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“De març la pluja 
per al bestiar pastura”

Març 
’07

El sorteig de la ONCE toca a Binissalem

De les zones verdes del camí de s’Aigua

El dissabte dia 28 d’abril: Festa del Llibre
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JAUME POL 

“Jimmy”
Zones verdes

S
ón necessàries. El poble necessita d’aquest “oxígen” 
que ara mateix són les zones verdes.
Quan un municipi ha experimentat un creixement de 
gran intensitat com és el cas del nostre, allò que pot 
ajudar a compensar un poc l’impacte urbanístic i a 
anar assimilant millor la presència de tanta edificació 

nova, és la creació d’uns espais que podríem catalogar com a de 
repòs, d’esbarjo, (de descans de la vista), de passeig, de tranquilitat, 
de respir, de vida...
El fet que des del Consell no s’hagi acceptat la zona de ca n’Arabí 
com a zona verda, suposa ara un inconvenient per a l’Ajuntament a 
l’hora de dissenyar la quantitat de metres de zones verdes, exigits 
per la institució insular, en el document del que han de ser les noves 
Normes Subsidiàries del poble. 
Però la decisió del Consell, a la llarga, tal vegada ens pugui 
beneficiar, perquè si la zona del camí de s’Aigua, contemplada 
com a zona de creixement (amb 100.000 m2), s’executa i dóna pas 
a un nou nucli fortament urbanitzat –tipus Es Rasquell– serà bo 
que compti amb unes zones verdes que hi donin vida. De fet, a Es 
Rasquell mateix, tot i haver-hi una gran plaça potser n’hi podria 
haver qualcuna altra que, ara per ara, no hi és.

e d i t o r i a l

Hi haurà debat enguany?

Enguany és molt especial,
i s’haurien de manifestar

es qui ens han de governar,
dins aquest any electoral.

Veurem tots, altra vegada,
governants i oposició,
oferint el seu sermó

d’un grapat d’hores, durada.

Uns diran tot està bé!
altres tot va malament!

mem si aquesta bona gent
s’arribaran a dur bé.

Així idò esperam quin mes
serà s’esdeveniment,

perquè es cert que molta gent
ho espera amb interès.



SuccessosLA NOSTRA 
POBLaCió 

Naixements
MARINA Batle Balle (16-01-07)
Andreu Villalonga Garcia 
(07-02-07)
Maria Magdalena Beltran Rebassa 
(12-02-07)
Erik Jaume Vidal Carbó (13-02-07)
Maria Antònia López Capó 
(18-02-07)
Juan Manuel Monjón Zapata 
(28-02-07)
Rolande Joy Sbert (08-03-07)
Adrià Suau Garcia (08-03-07)
Soledad Llompart Pinto (13-03-07)

Noces
Carles Pachón Sánchez i 
Margalida Capó Moll (03-03-07)
Antoni de Lardsa Garcia i 
Blessing John (08-03-07)
Francesc Víctor Jesús Sánchez 
Oliver i Maria Magdalena Ribot 
Cabrer (10-03-07)
Francesc Agustí Moreno i 
Evelyne Ngo Ntonga (12-03-07)

Defuncions
Teresa Massip Pons (28-01-07)
Maria Antònia Almonacid Jorge 
(29-01-07)
Catalina Rosselló Borràs 
(07-02-07)
Maria Sastre Martorell (09-02-07)
Antònia Martí Sureda (16-02-07)
Isabel Llabrés Campaner 
(26-02-07)
Catalina Moyà Salom (15-03-07)
 

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 24 de 
març de 2007.

fEBrEr i marÇ
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26-02-07. Denúncia per 
amenaces i lesions entre veïnats.

26-02-07. Una família de Palma 
denúncia la desaparició de la 
seva fi lla menor pensant que es 
podia trobar a Binissalem, on 
efectivament, fou localitzada per la 
Policia Local.

28-02-07. rompen els vidres de 
la fi nestra d’un hotel ubicat a la 
plaça de l’església.

01-03-07. un vehicle xocà contra 
les barreres que un grup de joves 
havien posat enmig del carrer 
Bonaire, ocasionant-li danys per 
valor de 170 euros.

02-03-07. “tirón” a la plaça de 
l’església.
Novament un desconegut, que 
no va poder ser detengut per la 
policia, va ser l’autor del robatori 
d’una bossa de mà, propietat 
d’una dona major, a través 
del procediment del “tirón”. El 
delinqüent aprofi tà la confl uència 
de gent al mercat de la plaça per 
cometre el robatori.

05-03-07. rompen el retrovisor i 
el tap del depòsit de la benzina a 
un cotxe que estava estacionat a 
la plaça de la quartera, i a un altre, 
estacionat al carrer Concepció, li 
produeixen varis cops i també li 
rompen el retrovisor.

06-03-07. amenaces i insults 
entre veïnats del poble.

06-03-07. furt d’una bossa de mà 
de dins un cotxe.
Un veïnat del camí de s’Aigua tenia 
el cotxe dins el garatge, obert, 
i havia pujat un moment al seu 
domicili a cercar un cosa. quan 
baixà se n’adonà que li 
havien robat la bossa.

