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“Per Sant Valentí,
floreix el romaní”

Febrer 
’07

Els constructors parlen del creixement

Magdalena Moyà, trenta anys “viatjant”

Una Rua i una Rueta... amb crítiques
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Setmana Santa
Internacional

Per a més informació podeu passar per l’agència. 

Hi ha moltes més ofertes!!

Nacional
SEVILLA.........................	465	euros

GRANADA....................	465	euros

CIRCUIT	ASTÚRIES..........480	euros

CIRCUIT	CANTÀBRIA......503	euros

CIRCUIT	NAVARRA.........	513	euros

MADRID	5	VESPRES.......359	euros

CIRCUIT	MADRID...........483	euros

GALíCIA........................	332	euros

MARRAKECH.....524	euros

VENÈCIA...........659	euros

LONDRES..........	410	euros

TÚNEZ...............478	euros

ESTAMBUL.........	470	euros

PARÍS................	599	euros

BUDAPEST.........	510	euros
	
PRAGA..............499	euros

ROMA...............499	euros

ATENES.............550	euros

	 C/	 C/
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JAUME POL 

“Jimmy”
Hem crescut en excés

P
Els mateixos empresaris de la construcció coincideixen 
en què el poble, aquests darrers anys, ha crescut en 
excés. I aquesta pugui ser, tal vegada, la dada més a 
tenir en compta de cara a l’urbanisme a practicar en 
els pròxims anys.
La política urbanística seguida fins ara, d’expansió i 

creixement, a gran ritme, precisa d’un “ralentit”.
Tot i que limitar el creixement del poble és impossible –i continuarà 
el seu curs– els constructors són els primers en afirmar en què 
aquest s’ha de regular, s’han de traçar unes línies clares i s’ha 
d’edificar bé.
I en tot això, les noves Normes Subsidiàries hi jugaran un paper molt 
important. Vital.
S’acosten unes eleccions i aviat començarà un nou govern 
municipal, una nova legislatura. Quatre anys en què es pot treballar 
molt perquè la situació es moderi un poc, abans que ens fugi de 
les mans. Abans que les necessitats i serveis dels ciutadans quedin 
penjant d’un fil, perquè en el fons, tot i els ingressos procedents 
de les llicències, l’urbanisme sempre t’acaba guanyant. No es pot 
pensar només en ara, també s’ha de pensar en el futur i quin poble 
deixam als que vendran.

El debat fa estona que és obert però ja comença a ser ben hora que 
es vegin quines seran les pautes marcades.

e d i t o r i a l

Normes entravessades

Ara pareix que l’hem cagada,
tenim es corral remogut.
Ningú se n’havia temut
d’així com estam ara?

I tothom va d’innocent
ningú culpa vol tenir.

No veiem que créixer així
pes poble seria dolent?

Idò això és lo que hi ha
i no podem tornar enrera,

qui no vol pols no vagi a s’era
arai mos ho hem de menjar.

I Pareix que va en augment,
de moment no aturarà.

Mem si s’esperarà
que hi hagi un embossament!!
P.D.: sempre volem evitar es mal quan ja està fet
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Successos
09-02-07. Sustracció de les 
persianes metàl·liques del 
comptador d’una casa del carrer 
Camilo José Cela.

“TIRONS”
Ja són quatre els “tirons” que 
s’han produït al poble en qüestió 
d’uns quants mesos.
El divendres dia 22 de desembre 
se’n produïa un a la zona de Can 
Gelabert i aquest mes de febrer 
altres tres a diferents indrets.

09-02-07. “Tirón” al carrer 
Ramon Morey. 
Una dona que, com cada 
divendres, venia de fer la compra 
al mercat, es dirigia cap a ca seva 
pel carrer Ramon Morey, portant 
una bossa de mà en la qual hi 
havia, entre d’altres coses, uns 250 
euros.
Un jove de foravila, –alt i moreno, 
segons descriu l’afectada– 
caminava per aquella via en 
direcció cap a ella i quan va ser 
a prop seu pegà una estirada a la 
bossa, arrebatant-li i quasi fent-la 
caure.
L’individu va fer mitja volta i es 
posà a córrer pel carrer Camilo 
José Cela, per amunt.
Alguns operaris que treballaven 
en una obra d’aquella zona, 
després de sentir cridar la dona, 
intentaren atrapar-lo però no ho 
aconseguiren.
La Policia està investigant però 
encara no ha pogut saber res.

13-02-07. “Tirón” al carrer des 
Pou Bo.
Un individu que circulava en cotxe 
per aquesta via pública, s’aproximà 
a una dona i quan va ser devers 
ella li pegà estirada a la bossa de 
mà que duia. 
Per sort no hi portava doblers 
ni documentació. Els fets es 
produïren sobre les 18h.

16-02-07. “Tirón” al carrer de 
Robines.
Un individu sortí corrent del cotxe 
que conduïa i es dirigí ràpidament 
cap a una dona major que portava 
una bossa de mà, pegant-li 
estirada i robant-la.
Tot d’una l’individu tornà al cotxe i 
es donà a la fuga.

17-02-07. Quatre cotxes que 
estaven estacionats en diferents 
carrers de la zona des Rasquell 
varen ser forçats, produint-se 
diverses sustraccions de CD’s, 
doblers i altres efectes.
Dies després la Policia detengué 
a tres individus, de nacionalitat 
estrangera, que havien comès 
varis robatoris i els quals en són 
els principals sospitosos.

19-02-07. Denuncien l’atac de 
cans a ovelles en unes quantes 
finques de la zona des Mitjans.

21-02-07. Un cotxe apareix amb 
cops causats, suposadament, per 
un altre vehicle.

26-02-07. Desconeguts espenyen 
part de la paret d’una finca a 
la zona des Pou Salat i intenten 
rompre el pany de les barreres.

Accidents
26-02-07. Colisió frontal entre un 
turisme i un Totterreny al carrer 
Conquistador.
Segons fonts policials, el turisme, 
que circulava en direcció cap a 
Inca, invadí el carril contrari per 
causes encara ara desconegudes 
xocant contra l’altre vehicle.
Les conseqüències haguessin 
pogut ser més greus però per sort, 
i degut a què la velocitat a que 
circulaven no era molt elevada, 
el conductor del turisme només 
resultà ferit lleu.

Brutor al Polígon
Així es trobava un carrer del 
polígon industrial fa unes 
setmanes. Amb molta brutor: 
plàstics, papers, garrafes, fins i tot 
una televisió. Qui la hi deu haver 
deixada?
Falta més conscienciació i 
respecte? Segur que sí. 
Són necessaris més contenedors? 
O és que –com algú ja rumoreja– 
hi ha gent del poble, particulars, 
que s’estan acostumant a dur-hi 
les seves bosses de fems i els 
contenedors destinats als residus 
produïts per les empreses són 
plens en un tres i no res?

“
l o c a l
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Ara en donen! 
D’urbanisme, logos de partits i altres herbes

Reunió d’Empresaris
El dijous 15 de febrer se celebrà, 
al Casal de Cultura Can Gelabert, 
una reunió de l’associació 
d’Empresaris de Binissalem, a 
la qual hi assistiren membres de 
la Junta Directiva, representants 
d’empreses associades i d’altres 
persones interessades.
El president, Jaume Sans, parlà 
dels objectius que s’ha marcat 
l’associació, entre d’altres, el 
d’arribar a ser un centenar 
d’empreses les que formin part 
de l’associació –ara n’hi ha prop 
de 60– i oferir un servei a les 
mateixes.

Alguns dels assistents expressaren 
les seves queixes de l’Ajuntament, 
de qui critiquen la lentitud d’aquest 
a l’hora de realitzar les seves 
tasques, o les dificultats amb què 
topen per poder organitzar una 
reunió amb els regidors.
Per la seva part, alguns empresaris 
ubicats a la zona del polígon 
industrial, es queixaren del 
lamentable estat de brutor que 
ofereix aquest lloc, exigint també 
a l’equip de govern que ja és ben 
hora de regular la seva situació 
empresarial i que demostri, d’una 
vegada, si de veres està interessat 
en promocionar la indústria al 
poble.

“Pensau que el batle ha fet bé de 
deixar en vigor, durant els anys 
del boom immobiliari, les normes 
subsidiàries de 1993 que han 
permès aquest creixement tan 
espectacular de Binissalem, o 
hauria d’haver donat prioritat a les 
noves normes urbanístiques, menys 
permisives i que des del 2002 es 
troben en estudi i sense aprovar?”

Aquesta és una pregunta que algú  
ha deixat caure a Binissalem.com 
Però també hi ha qui diu altres 
coses, arribant a canviar, fins i tot, 
el logos dels partits.

“Ja que el poble creix i creix i es 
crea tanta “riquesa”, perdó, rics, 
el partit governant a l’Ajuntament 
s’hauria de pensar un nou logotip 
més d’acord amb la seva política, 
com per exemple: 
P $ O E FEIM CALAIX” 

“I un altre pel PP: Paga Pur 
Dirigit, clar, als contribuents que 
paguen imposts mentres els 
del PP-Paga Pur s’omplen les 
butxaques”

“si que és vera...., estam, com 

se diu, badant es cul a n’es vent, 
mentre que ells viuen i bé de 
Bini$$alen“

“I què me deis d’UM, que amb 
un 2,7% dels vots a les darreres 
municipals, ha obert el local més 
xulo de tots? 
No té massa sentit... 
Ja que xerrau de sigles... PP-UM: 
Pacte per Urbanitzar Mallorca, no?“

Queda clar que l’urbanisme és el 
tema calent de l’actualitat.
Al carrer també se’n senten de 
comentaris sobre el creixement 
viscut al poble. I opinions n’hi ha 
per triar.
 Així, per a alguns, si Binissalem 
ha de menester qualque cosa és 
un canvi de política urbanística i 
no aquestes “poalades” de ciment.
D’altres, un poc més conformistes, 
es queden en un “això és molt mal 
d’aturar”.
I altres, amb el pes dels escàndols 
de corrupció que darrerament tant 
afloren, el que sí voldrien és no 
sentir a parlar tant de si, a tal lloc 
del poble, han fet una casa il·legal; 
que si aquell no ha demanat 
llicències d’obres que pertoca...

        
l o c a l



l o c a l
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GADMA, amb dos nous projectes

Flora i fauna de Mallorca
GADMA ha iniciat l’any 2007 amb dos projectes que 
s’emmarquen dins la línea divulgativa i entren de 
ple dins l’àmbit educatiu.
El primer d’aquests projectes és “Flora i fauna de 
Mallorca”. La campanya va adreçada als infants 
d’un total de 26 municipis, entre ells Binissalem. 
S’han editat tres revistes –La tortuga, Les races 
autòctones i La garriga– que cada centre educatiu 
podrà repartir entre els seus alumnes per tal de 
poder treballar els temes amb la col·laboració 
conjunta de mestres i Gadma. L’objectiu central 
de la campanya 
és que els nostres 
infants coneguin les 
espècies animals i 
les plantes pròpies 
del nostre entorn 
més proper. Un 
cop avançada la 
campanya, els 
monitors de Gadma 
es traslladaran 
a algunes de les 
escoles per mostrar 
els animals i les 
plantes que els 
infants han pogut 
conèixer amb les 
fitxes de les revistes, 
i que prèviament 
hauràn estudiat amb 
la/el mestra/e.

Aula Verda
Per altra banda, també s’ha iniciat el projecte Aula 
Verda, que consisteix en aprofitar un espai del 
pati de les escoles per a poder fer-hi un petit hort, 
sembrar plantes emblemàtiques de l’illa, tenir-ne 
cura i poder observar el seu creixement, etc. Amb 
aquesta iniciativa es pretén involucrar als més petits 
en la importància del respecte envers la natura. La 
idea és que els mestres puguin realitzar activitats  
amb els infants en viu i en directe, experiència més 
enriquidora, que aquelles en que només podem 
comptar amb la informació continguda en un llibre. 
El col·legi públic Nostra Senyora de Robines de 
Binissalem ha estat la primera escola on s’ha duit a 
terme. Des de GADMA s’espera que aquesta prova 
pilot sigui un èxit i que en un futur la iniciativa arribi 
al major nombre possible de centres educatius. 
GADMA aprofita aquestes línies per agraïr a Joan 
Carles Torrens –director general d’agricultura– la 
seva col·laboració, gràcies a la qual l’associació va 
rebre el finançament necessari per a poder fer la 
feina a la nostra escola aprofitant les vacances de 
Nadal. 
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Propostes del PSM
El PSM presentà a ple quatre 
iniciatives –que han estat 
aprovades– per tal que el 
consistori es manifesti i actuï de 
manera responsable amb el medi 
ambient.
 Arreu de les notícies 
aparegudes als mitjans de 
comunicació sobre l’escalfament 
planetari i de com afectarà aquest 
negativament a les nostres Illes 
i al seu ecosistema, podent 
esdevenir així una zona on els 
canvis climàtics seran més 
notables en dependre la nostra 
economia (turisme o sector 
serveis) de factors relacionats 
directament amb la climatologia, 
els nacionalistes presentaren una 
moció de suport a la iniciativa 
de l’ONU –que pretén sembrar, 
a nivell mundial, 1000 milions 
d’arbres– demanant restituir els 
arbres desapareguts al poble 
durant els darrers anys i plantar-
ne de nous a les zones habilitades 
per fer-ho.
 La segona moció era sobre el 
foment d’estalvi d’aigua, amb la 
qual demanen a l’Ajuntament que 
instal·li vàlvules d’estalvi d’aigua 
a les aixetes i lampisteria de baix 
consum a les infraestructures 
municipals, fomentant entre la 
població l’ús d’aquests aparells.
 Els nacionalistes també 
proposaren que, en sis anys, 
s’instal·lin panells tèrmics 
i fotovoltaics a tots els 
equipaments municipals, ja que 
l’energia solar permet satisfer les 
necessitats quotidianes i reduir la 
factura del gas o electricitat.
 I finalment, la quarta moció 
girava entorn a la promoció de 
l’ús de la fusta, o derivats, que no 
procedeixi de l’explotació il·legal 
de boscos o tales clandestines 
mitjançant la compra de productes 
certificats i que ofereixin la 
garantia de protecció del medi 
i el compliment de les normes 
internacionals del treball i drets 
humans. Així idò, demanen que 
sigui com a requisit o mèrit en el 
plec de condicions tècniques dels 
contractes municipals d’obres i 
subministrament.

Associació de veïnats
Aquest mes de febrer ha quedat 
constituïda la nova Associació de 
Veïnats de Fora Vila de Mallorca.
Encapçalada pel seu president, 
Joan Fiol Cabot i els seus dos 
secretaris, Toni Pons Torres i 
Andreu Cladera Valls, l’associació 
pretén, entre d’altres, els objectius 
següents:

1. defensar els drets dels qui 
resideixen, total o parcialment, 
a les zones rurals de Mallorca, 
especialment els drets a gaudir 
del medi rural sense pertorbació, 
prestació equitativa dels serveis 
públics, protecció del medi 
natural i preservació dels costums 
i patrimoni històric i natural.

2. Fomentar la protecció i 
recuperació de la flora i la fauna 
autòctones.

3. Vetlar per a què els serveis 
públics que es presten a foravila 
com la recollida de fems, 
enllumenat, pas per vies i camins 
rurals, pous públics, seguretat 
ciutadana, etc., es prestin en 
condicions de normalitat amb 
garantia de compliment.

En aquests pròxims mesos es 
convocaran reunions informatives 
per a tots els interessats. 
Totes les persones, que vulguin 
prendre part a l’associació poden 
telefonar al 971 886 367 o al 625 
521 921.

Contenedors romputs
A pesar que la intenció de recollida 
selectiva a les afores del poble 
és bona, el sistema de recollida, 
amb aquests contenedors de fusta 
que s’hi varen instal·lar, haurà de 
canviar ferm. 

La majoria ja estan romputs o 
moltes vegades se’n veuen amb 
les portes que queden obertes, 
suposant un peril per al tràfic, 
sobretot de nit, com és el cas 
dels que hi ha ubicats prop del 
cementeri vell.

l o c a l



	 FEBRER	2007	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

Continúen les presentacions dels qui seran els cinc 
candidats a batle de cara a les pròximes eleccions 
municipals del 27 de maig.

