabí. Dic això perquè quan el 
passat dilluns 15 de gener vaig 
rebre una telefonada  –jo era a 
Tirme per un tema de fems– i 
m’anunciaren que el segon pou 
de ca n’Arabí tenia problemes i 
que la canonada d’Emaya estava 
greument avariada, vaig creure 
reviure els mateixos moments 
abans esmentats. Me vaig posar 
immediatament en contacte amb 
els Tècnics, Direcció i amb la 
Presidenta de Emaya (precisament 
quasi les mateixes persones dels 
90) i malgrat la importància del 
problema les solucions varen ser 
ràpides i efectives. 
Aprofit per agrair-los l’estreta 
col·laboració mantinguda durant 
els darrers dies, com també als 

actuals responsables municipals 
del proveïment  d’aigües.

El mal moment havia passat 
i és quan me n’adon de dues 
evidències: la primera, de la 
importància de mantenir bones 
relacions institucionals i també 
personals amb tothom, sigui quin 
sigui el color polític. A vegades 
pot ésser no s’entengui o fins i 
tot es critiqui una política poc 
bel·ligerant, però a més que 
el meu caràcter impossibilita 
l’enfrontament sistemàtic, crec 
que les Institucions i els ciutadans 
estan per damunt d’interessos 
de partit. De l’enteniment surt el 
profit, com en el cas de l’aigua 
queda ben demostrat. Per un altre 
costat és evident també que les 
obres provoquen molèsties, però 
a la vegada es fan per millorar 
els serveis. En són un exemple 

les obres de millora de la xarxa 
d’aigua. La connexió feta aquest 
estiu entre el dipòsit del Polígon 
i la xarxa del poble, ens permet 
poder subministrar-nos en cas 
necessari exclusivament de la 
canonada d’Emaya. 

I ja que tocam el tema de les 
obres diré que és estratègia 
electoral assegurar que s’aprofita 
al final del mandat per executar 
obres. Aquesta tàctica es pot 
entendre però no la comparteixo, 
perquè podem observar que 
sempre hi ha coses en marxa 
(Pavelló, Centre de Dia, pluvials, 
carrers, Institut, Escola de 
Ses Nines, etc) i que el  darrer 
any també n’hi ha d’haver. 
L’Ajuntament no té recursos 
inesgotables i depèn d’altres. Dic 
això perquè tant de bo l’asfaltat 
dels camins s’hagués pogut fer 
abans. Qui pot creure que un 
problema que afecta a tanta 
gent es retardi per qüestions 
electoralistes?  En tot cas hauria 
de ser a l’inrevés.

res més, una salutació als 
candidats a la Batlia que ja s’han 
fet públics, bona feina a tots ells.

Miquel Nadal

Miquel Nadal

“Me n’adon de la 
importància de mantenir 

bones relacions 
institucionals i també 
personals, sigui quin 
sigui el color polític”

o p i n i ó



El personatge misteriós 
del passat número 

era na ...

Xisca Pol

Major de 40 anys

El seu nom comença per F

Moreno

Una filla seva ja va ser personatge misteriós

Viu al carrer d’un home il·lustre

Salut. Tendreu petites molèsties a 
les cames: banys d’aigua i sal.
Amor. Si mires bé pel teu redol 
potser que ho trobis. Mira t’ho bé.
Petit consell. És hora d’entrar dins 
un gimnàs, veim augment de pes.

Salut. Aquestes festes passades 
has acabat molt cansat, repòs.
Amor. Abans d’aconseguir-lo 
hauràs de superar unes proves.
Petit consell. No donis tants de 
capricis a la teva parella.

Salut. Veim petites complicacions 
pulmonars, però no hi ha perill.
Amor. Estàs passant una 
temporada sexual bastant seca.
Petit consell, No deixes les 
carreteres velles per les novelles.

Salut. Cuida bé el físic i la figura, 
però sense cap risc.
Amor. El trobaràs abans de l’estiu, 
però si et deixes estimar.
Petit Consell. No deixis per demà 
el que puguis fer avui. Endavant!!

Salut. No actuïs amb tant de 
caràcter, la salut no és de ferro.
Amor. Estàs totalment preparat 
per atacar al sexe contrari.
Petit Consell. Has de ser més 
positiu dins l’àmbit laboral.

Salut. Serà beneficiós calmar una 
mica els nervis. relax!!!
Amor. T’agradarà picar de flor en 
flor. Precaució aquest gener.
Petit Consell. Procura no provocar 
tensions al lloc de treball.

Salut. Veim molèsties a l’estomac, 
el medicament ho curarà.
Amor. De moment no hi ha 
pretendents a la vista, ja vendran.
Petit Consell. Posa els peus ben a 
terra i mai ensopegaràs.

Salut. No esforcis molt l’esquena, 
sinó es pot xapar. Prudència.
Amor. Vigila la parella perquè veim 
infidelitats i això mata la relació.
Petit Consell. No siguis tan confiat 
i utilitza un poc la picaresca. 

Salut. Modera el consum 
d’aspirines o el fetge patirà.
Amor. relacions apassionades 
mesclades amb baralles.
Petit Consell. Seria aconsellable 
fer una revisió de tot el cos.

Salut. Canvia unes quants 
costums alimentàries.
Amor. Gran reconciliació amb una 
antiga amistat.
Petit Consell. No t’enfadis tan 
aviat, la lluna no és al teu favor.

Salut. Veim petits esforços 
coronaris. De moment, descans.
Amor. Si estrenes amor, cuida’l, 
perquè pot ser el darrer.
Petit Consell. Procura no dir 
paraulotes, la gent no és sorda.

Salut. Te recuperaràs de la lesió 
que arrossegues fa temps.
Amor. Hi ha noces a la vista, però 
no t’ho asseguram al 100%.
Petit Consell. Cuida bé allò que 
tens i així no ho perdràs.
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