15-03-07. robatori de material de 
construcció en una fi nca ubicada 
al camí vell de Lloseta.
Els lladres se’n dugueren taulers, 
focus i una escala, tot valorat en 
uns 600 euros.

16-03-07. furt d’un aparell de 
DVD i de menjar en un domicili.

19-03-07. La forta ventada del 
dilluns dia 19 causà desperfectes 
en diferents indrets del poble, entre 
ells la caiguda d’un arbre enmig 
de la carretera principal, que quasi 
provocà un accident de trànsit.

accidents
06-03-07. Colisió entre un camió 
i un cotxe en la intersecció dels 
carrers Alaró i Jaume III. Només es 
registraren danys materials lleus.

EDuCaCió viaL
La Policia Local ha començat a dur 
a terme, aquest mes passat, les 
jornades d’Educació Vial amb els 
escolars del poble.
Així, els dies 13, 15 i 16 varen 
ser els nins i nines de l’Escola 
Pública qui reberen les lliçons, 
recomanacions i consells dels 
agents policials sobre el què s’ha 
de fer i com, quan es desplacen 
per la via pública.



	 MARÇ	2007	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

El sorteig de La ONCE del passat 
dijous 22 de març va deixar un 
grapat de milions a Binissalem.
Així, la venedora de cupons, 
Concepció Heredia, més 
coneguda com na Conxi, entre els 
diferents números que tenia a la 
venda en despatxà, dins el poble, 
un total de trenta amb el número 
79264, el qual resultà premiat.
Entre alguns d’aquests afortunats 
a destacar el propietari del Bar 
Llorenç, en Paco Munar, qui 

n’havia comprat cinc, tocant-li 
175.000 euros (30 milions de les 
antigues pessetes).
Altres persones premiades foren, 
per exemple, els propietaris del 
bar Can Gaspar –en Gaspar 
Moyà i la seva dona, na Catalina 
Vachiano– i per altre lloc, en 
Llorenç Real, persones que en 
tenien un, corresponent-los 35.000 
euros a cada un. 
Enhorabona a tots ells i que ho 
disfrutin!

La ONCE tocà aquí! 
El número 79264 deixa 1.050.000 euros

En Paco i na Maria Dolors. En Gaspar i na Catalina. En Llorenç Real.

Na Conxi, la dona de la Sort!

l o c a l



        
Com diu la dita, “el març, 
marceja” (“i qui té picor, que 
grati” va dir aquell). El març 
d’enguany també ha marcejat, i el 
debat a Binissalem.com, s’ha 
intensificat. I sobretot entre la 
població juvenil.
De crítiques n’hi continúa havent.
Però llegiu, llegiu, i veureu com 
està el pati...

“Els joves de Binissalem estam 
acabant sa paciència amb els 
municipals. Es sobrepassen de sa 
retxa.”

“Com és que un jove del poble que 
va amb ciclomotor sense casc es 
mereix una multa, i un homo vell 
amb les mateixes condicions NO?” 

“Sa multa la mereixeu els dos per 
imprudència... 
I si a sobre ets d’aquests que van a 
totes, amb sa moto trucada (que fa 
un renouer), encara més.” 

“Per portar casc, primer s’ha de 
tenir cap, i de cap no tothom en té.” 

“Vostè qui és per acusar-me a mi si 
jo tenc moto trucada o no? Als 27 
anys d’edat no la necessit perquè 
ja tenc el carnet de cotxe. Però que 
no es posi la multa a un home vell 
i a un jove sí, i cap dels dos portin 
casc, és injust.” 

“D’acord és injust. Els dos la 
mereixen. I no era cap acusació 
sinó una suposició.” 

“Pens que s’haurien de prohibir 
les motos al poble. Jo era dels 
que anaven sense casc per tot 
el poble, i pensava com voltros. 
–Per què me posen la multa a jo i 
a n’es meu padrí no? Idò perquè a 
tu encara te poden canviar, a n’es 
padrí ja no el canviaran. A més, 
si tu caus enterra i t’espenyes es 
cap o te romps sa columna, t’hi 
passaràs 50 anys així però es padrí 
només 1 o 2 o 3. Ho enteneu? 
I torn a dir que a mi me n’han 
posades moltes de multes per 
no dur casc. Es ridícula aquesta 
excusa de “a mi me la posen i a 
aquest vell no”. Venga, un poquet 

de capet.. Si s’ha de dur casc, idò 
te’l poses. I ton pare, en comptes 
de pagar que te pegui una bona 
clotellada, encara que segur que 
no s’entera perquè ho pagues de 
sa teva paga que te donen cada 
cap de semana, que era el que feia 
jo. 

“Motos trucades i renou: Estic 
fins a n’es... de renou per devora 
ca meva. A més, un dia agafareu 
una doneta vella i li rompreu una 
cama, amb tanta via com feis. Jo 
tenia moto i no feia tanta via; potser 
sí que en feia per carretera (70-80) 
però per dins es poble anava a 
50, com a molt. Però voltros anau 
a 70 o a més i un dia sortirà un 
cotxe i vos pegarà un bolero i ja la 
tendrem; o envestireu a un nin o a 
una dona major.”