Miquel Nadal, candidat a batle
Aquest mes de febrer, el divendres 16, era el PSIB-
PSOE local qui duia a terme l’acte de presentació 
al Casal de Cas Pellers, presentant a Miquel Nadal 
Moyà.
Un acte que comptà amb una notable presència de 
públic i en el que els socialistes reteren un sentit 
homenatge a totes les persones que han pres part 
a les llistes del partit d’ençà entrada la democràcia.
L’acte comptà amb la presència de Francesc Antic, 
candidat a presidència del Govern, i Francina 
Armengol, candidata a presidència del Consell.
 L’altra notícia referent a Miquel Nadal és el 
llibre que està preparant i en el qual farà repàs 
i memòria de tots aquests anys com a polític a 
dins l’Ajuntament, recollint-se dades, fotografies i 
anècdotes. És previst que surti al carrer el pròxim 
mes d’abril.

PSM-NM?
Quan tan sols falten tres mesos per als propers 
comicis municipals, ara només queda per saber 
qui serà el candidat o candidata del PSM-NM a 
Binissalem. Els nacionalistes són l’únic partit del 
poble que encara ara no ha fet públic cap nom.

UM
En canvi, on pareix que sí hi ha més animació és 
a l’altre partit nacionalista: Unió Mallorquina, on a 
més d’haver presentat el seu candidat, Víctor Martí, 
també inauguraren nova seu, la qual, fan saber, és 
oberta i a disposició de totes les associacions.
A més, els nacionalistes de centre tenen previst, 
per a aquest mes de març, celebrar unes matances 
populars, convidant a tothom a un bon plat de frit.

Continuam amb les entrevistes a ex-candidats a 
batle. En aquest número parlen na Teresa Maria 
Reus i en Pere Pol. 

l o c a l
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Vénen eleccions, parlen Ex-CANDiDATS a batle

“Fórmules per regular 
el creixement sí que 

n’hi ha. Ara bé, els qui 
governen han de decidir 
fins a on creix el poble, 

i el que es veu, en 
aquests moments, és que 

interessa que creixi”

l o c a l

TERESA MARiA REUS MARTí, 
49 anys, empresària del calçat. 
Va ser candidata a batlesa per 
Unió Mallorquina a les eleccions 
del 1999, havent exercit els quatre 
anys anteriors com a regidora 
de Sanitat i Medi Ambient amb el 
PSOE.

L’arribada de tanta gent nova 
al poble, pot influir en els 
resultats electorals del maig?
Sí, clar que sí. Pens que l’arribada 
de tota aquesta gran quantitat 
de gent nova pot afavorir al 
govern actual, ja que a través de 
l’empadronament els regidors 
poden haver conegut a molts 
d’aquests nouvinguts.

Creus que la majoria absoluta 
del PSOE li pot passar factura?
No ho sé, però n’hi hauria de 
passar; pel seu bé i pel bé dels 
altres. Pens que el PSOE s’ha 
habituat massa al poder.
Crec que Binissalem, encara 
que guanyin els socialistes, és 
un poble conservador, li costa 
canviar, o potser és que fins ara, 
els candidats que es presentaven 
pels altres partits no inspiraven 
massa confiança.

i el creixement urbanístic que 
hem viscut aquests anys en 
zones com Es Rasquell, com 
creus que pot afectar al futur 
del poble?
No estic en contra que el poble 
creixi però som partidària que 
creixi bé. Ens estam convertint en 
un poble dormitori, ja que tenint 
en compta que ha vengut tanta 
gent nova a viure aquí, no se la 
veu al carrer. Dóna la impressió 
que treballen a foravila i vénen a 
dormir a Binissalem.
Per altra part, veig que hi comença 
a haver mancances importants al 
poble, com aules a les escoles, 
llistes d’espera als metges, 
dèficit d’aigua, etc., coses que 
condueixen a una qualitat de vida 
pitjor.

i hi ha fórmules per regular 
aquest creixement o creus que 
ni tan sols interessen?
Pens que fórmules per regular el 
creixement sí que n’hi ha. Ara bé, 
els qui governen han de decidir 
fins a on creix el poble, i el que es 
veu, en aquests moments, és que 
interessa que creixi.

La mancança més gran que 
pateix ara mateix el poble.
Bé, de mancances és evident que 
n’hi ha bastants. Però sobretot, 
falta una Escola nova de Primària; 
com també una piscina al 
poliesportiu, i falta que els polítics 
facin tancar totes les empreses 
il·legals que hi ha a la carretera 
principal i les facin traslladar-se al 
polígon industrial, ja que el tenim 
fet.
Quan aquestes empreses siguin 
legals, llavors pagaran imposts 
com la resta.
Per altre lloc, també demanaria 
als polítics que es presenten, què 
faran respecte a aquest tema, com 
també ho demanaria a l’associació 
ecologista GADMA, que va anar 
a manifestar-se davant la piscina 
de Pedro J. però en canvi a 
Binissalem està molt alerta, no fos 
cosa que... ofenguessin a qualcú. 

i com veus enguany la Unió 
Mallorquina local?
Sa veritat és que veig molt bé a 
Unió Mallorquina, perquè en Víctor 
Martí, el nostre candidat, és una 
persona amb una gran capacitat 
per fer feina i amb molta il·lusió, i 
crec que li pot anar molt bé.
Personalment voldria que fos el 
nou batle.

Una pregunta o suggeriment al 
batle –actual o entrant–.
Al batle actual, si torna a ser 
batle i són els darrers 4 anys 
que fa comptes presentar-se, 
li demanaria que sigui valent i 
que tot allò que no ha fet per por 
de perdre o quedar malament 
amb qualcú, que ho faci aquests 
pròxims 4 anys, que el poble li 
agrairà.

Al batle entrant, suposant que 
sigui un altre, li demanaria que 
sigui una persona de principis, 
amb molta il·lusió i valentia per dur 
a terme tot allò que s’ha proposat. 
Pens que als polítics els fa falta 
ser un poc més valents.
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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

PLUViOMETRiA 2006

L’any 2006 pot qualificar-se com 
“normal” però la meitat de pluja 
s’ha concentrat en els mesos 
de gener i desembre. Durant la 
resta de l’any hi ha hagut sequera 
i l’agricultura n’ha patit les 
conseqüències.
A continuació feim una ressenya 
de les pluges caigudes –en litres 
per metre quadrat– durant els 
mesos de 2006, que en total 
sumen 509 litres/m2:

Gener ..................110
Febrer ..................73
Març ..................18
Abril ..................11
Maig ..................13
Juny ..................0
Juliol ..................15
Agost ..................14
Setembre ..................84
Octubre ..................39
Novembre ..................3
Desembre ..................129

Per altra part, aquestes són les 
pluges caigudes, anualment, des 
de 1990, resultant una mitja de 
518’8 litres/m2/any:

 1990..................698
 1991..................744
 1992..................539
 1993..................461
 1994..................520
 1995..................540
 1996..................738
 1997..................453
 1998..................342
 1999..................227
 2000..................374
 2001..................546
 2002..................717
 2003..................579
 2004..................514
 2005..................319
 2006..................509

l o c a l



	 FEBRER	2007	<	11	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Pere Daniel Pol Creus, de can 
Xiscos, 28 anys d’edat, fadrí.
Treballa de programador en una 
empresa privada i de professor 
d’informàtica a l’Institut Emili 
Darder, de Palma. Va ser candidat 
a batle per Independents de 
Binissalem a les passades 
eleccions municipals de 2003.

L’arribada de tanta gent nova 
al poble, pot influir en els 
resultats electorals del maig?
Sí que hi influirà, i pens que 
tendrà un impacte important, 
sempre i quant, evidentment, 
tota aquesta gent nova decideixi 
participar a les eleccions anant a 
votar.

Creus que la majoria absoluta 
del PSOE li pot passar factura?
La meva opinió és que fa dues 
legislatures en Miquel Nadal 
donava les culpes a Salvador 
Cànoves (l’anterior batle del 
PSOE). A la passada legislatura 
les donava als seus socis de 
govern, el PSM. I ara ja no té a qui 
donar-les. 
Potser és que, des d’un principi, 
les culpes eren seves.

i el creixement urbanístic que 
hem viscut aquests anys en 
zones com Es Rasquell, com 
creus que pot afectar al futur 
del poble?
Bé, allò desitjable és que el 
creixement sigui progressiu, 
de manera que el poble tengui 
capacitat d’absorció de tota 
aquesta gent nouvinguda.
Binissalem és un dels quatre 
pobles que més han augmentat 
de població en aquests darrers 4 
anys, i la zona des Rasquell hi té 
molt a veure.
Pens que tot això ens ha duit a 
un clar dèficit en infraestructures 
i de serveis cap als ciutadans 
que faran que l’Ajuntament tendrà 
problemes i no podrà adaptar-se 
a les actuals circumstàncies en 
tan poc temps.

 i hi ha fórmules per regular 
aquest creixement o creus que 
ni tan sols interessen?
Fórmules n’hi ha. De fet, els 
Independents de Binissalem 
n’hem proposades repetides 
vegades però les han ignorades. 
Tot el que s’ha fet és, bàsicament, 
maquillatge.

La mancança més gran que 
pateix ara mateix el poble.
De mancances n’hi ha vàries per 
nomenar.

· Pens que fa falta una bona xarxa 
d’aparcaments, amb una política 
de mobilitat adequada.

· Manquen més zones verdes i 
parcs públics.

· El tema de la neteja viària i la 
recollida del fems també ha de 
millorar molt.

· I cal tractar millor als joves, entre 
d’altres aspectes, sobretot quan 
es tracta de fer-los participar 
en actes públics. Crec que hi 
ha molta feina a fer en quant 
a dinamització de la joventut 
respecte.

Com a primer candidat a batle 
per un partit independent a 
Binissalem que has estat tu, 
com veus el teu partit, de 
cara a les properes eleccions 
municipals, després d’haver-se 
ajuntat amb un altre partit com 
és Esquerra?
Bé, el grup de gent que mou la 
coalició formada per Esquerra 
i Independents de Binissalem 
és, bàsicament, el mateix grup 
que abans, però hem ampliat 
cap a d’altres sensibilitats per tal 
d’aprofitar esforços.

Una pregunta o suggeriment al 
batle –actual o entrant–.
–Pep, has de ser flexible quan toca 
i ferm quan toca.

Vénen eleccions, parlen Ex-CANDiDATS a batle

“Fa dues legislatures en 
Miquel Nadal donava 
les culpes a Salvador 

Cànoves. A la passada 
legislatura les donava als 
seus socis de govern, el 
PSM. I ara ja no té a qui 

donar-les”

l o c a l
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PREGUNTES

1. Ha crescut en excés 
Binissalem?

2. Ha de seguir creixent 
o s’ha de limitar aquest 

creixement?

3. Si s’ha de limitar,   
com es pot fer?

4. És necessari que 
el poble compti amb 
zones verdes al camí 

de s’Aigua, Sa Goleta o 
Ca’ts Agustins?

5. Un aspecte important 
que hauria de quedar 
reflexat a les noves 

Normes Subsidiàries.

El debat sobre el futur del poble 
i el creixement urbanístic i 
poblacional, està més obert que 
mai.
Després que el diferents partits 
de l’oposició mostrassin les 
seves opinions respecte a la 
nova proposta sobre les Normes 
Subsidiàries que l’equip de govern 
de l’Ajuntament els presentà i 
que ara haurà de passar pel 
departament d’urbanisme del 
Consell de Mallorca, a qui tocava 
parlar ara era als professionals de 
la construcció, i en concret als del 
poble, tot i que aquests darrers 
anys també hagin estat moltes les 
empreses constructores de foravila 
que han vengut a Binissalem a 
edificar.
Sembla evident que Binissalem i 
el seu futur necessiten, ara més 
mai, consens. Consens entre 
les diferents forces polítiques, 
consens amb el sector de la 
construcció i l’empresariat 
en general. Consens amb la 
ciutadania.
Ara també hi vendrà bé la tasca 
feta des de l’Agenda Local 21.
Quant abans pugui disposar 
Binissalem d’aquestes noves 
Normes Subsidiàries, molt millor. 
La maquinària urbanística, 
sobretot de les grans promotores, 
continuarà el seu ritme, tot i que es 
parli molt de la baixada que patirà 
aquest boom.

Ha de créixer 
més el poble?

    · Què opinen els professionals de la construcció de Binissalem?

    · Quin ha de ser l’urbanisme a seguir de cara als pròxims anys?
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MiQUEL ViLLALONGA PONS,
45 anys, soci-propietari de 
l’empresa VIMP ‘96

1. Pens que sí, que Binissalem, en 
aquests darrers anys, ha crescut 
en excés.

2. Jo trob que aquest creixement 
tan gran que està experimentant 
el nostre poble s’hauria de limitar 
un poc.

3. Com? Sa veritat que és un tema 
molt complicat. No es pot aturar 
així com així, perquè tot s’encarirïa 
encara molt més del que ja ho 
està i, en el fons, tots en sortiríem 
perjudicats.
Basta veure com estan els preus 
dels solars i habitatges, de cada 
dia pugen i de cada dia sembla 
més difícil que la gent pugui 
comprar.

4. És evident que és bo i positiu 
que Binissalem compti amb 
aquestes zones verdes, però això 
sí, ben cuidades. 
No vull dir que el 100% d’aquestes 
zones esmentades hagin de ser 
zones verdes, però sí amb la part 
que correspongui d’acord amb el 
creixement que es vagi duent a 
terme.

O sigui, si es torna a posar en 
marxa una altra urbanització, està 
clar que hi ha d’haver una bona 
zona verda. Aquests tipus d’espai 
sempre és bo que hi siguin.

5. Pens que les noves Normes 
Subsidiàries haurien de tenir 
marcada una línia per poder 
comptar amb un urbanisme ben 
fet i que ajudassin a mantenir un 
poble guapo. Tot allò que no sigui 
bo a la vista, s’hauria de poder 
llevar, o almanco, dissimular. Per 
exemple, detalls com els cablejats 
o les capses d’instal·lacions 
elèctriques a les façanes; o els 
aires condicionats que es veuen 
des de moltes balconades, 
aquests es podrien col·locar a 
d’alt de la casa, dins un espai 
tancat, on no es vessin.

LLORENç LLABRéS MATEU, 
44 anys, propietari de l’empresa 
de construccions que porta el 
mateix nom.

1. Crec que sí; el poble ha crescut 
en excés en aquests darrers anys.

2. Sí, som partidari que el 
creixement urbanístic es limiti un 
poc.

3. Pens que es podria limitar 
controlant un poc més els 
permisos d’obres, sobretot pel 
que fa a les grans empreses. 
El que aquestes empreses han 
construït en un any, noltros, 
els constructors del poble ho 
haguéssim fet en deu, o més.
En el fons però, reconec que és 
un tema complicat. És difícil trobar 
una solució i fer content a tothom.
Així i tot, trob que s’ha de pensar 
en el dia de demà, en els nostres 
fills i néts; no fos cosa que hagin 
de partir a viure a foravila.

4. Sí, són necessàries zones 
verdes al poble i també altres 
coses, com per exemple 
aparcaments. Cada dia hi ha més 
cotxes i no sabem on posar-
los. Tot i que, repetesc, és un 
tema complicat. És evident que 
l’Ajuntament ha de menester 
reduir despeses i, al mateix temps, 
és molt important que trobi altres 
fonts d’ingressos.

5. Aquestes noves Normes 
Subsidiàries han de mirar, 
sobretot, pel futur de Binissalem.
Aquests darrers anys ha vengut 
molta gent nova a viure al poble 
i està bé que siguin ben rebuts, 
però com he dit abans, també 
hem de pensar en els nostres fills 
i néts, per això trob que el que 
quedi reflexat a les noves Normes 
Subsidiàries ha de ser una bona 
previsió de futur.
Respecte al creixement urbanístic, 
els grans promotors paguen igual 
que els petits però després se’n 
duen més beneficis i això en un 
futur ens pot deixar poca feina.
El que s’ha construït al Clot 
de’n Vidal, les empreses petites 
del poble ho haguessin fet en 
20 anys, de manera que el 
creixement hagués estat a un altre 
ritme, més moderat i assequible 
per al poble.
I també voldria afegir que el 
que són obres de voravies o 
de zones cèntriques del poble, 
moltes vegades les duen a terme 
empreses de foravila, i crec que 
haurien de ser les del poble les 
que ho fessin.
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SANTOS PARRiLLA NúñEz,
50 anys, propietari de l’empresa 
ABISA, S.L.U.

1. Sí, pens que Binissalem ha 
crescut en excés, sense tenir un 
control sobre les infraestructures 
d’acord amb el gran creixement 
experimentat.

2. Més que limitar, pens que 
s’hauria de canviar la filosofia de 
la construcció que es du a terme 
al poble.

3. Potser enlloc de construir 
pisos, s’haurien de fer cases, 
com antigament es feia. Amb 
unes façanes amb més bon gust. 
Això seria positiu per a la bona 
imatge del poble i influirïa en què 
vengués a viure aquí gent amb un 
altre poder adquisitiu.
També pens que per a la gent 
jove es podrien construir 
uns habitatges més petits, 
que comptassin amb unes 
subvencions i a uns preus 
raonables. Cal tenir en compte 
que, actualment, els pisos solen 
tenir un mínim d’uns 80 metres 
quadrats, quan en realitat, una 
parella jove o una persona sola, 
pot viure bé a un habitatge més 
petit.