“Quan sigui batle de Binissalem 
perseguiré a totes les motos 
trucades i el renou, i pujaré 
ses multes un 200%, perquè 
n’aprengueu. Pensau un poc!!”
 
“La llei és igual per a tothom. Ses 
consequències de no dur casc no 
estan contemplades a sa llei. I a 
més, un policia ha de ser imparcial, 
és la seva feina el ser equitatiu 
amb les sancions que posa. 
L’home vell se la mereix igual que 

el jove, perquè això de que “el vell 
total ja no passa res si es trenca la 
columna” és una excusa molt 
dolenta. 
Un altre tema és que se posin 
multes per excés de velocitat o per 
renou als ciclomotors. No mesclis 
ous amb caragols. Es casc és 
obligatori per a tothom, i per tant, 
multa per a tots o multa per ningú.”

l o c a l

ARA EN 

DONEN!

De motos trucades, multes, policia, renous i velocitat
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Ufff! Aquest mes, el 
debat a Binissalem.com 

ha estat, quasi cent 
per cent, de temàtica 

juvenil.

Per un lloc, que si les 
multes hi han de ser 

per a tothom per igual; 
que si les motos van 

massa aviat per dins el 
poble; que si fan massa 
renou... I per altre, que 
si els Joves des Trui 
s’han d’obrir a més 
gent, començant pel 
Gran Prix; que si...



ARA EN DONEN!

Del “Toc d’atenció” a Sa Rua, Gran Prix i els JDT
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Aquesta Rua passada haurà 
quedat ben arruada. Tanta sort 
que tenguérem un bon capvespre. 
Ara bé, on sí sembla que hi ha 
hagut brusca és en els premis i 
premiats. Però llegiu, llegiu el que 
s’ha publicat a Binissalem.com

1. “Després de llegir l’article a 
l’arròs amb salseta “toc d’atenció”, 
he de dir que m’he quedat molt 
sorpresa. Ja no tan sols del 
llenguatge que han usat, sinó de 
les coses que es diuen, pens que 
en certa manera, sense pensar. 
Ja és cert que estan en tot el seu 
dret de ser mares orgulloses de 
que els seus fills i filles passetgin 
pels carrers de Binissalem ben 
guapos i guapes, però no per 
això han de ser els més guapos i 
guapes de tots. 
Però anem a la frase polèmica 
de l’article: “...i que tots els nins 
del poble, vagin o no a l’escoleta 
Municipal, tenguin família a 
l’ajuntament o siguin amics de...” 
Teniu raó que perquè els al·lots 
i al·lotes no vagin a l’escoleta 
Municipal també s’han de poder 
sentir guanyadors, però amb 
amb això que insinuau dels 
favoritismes... 
Mirau, vos recordaré, que a la rua 
hi ha assignat un jurat amb total 
llibertat de votar al qui vulgui, 

amb criteris propis i al marge de 
l’ajuntament. L’ajuntament l’única 
funció que fa aquest dia és rebre 
els resultats que li presenta el jurat 
i fer-lo públic. 
Amb això vull aprofitar per dir que 
sí que hi ha segons quins col.
lectius dins del poble, referint-me 
als JDT, que per ser familiars o 
amics de... donen o no opció a 
participar a les activitats que ens 
pertanyen per dret a TOTS els joves 
del poble. 
Algú ha vist qualque cartell per 
anar a participar al Gran Prix? I 
en el cas contrari, com s’ha fet la 
selecció per anar-hi a participar? 
Qui l’ha feta? On és que es poden 
apuntar per aportar idees i ajudar 
el dia dels Trepitjadors o el dia de 
Cap d’Any? 
Tal vegada, alguna de les persones 
que ha escrit l’article del que 
xerrava al principi i que està dins 
d’aquest grup, pensa que tot en el 
poble es fa de la mateixa manera 
que ells seleccionen els joves que 
valen o no, és a dir, a dit. O no és 
el mateix?
La qüestió és que no és el mateix. 
Els pares i les mares del poble sí 
que estan informats del que es fan 
per i amb els seus fills, ja sigui a 
través de cartells, per el “que puc 
fer”, per la web, per fulls 
informatius... però els joves no 

tenim aquesta sort, ni al “que 
puc fer”, ni cartells... per què? Ho 
demanarem als JDT.”

2. “No acab d’entendre la relació 
que pretens fer amb el dos temes. 
Pel que fa al tema del Mallorca 
Prix, el més adient seria que 
adrecessis les queixes al Casal 
de Joves i a aquest col·lectiu que 
cites. Demana que l’any que ve es 
faci publicitat d’aquest acte a l’hora 
de preparar els equips. Segur que 
hi tens un lloc! Jo era a l’equip més 
per casualitat que per res més... De 
totes maneres, incidesc en què 
et posis en contacte amb JDT, 
el casal o la regidoria de joventut.” 

3. “El jove que t’ha contestat 
té tota la raó, has de dirigir-te a 
les persones que formen part 
l’associació JDT i/o al Casal de 
Joves i/o al regidor de joventut 
de l’ajuntament de Binissalem 
per dirigir les teves crítiques, i no 
amagar-te com un caragol que 
només surt quan plou.  
Segur que mai t’hi has dirigit als 
JDT per intercanviar les teves 
opinions, o poder aportar les teves 
idees. Has de respectar un poc 
més aquesta associació perquè ha 
fet molt pel poble i pels joves.” 

4. “Això del JDT és un escàndol. 
No volen ni permeten que hi 
entri ningú més del poble i ho 
volen tot per a ells, i a més, no me 
pareix que ho facin tan bé. Un em 
digué que els del JDT ho fan per 
treure profit i en canvi ells ho feien 
pel poble, i no per anar per aquí i 
per allà de gratis.”

5. “Això és mentida. Jo no 
conec els JDT com a amics meus 
habituals però ells sempre han 
oferit als joves apuntar-se al seu 
grup. Amb mi ho han fet i amb 
mes gent també, una altra cosa és 
que haguem dit sí o no. Si no fos 
per ells, Sant Jaume encara seria 
més excrement del que és. Sense 
aquesta gimcana gran prix que se 
varen inventar fa dos anys, Sant 
Jaume seria molt pèssim (ara és 
pèssim). És un grup de joves que 
es mou pels altres joves.“
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En el Plenari municipal 
extraordinari de dijous 22 de març 
de 2007, l’Ajuntament aprovà, amb 
els vots a favor del PSOE i en 
contra el de la resta de partits 
a l’oposició, la subsanació de 
deficiències en la revisió de les 
Normes Subsidiàries actualment 
en tramitació en el Consell de 
Mallorca, des de l’any 2004, les 
quals substituiran a les vigents de 
1993.
En un comunicat de premsa, 
l’equip de govern del PSOE 
informa que el procés de revisió 
de les normes subsidiàries de 
Binissalem, que es va iniciar el 
2001, ha tengut com a referent 
promoure un creixement 
sostenible del poble i dotar a la 
localitat d’espais verds i d’esbarjo 
per la població, a la vegada que 
ha apostat decididament pel 
proteccionisme arquitectònic, 
incorporant el Catàleg d’elements 
arquitectònics singulars, tant del 
casc antic com a la zona rústica.

Aquesta subsanació de 
deficiències responen a les 
42 demandes de l’esmentada 
Comissió com són, entre d’altres, 
afegir dos nous elements 
catalogats als ja existents al 
nostre poble, així com dotar de 
més protecció els escuts heràldics 
d’algunes façanes del casc antic i 
el soterrament del cablejat elèctric 
i telefònic. 
Igualment es qualifica com a espai 
lliure públic una amplia zona 
del camí de s’Aigua, que estava 
inclosa a les unitats d’actuació 
de l’any 1993 i que es torna a 
classificar com a sòl urbà. Però 
clar, tot això és la proposta feta 
per l’equip de govern del PSOE, 
ara falta l’aprovació definitiva per 
part del Departament d’Urbanisme 
del Consell de Mallorca.

DEL Camí DE S’aigua i ELS 
vEïNatS afECtatS

Respecte a la zona del camí de 
s’Aigua, lloc on es poden veure 
afectades tres cases amb les 
noves normes, el batle, Miquel 
Nadal, exposa les dues opcions 
que hi ha.
Una primera opció –a priori la més 
inviable– seria que l’Ajuntament 
decidís comprar els terrenys de 
la zona del camí on s’han de 
contemplar les zones verdes. 
Aquests terrenys abarquen des 
del començament del camí (un 
poc abans de la plaça Metge 
Borràs) fins, més o manco, la 
meitat del mateix camí. 
Amb aquesta opció, significaria 
que l’Ajuntament també hauria 
de comprar les cases que s’hi 
inclouen i n’hauria de construir 
una de nova, pel mateix valor, als 
seus respectius propietaris, en un 
altre indret del poble. 

Tot i l’existència d’aquesta opció, 
Nadal assegura que els veïnats 
poden estar en tranquils.
 L’altra opció –la que sembla 
més assequible– consistiria 
en què aquests terrenys, amb 
100.000 m2 contemplats com a 
zona de creixement del poble, 
s’anassin desarrollant i d’aquí 
en sortissin i es delimitassin les 
corresponents zones verdes 
exigides per les noves Normes 
Subsidiàries.

D’altra banda, cal recordar que 
Binissalem disposa també d’altres 
50.000 m2 a la zona de darrere 
Ca’ts Agustins, destinats al seu 
creixement.
Així idò, a hores d’ara i en cas de 
ser necessari, el poble compta 
amb 150.000 m2 per créixer. 
(D’aquests, se n’han de restar 
22.000 del solar de Buades, una 
vegada que l’empresa se’n vagi al 
polígon). 
Finalment, un aspecte que 
destaquen els socialistes 
d’aquestes noves normes, és el 
fet que entre les de 1993 i les 
actuals hi ha una diferència d’uns 
190.000 m2 menys de sòl urbà i/o 
urbanitzable.

Normes Subsidiàries
Problemes amb les zones verdes
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Què opina l’oposició?