4. Clar que sí. Són necessàries, i 
aquí on n’hi hauria d’haver és 
a la zona des Rasquell; aquí s’hi 
hauria d’haver fet un “bosc”.

5. Que per cada habitatge que es 
faci sigui obligatòria la construcció 
d’un aparcament però que 
també sigui obligat aparcar-hi, 
ja que molta gent compta amb 
aparcaments i en canvi té el cotxe 
a defora. Si s’aconseguia això, 
seria bo per a la imatge del poble, 
no es veurien tants de cotxes, ja 
que de cada dia n’hi ha més.
També crec que estaria bé que 
a cada habitage hi pogués haver 
un aljub, pel tema del consum 
d’aigua. L’estalvi d’aigua i evitar-ne 
un consum excessiu són aspectes 
que s’hauran de tenir molt més en 
compta.

PERE ROSSELLó TORRENS,
33 anys, des del 2000 treballa en 
el món de la construcció.

1. Sí, Binissalem ha crescut en 
excés, i en tots els sentits; pel 
que fa a la convivència aquí, 
hi ha ben patent un dèficit en 
infraestructures.

2. Sí, pens que és necessari que 

es limiti un poc aquest creixement. 
Que sigui un creixement més 
moderat i que vagi d’acord amb 
un creixement dels serveis del 
municipi.

3. Com? No ho sé. És un tema 
complicat. Pens que el que ha 
fallat ha estat la planificació. El 
que es podia construir en 20 anys 
s’ha construït en 5 i el que no es 
pot fer és dir “a partir d’ara, NO”. 
Però el que està claríssim és que 
no es pot seguir igual, amb aquest 
ritme. Pens que hi ha d’haver un 
consens de tothom.
Són moltes les persones que, 
directa o indirectament, viuen 
de la construcció. Tot i que, tant 
a nivell d’espais com econòmic 
sembla insostenible. Tot de cada 
dia està més car, les hipoteques 
pugen...
Per altre lloc, dins el que és 
aquest creixement desmesurat, el 
tema “polígon industrial” ha estat 
brutal i gens beneficiós per al 
poble.
A més, els promotors havien de 
pagar les millores del camí de 
Pedàs i no se sap perquè, ho ha 
pagat l’Ajuntament.
I d’altra banda, crec que la 
burocràcia urbanística també 
ha de menester millorar. Perquè 
a l’Ajuntament et facilitin una 
fotocòpia de les Normes 
Subsidiàries... uf, no hi ha manera.

4. Clar que sí. Binissalem ha de 
comptar amb aquestes zones 
verdes. Són més necessàries que 
mai!

5. Un aspecte que hauria de 
quedar ben reflexat a les noves 
Normes Subsidiàries és la 
Planificació. 
La pressió urbanística hi 
continuarà sient i l’Ajuntament ha 
de tenir les coses clares per saber 
dir “fins aquí”. Que se seguirà 
construint és evident, però com 
es farà?, crec que aquest haurà 
de ser el gran tema de debat 
d’aquestes eleccions municipals.
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PeP PINTO FeRNáNdez, 
37 anys, propietari de l’empresa 
Construccions Pinto Cerdà.

1. Supòs que sí, que ha crescut 
en excés, desproporcionat.
No és el poble que m’agradaria. 
Pens que hi hauria d’haver hagut 
zones amb habitatges per a gent 
amb alt poder adquisitiu i d’altres 
zones amb habitatges per a gent 
amb menys recursos i amb més 
facilitats.

2. És difícil parlar de limitar el 
creixement.

3. Seria la panacea poder-
ho limitar, però com ho fas? 
L’Ajuntament és el primer 
interessat en no aturar-ho, ja que 
sense els doblers que entren 
procedents de la construcció 
no hi ha programes polítics. Per 
tant, com més es construeix, més 
ingressos i més coses poden fer. 
 Ara no hi ha indústria al poble 
i el polígon que tenim és més 
bé de serveis. La construcció 
és, per tant, l’autèntic motor de 
l’economia del poble i s’ha de 
pensar en quanta gent viu, directa 
o indirectament, del món de la 
construcció: manobres, fontaners, 
electricistes, fusters...

4. Sí, són molt importants les 
zones verdes, siguin aquestes o 
unes altres, però hi han de ser. 
Ara bé, s’ha d’estar alerta de 
quina manera es creen, ja que 
poden sortir cares al poble.
Pens que ara per ara, a Binissalem 
no hi ha lloc per crear aquestes 
zones verdes que diuen les noves 
Normes Subsidiàries.

5. Que permetin edificar més, 
parlant a nivell d’intensitat. 
Vull dir, que als solars on sigui 
possible construir tres habitatges 
no se n’edifiquin només dos, 
com actualment diu la normativa 
urbanística.
També trob, com he dit abans, que 
amb les noves Normes s’haurien 
de donar més facilitats a la gent 
amb menys recursos.

PEP TORRENS MUñOz, 
33 anys, treballa a l’empresa 
familiar Construccions Germans 
Torrens.

1. Crec que Binissalem ha crescut 
en excés en relació amb el que 
estava preparat, en quant a 
infraestructures.
Després s’ha hagut de córrer per 
adaptar-nos a aquest gran 

creixement que hem experimentat. 
Tot i que pens que mai hi és 
de més créixer, si es creix 
bé. Tampoc hem de voler que 
Binissalem es quedi petit.

2. Ara no parlaré com a 
constructor però limitar no crec 
que sigui l’opció adequada, més 
bé trob que s’hauria de controlar o 
regular el creixement.

3. De quina manera? Com he dit 
abans, és bo créixer si es fa d’una 
manera controlada, que no sigui 
un desgavell.
Per altre lloc també som partidari 
que la nostra vila vagi creixent 
d’acord amb l’estil que té, d’acord 
amb el seu patrimoni, amb la seva 
història. I no deixar fer segons 
quins tipus de construccions 
que no hi tenen res a veure i que 
espenyen la seva imatge.
Amb aquests aspectes pens que 
s’ha de ser molt respectuós, molt 
recte i s’ha d’aplicar la normativa 
al peu de la lletra.
Així per exemple, algunes 
voravies de la nova urbanització 
des Rasquell són de formigó. 
Un pagat! Com pot ser mai que 
promotores que s’han gastat cents 
de milions en construir pisos, no en 
puguin invertir uns quants més en 
posar voravies de pedra?

4. Sí que són necessàries les 
zones verdes, però no com alguna 
de les que tenim actualment, com 
la de la plaça 31 de Desembre, 
que crec que es podria millorar.
Pens que un poble sense zones 
verdes arribaria a agobiar als seus 
habitants. 
Zones com les de Can Gelabert o 
el Parc de Sa Rectoria, estan molt 
bé.

5. Les noves Normes Subsidiàries 
han de mirar, sobretot, per 
Binissalem; han de marcar unes 
pautes amb les quals qui en surti 
beneficiat sigui el poble, que 
tenguin en compta, per damunt de 
qualsevol cosa, el seu patrimoni, 
el seu estil. 
Amb tot el que tenim ens hi hem 
de mirar molt més.
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Mare i filla

Procedents de Bons Aires, na Marcia González 
Méndez –originària de Xile– i la seva filla Andrea 
Gutiérrez González, de 18 anys d’edat, en fa quatre i 
mig que viuen a Binissalem.
Com és de suposar, la difícil situació econòmica 
per la que està passant Argentina, va ser el motiu 
que les dugué a emprendre aquest llarg viatge cap 
a l’altra part de món, on anar a cercar oportunitats, 
treball i una vida millor.
 A Mallorca primer arribaria la mare, instal·lant-se 
per poc temps al veí poble de Lloseta, on a través 
d’un anunci publicitari s’informà que a la nostra vila 
cercaven una persona per cuidar a una dona major. 
I així fou com es desplaçà cap aquí.
La dona major a qui ha cuidat durant tres anys és 
madò Maria Ferrà, cosina de madò Teresa Moyà, 
amb qui conviu, i a qui na Marcia sempre li estarà 
molt agraïda per tot el que va fer per ella, ajudant a 
regular la seva situació.
Na Marcia compta amb la carrera de Perito 
Mercantil, tot i que ara mateix exerceix com a dona 
de neteja en vàries cases.
Pel que fa a la seva filla, n’Andrea treballa en una 
empresa de serveis, ubicada aquí al poble, com a 
secretària.
De Binissalem, elles destaquen sobretot la cura 
que en tenim els binissalemers per conservar les 
nostres tradicions i festes més populars. I també el 
fet que la gent sigui molt oberta, amable i en cap 
moment les hagi fet sentir discriminades. De fet 
–assegura na Marcia– la mateixa gent del poble és 
qui realment ens ha ajudat a integrar-nos.
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Jordi Palau-Ribes

Multiserveis PEP TONi

Aquest any, en Pep Toni Arboleda, 
de 39 anys, ha muntat el seu 
propi negoci de multiserveis. 
Natural de Sencelles, el 1998 es 
va casar amb na Joana Maria, 
una binissalemera que el va dur 
a viure aquí.
Quan era jove i son pare feia de 
pintor, ell ja l’ajudava. Entre els 
anys 1990 i el 2000 va treballar 
en una fusteria de Binissalem 
on també va aprendre d’aquest 
ram. Els darrers anys es dedicà 

a fer feina en una empresa de 
neteja de l’aeroport durant els 
matins, però els horabaixes els 
aprofitava per mirar d’arrancar 
el seu negoci: al principi feia 
de pintor però com que la gent 
també li demanava que els 
hi arreglés altres coses de la 
casa, doncs ell, que sempre 
s’ha considerat un “manetes” 
s’hi va tirar de valent i va muntar 
“Multiserveis Pep Toni”, realitzant 
tota mena de feines: pintura, 
albanyileria, electricitat, fusteria, 
bricolatge i qualsevol “arreglo” 
que es pugui presentar.
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Es traspassa tenda de roba, ubicada al carrer Sant 
Vicenç de Paul. Mòbil: 669 840 320

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

Es lloga PàRkING al carrer Germanies. Bastant ampli 
(hi caben cotxe i moto), porta automàtica. Preu 40 
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

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

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).

com pra -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

Al·lota de 18 anys, amb experiència en auxiliar 
administratiu i coneixements d’informàtica cerca 
feina. Mòbil: 675 372 124

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

Es ven màquina de tricotar. Un any d’antiguitat, 
sense estrenar. Preu a convenir. Telf: 871 91 23 85



	 FEBRER	2007	<	1�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Celler: Vins Nadal

Denominació:
D.O. Binissalem

Tipus de vi: 
Criança 2004

Graduació: 12,5 %

Varietats: 
Mantonegro, 
Cabernet i Merlot

Fase Visual: 
color vermell 
cirera amb 
ribetes rubí i capa 
coberta.

Fase olfactiva:
intensa on 
destaquen els 
aromes de fruita 
vermella madura, 
especiats 
(prebe) i làctics 
perfectament 
integrats amb les  
notes fumades 
fruit de la seva 
estància en 
barrica de roure 
durant 12 mesos.

Fase gustativa: sabrós, elegant i equilibrat amb 
postgust d’intensa fruita negra madura (figues, cireres 
i prunes).

Suggeriment: amb caça, fruit, fideus de vermar i 
formatges curats.

Preu: 6,55 euros

ingredients (per a 4 persones)
4 melicotons
2 ous
160 grams de farina
2 cullarades de sucre
1/2 tasseta d’aigua
Unes gotes de licor de poma
Un tassó i mig d’oli
Melmelada de fraula
Unes fulles de menta per decorar

Preparació
Pelau els melicotons i tallau-los en grells. 
A continuació, separau els vermells d’ou en un bol i 
remanau-los a punt de neu.
En un altre bol mesclau els vermells amb la farina, 
el sucre, una cullaradeta d’oli, un poquet d’aigua i el 
licor de poma.
Quan la mescla estigui ben feta, afegiu els blancs de 
l’ou pujats sense aturar de remoure.
Submergiu els grells de melicotó dins la mescla i 
fregiu-los en abundant oli calent. Després retirau-los 
sobre paper absorbent i serviu-los acompanyats de 
menta i melmelada de fraula.

Bunyols de melicotó

Albaflor Criança 2004

l o c a l
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c u l t u r a

Dues 
exposicions
De febrer 24 a 
març 25, el Casal 
és lluent, amb el 
tàndem artístic de 
RAFEL BESTARD 
i MIQUELA VIDAL.

RAFEL BESTARD, que viu a 
sa Casablanca, presenta una 
antologia de quadres, entre 
la producció de 1998 a 2006, 
germana de la que ha exhibit a la 
Torre de ses Puntes (Manacor), a 
sa Màniga (Cala Millor) i al Museu 
d’Art Contemporani (sa Pobla). 
L’onzena de pintures, d’amples 
dimensions la majoria, revelen una 
precisió semblant a les fotografies, 
si bé el realisme de què fan 
aparença és testimoni de realitat 
oculta, de naturalesa màgica i 
simbòlica, amb múltiples referents 
evocats, pictòrics, literaris, bíblics, 
de tendresa familiar i denúncia 
cívica; tot plegat s’immergeix en 
claror o en traspua de les mirades, 
dels cossos, de les pells, o n’és 
envaït a glopades. Val una estona 
llargaruda i contemplativa.
 MIQUELA VIDAL, de Campos, 
és una autora immensa en 
currículum i polifacètica quant a 
labor artística. No desdenya la 
pintura, però cultiva en especial 
l’escultura, sia monumental o de 
taller. Avui ens està oferint un 
florilegi del 1994 al 2006, celebrat 
amb èxit a Menorca. Val a advertir 
la generositat de la mostra: 101 
peces comptades. M’afigur que 
na Miquela esmola un enginy 

natural, perquè amb una atrevida 
combinació, elements coneguts 
i rutinaris diguin expressions 
desconcertants i belles. Si no és 
amb astúcia, com expressaríem 
una mare alimentadora, amb els 
recursos d’una sella de bístia i 
una gafa de baixant? Què és pot 
transmetre amb botons i panys 
i llibres vells i mitjans i pedres i 
cuiro i graelles i aixades i reixeta 
i vencills? Amb la perícia del 
cor i de la ment se’n canta el 
dolor i l’àngúnia i la tendresa i 
la humanitat. Tot exquisit en si 
mateix, que us vingui de gust i 
amb satisfacció.

J. Escanelles

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

Obra	de	Rafel	Bestard
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Trinitat pictòrica 
a EVENTO

La galeria Evento 
apuja el prestigi, 
passa a passa. 
Fent equilibri 
entre l’audàcia, 
la mesura i 
el sentit de la 
meravella, brinda 
oportunitat a 
valors emergents, 
amb l’ull selectiu 
de qui actua per 
vocació.  Ara hi 
són exhibides les obres recents 
(2005-2007) de FELIP CALDÉS, 
mallorquí de sa Pobla (1975), i de 
les búlgares ROSITSA kYOSEVA 
(1975) i SVETLA GEORGIEVA 
(1977), que viuen a Mallorca. Les 
10 pintures de Caldés captiven 
alhora mirades ingènues i 
l’aventura d’observar-les amb 
atenció. kyoseva és un altre 10 
en aptitud i nombre de quadres, 
construïts amb paciència i amb 
manipulació del collage, de la 
terra i de la pintura, on destaca 
el vermell intensíssim de parença 
nipona. Giorgeva, la guinda 
trinitària dels 10, plasma residus 
inerts de la natura (fòssils i peixos, 
pomes i magranes), amb precisió 
d’anatomista i veladura, en blanc, 
de pintora autèntica. Tot resumint 
amb l’agut comentari de Maria 
José Corominas (Diari de Balears, 
25-2), el conjunt de la terna exhibit 
a l’espai Evento “demostra una 
vegada més que es pot veure bon 
art contemporani a la Part Forana”.