DES DEL PSm s’assegura que 
quan aquestes Normes entrin 
en vigor, ja s’hauran de tornar a 
revisar.
Segons diuen els nacionalistes, 
les normes pronostiquen una 
capacitat poblacional d’uns 
10.728 habitants (xifra utilitzada 
per dimensionar les dotacions 
urbanístiques) i alhora preveuen 
una vigència de 15 anys, que 
són els qus suposadament seran 
necessaris per assolir la xifra de 
6.875 habitants i que obligaran a 
una nova revisió.
Tenint en compte que a gener de 
2006 la població a Binissalem 
ja assolí els 6.475 habitants, per 
als nacionalistes es constata 
la desmesura urbanística i el 
descontrol en la gestió d’aquesta 
àrea per part de l’equip de govern, 
factors aquests que no fan sinó 
anar en detriment del benestar 
del poble, ja que el ritme de 
creixement no ho és en la mateixa 
mesura quant als serveis bàsics 
(educació, subministrament 
d’aigua, sanitat o seguretat).

Exposició pública
Per altre lloc, el PSM local també 
exigeix l’exposició pública de la 
subsanació de deficiències quant 
a les zones verdes.
I tot això, després que la Comissió 
Insular d’Urbanisme no hagi 
acceptat com a zona verda l’àrea 
recreativa de ca n’Arabí.
Ara, des del PSM la conclusió a 
què s’ha arribat és que el PSOE 
es veu obligat a dibuixar (encara 
que sigui només damunt paper) 
el percentatge de zona verda 
necessari per tal que l’aprovació 
definitiva es faci efectiva, i el 
dibuix que marca l’equip de 
govern és al Camí de s’Aigua, 
zona on hi ha afectats uns 
quants veïnats que no tendran la 
possibilitat de dir-hi la seva.
Per als nacionalistes, el problema 
radica en que el govern municipal 
no té una previsió de què vol 
fer-hi, de com fer un poble 
més sostenible. Només pretén 
complir amb la llei “damunt 

papers” i no comprometre’s a 
res més. Mentres tant, el poble 
creix desmesuradament i sense 
preveure-hi una racionalització de 
l’entorn.

“Emblanquinada”
El PSM-Binissalem pensa que el 
procés que es vol dur a terme, 
mitjançant una “subsanació 
de deficiències” és una 
“emblanquinada” només per 
poder tenir les normes aprovades 
definitivament abans de les 
eleccions, però sense pensar en 
la hipoteca futura pel planejament 
del municipi.
Davant aquesta qüestió, la 
portaveu nacionalista, Antonina 
Ferrà afirma que es poden 
subsanar qüestions tècniques o 
de redactat, però no un canvi de 
qualificació de terrenys. Afegint 
que s’hauria de donar l’oportunitat 
d’al·legar al poble mitjançant una 
exposició pública com cal.
 
Del carrer Canonge Pol
Un altre punt de les noves 
Normes, també criticat pel PSM, 
és la previsió de l’obertura d’un 
carrer, prolongació del carrer 
Canonge Pol. Prolongació que 
afectaria els jardins de la Casa 
Museu Llorenç Villalonga.
Per això, el PSM instarà la 
Comissió Insular de Patrimoni 
del Consell de Mallorca a que no 
aprovi unes normes que posin en 
perill un bé patrimonial catalogat 

al centre històric de Binissalem.
De fet, segons recorden els 
nacionalistes, el Consell ja va 
informar en el seu moment, a 
l’Ajuntament, que la protecció de 
Can Sabater s’estén també al seu 
entorn i que això inclou els seus 
jardins.
Per al PSM queda clara la manca 
de voluntat política de l’equip 
de govern per tal de protegir el 
patrimoni arquitectònic, que s’ha 
vist afectat en altres ocasions 
en aquesta legislatura, com per 
exemple a Ca n’Amengual o al 
celler de Can Ximarró.

DES DEL Partit POPuLar es 
demana també l’exposició pública 
d’aquesta modificació.
Els conservadors opinen que la 
planificació urbanística s’ha fet 
molt malament, sense pensar en 
zones verdes en punts de gran 
creixement com per exemple, 
Es Rasquell, i per això des del 
Consell s’hi troben aquestes 
deficiències, s’exigeixen aquestes 
zones verdes i l’equip de govern 
del PSOE es veu obligat a anar a 
contrarrellotge per dibuixar-les, 
volent declarar, inexplicablement, 
el carrer Glòria com a zona verda.
Per al PP comença a ser 
necessari que l’urbanisme s’aturi 
un poc i recorda que amb aquesta 
modificació s’ha perdut una bona 
oportunitat per millorar la imatge 
del poble.

Continúa a la pàgina següent...

El PP no entén que el PSOE vulgui 
declarar aquest punt zona verda.
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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

PEL QuE rESPECtE aLS 
iNDEPENDENtS, el seu regidor, 
Pere Pol, no va assistir al ple 
del dia 22, alegant que a ell no 
li enviaren l’ordre del dia ni la 
convocatòria i que encara ara ho 
està esperant.

De totes formes, des del partit 
s’informa que havien fet unes 
propostes de millora que no 
varen voler admetre només pel fet 
d’haver-les presentades ells.