Clausura de l’any 
Llorenç Moyà
Arribada a l’últim jorn, 10 de 
febrer, es tancava l’exposició 
“SÓC BAIX I GRISENC”, que 
havia perdurat 57 dies. Amb 
allò concloïen les celebracions 
aniversàries de Llorenç Moyà. 
Hem fruït, amb Beni Aguiló, de 
la conversa aguda que sabíem 
il·lustradora. Hi hem captat alegria 
de l’obra perfeta en col·laboració, 
tant de la família Moyà i les 
institucions públiques, com de 
l’equip solidari, treballador i 
expert, que l’havia preparat i la 
conduïa. La impressió és d’haver 
assolit el fonamental: promoure 
el coneixement d’un personatge 
atractiu i figura cabdal de les 
nostres lletres, servint, tot en u, 
la dignitat col·lectiva en l’aspecte 
d’honorar els fills il·lustres.
Resulta impossible fer l’estimació 
numèrica de visitants. Tanmateix, 
n’hi ha haguts sense faltar-n’hi 
un dia, alguns col·lectivament 
i la majoria en nombre escàs. 
Sobresurten els mateixos que 
van a totes, també la família, 
els responsables del llegat jueu 
d’ARCA, els entesos i crítics en 
museus, en art i en literatura, 
inclusius els professionals de la 
comunicació.

Sky Line a Cas Cabrit
El grup de Hard Sky Line actuarà 
el diumenge 11 de març, a partir 
de les 20 hores, al cafè Cafè Cas 
Cabrit. A destacar la figura del seu 
virtuós guitarrista Tolo Grimalt.

c u l t u r a

Reconeixement a 
Baltasar Bibiloni

Just retirat de la feina, Baltasar 
Bibiloni, acomplint una llei de vida 
està en la lliure disposició d’un 
mateix. Com Saül de Tars, ha fet 
una lluita digna, ha completat la 
correguda i ha servit un exemple 
útil i preciós. Té reservat el premi 
de la justícia, el que li atorga la 
consciència i que perdura a les 
entranyes sense minva ni alteració.  
Tanmateix, amagat dins les 
ombres, algú li preparava una 
festa, amb el compromís de tants 
condeixebles que de pertot arreu 
han gaudit l’ensenyança del mestre, 
del director, de l’amic. En bon 
dissabte, el 3 de febrer, acabada 
la missa, l’església parroquial de 
Binissalem s’omplia de gom a 
gom. Eren persones que l’estimen 
i el van sorprendre, un Baltasar 
que vivia un somni entre desperts: 
exalumnes de la Universitat, del 
Conservatori, de col·legis, de cursos 
de pedagogia musical;  membres 
de cors, col·legues en el mestratge 
o copartícips de la música, sense 
faltar-hi la prohomonia selecta; 
compareguts, tothom, perquè sí, al 
plaer de cantar junts a cor, aprenent 
la segura lliçó de qui en té la maina. 
A continuació, els discursos, els 
aplaudiments i l’àpat compartit; 
aquest a la sala de cultura de Sa 
Nostra. Tot plegat, intens i, per això, 
difícil d’oblidar.
La vida continua. 
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La nostra tasca 
educativa sovint 
ens presenta 
interrogants. Com 
podem actuar? 
Hauria de castigar 
al meu fill? Quin 
càstig li pos?, etc.  
A continuació 

present alguns aspectes que ens 
poden ajudar en la nostra tasca 
com a pares, educadors,... 

SEGUIU AL PEU DE LA LLETRA 
LA SEGüENT REGLA:  

Estímul -> Organisme (cada 
persona és biològicament, 
psicològicament i socialment 
diferent) -> Resposta -> 
Conseqüència.

El que sol ocórrer freqüentment 
és que els pares no apliquen 
conseqüències; pequen per 
recordar massa vegades que 
“allò no està ben fet” però 
molt sovint no arriben a aplicar 
conseqüències. És necessari 
que els més petits tenguin molt 
clar que totes les conductes 
tenen conseqüències, positives 
o negatives però tenen 
conseqüències! Sols així les 
podrem ensenyar a 

responsabilitzar-se dels seus 
actes. 

· Quan apliquem conseqüències 
a una conducta, hem de deixar-
los clar que el que pretenem és 
posar l’accent en allò que fan. 
Cal distingir entre el que fan i 
el que són (ex: fan dolenties, no 
són dolents!). D’aquesta forma els 
nins i nines sentiran que a pesar 
de que el seu comportament 
en aquell moment no hagi estat 
l’adequat, sempre seran acceptats. 

· Utilitzar l’estratègia de 
resolució de problemes: 
1. Identificar el problema. Què ens 
preocupa?
2. Pensar alternatives a la 
conducta problema.
3. Intentar veure quina seria la 
millor solució.
4. Dur a terme la conducta 
alternativa elegida. 
5. Ens ha anat millor ara?  

No podem evitar l’aprenentatge 
per assaig/error; dels errors 
també se n’aprèn, simplement 
hem d’ajudar-los a trobar una 
forma correcta d’actuar; nosaltres 
podem ajudar-los a posar en 
pràctica la nova forma apresa 
d’actuar.

· Els nins solen tenir la necessitat 
de fer-nos saber constantment 
que existeixen i que són “aquí”; 
per tant, a vegades fan “petits 
o grans” esforços per fer-se notar, 
ja sigui mitjançant bones o males 
conductes. Què fem? 
Tenguem com a norma prestar més 
atenció sempre a les conductes 
adequades, ja que moltes vegades 
passen desapercebudes, i 
en canvi retirar l’atenció a les 
conductes inadequades. L’infant ha 
d’experimentar que les conductes 
inadequades sols es tradueixen en 
“pèrdues”, per tant no funcionen. 

· Normalment es necessari, 
sobretot al principi del procés 
d’aprenentatge, reforçar 
positivament (una recompensa, 
algun privilegi, atenció positiva, 
etc.) determinades conductes 
perquè així els més petits vegin 
la “conveniència” de fer servir 
aquella conducta. Concreteu 
junts quines seran les conductes 
que seran reforçades (no val 
“portar-se bé”, ha de ser una 
conducta concreta) i quins seran 
els reforçadors. Si considerem que 
una conducta és molt complexa, 
ja sigui per la conducta en sí o 
per les característiques de l’infant, 
és convenient que seqüenciem 
la conducta i anem reforçant les 
aproximacions que l’infant vagi 
fent. 
Per altra banda; l’emissió de 
conductes “no desitjades” 
tendrà un cost per a l’infant. 
Ex: retirada d’algun privilegi o 
recompensa, apartar al nin o 
nina de l’activitat, s’aplicarà la 
sobrecorrecció (el subjecte ha de 
corregir les conseqüències que 
ha produït per la seva conducta 
indesitjable), etc. 

Evidentment, no cal obsessionar-
nos en si ho fem bé o no. Cal 
posar bones intencions i estar 
segurs de nosaltres mateixos 
i, si se’ns agreuja el problema 
consultar a un especialista. 

Anabel Gonzàlez Vallès
Tècnica Educativa 

de l’Ajuntament de Binissalem

EL MóN DE L’EDUCACió
Coneguem una mica més... les pautes educatives 

e d u c a c i ó 	 i 	 c u l t u r a

A. González
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Novetats a la BiBlioteca

úNiCAMENT “PEARL JAM”

Pearl Jam és PEARL JAM. Ells 
mateixos ens ho han vengut a dir 
amb el títol homònim així escollit 
per a la publicació del seu darrer 
disc. Aquesta fórmula és emprada 
sovint quan es tracta d’una 
òpera prima i, per tant, també 
se les hi pot suposar una certa 
mascarada juvenil en l’intent. El 
2006 medalles olímpiques de les 
passades dècades aportaren més 
de la seva obra als currículums 
del rock: Red Hot Chili Peppers, 
Placebo i els ja anomenats, entre 
d’altres. He de reconèixer algun 
prejudici a l’hora de valorar obra 
de tal característica. Si més 
no, tampoc no es bo caure en 
l’apologia de la novetat per ella 
mateixa. L’afecte recíproc entre 
Neil Young i els de Seattle em 
decantà finalment per aquests a 
l’hora d’adquirir-la. Prolongació 
dels mítics Nirvana, a mig camí 
entre el heavy, el hard-rock i el 
punk, dosis estilístiques que 
derivaren al grunge, segurament 
parlaríem ara de grup revelació 
si aquest fos de bon de veres el 
seu primer disc on, primer, piquen 
pedra tant com poden, i després la 
van esmolant amb balades d’allò 
més colpidores. Per manca de 
quòrum i per incipients flaires de 
Vermada no vaig assistir al seu 
concert a Badalona. M’he hagut 
de conformar amb un molt bon 
grup local que, a les festes més 
sonades de Ciutat, demostrà prou 
bé la seva influència, especialment 
pel que fa a la veu de L.A., amb els 
Dirty Diamonds de suport.

tgomil@ U...U...Oleguer!!!

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.

El guanyador del llibre amagat ha estat 
Giovanni Lonardo i el llibre amagat era El 
guardià del camp de sègol, de l’autor 
J.D.Salinger.

3r LLiBRE AMAGAT. Texte.
Al cap d’unes quatre hores que havíem 
començat el nostre viatge, em vaig despertar 
a causa d’un accident vertaderament ridícul;  
perquè havent-se aturat uns moments el 
vehicle, per arreglar alguna cosa que no 
anava bé, dos o tres joves indígenes van tenir 
la curiositat  de veure quina fila feia jo mentre 
dormia.Van enfilar-se a l’enginy, i avançant 
molt suaument fins a la meva cara, un d’ells 
oficial de la guàrdia, va posar-me la punta 
de la seva pica bastant endintre del forat 
esquerre del nas, cosa que va pesigollejar-
me com si fos una palla, i em va fer fer un 
etxem violentament.Tot seguit van escapolir-
se… 

Vàrem fer una llarga caminada durant la part 
que restava de la jornada, i vam reposar-
nos a la nit, amb cinc-cents guardes a cada 
banda meva, la meitat amb torxes i l’altra 
meitat amb arc i fletxes disposats a engegar-
los contra mi tot just gosés moure’m.

infantil
El Pirata garrapata en la india 
Autor: Juan Muñoz 
¿Qué hay dentro de…? El 
mundo de los Dinosaurios. 
Autor: Mark Alan Weatherby
Contes de la Mar. 
Autor: Gabriel Janer Manila 
No Menjo!. Autors: Victòria 
Bermejo i Miquel Llardo

Novel·la
La sangre de los inocentes. 
Autora: Julia Navarro
Viajes por el Scriptoriu. 
Autor: Paul Auster
Kafka en la orilla. 
Autor: Haruki Murakami

DVD’s
Col·lecció Postman Pat (infantil)
High School Musical  (infantil)
Fantasmes al Celler (infantil)
Viatge d’una gota d’aigua. (infantil)
A Taula! (infantil)
Monster House (infantil)

CD’s
Destroy. Sterlin.
Cinema do Mar.Carlos Núñez
Les Super cançons de la Tele. 
Xispes (infantil)
Contes amb música. Pep Toni 
Els nostres cantautors. Alta Veu

Activitats de març i abril
12 de març, a les 18h
Contacontes a càrrec d’Aina 
Compte. Ballam un conte. 
Adreçat a infants a partir de 3 
anys. Activitat subvencionada per 
la Fundació La Caixa.

15 de març, a les 20h
Tertúlia literària. Tast de llibres. 
Parlarem del llibre Pandora al 
Congo d’Albert Sánchez Pinyol. 
Condueix la tertúlia, Mar Rayó.

2 d’abril, a les 18h
Contacontes per commemorar el 
Dia Internacional del Llibre Infantil. 
A continuació taller.

c u l t u r a



A Binissalem, 22 i 23 de març

Organitzats per l’Obra Cultural Balear, els 
dies 22 i 23 de març tendran lloc els actes 
corresponents a la campanya “SUS MALLORCA” 
en defensa i promoció de la Cultura, la Llengua 
i l’Autogovern de les Illes Balears. Sobretot ara 
que s’està passant per un moment complicat 
pel que fa a aquests aspectes identificatoris i 
caraterístics de la nostra comunitat.

PROGRAMA D’ACTES

22 de març: A CAN GELABERT
• 20.00h Inauguració exposició “Centenari  
 del Congrés Internacional de la Llengua  
 Catalana”.
• 20.30h Conferència a càrrec de Joan Melià.  
 “La situació de la Llengua Catalana 100  
 anys després del 1r Congrés Internacional”.

23 de març: A CAN GELABERT
 18.00h:
• Trobada de gegants, caparrots i Xeremiers.
• Visita a l’exposició.
• Assemblea de Joves de Mallorca per la  
 Llengua.
• Festa infantil, a càrrec del grup d’esplai  
 Binitrui i Jaume Barceló.

 19.00h: 
• Passacarrers: tots plegats fins a la plaça.

 19.30h:
• Xocolatada per a tothom a la Plaça, a  
 càrrec de la Tercera Edat.
• Lectura del Manifest “Compromís a favor de  
 la Llengua, la Cultura i el País”.
• Festa i música en directe a càrrec de:
 “Tall de Vermadors”, “Fora Barram”,   
 “karmak” i “Escarabat coix”.
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Xamo-Xamo greatest hits
Aquest 2007 serà un any bastant intens per al grup 
de teatre Xamo-Xamo.
Per un lloc, el taller/escola ha arrancat a les totes 
amb 12 nous alumnes, d’entre 10 i 14 anys, amb 
moltes ganes d‘explorar el món de la interpretació.
Els professors d’aquest taller són en Miquel Angel 
Moyà i en Lluís Valenciano Gener, alumne de 
l’ESADIB (escola superior d’art dramàtic de les Illes 
Balears). Tant alumnes com professors afronten 
aquest repte amb molta il·lusió. De fet –com apunta 
Miquel àngel Moyà– això és l’únic que s’ha de 
menester per començar: il·lusió, energia, ganes de 
passar-ho bé d’una manera creativa i, sobretot, de 
treball en equip.
Les matèries que es veuran seran: expressió 
corporal, veu i dicció, improvitsació, anàlisi d’un 
texte i preparació d’un muntatge per a final de curs.

Per altra banda “el grup dels grans” prepara la 
cel·lebració del 20è aniversari del grup.
Xamo-Xamo vol celebrar tots aquests anys de feina 
amb diversos actes com exposicions, audiovisuals, 
(sopars, com no?) i un muntatge teatral per al mes 
d’abril, que recollirà, si no tots, alguns dels més 
característics i divertits personatges que han format 
aquesta mini-història del grup.
Amb el títol de “xamo-xamo greatest hits, 20 
anys” es podrà tornar a veure, disfrutar o patir de 
l’avar, en Manolo, n’Ozeluí, na Zizca, en Lolo, na 
Frosina i tants, i tants i tants i tants de personatges 
i escenes com per exemple, l’English course, la 
missa del gay, la telenovela, etc,.
Si se celebren els 20 anys del grup, també són els 
20 anys del públic que ha anat a veure els Xamo-
Xamo i gràcies al qual han arribat a aguantar tot 
aquest temps, fent i fent. De manera que també hi 
ha prevista qualque sorpresa per als espectadors.
Per tant, ja no queda cap excusa. Tots al teatre i el 
qui no véngui ... rebrà ben fort!!!

c u l t u r a
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Antoni Pol

les busques del calendari

les fulles del rellotge

c u l t u r a

EfEmèridEs 
binissalEmErEs 
pEr a 2007

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

200 anys

• Que Antoni Gelabert de la Portella 
i Penya se va casar per poders 
–“Casament a no veure”- amb la 
madrilenya Mercedes de Bañuelos y 
González Destéfani. Aquest matrimoni 
marcaria l’apogeu econòmic i social 
de la família Gelabert. 
(15 octubre 1807)

225 anys

• Que arribava a la nostra Vila un 
edicte ordenant rogatives públiques i 
generals pel feliz part y preñat de la 
Serenysima Sra. Princesa de Asturias. 
(Juny 1782)
• Que moria el rector Nadal Sabater, 
el qual juntament amb el seu oncle i 
també rector Rafel Sabater, foren els 
artífexs de l’actual temple parroquial 
de Binissalem. (1782)

250 anys

• Que començaren a establir-se els 
terrenys de les possessions de Son 
Agulló i Son Roig, situades al llevant 
del terme. (1757)

400 anys

•	 Que	se	firmava	un	contracte	amb	
Jaume Gil per arreglar el rellotge de 
l’església. (1607)

500 anys

• Que una llarga secada provocava 
una producció de cereals molt 
deficitària.	De	blat,	només	se’n	
recolliren 27.360 quarteres.

575 anys

• Que el binissalemer Jaume ses 
Oliveres	col·locava	el	seu	fill	Jaume,	
de 10 anys amb Jaume Vidal, sabater 
ciutadà,	perquè	aprengués	l’ofici,	
vestit i alimentat. (12 maig 1432)

•	 Que	Macià	Mascaró	col·locava	sa	
filla	Coloma,	de	4	anys,	amb	Pasquala,	
viuda	de	Pere	Vidal,	mariner	ciutadà,	
perquè	la	servís,	durant	vuit	
anys,	vestida	i	alimentada,	i	al	final	

rebria dotze lliures en ajuda del seu 
matrimoni. (9 febrer 1432)

625 anys

• Que a Binissalem, segons acredita 
un document de l’Arxiu, hi havia un 
centenar de viticultors que ja havien 
declarat la seva producció de vi en 
somades. (16 setembre 1382)

775 anys

• Que el Llibre de Repartiment 
assignava al Vescomte de Bearn, a 
més d’un terç del districte de Sóller, el 
de Canarrossa dins el qual es trobava 
l’alqueria de Robines i altres rafals. 
(1232)
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e n t r e v i s t a

  agdalena Moyà Oliva

  “Trenta anys recorrent el món en avió”

M 
L’entrevista d’aquest mes de 
febrer es reserva per a una 
binissalemera que compleix 30 
anys com a auxiliar tècnic de vol. 

MAGDALENA MOYà OLIVA, neix i 
creix a Binissalem com qualsevol 
altra al·lota de la seva generació. 
Va anar a escola a les Trinitàries, 
va jugar a bàsquet a sa Rectoria 
i de joveneta, va treballar en una 
de les empreses de renom del 
moment, “Destilerías Morey. La 
Bolsa de los Licores”. Però el 27 
de febrer de 1977, es marcaria una 
fita en la seva vida professional, 
s’iniciaria com a hostessa amb 
el vol Madrid–Barcelona–Munich, 
professió per la qual no ha perdut 
l’entusiasme.
 Actualment viu a Madrid, però 
mai no s’ha deslligat del tot del 
seu poble natal. Els dies lliures i 
vacances els passa a Binissalem, 
on viu el seu fill i la seva família. Hi 
ha exposat els seus quadres en 
dues ocasions i ha participat en 
diverses exposicions col·lectives. 
A més de la pintura, li agrada 
la lectura, anar a ballar, la 
restauració de mobles, i quan és 
a Nova York, aprofita per anar al 
teatre o a veure algun musical. 
Però del que realment gaudeix, 
és de les petites coses de la vida: 
una tassa de te a la clastra de ca 
seva, anar al mercat i fer un cafè 
amb llet amb una ensaïmada a 
la plaça del poble, la calma dels 
paratges de ca n’Arabí...

Per què auxiliar tècnic de vol?
Va ser el resultat d’un grapat de 
coincidències, d’una concatenació 
de causes i efectes, o com dirien 
el romàntics, va ser cosa del destí.
 Quan tenia 18 anys vaig 
guanyar un viatge a Dinamarca en 
un programa de ràdio, cosa que 
em serviria per posar en pràctica 

les meves classes d’anglès amb 
Don Rafel, però la conclusió del 
viatge va ser que necessitava 
perfeccionar l’idioma.
Aleshores, vaig decidir anar 
a Londres amb la intenció de 
millorar l’anglès, per tornar a 
Mallorca i cercar feina com a 
guia turístic. Tot seguit, vaig parlar 
amb dues binissalemeres que hi 

vivien i vaig posar-me en contacte 
amb les monges “Adoratrices”, 
les quals van aconseguir-me una 
feina a una agència de viatges 
i em permeteren d’entrar al seu 
col·legi de Notting Hill Gate. Una 
vegada allà, vaig conèixer altres 
hostesses les quals m’animaren a 
tirar els papers, amb la sorpresa, 
que ben aviat em cridaren.
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e n t r e v i s t a

Què s’exigia, aleshores, per ser 
auxiliar tècnic de vol?
Tenir entre 18 i 25 anys, una 
alçada superior a 1’65 metres, 
haver acabat el batxillerat, domini 
de l’anglès, i superar a més 
d’una entrevista de selecció, uns 
exàmens: d’anglès, de cultura 
general i psicològic. Una vegada 
superat tot això realitzàvem un 
curs d’un mes i mig, que tenia 
com a objectiu preparar-nos per 
a la professió, i molt especialment, 
per als aterratges d’emergència, 
salvament de passatgers, 
desallotjament de l’avió en cas 
d’explosió imminent, etc.

Com es compagina el fet de ser 
mare amb aquesta professió?
Com qualsevol dona que treballa. 
Ara bé, l’inconvenient d’aquesta 
professió són les nits fora de 
casa, però l’avantatge és que tens 
12 dies lliures al mes que pots 
dedicar-los plenament a la família, 
a més d’haver pogut portar el meu 
fill, per molts d’indrets del món: 

a esquiar a Alaska, als estudis 
universals de Los Ángeles, a 
Disneyworld...
Algunes èpoques va ser més 
fàcil, com per exemple amb 
l’arribada de l’Airbus 300, a l’any 
81. Era un avió molt còmode per 
a les hostesses que teníem fills, 
ja que era com treballar a una 
oficina. Només volàvem al matí o 
a l’horabaixa, eren vols curts i de 
tornada a casa, com per exemple: 
Madrid–Roma–Madrid, Madrid–
Londres–Madrid, Madrid–París–
Madrid...

Algun record especial d’aquests 
anys?
Haver viatjat per tots els 
continents. Celebrar el vuitè 
aniversari del meu fill a Chicago, 
l’època en què vaig començar a 
fer viatges llargs a Amèrica, els 
cinc mesos vivint a Alaska on 
vaig aprendre a esquiar, el mes 
que vaig viure a Japó on vaig 
descobrir una cultura apassionant. 
O també, haver pogut conèixer el 
príncep o la reina.

Alguna experiència difícil?
La meva primera experiència en 
terratrèmols a Alaska. Que es 
mori algú durant el vol. Un viatge 
a Roma en què es bloquejaren els 
frens en el moment d’aterratge. O 
el cop en què rebérem un avís de 
bomba.

Què ha estat el més dur 
d’aquesta professió? 
El més dur és no tenir la família 
aprop. 

i el més gratificant?
Haver conegut indrets i cultures 
molt diferents, i no haver perdut 
mai la il·lusió per volar i recórrer 
món.

Arran dels atemptats de l’11 de 
setembre, quin és l’ambient que 
es respira pels aeroports? hi ha 
hagut un abans i un després?
El dia dels atemptats era a Miami, 
on vam haver de romandre una 
setmana sense poder agafar 
avió, cosa que va fer créixer la 
incertesa i el temor. Passat el 
temps, l’ambient ha esdevingut 
més tranquil i relaxat.

La gran diferència es nota amb 
les mesures de seguretat que 
s’adopten, sobretot als aeroports 
nordamericans. El personal 
ens hem hagut d’adaptar als 
nous protocols d’actuació i a la 
normativa internacional. 

Alguna cosa més per acabar?
Agrair a la revista Arròs amb 
Salseta que hagi pensat en mi 
quan faig trenta anys de professió 
a Ibèria.

Entrevista: Maria Antònia Bibiloni 

Amb el Príncep Felip i una companya de treball.

Amb l’uniforme de fa unes dècades.



Passà el Carnaval i el seu esperit 
festiu... i d’inversió. A la vida real 
som això i pel carnaval som això 
altre. Idò!
Tal i com antigament es feia, 
aquests dies de festa s’aprofiten 
per fer la màxima disbauxa i vestir-
nos –o trasvestir-nos–, poc abans 
d’entrar dins sa Corema.
Una Corema que ja és aquí i, per 
tant, els dies de no menjar carn 
també. Ara bé, cadascú la fa del 
que vol. Tot són propostes.
 Referent a la festa de carnaval, 
a continuació publicam alguns 
conceptes, facilitats pel nostre 
col·laborador i gran entès en 
cultura popular, l’escriptor Antoni 
Pol Marcús.

DiJOUS LLARDER
El dijous llarder, jarder o gras, 
és l’anterior al començament de 
la quaresma. Es diu així perquè 
el costum era menjar coques de 
llardons (o raïssons, o grescos: 
restes sòlids de quan se fa 
el  llard o saïm del porc) i, per 
extensió, el que encara quedava 
de les matances amb una data de 
caducitat més o menys pròxima, ja 
que per llei eclesiàstica no podia 
tornar-se’n a menjar fins després 
de Pasqua.

CARNAVAL
Carnaval és el període que 
precedeix a la quaresma i que sol 
començar el dijous llarder. A altres 
llocs i altres temps el carnaval 
se limitava al diumenge, dilluns i 
dimarts abans del primer dia de 
quaresma. A Mallorca també se’n 
diu darrers dies.
La paraula carnaval és de 
procedència italiana (de carnevale, 
alteració de carnelevare i aquesta, 
de carne i levare, en el sentit 
de llevar o suprimir la carn 
de la menjua). En català està 
documentada des del segle XIX.
 
CARNESTOLTES
Carnestoltes, nom tradicional en 
la nostra llengua, prové del llatí 
carnes tollitas, amb el mateix 
significat que carns llevades, 
per tal de complir l’abstinència 
quaresmal prescrita per l’Església.

SA RUA
Sa Rua és el nom que s’aplica a 
la desfilada de vehicles adornats i 
de gent disfressada pels carrers 
de ciutats i pobles, en els darrers 
dies. La paraula posa l’accent en 
el lloc on se celebra la festa, el 
carrer, ja que això significa rua, 
derivat de ruga o arruga, plec de la 
pell o de la roba, per la semblança 
que els carrers d’una població, 
vists d’enfora, poden tenir amb les 
rues d’un vestit. El mot rua ja tenia 
aquest sentit metafòric en el llatí 
tardà.

ENTERRAMENT DE LA 
SARDiNA 
L’enterrament de la sardina és un 
costum forà, sense tradició en 
la cultura popular mallorquina. 
Només els darrers anys s’ha 
anat estenent pels pobles de 
Mallorca, possiblement importat 
per l’allau de gent venguda de 
fora. Sembla que allà on se 
celebrava, ho feien, no els darrers 
dies, sinó el mateix dimecres de 
cendra, com una prolongació de la 
disbauxa del Carnaval amb un toc 
d’ironia ja que pressumptament se 
respectava l’abstinència.

Queixes de Sa Rueta
Degut al mal temps que tenguérem 
l’any passat, enguany Sa Rueta 
del dijous se celebrà al Parc de Sa 
Rectoria. Un lloc que despertà les 
crítiques de molts de pares i mares, ja 
que resultà ser molt estret.
 És evident que si una cosa fa falta 
a Binissalem és un lloc cobert, ubicat a 
dins el poble i amb cabuda per a molta 
gent. I aquest lloc ho podria arribar a 
ser la plaça del carrer Guillem Martí.

AambS

TOC D’ATENCió
Com cada any, nins, pares i professors, 
possam tota la nostra il·lusió en 
participar a sa Rua. Els nostres fills 
aguanten el fred, la pluja, i qualque 
vegada els pares ens llevam la nostra 
vergonya i els acompanyan perquè es 
passegin orgullosos amb la disfressa 
que, amb tota sa il·lusió, han preparat 
les darreres setmanes abans del 
carnaval amb els seus professors i 
els seus pares. M’agradaria donar 
un toc d’atenció a l’ajuntament i/o al 
jurat d’aquesta festa, per recordar-los 
que noltros també existim, el meu fill 
va a una escoleta NO MUNICIPAL, 
i any rera any he de contestar a sa 
pregunta que em fa el meu fill “–Mama, 
per què mai ens donen un premi? El 
meu disfràs és el més guapo i hem 
posat molta però que molta il·lusió”. I 
jo l’hi contest sabent que no serà així 
“–No passis pena rei, que segur que 
l’any que ve te donaran un premi ”. 
Senyors, per si encara no vos n’heu 
donat compta, en aquests darrers anys 
l’escoleta Municipal, entre d’altres, ha 
estat la guanyadora d’aquesta festa. 
Els recordam que tots pagam imposts 
i que tots els nins del poble, vagin 
o no vagin a l’escoleta Municipal, 
tenguin família a l’ajuntament o siguin 
amics de… tenen el mateix dret de 
ser guanyadors. Senyors, siguem més 
equitatius i repartiguem un poc més els 
premis entre escoletes i agrupacions 
NO MUNICIPALS, que encara que els 
premis no siguin molt quantiosos per al 
nins, serntir-se guanyadors, els fa tenir 
la il·lusió suficient per a què l’any que 
ve tornin a sortir al carrer amb la millor 
disfressa, plogui, faci fred o troni.

Arancha de los Santos, Eva Guillén, 
Isabel Amorós, Cristina Carbonell 

i Ana LLabrés

Carnaval 2007
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El Club d’Esplai Binitrui va circular per la Rua fent trui. 

Els anys 70, amb tot el seu color i fashionmania.

Les comparses, la força del Carnaval.

dfggFlors i espantaocells a l’Agrupament Escolta.

Festa de grans i petits.

	 	 Carnaval 2007
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Air Madrid: destí Binissalem. Quin viatge!

Una comparsa de presoners tancava la desfilada.La comparsa de músics que conduïa la Rua.

El Rocío, Julián Muñoz, la Pantoja & CIA...

“Rebelde Way”?

Per triar: un cuiner, 
un mag i un pirata

Carnaval 2007
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Sa Rueta, enguany al parc de Sa Rectoria. Un eixam d’abelles.

Petit Suisse

Els barmen, els primers en 
disfressar-se. I bé que fan!

“A pesar de la brusquina 
caiguda, el dissabte 17 
de febrer comptà amb 

una Rua digna, arropada 
per les comparses.

De nit, el jovent 
prosseguí la festa als 

pubs... fins a les tantes!”

Carnaval 2007
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Sí, n’hi ha que hi estan en forma!

La nina de Ring, 1r premi individual al P’dal, i les auxiliars 
de vol, 2n premi de comparsa. I un indi.México lindo!

Al rojo vivo!

Campeones!
Sorpreses fumant en xigarrera. 
Però si això està prohibidíííssim!

Carnaval 2007
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Plors i desditxa en el condol per l’Enterrament de la Sardina.

La festa enguany l’organitzà el Pub Suro

La passejada va ser solemne.

Sardina 2007
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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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Tel. 971 511 709

Carnaval 2007
Premis de Sa Rua
Una vegada finalitzava la volta pel 
poble i comparses i particulars 
arribaven a la plaça de l’església, 
el jurat de la Rua 2007, format per 
Margalida Llabrés, Maria àngela 
Santos Mairata, Beni Aguiló i 
Anabel González, es reunia a 
l’Ajuntament i decidia atorgar els 
premis següents:

Comparses
Primer premi, de 250 euros: 
“Binipetit dels anys 70”
Segon premi, de 200 euros: 
“Quatre estacions”
Tercer premi, de 170 euros: 
“L’oest reciclat”
Quart premi, de 150 euros: 
“De vuelta al Rocio”
Cinquè premi, de 100 euros: 
“Flors pels espais naturals”

El jurat també considerà oportú 
concedir uns premis especials de 
categoria infantil individuals a:
Ariadna Canoves, com a “Dona 
Pirata”; Elena Miranda, com a 
“Sevillana”; Marta Perelló, com 
a “Bruixa” i Pau Crespí, com a 
“Xerif”.

Carnaval als pubs
Els pubs del poble també 
organitzaren, com cada any, la 
seva particular festa de Carnaval, 
amb la corresponent entrega de 
premis. Així, el P’dal atorgà el 
1r de comparsa, dotat amb un 
sopar al restaurant ca n’Arabí, 
als “Budas”; i el 2n, dotat amb 
un sopar al P’dal, a la comparsa 
“Auxiliars de vol”.

Els premis individuals varen ser: 
el 1r per a “La nina de la pel·lícula 
Ring”, amb un sopar al Singló, i el 
2n per a “Julián Muñoz”, amb un 
sopar al P’dal.
Per la seva part, el Cuplé concedí 
el premi a la millor comparsa, 
dotat amb 100 euros i una botella 
de xampany, a la parella “Zipi i 
Zape”, i el premi individual, dotat 
amb 60 euros i una botella de 
xampany, a la disfressa “Àrbit”.

Darrera una festa
Com sol passar en tota festa, 
darrera la del Carnaval també 
hi ha l’esforç de molta gent. 
L’esforç de molts de pares i 
mares, per exemple, qui de 
manera desinteressada ajuden a 
engirgolar el vestuari que lluirà el 
seu fill el dissabte de Sa Rua.
Però també hi ha la tasca dels 
professionals del teixit, com és el 
cas de les nostres modistes, qui 

en són una peça important dins 
tot aquest trui.
Sa veritat que és una sort poder 
comptar, aquí al poble, amb gent 
entesa en aquest ofici i gràcies 
a la qual no ens veim obligats a 
haver de desplaçar-nos a foravila 
per tenir enllestida la nostra 
disfressa de Carnaval (o el nostre 
vestit de pagès o de trepitjador, 
quan correspon).
Entre d’altres, una d’aquestes 
modistes és n’Antònia Moyà 
(foto), de can Quadrat, de 41 anys 
d’edat, i qui des de sempre s’ha 
dedicat a la professió.
Després de treballar durant vàries 
temporades en un taller, des de 
fa anys exerceix de modista a 
ca seva, confeccionant, any rera 
any per aquestes dates, una gran 
quantitat de disfresses.
Enguany n’ha elaborades més de 
100, entre les quals hi figuren les 
dels nins i nines de l’Escoleta.