Per altra part, sobre les zones 
verdes de què parla el PSOE, 
els Independents asseguren 
que algunes són absurdes i 
irrealitzables. Així per exemple, 
expropiar uns propietaris i fer 
una zona verda que costarà més 
de 10 milions d’euros en 5 anys 
i pretendre fer passar això com 
a possiblitat real, és un frau. I a 
sobre –afegeix Pere Pol– el PSOE 
afirma que l’Ajuntament ho pot 
assumir econòmicament. 

Des d’IB asseguren que l’equip de 
govern ho ha volgut aprovar a la 
correguda per tenir-ho “fermat” 
abans de les eleccions, sospitant 
que tenen uns compromissos 
inconfessables amb alguns grans 
promotors.
Finalment, pel que fa a les 
subsanacions, al seu parer 
aquestes són incoherents, 
perquè el PSOE local ara diu que 
algunes coses són raonables 
però en realitat ells mateixos 
les rebutjaren durant l’anterior 
exposició pública. És una situació 
còmica, conclou Pere Pol.

l o c a l

Cementeri vell

Per tal de socialitzar el treball 
de restauració i adequació que 
s’està duent a terme al Cementeri 
Vell, l’Ajuntament organitzarà 
unes jornades on es faran visites 
guiades.
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Del camp de golf i les 
aigües de Can figuera
El projecte de camp de Golf que 
l’empresa Club de Golf Pla de 
Mallorca vol dur a terme a Son 
Saletas, una finca de Sencelles (i 
en el qual, segons pareix, hi pren 
part un conegut polític), torna a 
ser notícia després que el PSM 
de Binissalem comunicàs que 
presentarà al·legacions contra 
la declaració d’interès general 
del camp de golf demanant, 
novament, que es faci efectiu 
el projecte d’avifauna de Can 
Figuera.
El passat 8 de març va sortir a 
informació pública la declaració 
d’interès general del camp de  
golf de Son Saletas previst a la 
zona limítrof entre Sencelles i 
Binissalem.
Vist l’informe tècnic municipal que 
basa la denegació de l’interès 
general, per part de l’Ajuntament 
de Binissalem, en el perjudici que 
suposa per al projecte d’avifauna 
i centre de recepció de turisme 
ecològic, previst des del 1994, 
els nacionalistes creuen que 
és absurd utilitzar l’aigua de 
les basses de can figuera quan 
el cabal màxim diari és de 886 
m3/dia, mentre que la demanda 
del camp de golf és de 2192 m3/
dia. El projecte del camp de golf 
suposaria el pràctic desecat de 
les llacunes i per tant es constata 
la seva incompatibilitat.       

Per la seva part, el batle Miquel 
Nadal, afirma que l’Ajuntament 
manté la seva opinió que ja 
expressà fa uns mesos, dient NO 
al camp de Golf, al mateix temps 
que apunta que l’opinió del PSm 
està basada en un informe 
tècnic de l’equip de govern 
municipal.
Ara Nadal diu que sol·licitarà una 
entrevista amb el Conseller de 
Medi Ambient, Jaume Font, per 
recordar-li que DEL PrOjECtE 
D’avifauNa NO S’Ha fEt rES. 
Nadal diu no voler pensar que 
pugui existir cap “lligam” entre 
aquest fet i la declaració d’interès 
general del camp de Golf.

joan amengual respon 
als constructors
En relació a les declaracions que 
els empresaris de la construcció 
feren en el passat número, 
sobre si el poble havia crescut 
en excés, el regidor del PSOE, 
Joan Amengual, respon que 
“la part d’aquest sector que es 
dedica a la promoció immobiliària 
és qui més pot haver criticat les 
mesures restrictives imposades per 
l’Ajuntament, i per suposat qui més 
ha contribuït al ràpid creixement 
demogràfic”.
Amengual diu que és cert que a 
Binissalem es construeix, però les 
noves construccions s’han fet en 
sòl urbà, o sigui que l’Ajuntament 
no podia denegar les llicències, 
si s’avenien a la legalitat (més 
informació a la pàgina 57, article 
d’opinió).

Del Polígon
Respecte de les queixes que 
alguns empresaris del polígon 
expressaren respecte de 
l’Ajuntament en el passat número, 
sobre la lentitud en la regulació 
de la seva situació, el batle els 
demana disculpes i afirma que 
és cert que hi ha hagut lentitud 
en tot el que és la burocràcia 
administrativa, tant a nivell 
municipal com autonòmic.
Nadal assegura que des del 
consistori s’està fent tot el 
possible per millorar la situació.

Obres amb retard
D’altra banda, Nadal també 
reconeix que allà on hi ha hagut 
retard és en les dues noves 
pistes de tennis, reconeixent 
que l’empresa encarregada de 
construir-les compta amb tots els 
permisos d’ençà del passat mes 
de desembre.
I seguint parlant d’esports, sembla 
que el Club Petanca podria tornar 
a les pistes de l’antiga escola 
de ses Nines, lloc on hi ha estat 
els darrers anys. En aquestes 
instal·lacions ja estan finalitzant les 
reformes i algunes associacions ja 
hi han estat col·locades, com és el 
cas del Tall de Vermadors.