Antònia Moyà, modista
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Fotografia a domicili. Mòbil: 629 91 59 50
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la llegenda de huascarán i huandoy

Al regne de la serralada dels Andes, 
al paradís de la Vall del Callejón de 

Huaylas, vivien els déus. El déu Suprem, 
Inti (el sol), tenia una filla anomenada 

Huandoy. Huandoy era tan bonica 
com una tendra i fresca orquídea. El 
seu pare pensava casar-la per a tota 

l’eternitat amb un déu de bellesa similar 
i de les mateixes virtuds. 
Però al cor de la vall, dins 

el poblat dels Yungas, 
Yungay, hi vivia un gentil 
i valent príncep mortal, 
anomenat Huascarán, 

que es va enamorar 
profundament de la 

bonica Huandoy. 
La Huandoy corresponia al 
gran amor del príncep. Es 
trobaven d’amagat, eren 

feliços i sentien una forta 
passió i tendresa l’un per 

l’altre. 
Quan el déu pare va 
assabentar-se dels 

amors entre la seva filla 
i el príncep mortal, li va 
suplicar que ho deixés, 

que viure amb un príncep mortal no era 
convenient per a una deessa. 

La passió dels joves prínceps era 
superior a les súpliques del pare, als 

seus consells i sermons. Tan gran va ser 
la ràbia que va sentir el déu suprem, 
Inti, davant la força d’aquest amor 

amb un mortal, que va maleïr la parella 
d’amants i els va condemnar per sempre 
i per l’eternitat a viure separats. Els va 
convertir en dues grans muntanyes de 
granit i els va cobrir de neus perpètues 

per a calmar la seva ardent passió. 
Entremig de les dues muntanyes va 
situar una vall estreta i profunda 

per tal que estiguessin 
totalment aïllats. En la 
seva fúria, el déu pare 

va elevar les muntanyes a 
una alçada majestuosa, 
per tal que els prínceps, 

per sempre més, es puguin 
veure, però mai més no es 

puguin arribar a tocar.
Els enamorats ploren 
pel seu dolor, fonen, 

gota a gota, la neu que 
els cobreix i els seus 

plors d’amor s’uneixen 
en un llac de color 

blau turquesa per tota 
l’eternitat. Aquest 
llac rep el nom de 

Llanganuco i el trobareu 
si un dia anau a Perú, 

a una altitud de 3.400 metres sobre 
el nivell del mar. Les muntanyes, que 

porten el nom dels prínceps Huandoy i 
Huascarán, tenen una altitud de 6.560 

metres i 6.768 metres; són les muntanyes 
més altes de la vall i de tot el país.

I llegenda contada, llegenda acabada.

i n f à n c i a
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Gran Prix
Per molt poc no anam a la final!

La segona edició del Gran Prix Juvenil que es 
disputa entre els diferents pobles de l’illa i que 
organitza el Consell de Mallorca, ens deixà una 
mica de mal record, ja que l’equip de Binissalem 
quedà a les portes de la final per tan sols cinc 
punts de diferència, situat per darrera de Santa 
Eugènia.
La semifinal es disputà a la localitat de Consell 
i els pobles que hi varen prendre part varen ser, 
apart d’aquest: Pollença, Selva, Santa Maria, Santa 
Eugènia i Binissalem.
Amb un ambient de gran emoció des del primer 
moment, l’equip binissalemer començà molt bé les 
proves físiques i encapçalà la classificació durant 
molt de temps, però va ser en la prova de cultura on 
es perdé el primer lloc, ja que les dues preguntes 
finals: “de quin escultor són les obres del creuer de 
Petra, a la carretera de Manacor?” (Miquel Ginard) i 
“Quants municipis té l’illa de Mallorca?” (53), només 
les encertaren els taujans.
Cal recordar que la primera semifinal s’havia 
disputat, 15 dies abans, al poble de Muro i el 
guanyador havia estat Alcúdia.
Ara, la gran final tendrà lloc al municipi de Pollença.

j o v e n t
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... Que tal un poc de Hip Hop?

Per a tots
Taller de Graffitis
Divendres 9, de 18 a 20h

Taller de Crespells
Divendres 16, de 18 a 19:30h

Projecció al Casal
“DIARIO DE BRIDGET JONES”. 
Dissabte 17, a partir de les18h

Per a majors 
de 14 anys
Sortida al Paint Ball
Dissabte 10, de les 10 a les 14h, a 
Vilafranca. Preu: 20 euros

Sortida al cinema
Divendres 23, a partir de les 
17h. Vine el dijous 22 i entre tots 
elegirem la pel·lícula.

Taller de massatges
tots els dimecres a les 18h

Taller de hiP hOP
tots els dijous de 18 a 19:30h

Els diumenges...
... A partir de les 18h

Diumenge 4, torneig de Màgic
Diumenge 18, torneig de Pro Evolution
Diumenge 25, torneig de Sing Star

Hola amor!
Moltes vegades he pensat com 

escriure’t. Com dir-te que t’estim. 
Com pensar que cada vegada que et 
veig se’m remou tot. La gent diu que 
l’amor no es pot comptar, i té tota la 

raó. Jo voldria saber tot el que t’estim 
perquè ara mateix el meu amor cap 
a tu es infinit. Sé que això no pot ser, 

tot te un límit, i és que ja són tants 
els moments que m’he imaginat un 

moment tan màgic i ple de tendresa. 
I ara deus pensar que soc una 

estúpida, però és que vull dir-te que 
tants de rius de tinta he fet escriure i 
tantes cançons sonar. T’estim. Potser 

sigui una manera diferent de les 
altres, però t’estim tant que per a jo 
ho ets tot, i més. Els meus somnis 
i la meva vida, en sentir que entre 
nosaltres dos hi ha alguna cosa jo 

soc feliç, en quedar-me al teu costat 
només mirant els teus ulls, els teus 

cabells i pensant la nostra vida sense 
aquest sofriment tan gran de no tenir-
te al meu costat. Ets una persona que 
fa de petits instants, grans moments. 
T’estim més que mai i com sempre. 
Tan senzill com quan et mir. T’estim i 

sempre t’estimaré. 
Una abraçada enorme.

CATALINA VICTòRIA MOYà COMAS, 
guanyadora del concurs 

d’e-mails d’amor.

En segon lloc hi quedà un mail de 
Daniel Perelló Morey

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

Play Back de Proviatge, al teatre.

Sopar de 
Primavera

Divendres 23 de març, 
a les 20 hores. 

El sopar el prepararem entre 
tots a partir de les 18 hores.

                             

j o v e n t
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Assegurança de retirada del permís de conducció

· Asseguram la retirada del seu permís de conduir per pocs doblers.

· Subsidi mensual per la retirada: destinat a paliar les pèrdues econòmiques.

· Rescat dels punts: assumim les despeses de la matriculació pels recursos de reciclatge.

· Assistència d’immobilització del seu vehicle; li abonam les despeses del trasllat d’un taxi 
per a l’assegurat i els ocupants.

· Assessorament jurídic.

· Protecció jurídica.

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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Futbol. Situació dels equips  
Alevins Futbol 7: quan la defensa és atac

Tercera Divisió
Justet però molt bé li va anar al 
Binissalem aquest 1 a 0 contra el 
Vilafranca.
Hi ha qui diu que la sort que no 
tengueren els blaus a la primera 
volta, la tenen ara.
Tot i que encara continúa lluny de 
les primeres quatre places, algun 
lloc sí que ha ascendit a la taula 
classificatòria. Ara es troba en 
la novena posició, empatat a 37 
punts amb l’Alcúdia.
En el fons, d’acabar així la lliga, 
i de no ser pels doblers que s’hi 
han invertit i per les pretenions 
que hi havia creades, és una més 
que digna posició.
En el pròxim número de març –si 
no hi ha res de nou– parlarà el 
president, Ramon Campins, sobre 
la situació actual del club i dels 
projectes de futur.

Segona Regional
Molt bé pels al·lots del filial, qui 
guanyaren a domicili dins el camp 
del Son Roca per la mínima.
A la fi han aconseguit sortir de 
la setena posició en què tantes 
jornades han anat situats. Cinc 
puntets els separen del tercer 

classificat, el Sant Marçal.
Esperem que les baixes per 
lesions o constipats “no els foti el 
pas doble”.

Juvenils
Tot i haver estrenat entrenador 
nou, des de fa vàries jornades 
els juvenils troben dificultats per 
guanyar.
El darrer partit a dins ca nostra 
contra el Sóller (12è classificat) 
n’és un clar exemple.
De totes formes, en aquell partit es 
va veure una segona part en què 
no faltaren nombroses ocasions 
per als blaus, i clares. El porter 
dels sollerics va estar molt bé.
Amb 45 punts, passen a ocupar 
la sisena posició, a tres punts del 
tercer, el Pla de na Tesa, camp on 
perderen a l’anterior jornada per 
4 a 3.

Cadets
El dissabte dia 24 era jornada 
de descans per als Cadets. A 
l’anterior partit s’havia perdut per 
2 a 0 dins en el camp Barracar.
L’equip continúa situat a mitja 
taula amb 15 punts; 4 victòries, 3 
empats i 9 derrotes.

infantils
Igual que la categoria Cadet, els 
Infantils també descansaren el 
dissabte 24, havent perdut a la 
jornada anterior, per 2 a 1, dins 
Son Cladera.
Ocupen una discreta novena 
posició en un grup de 14 equips, 
amb 12 derrotes i 4 victòries.

Alevins
Després d’empatar 1 a 1 dins 
el segon classificat, Cala d’Or, 
els nostres Alevins segueixen 
situats líders amb cinc punts de 
diferència.
En 18 jornades, 59 gols a favor i 
tan sols 10 en contra.

Alevins Futbol 7
Qui també fa una excel·lent 
campanya són els Alevins de 
Futbol 7, entrenats per l’exjugador, 
Joan Vallespir (foto).
Hauríeu de veure la seva defensa. 
Contundent, férrea, ofensiva. Allà 
comença el seu joc.
Guanyaren dins Son Cotoner per 
1 a 2 i al Collera per 3 a 1.
Van situats segons.

Benjamins Futbol 7
Després d’haver golejat per 1 a 
4 dins Sa Pobla, el Beato Ramon 
Llull ens golejà a dins ca nostra 
per 3 a 6, cosa que féu que 
l’equip passàs del nové a l’onzè 
lloc, tot i que segueixen empatats 
a 32 punts amb el Pollença i 
Poblera.

Benjamins Futbol 8
En canvi, un poc millor els va la 
cosa als Benjamins de Futbol 8, 
que van situats en quarta posició, 
tot i que fa dues jornades anaven 
tercers i la derrota dins Port de 
Pollença per 4 a 1 i l’empat a 
1 dins ca nostra contra l’Alaró 
propicià que es cedís un lloc a 
la taula classificatòria. Tot i que 
segueixen empatats a 37 punts 
amb els pollencins.

Prebenjamins
I els més petits no abandonen 
la cinquena posició, i a més, 
s’adjudiquen el superderbi contra 
el Consell guanyant per 2 a 1. Idò!

e s p o r t s

Alevins Futbol 7.
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e s p o r t s

Club de Natació
per a veterans
El matrimoni binissalemer d’adopció,  
katalina Wray i el seu marit, Robert 
(a la foto) pertanyen, des de fa uns 
anys, al club de natació Esmas de 
Palma. Un club que du a terme els 
seus entrenaments, tres dies per 
setmana, a les piscines de Son 
Hugo. 
kati i Robert volen aprofitar aquest 
espai per fer saber que si hi ha 
gent, d’entre 25 i 95 anys d’edat, 
interessada en apuntar-s’hi, pot 
rebre més informació telefonant al 
971 87 04 31 0 al 649 476 639.
Els objectius del club no són 
altres que mantenir-se sans fent 
esport, tot i que també es disputen 
competicions, en pla divertit, amb 
altres clubs de Mallorca o de fora de 
les Illes.
Evidentement, és una manera més 
de poder disfrutar de qualque 
viatget i conèixer gent d’altres llocs.
Així, després d’haver participat en 
el Campionat d’Espanya Master de 
Natació, disputat els dies 26, 27 i 28 
de gener a Madrid, ells dos tornaren 
amb algunes medalles, com es pot 
veure a la imatge. Tres d’or, quatre 
de plata i dues en bronze en lliures, 
relleus, espatlla i estils.

No fa falta dir que la proposta 
sembla d’allò més interessant. 
L’esport de la natació és un dels 
més complets que hi ha i un dels 
més aconsellats per molts de 
metges, sobretot per a aquelles 
persones que pateixen algun tipus 
de molèsties a l’esquena, cervicals, 
etc.
Ara bé, la proposta podria veure’s 
millorada si d’aquí a no gaire 
temps podem comptar amb la nova 
piscina municipal de què tant se’n 
parla darrerament, a la zona del 
poliesportiu.
Al poble li vendria molt bé poder 
comptar amb un piscina, sobretot 
per als mesos d’hivern.
Són molts els binissalemers i 
binissalemeres que s’han de 
desplaçar a d’altres municipis 
veïnats a fer ús de les seves 
instal·lacions.
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Alba Torrens
Màxima anotadora 

Després d’haver-se jugat 20 partits 
de la lliga ACB femenina i a tan 
sols sis per finalitzar, la jugadora 
de bàsquet, Alba Torrens Salom, 
a les files del Celta de Vigo, és la 
màxima anotadora de l’equip amb 
un total de 240 punts, i la cinquena 
màxima anotadora de la lliga 
d’entre les jugadores espanyoles, 
portant una mitja de 25 minuts 
jugats i 12 punts per partit. La seva 
posició al camp sol ser sempre 
d’Escolta.
 Tot i que enguany el Celta, 
amb un conjunt molt jove, no està 
passant pel seu millor moment, 
anant situat tercer per la coa, el 
dissabte 3 de març té un partit molt 
important contra Estudiantes que, 
d’aconseguir-se la victòria, li podria 
donar la salvació matemàtica.
Cal recordar que n’Alba, amb 17 
anys d’edat, és encara jugadora 
Júnior però realment amb qui ha 
disputat tots els partits és amb el 
primer equip.
Parlant de l’equip Júnior, si el Celta 
es classifica per al Play Off final, 
ella segur que serà una de les 
integrants del quintet.
Molta sort!

Bàsquet
El cap de setmana del 24 i 25 
de febrer, el pavelló municipal 
“Antoni Ladària” va viure una 
intensa jornada de bàsquet, amb 
la disputa de 9 partits.

Pel que fa als SéNiOR MASCULí, 
l’equip ja ha començat la lligueta 
o Play Off per evitar el descens 
de categoria. I ho ha fet amb una 
clara victòria sobre el Sant Josep 
Obrer per 64 a 55.
Es tracta d’una competició entre 
sis conjunts dels quals en baixen 
tres.

Després d’una mala ratxa que 
havia durat fins a sis jornades, el 
JúNiOR MASCULí, de Miquel 
Amer, aconseguí una contundent 
victòria davant el Calvià, per 56 a 
28. Ocupen la quarta posició.

Tot i anar situats en la darrera 
posició, alegria al CADET 
MASCULí, que va aconseguir la 
segona victòria de la temporada 
davant el conjunt del De La Cruz.

Per la seva part, l’iNFANTiL 
MASCULí és el 6è classificat 
del seu grup, empatat amb el 5è, 
Molinar, i havent guanyat en la 
darrera jornada disputada contra 
el Santa Mònica. Partit en què el 
base, Miquel Aloy, dugué a terme 
una gran actuació aconseguint 16 
punts.
Les possibilitats de quedar dins 
els tres primers són moltes, ja que 
tan sols 5 punts els distancien del 
Joventut Mariana.

El MiNiMASCULí perdé de 4 
punts el seu darrer matx. I per 34 
a 45 el partit que tenia aplaçat 
contra el Sa Pobla, portant a hores 
d’ara les mateixes victòries que 
derrotes.

Pel que fa a les dones, LES 
SéNiOR guanyaren al Bons Aires 
per 57 a 33. Aquesta ha estat la 
quarta victòria d’enguany i cal 
recordar que el pròxim 11 de març 
tenen un partit vital contra un rival 
directe com és el Pollença. Si 

s’aconseguís novament la victòria, 
les possibilitats d’evitar el Play Off 
pel descens serien molt a prop.