El Partit Popular dóna 
canya!
El Partit Popular de Binissalem no 
atura de donar canya a la seva 
revista Endavant.
Els populars es queixen dels 
incompliments electorals o les 
obres inacabades de l’actual 
equip de govern del PSOE com 
ara el trasllat de la benzinera, el 
servei de policia les 24 hores, la 
reforma del camí de s’Aigua o el 
Passeig des Born, entre d’altres.

Pistes d’Skate
D’on també vénen queixes del 
PSM és de la zona poliesportiva. 
Els nacionalistes critiquen que 
l’equip de govern encara no hagi 
instal·lat les pistes d’Skate que 
té depositades, des de fa més 
de dos anys, a les dependències 
municipals de fomento.
Segons apunta el PSM, els joves 
skaters han donat sortida a les 
seves necessitats com han pogut, 
muntant peces per la seva pròpia 
compta pe tal de praticar aquest 
esport. Els nacionalistes volen 
recordar a l’Ajuntament que això 
pot comportar riscs si no es fa 
correctament.
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Comprar una casa està difícil
Entrevista a dos agents immobiliaris del poble

MIqUEL BESTARD BIBILONI, 64 
anys d’edat, (i a punt de jubliar-
se, segons ens comenta), fa 15 
anys que es dedica a la venda de 
propietats immobiliàries treballant 
a l’empresa JOC Oliver i Mayrata, 
ubicada a Santa Eugènia.

Creu que el preu de l’habitatge 
seguirà pujant?
No, no crec que el preu de 
l’habitatge segueixi pujant.

actualment, pensa que s’està 
venent l’habitatge més car 
d’allò que realment val?
Pens que sí. Pens que s’està 
venent un 30% més car del seu 
valor real.

i si el preu de l’habitatge 
baixàs, significaria això que 
també s’hauria produït una 
baixada de l’economia?
Pens que no. Crec que així es 
reactivaria l’economia i la gent 
podria comprar, perquè la veritat 
és que ara mateix resulta molt 
difícil adquirir una casa.

i pel que respecte a dins 
Binissalem, com veu la situació, 
troba que s’han construït 
massa cases?
Sí, reconec que aquests darrers 
anys s’ha produït un gran 
creixement i s’han construït massa 
cases.

Creu que s’està construint bé o 
hi ha de tot?
Pens que hi ha de tot. Hi ha zones 
del poble on s’ha construït bé, 
però en canvi n’hi ha d’altres que 
no tant.

vostè que es dedica a la venda 
de propietats immobiliàries, 
que opina quan veu que dins el 
nostre poble es construeix tant 
i en canvi hi ha tantes cases 
buides, des de fa molts anys, 
durant la major part dels mesos 
de l’any?
Bé, no vull opinar sobre aquest 
aspecte. Simplement diré que el 
propietari pot fer el que trobi més 
convenient amb la seva casa.

als preus a què es venen 
actualment els habitatges, els 
joves són qui més difícil ho 
tenen per poder adquirir-ne 
una. Com creu vostè que es 
podria fer perquè els resultàs 
més fàcil, més assequible?
Tal vegada una alternativa 
seria que els joves comptassin 
o poguessin obtindre ajudes 
econòmiques establertes pel 
govern.

En una societat, la Balear, en què el motor de l’economia és l’urbanisme, un dels reptes més difícils a què s’enfronten 
la majoria de famílies és el de adquirir una casa o habitatge. I d’aquesta societat, els joves en són, probablement, 
el col·lectiu més afectat, ja que els preus, de cada vegada més alts –per no dir desorbitats– fan quasi impossible 
complir amb aquest repte. En aquest número de març parlam d’aquest tema entrevistant a dos agents immobiliaris.

JOAN FONTANET BONAFE, 56 
anys d’edat, casat i amb dues 
filles, des del 1989 es dedica 
a la intermediació immobiliària 
amb el títol d’API (Agent de la 
Propietat Immobiliària) treballant a 
l’empresa ABI4 de Binissalem. 
Apart d’aquesta tasca, també 
exerceix, des de fa 36 anys, com a 
mestre d’escola al col·legi La Salle 
d’Inca.

Creu que el preu de l’habitatge 
seguirà pujant?
Crec que sí, degut a l’elevat preu 
a què està el sòl, als imposts que 
agraven, a la gran demanda que 
hi ha hagut fins ara i també a la 
poca política d’habitatge social 
aplicada. Si s’hagués promocionat 
més l’habitatge social, això 
hagués pogut ajudar a moderar un 
poc la situació.

actualment, pensa que s’està 
venent l’habitatge més car 
d’allò que realment val?
Pens que l’habitatge de segona 
mà està més sobrevalorat que 
el de nova construcció. De totes 
formes, crec que, a poc a poc, els 
preus s’aniran moderant.

i si el preu de l’habitatge 
baixàs, significaria això que 
també s’hauria produït una 
baixada de l’economia?
Evidentment. Si hi ha una cosa 
que és el mirall de l’economia 
és la construcció. Pens que 
l’habitatge de nova construcció 
no baixarà de preu però no pujarà 
tant com fins ara ho havia anat 
fent.

i pel que respecte a dins 
Binissalem, com veu la situació, 
troba que s’han construït 
massa cases?
Sí, se n’han construïdes massa. 
La demanda està satisfeta i com a 
conseqüència d’això la venda s’ha 
anat moderant. Així, si abans un 
pis es venia en dos mesos, ara en 
poden passar, ben bé, 7 o 8 per 
ser venut.