L’EQUiP JúNiOR continúa 
intractable, amb una estadística 
de 7 victòries de 7 partis, tot i que 
el darrer finalitzà amb un ajustat 
resultat final de 45 a 42 contra el 
Bàsquet Pla.

LES CADETS van situades en la 
dotzena posició. Perderen el seu 
darrer partit, 41 a 46, contra el 
Manacor.

Millor els va a LES iNFANTiLS, 
que a pesar d’haver perdut 
dins ca nostra contra el Port de 
Pollença, mantenen una important 
3ra posició.

LES MiNiFEMENí guanyaren el 
partit que tenien aplaçat contra 
l’Hispània, per 29 a 19, però varen 
ser derrotades per 28 a 38 en el 
seu partit contra el Club Bàsquet 
Zona 5, de Manacor. 

I pel que respecte a les categories 
dels més petits, els BENJAMiNS 
guanyaren amb claredat davant La 
Salle de Palma, i els dos equips 
de L’ESCOLETA han disputat 
un torneig amb el Bàsquet Inca i 
Esporles.

Per altre lloc, des de la directiva 
s’informa que van sient col·locats, 
a l’interior del pavelló, els anuncis 
dels Sponsors del Club Bàsquet 
Binissalem, i que se’n van 
aconseguint de nous, com ha estat 
el cas del restaurant s’Olivera, 
Celler Sa Vinya i Pizzeria Es Clot.

e s p o r t s
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971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com

Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125

Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125

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

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78
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Miquel A. Barrios

o p i n i ó

Reprodueixo 
aquí la carta 
d’en Jaume a la 
seva estimada. 
Li comunica que 
gràcies a la gestió 
del Govern de 
Madrid i al savoir 
fair de la Ministra 

Trujillo, els hi han concedit un 
pis de Protecció Oficial. Potser 
podrien fer 200 vivendes a 
l’Escola Graduada, com ho veieu?

“Aina, no sóc capaç d’esperar a 
que tornis del viatge per a dir-
t’ho: ens han concedit l’VPO de 
30 m2. Ja ens podem casar! La 
veritat és que no me mata el pis, 
però me té feliç la idea de poder 
compartir-lo amb tu. És com 
el poble d’Orient, que així com 
entres, ja surts. Tinc el plànol i 
estic prenent mides i fent càlculs. 
Ma mare diu que és petitó, ja 
saps com són les dones d’abans 
(ella té, fins i tot, una màquina 
de cosir). Sé que d’espai no en 
sobrarà, però d’idees tampoc. 
¿Recordes aquell llit d’1,80 d’Ikea 
que tantes ganes et feia? Per molt 
que ho he intentat, t’he de dir que 
no ens hi cap. No desesperis. Si 
ho mires bé, el llit d’1,50 és més 
íntim. A més a més, a la llarga, un 
llit d’1,80 ens distanciaria. Millor 
així, encara que dormim de costat. 
Tampoc ens hi cap el piano. El 
teu germà me l’ha mesurat i ens 
falten 18 centímetres; en canvi, en 
el seu lloc ens hi cap l’ordinador.  
Ara que hi penso, si no hi posem 
el piano, tampoc hi podem posar 

tots els llibres aquells del temari 
de les teves oposicions, la vaixella 
ni la cristalleria. Bé, penjarem 
quatre tasses a la paret i tu 
sempre podràs estudiar a la taula 
del menjador.

Canvi de plans: no hi podràs 
estudiar. ¿Saps la taula de 
menjador que vàrem mirar? 
Tampoc ens hi cap. N’he triat una 
d’abatible per a què ens hi càpiga 
el sofà i si deixéssim la taula 
aquella tot el dia, no ens podríem 
seure, així que hauràs d’estudiar 
a casa dels teus pares. Serà per 
poc temps perquè segur que te 
les treus a la primera. En quant 
als fills, si en tinguéssim un, ja tinc 
la solució: ahir vaig mesurar el 
fill de la meva germana. Fa quasi 
50 centímetres. Si compréssim 
un bressol petitó, ens hi cap 
justet devora el sofà, sempre que 
llevéssim la làmpada de peu i al 
seu lloc pengéssim un aplic. Així, 
quan despengem la taula abatible 
per dinar, podem dur el nen a 
la dutxa, que tanmateix és un 
espai desaprofitat perquè només 
la fem servir uns minuts al dia. 
També he pensat en fer-li un parc 
a dintre del microones de doble 
plat giratori, però m’ha semblat 
una mica massa i que potser es 
marejarà. ¿Creus que quedaria 

malament fer-li un arreglet tipus 
hamaca, amb el macramé aquell 
de ta mare on hi té penjat el 
cossiol? Quedaria molt Tarzán? 
Bé, ja ho anirem pensant perquè 
ara per ara no tenim fills. 

El que sí durem és el rellotge de 
paret del teu padrí al que tanta 
estima li tens. Encara que no 
funcioni, he calculat que amb 
una balda a dintre i sense pèndul 
ens hi caben deu llibres i vint 
cd’s. Veus que tot és qüestió 
d’idees? Tria’n nou que jo només 
duré l’Ulises d’en Joyce, que l’he 
començat trenta vegades i mai 
l’acabo, així tindré llibre per vint 
anys més. Hem tingut sort, eh?  

Ens estimem, ens podem casar 
i ara, gràcies a la Trujillo, tenim 
piset, Aina. ¡Tenim pis!“. 
A més de revisar la densitat 
d’habitants, el mínim de places 
d’aparcament...etc, haurien de 
revisar el mínim imprescindible 
per a viure dignament. No heu 
vist, per exemple a l’escola, que 
els estris de psicomotricitat i les 
plantes autòctones tenen més lloc 
–millor i més nou– que els nostres 
fills?

Miquel Àngel Barrios

VPO de 30 metres
“Potser podrien fer 200 vivendes a l’Escola Graduada”
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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.
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Reunió de PARES i MARES d’alumnes

dimecres, 7 de març de 2007,
a les 21.00 hores, a la mateixa escola

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

Nyaps
Si les coses s’han de fer, com 
més aviat millor i, si és possible, 
ben fetes. I una cosa que pareix 
tan senzilla n’hi ha que cerquen la 
manera de fer-la molt complicada. 
Els voltants de la nostra escola, 
de per si problemàtics, varen tenir, 
aquesta vegada, un inici de curs 
tranquil, però així com ha anat 
passant el temps la cosa s’ha 
embrutat. 

A conseqüència d’unes obres 
particulars llarguíssimes que 
obligaren l’Ajuntament a tancar 
l’entrada habitual a l’escola per 
por que no es fes mal qualcú, 
s’obrí un altre portal al fons 
del pati perquè tots poguéssim 
entrar i sortir per un carrer sense 
asfaltar, que quan queien quatre 
gotes es negava, s’enfangava i 
ens obligava a blasfemar a tort i a 
dret mentre esperàvem que algú 
vengués a obrir, 30 segons abans 
que sonàs el timbre. Enguany, 
però, començarem el curs com 
toca, per la porta de sempre, amb 
la tranquil·litat de sempre i amb 
l’esperança i el convenciment que 
seria així la resta de l’any, inclosos 
els 30 segons d’abans.

Però no, les coses bones no 
duren sempre. Un bon dia ens 
trobàrem les màquines d’excavar 

a la mateixa porta d’entrada i, 
així com vàrem poder, passàrem 
pares i infants cap a dins. Supòs 
que algú es va queixar perquè 
ben aviat ens tornaren a fer anar 
per la porta de l’any passat, amb 
totes les circumstàncies que la 
mateixa encara arrossega. A 
aquestes obres, s’hi sumaren 
les del jardinet, que amb quatre 
dies varen estar llestes, però que 
també emprenyaren. I, per acabar-
ho d’adobar, hi ha les obres del 
carrer que van de dalt a baix de 
l’escola i que contribueixen a 
posar la nota de color, sobretot els 
dies que plou.

Tot plegat una meravella, tenint en 
compte que només un municipal 
s’ha de fer càrrec del caos en 
què es converteix aquest punt 
a les hores d’entrada i sortida a 
l’escola. Si a més hi afegim que 
els infants que van en bicicleta 
s’han d’arriscar a anar tots sols 
pel camí de s’Aigua, un dels 
carrers amb més trànsit del poble, 
tenim tots els ingredients per dir 
que la nostra escola està en 
una zona d’alt risc d’accidents 
i, com sempre, ningú no n’és 
responsable.

Encerts
Poques escoles tenen la sort 
que té la nostra de comptar 
amb tan bons professionals, 
llista que ha augmentat amb 
l’arribada de les darreres 
adquisicions i, sobretot, de 
mestres amb l’experiència de’n 
Miquel Sastre, d’Anglès, o de na 
Carme Ripoll, de primer d’Infantil; 
gent que ha demostrat estar d’allò 
més al dia a l’hora de transmetre 
uns coneixements i uns valors. 

En concret, en Miquel ens ha 
revolucionat a tots amb el mètode 
Artigal que aplica a les seves 
classes. Els pares que vàrem 
tenir la sort de conèixer aquest 
mètode de la mà del mateix 
Josep-Maria Artigal vàrem sortir 
de la reunió convençuts que 
sabem alemany bastant bé i que 
només ens falta practicar un poc 
més, de la mateixa manera que 
ho saben els nostres fills quan 
van a una classe d’anglès amb en 
Miquel. Un mètode que es basa 
sobretot en l’autoconfiança i que 
aplicat a qualsevol assignatura 
pot fer dels nostres fills gent 
sense por d’aprendre, receptiva i 
confiada que assimilarà els nous 
coneixements amb molta facilitat. 
Tota una revolució que ens pot 
apropar als països a imitar en 
matèria d’ensenyament.

“Unes obres obligaren a 
tancar l’entrada habitual”

o p i n i ó
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La Petita Edat de Gel (II)
“No podem restar indiferents”

C O N V I V È N C I A  A M B  E L  P A S S A T  [ 3 8 ]

o p i n i ó

Entre períodes de fred, hi havia 
altres fenòmens extrems. Tenim 
notícies climàtiques de la segona 
meitat del segle XVII, sobre tot 
de sequeres i calors inusuals, 
relatats pel “chyrugia” binissalemer 
Miquel Malonda (Llibre Negra 
de l’Arxiu Parroquial): “En lo any 
1661 stigue sens plovrer desde 
Mitge Novembre fins a 11 de 
Abril ...y lo mateix Añy a lo de 
Mars ey hague (u)vas maduras.”, 
notícia confirmada al Cronicon: 
“Principiaron solemnes funciones 
de rogativa por necesidad de llúvia 
i siguieron durante los meses de 
Marzo i Abril.” O, “En lo añy 1671 
stigue sens plovrer desde als 4 
je(ner) y despres als 11 de 9bre ... 
(comensa) a plovrer y plogue fins 
als 12 de fabrer de lo añy 1672. ... 
Axi romangueran moltes terras las 
quals no se pogueran sembrar ni 
(culti)var y dit añy Moriren Cent y 
trenta personas de Mas... sens los 
Miñons, que tambe foren molts en 
este Vila.”  
A causa d’aquests fenòmens 
climatològics, que impediren 
la producció d’aliments, 
principalment blat per subministrar 
a la població els anys 166O-74 i 
sobretot els 1690-91, es succeïren 
períodes de fam a Mallorca. 
Segons el cirurgià Malonda, “En 
lo any 1690 estigue sense plovrer 
desde als 7 Maig fins als 17 de 
Xbre i lo que va sembrar fins dit die 
fonch molt poca Cosa, per C(ausa) 
de la gran saquedat.” 
Durant els segles XVII i XVIII existia 
una gran preocupació a Ciutat 
per aconseguir blat; les autoritats  
enviaven  vaixells i comissionats 
a les altres illes, a la península, a 
àfrica o Itàlia en la seva recerca. 
Després hi havia dificultats per 
pagar les importacions i el govern 
remetia successius comunicats 
al Rei i a les autoritats de Madrid, 
que semblaven poc impressionats 
per les súpliques dels mallorquins. 
(A 1749: -“Junio 16.-Por este tiempo 
la Ciudad hizo un representación al 
Rey, de la suma miseria que había 
en este Reino por la nunca vista é 
infeliz cosecha de granos ... la que 
hizo tan poco efecto en su Real 

Ánimo, o en el del Ministro, que no 
se dió crédito á la representacion...” 
El Cronicon.). A més, moltes de 
vegades les embarcacions foren 
objecte de pirateria, de tempestes 
a la mar o, si més no, el gra 
emportat resultava ser de tan mala 
qualitat que no servia de res...
Actualment el temps també és 
un gran desafiament. Malgrat la 
manca de dades del tot fiables, 
les dificultats interpretatives i el 
desacord entre científics, sembla 
clar que l’augment exponencial 

de l’ús de l’energia, sobretot la 
derivada del carbó, afecta ja el 
nostre planeta i afectarà cada dia 
més la nostra manera de viure. 
No podem restar indiferents, hem 
d’informar-nos i prendre partit; en 
aquesta crisi la petjada que cada 
persona impregni damunt la terra 
pot millorar o empitjorar, en major 
o menor grau, la situació de tots.
Però sobretot hem de fer pressió 
als nostres governants perquè, 

per exemple, gravin les activitats 
més perjudicials al medi ambient, 
fomentant les pràctiques que 
redueixin els efectes més nocius 
de l’home sobre el seu entorn, i 
especialment de les indústries més 
agressives en aquest sentit.
Encara no sabem si tot això 
ens pot dur: al calentament, 
desertització i pujada del nivell del 
mar, o quin paper hi juga, pel que 
fa a Europa, la corrent del Gulf 
Stream, que pot dur refredament 
al continent, o quins altres tipus 

de fenòmens encara no formulats. 
Tenim al nostre abast tot un munt 
d’informació i d’estudis. El que és 
cert és que, en aquesta qüestió, no 
estam en mans de la providència 
ni de la indiferència d’uns reis 
jacobins. Cadascú pot aportar la 
seva responsabilitat en l’esforç 
per tal de garantir un futur més 
o menys viable per a l’espècie 
humana.

Antoni Gomila & Sheila Jagan

“Malgrat la manca de 
dades del tot fiables, les 
dificultats interpretatives 

i el desacord entre 
científics, sembla clar que 
l’augment exponencial de 
l’ús de l’energia, sobretot 

la derivada del carbó, 
afecta ja el nostre planeta 
i afectarà cada dia més la 
nostra manera de viure”
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El canvi climàtic
“Vetllar pel futur de les generacions properes”

És més que 
evident que 
estam en temps 
de precampanya 
electoral i que, 
com a PSM, ens 
tocaria parlar-ne 
i promulgar les 
excel·lències de 

la nostra candidatura. Però no, 
avui la prioritat és una altra. Avui 
ens toca parlar de la notícia que 
ens sacseja des de fa mesos: el 
Canvi Climàtic.

Mirau, com a política, podria 
començar a destralejar contra 
els governs que, mitjançant 
l’abús dels recursos naturals, 
l’especulació constant del 
territori o el malbaratament de 
la nostra terra, ens han conduït 
a aquesta situació. En lloc 
d’això, hem volgut contribuir 
presentant iniciatives per 
tal que, políticament, es 
comencin a prendre mesures 
que contrarestin els efectes 
que, volgudament o no, les 
polítiques de desenvolupament 
sense fre han suposat i encara 
ara suposen. Així doncs, hem 
proposat l’ús de mecanismes 
estalviadors d’aigua, la 
implantació de l’energia solar als 
equipaments municipals en un 
termini de sis anys, l’adhesió a la 
campanya que l’ONU ha llançat 
per tal de minvar les emissions 
de CO2 a l’atmosfera –cosa que 
suposa un compromís institucional 
i particular de plantació d’arbres–; 
mesures de control per tal de 
garantir que l’ajuntament no 
contribueixi a la tala il·legal 
d’arbres i a l’explotació dels 
pobles indígenes que en viuen, 
cosa que suposa exigir en l’obra 
pública i en el material d’oficina 
que es consumeix un certificat 
avalador de la procedència de la 
fusta.

Avui ja no som només uns 
quants que feim sonar el corn 
d’alarma. Avui, és necessari el 
compromís perquè tothom, des 
dels responsables polítics fins a la 
darrera persona del nostre poble, 

prengui consciència del que 
suposa seguir vivint dels recursos 
naturals sense donar res a canvi.

L’excusa principal per no dur a 
terme segons quines accions sol 
ser l’econòmica. Altres vegades, 
la comoditat. No és la nostra 
obligació vetllar per l’interès 
general com a responsables 
polítics? No ho és el futur dels 
nostres fills com a mares i pares? 
Hi ha res més important que 
vetllar pel futur de les generacions 
properes?

El que vull dir amb tot això és que 
el nostre futur no només depèn 
dels polítics, també depèn del 
que nosaltres els exigim, del 

que nosaltres estam disposats 
a fer perquè això sigui possible. 
Un canvi d’actitud política va 
inevitablement lligada a un 
canvi d’actitud i d’exigència 
social.

Mentre jo escric aquesta 
carta d’opinió i vosaltres la 
llegiu, el desgel dels casquets 
polars (totalment al marge 
de la intensitat de les nostres 
càbales egocentristes) segueix 
el seu curs. Els estudiosos 
prediuen una augment del 
nivell de la mar d’entre uns 
25 i  uns 80 centímetres, així 
com un dràstic canvi del clima: 
més sequera, augment de les 
temperatures i barrumbades 
d’aigua incontrolades. A ningú 
se li escapa que aquest canvi no 
només serà perjudicial pel nostre 
ecosistema, també ho serà pel 
nostre estimat i preuat sistema 
econòmic! (prova més que 
tangible pels més “eco-escèptics” 
i amants del, fins ara, malentès 
benestar).

No estam parlant d’aquí a mil anys 
(que és el que ens feia estar tan 
relaxats). Estam parlant d’unes 
prediccions molt més realistes. 
Estam parlant d’un canvi que 
afectarà els nostres fills i els  
nostres néts. 
Una campanya de 
conscienciació pot ser 
l’obligació dels poders 
públics, però no oblidem 
que la consciència i les 
accions conseqüents són la 
responsabilitat de tots, sense 
por, amb valentia i establint 
unes prioritats, inevitablement, 
diferents a les actuals.

Antonina Ferrà i Ramis
Portaveu del Grup Municipal

PSM-Entesa Nacionalista 
a Binissalem

Antonina Ferrà

o p i n i ó
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“A la política s’hi 
entra cercant el 
benefici propi”. 
Certament aquest 
és un pensament 
fortament arrelat 
en la gent. Per 
desgràcia he 
d’admetre que 

en molts de casos aquesta és 
una idea correcta, legítima i 
comprovable. 

D’aquest alarmant fet se’n deriva 
una conseqüència igualment 
preocupant: “Com que tots els 
polítics són igual de dolents, 
elegirem aquell que ho sigui o 
sembli manco, és a dir, l’opció 
menys dolenta”. Aquest altre 
pensament està socialment 
normalitzat i és contínuament 
fomentat des de diversos àmbits. I 
ja gairebé em fa plorar de ràbia la 
sentència d’aquells que diuen “els 
que hi són ja tenen les butxaques 
plenes; no convé que n’entrin de 
nous perquè encara se’ls han 
d’omplir”.

En la meva opinió, considero que 
no ha de ser així. Si no hi ha cap 
opció que es pugui considerar 
bona, que triar-la no impliqui que, 

per exemple, el nostre municipi 
tengui serioses possibilitats de 
sortir en els diaris com un més 
dels que han de suportar la 
vergonya de la corrupció, o que 
triar-la possibiliti que es continuïn 
donant casos tan insultants com 
el passeig del Born o l’escola 
pública, entre molts d’altres;
crec que si no hi ha cap opció 
que no compleixi uns mínims de 
decència val més no donar el 
suport a cap d’elles. 

Quin efecte pensau que tendria  el 
fet que una vegada darrera l’altre 
els partits grossos (que no grans) 
veiessin que va minvant el sarró 
del vot fàcil d’aconseguir?  

Suposo que no els hi quedaria 
més remei que canviar la manera 
de fer política. 
Podria suposar l’inici d’un canvi 
profund i necessari. Que deixin de 
ser els que comanden i comencin 
a ser els que administren el bé 

comú. És a dir, que els impostos 
que surten del nostre esforç, 
dels nostres jornals, s’inverteixin 
correctament.

No estic fomentant l’abstenció 
per l’abstenció. Voldria deixar ben 
clar que és molt important el vot 
de cada un de nosaltres, però 
també vull subratllat que és també 
important el no vot, almenys 
aquell que prové de la reflexió 
responsable.

Per acabar, saludar-vos; i no vos 
diré coses com feliç any, o mes o 
setmana. Simplement formularé 
un desig. Voldria que la integritat 
que s’ha anat formant en la meva 
persona perduri i em permeti ser 
impermeable a la decadència i 
la degradació de la política. He 
entrat en el femer amb les sabates 
netes, així hi vull estar i així en 
penso sortir.

Pep Martí, 
President d’Esquerra-Independents

Pep Martí

El Vot i el no Vot

Siguem 
optimistes. Que 
no ens deixen 
investigar els 
400.000 euros 
que han regalat 
a promotors 
privats? 
Insistirem. Que el 
batle no ens vol 

facilitar documentació? La seguim 
exigint. Que fa dos mesos que 
demanam còpies de documents i 
encara esperam resposta? Tornam 
demanar. Que tota l’oposició vol 
fer un debat i el batle s’escaqueja 
de la qüestió? Seguim insistint. 
Deixar de fer-ho, deixar d’insistir, 
és una claudicació que no vull 

contemplar com a possibilitat. 
No ha de primar l’obscurantisme 
que el PSOE local ens ha regalat 
aquests quatre anys. Ells tenen la 
força, però força no és raó.
Quina por té el PSOE local de que 
revisem els papers o a debatre? 
Com digué en certa ocasió una 
regidora del PSOE: “I el que no 
sabeu!”. Certament, això sospitam; 
mai millor dit.
És més, m’atreviria a dir que 

aquest diagnòstic és compartit per 
la resta d’oposició.
Però seguirem insistint, perquè 
som optimistes i sabem que la 
democràcia és una lluita contínua 
contra els aprofitats.
És qüestió de saber per a què 
som on som i quin és el nostre 
compromís. I punt.

Pere Pol
Regidor dels Independents

Pere Pol

Siguem optimistes

o p i n i ó
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Jeroni Salom

Binissalem necessita
un canvi

o p i n i ó

Amigues i amics 
lectors de la 
revista,

Cada vegada que 
llegim un article 
nou a la revista no 
mos adonam que 
queda menys per 

arribar a les eleccions municipals 
i autonòmiques del proper 27 
de maig. Unes eleccions que, a 
falta del PSM, tots els partits ja 
tenen pràcticament conformat el 
panorama polític pre-electoral a 
Binissalem. Esperam i desitjam 
que el PSM participi una vegada 
més d’aquestes eleccions.

Des del Partit Popular mos 
agradaria deixar molt clar que 
la nostra agrupació no té ni ha 
tingut mai cap intenció de fer 
pactes amb cap altre partit. Mos 
presentam a unes eleccions amb 
una clara intenció de Govern 
sense pactes ni pre-electorals ni 
post-electorals. Aquest aclariment 
ve a compte perquè ja hi ha 
qualcú que, desconeixent per 
part nostra les seves intencions, 
intenta confondre a la població 
de que existeix algun tipus de 
lligam o pacte entre noltros; queda 
desmentit. 

Mai he estat d’acord amb la 
política de pactes, de la renúncia 
a les idees pròpies només 
amb la finalitat de governar, del 
“todo vale”; no ha de ser així; el 
poble i la seva gent necessiten 
confiar, necessiten recuperar una 

confiança i un compromís sovint 
perdut per qui ens governa.
PSOE, PSM, ERC-IB, UM. 
Res a veure amb el PARTIT 
POPULAR. La possibilitat de 
que es donin els vots a un altre 
és del tot impossible, poc ètic i 
condemnable; per tant, cadascú 
ha de saber a qui vota i el partit 
votat ha de saber qui li dóna 
suport. 

¿Qué pot oferir el Partit Popular 
a Binissalem que no aporten els 
altres partits? Il·lusió, confiança, 
compromís, feina i més feina per 
un poble que sembla anar sense 
un camí estable, on es nota la 
deixedesa i cansament d’uns 
governants que no s’impliquen 
en la feina per molt missatge que 
vulgui llançar altra vegada el Batle. 

En aquesta legislatura coses s’han 
fet bé però moltes coses s’han fet 
malament, i poc costava quedar 
bé; no s’han obert les portes de 
l’Ajuntament per a què el poble 
participi en el dia a dia, un fòrum 
ciutadà (manipulat) que no ha 
existit; s’ha d’oferir un millor servei 
i una garantia d’atendre tot el 
que es demani per petit que sigui 
el problema de la persona que 
decideix anar a l’Ajuntament.

Aquestes properes setmanes 
seguirem fent-vos arribar les 
nostres 
propostes i projectes a ca 
vostra; només vos deman un 
moment d’atenció i reflexió; no 
dubteu de la meva implicació en 
una gestió responsable i en el 
meu compromís de futur per a 
Binissalem.

Jeroni Salom Munar
Candidat a Batle pel Partit Popular

“Mos presentam a 
unes eleccions amb 
una clara intenció de 
Govern sense pactes 
ni pre-electorals ni 

post-electorals. Aquest 
aclariment ve a compte 
perquè ja hi ha qualcú 
que, desconeixent per 
part nostra les seves 
intencions, intenta 

confondre a la població 
de que existeix algun 

tipus de lligam o pacte”
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Agrupació de Socialistes 
Participació i fortalesa 

Miquel Nadal

o p i n i ó

Aquest serà 
el meu darrer 
escrit mensual 
fins després de 
les eleccions de 
Maig. Crec que 
la Direcció de 
la Revista, ha 
de tenir marge 

suficient per decidir i repartir els 
espais a tots el candidats. No falta 
dir que estic a la seva disposició si 
ho troba convenient i a la vegada 
vull agrair-li que hagi publicat, de 
tant en tant, els meus escrits, dins 
el marc d’independència, pluralitat i 
honradesa, com ha fet sempre, tant 
quan ens agrada la seva opinió com 
quan no. La llibertat i veritat dels 
mitjans és una de les bases de la 
democràcia. Tan de bo tot el que es 
llegeix, es veu o s’escolta sempre 
fos així.

Aquest escrit el vull dedicar a 
reproduir el que crec va ser l’esperit 
que empapà l’acte de la meva 
presentació el passat 16 de Febrer. 
Abans de res un agraïment molt 
gran a tots el que hi participaren, 
als que me donaren el suport al 
carrer, a la cinquantena d’antics 
candidats (alguns d’ells residents 
a altres pobles) o al seus familiars 
que ens acompanyaren, i a tots els 
amics i militants que aportaren els 
plats dolços i salats, i com no, a na 
Marieta Canàves, que més que la 
seva veu, aportà el seu sentiment  a 
tots els assistents. 

Aquests foren els símbols de 
l’acte: Participació i fortalesa 

de l’Agrupació dels Socialistes 
Binissalemers. Uns signes no 
casuals, sinó fruit de la reflexió i una 
convicció molt profunda. La nostra 
campanya ha de ser austera, però 
a més de la sobrietat, l’Agrupació 
Socialista volgué que l’acte fos 
participat per a tothom, aportant  
el que podien, tot per exterioritzar 
que la bandera de la participació 
i cooperació ciutadana és un dels 
valors essencials que practicam, 
hem practicat i practicarem, si 
el poble de Binissalem ens fa 
confiança.

També dedicàrem l’acte a 
fer un reconeixement a totes 
aquelles persones que ens han 
precedit, des de 1979, a les llistes 
electorals municipals socialistes 
donant la cara des de les files del 
PSiB-PSOE. Homes i dones que 
ens han ensenyat la pràctica de la 
tolerància,  que hem de treballar pel 
bé comú, que hem d’obrir les portes 
a totes les ciutadanes i ciutadans, 
siguin quines siguin les seves 
idees i creences. Persones que ens 
inculcaren i practicaren els valors 
humans i socials, que no són altres 
que el de defensar la llibertat, la 
igualtat i la solidaritat. En definitiva, 
com tan be exposà el nostre  
Secretari General, Joan Amengual, 
ens recolzam en un Partit que no ha 

faltat mai a les cites electorals, i que 
precisament per aquest passat, per 
la seva història d’honestedat i treball, 
són la garantia i fonament del futur 
del nostre Poble.

I per finalitzar, ja en un pla més 
personal, vos diré que vull ser 
candidat a la Batlia amb la mateixa 
intenció de servei i de portes obertes 
que he tingut fins ara per a tothom. 
És una convicció, respon a una 
actitud, me consider el servidor 
del poble, i així, amb humilitat, 
però també amb el bagatge de la 
meva gestió –com ha de ser– vos 
deman que me permeteu que em 
presenti com a candidat a Batle. 
Treball des del diàleg i consens, 
evitant la crispació. Defens la pau, la 
veritat, l’honradesa, la transparència 
i la participació. Pens que és el que 
necessitam per treballar pel nostre 
poble. A les eleccions de maig 
decidim sobre la possibilitat que  
Binissalem perseveri en el camí del 
seny, de la veritat i de la Pau.

Respectant i pressuposant la bondat 
de totes les opcions polítiques,  
desig una campanya electoral neta 
i constructiva que serveixi a les 
ciutadanes i ciutadans, perquè son 
ells qui amb  millor criteri decidiran.

Miquel Nadal
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s a l s e t a 	 e n 	 r o s a

Ai! l’amor. Patiment i plaer. 
Carícies/males cares. Bregues i 
reconciliacions...
Fa uns mesos –i després d’anys de 
sortir junts– aquesta parella havia 
romput la seva relació sentimental. 
Semblava molt difícil que les aigües 
tornassin al seu cabdal. Però l’amor 
pot amb tot. Les flextes de Cupido 

deuen haver causat tot el seu efecte 
i en Toni i na Iolanda tornen a ser 
parella. 
Aquest mes de febrer, amb el dia 14 
per als enamorats, ho podien tornar 
a celebrar junts. De fet, des de 
començament d’any ja pareixia que 
les coses anaven cap a millor.
Si és que ja ho diuen, any nou, vida 

nova... amor nou!
En aquest cas no s’ha fet necessari 
prendre part en cap d’aquests 
programes del cor amb què tant ens 
bombardegen des de la tele. N’hi ha 
hagut prou amb la “Salseta en rosa”.

S’n’rosa

Reconciliats

C/	Germanies,	15	B	1r	B
07350	Binissalem

Tel.:	971	886	324



El personatge misteriós 
del passat número 

era en ...

Félix Fuertes

El seu nom comença per B

És menor de 40 anys

Té un germà i una germana

El seu segon llinatge comença per P

... A prop de s’Olivera

salut: aquest febrer estaràs més 
alegre que el sol.
amor: la lluna plena et donarà una 
ajuda.
petit consell: seria bo fer qualque 
activitat al camp (no fisiològica).

salut: arrossegues un constipat 
bastant fortet. Taronges al cos.
amor: bona compenetració amb 
la teva parella.
petit consell: no és bon moment 
per a fer activitats esportives.

salut: hi ha un queixal que et du 
de cul. Ves al dentista.
amor: és un sentiment difícil 
d’entendre. No et rompis el cap.
petit consell: no te facis tan amunt 
que s’esclat serà més gros.

salut: és hora de deixar el tabac 
per sempre.
amor: estàs ara al 100%. 
Endavant.
petit consell: no passis s’arada 
davant es bou.

salut: petits dolors de ventre. 
Tranquil, són nervis.
amor: sigues tu mateix, no te 
disfressis aquest febrer.
petit consell: si sembres avui, 
demà, a lo millor, colliràs.

salut: no mengis tants de 
caramels de menta.
amor: només et queda cercar-lo 
en el xat.
petit consell: esforça’t per 
aconseguir el que vols. Triomfaràs.

salut: cuida el teu cos i les teves 
necessitats.
amor: el teu humor i ocurrències 
formaran un bon ambient.
petit consell: millora el concepte 
que tens de tu mateix.

salut: no t’obsessionis amb el pes. 
Fes règim controlat.
amor: posa amb ordre als teus 
sentiments. Tot s’aclarirà.
petit consell: un somriure és un 
bon regal.

salut: s’esquena es conservarà 
bona fent natació.
amor: el mes de febrer potser 
trobis qualque persona per a tu.
petit consell: relaxa’t i disfruta un 
poc de la vida.

salut: un poquet de diversió no 
estaria gens malament.
amor: no te desanimis, en trobaràs 
qualcun/qualcuna que t’omplirà.
petit consell: cerca la pau i 
tranquil·litat que dóna una sauna.

salut: agafa la vida amb més 
tranquil·litat. Fora nirvis.
amor: hi ha petites diferències 
amb la costella. Tot s’aclarirà.
petit consell: per molt que corris 
no arribaràs abans. A poc a poc!
 

salut: tens una petita carència de 
calç. Que no manqui alimentació.
amor: si el vols conservar no 
discuteixis. Be water my friend!
petit consell: no pensis el que has 
viscut, sí el que te queda per viure.

o c i
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