Creu que s’està construint bé o 
hi ha de tot?

En el món de la construcció 
hi ha de tot. S’han fet cases 
i promocions molt ben fetes 
i d’altres que han resultat 
problemàtiques, sobretot pel que 
respecte al producte i qualitat final 
que s’ha entregat al comprador.
 En canvi he de dir les 
rehabilitacions de cases dins el 
casc històric del poble, han ajudat 
a conservar una línia de bastant 
categoria.

vostè que es dedica a la venda 
de propietats immobiliàries, 
que opina quan veu que dins el 
nostre poble es construeix tant 
i en canvi hi ha tantes cases 
buides, des de fa molts anys, 
durant la major part dels mesos 
de l’any?
El fet que les Normes Subsidiàries 
no permetssin que es poguessin 
fer urbanitzacions als voltants 
del poble, ha fet que tot aquell 
que volgués venir a Binissalem 

s’hagués de comprar una casa, 
i d’aquestes buides se n’han 
venudes moltes, tot i que encara 
en quedin un grapat per vendre’s 
o sense rehabilitar, degut sobretot 
al seu elevat cost.

als preus a què es venen 
actualment els habitatges, els 
joves són qui més difícil ho 
tenen per poder adquirir-ne 
una. Com creu vostè que es 
podria fer perquè els resultàs 
més fàcil, més assequible?
Perquè els joves poguessin 
accedir a un primer habitatge, tal 
vegada una iniciativa bona seria 
que es construissin pisos més 
petits per a ells, més assequibles 
i que podríem anomenar “de 
transició” cap a un habitatge més 
gran en un futur.
I per altre lloc, també els ajudaria 
el fet que poguessin comptar 
amb el màxim de beneficis fiscals 
possibles.

l o c a l l o c a l
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Comprar una casa està difícil
Entrevista a dos agents immobiliaris del poble
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anys que es dedica a la venda de 
propietats immobiliàries treballant 
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seguirà pujant?
No, no crec que el preu de 
l’habitatge segueixi pujant.

actualment, pensa que s’està 
venent l’habitatge més car 
d’allò que realment val?
Pens que sí. Pens que s’està 
venent un 30% més car del seu 
valor real.
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és que ara mateix resulta molt 
difícil adquirir una casa.

i pel que respecte a dins 
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troba que s’han construït 
massa cases?
Sí, reconec que aquests darrers 
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del poble on s’ha construït bé, 
però en canvi n’hi ha d’altres que 
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vostè que es dedica a la venda 
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que opina quan veu que dins el 
nostre poble es construeix tant 
i en canvi hi ha tantes cases 
buides, des de fa molts anys, 
durant la major part dels mesos 
de l’any?
Bé, no vull opinar sobre aquest 
aspecte. Simplement diré que el 
propietari pot fer el que trobi més 
convenient amb la seva casa.

als preus a què es venen 
actualment els habitatges, els 
joves són qui més difícil ho 
tenen per poder adquirir-ne 
una. Com creu vostè que es 
podria fer perquè els resultàs 
més fàcil, més assequible?
Tal vegada una alternativa 
seria que els joves comptassin 
o poguessin obtindre ajudes 
econòmiques establertes pel 
govern.

En una societat, la Balear, en què el motor de l’economia és l’urbanisme, un dels reptes més difícils a què s’enfronten 
la majoria de famílies és el de adquirir una casa o habitatge. I d’aquesta societat, els joves en són, probablement, 
el col·lectiu més afectat, ja que els preus, de cada vegada més alts –per no dir desorbitats– fan quasi impossible 
complir amb aquest repte. En aquest número de març parlam d’aquest tema entrevistant a dos agents immobiliaris.

JOAN FONTANET BONAFE, 56 
anys d’edat, casat i amb dues 
filles, des del 1989 es dedica 
a la intermediació immobiliària 
amb el títol d’API (Agent de la 
Propietat Immobiliària) treballant a 
l’empresa ABI4 de Binissalem. 
Apart d’aquesta tasca, també 
exerceix, des de fa 36 anys, com a 
mestre d’escola al col·legi La Salle 
d’Inca.

Creu que el preu de l’habitatge 
seguirà pujant?
Crec que sí, degut a l’elevat preu 
a què està el sòl, als imposts que 
agraven, a la gran demanda que 
hi ha hagut fins ara i també a la 
poca política d’habitatge social 
aplicada. Si s’hagués promocionat 
més l’habitatge social, això 
hagués pogut ajudar a moderar un 
poc la situació.

actualment, pensa que s’està 
venent l’habitatge més car 
d’allò que realment val?
Pens que l’habitatge de segona 
mà està més sobrevalorat que 
el de nova construcció. De totes 
formes, crec que, a poc a poc, els 
preus s’aniran moderant.

i si el preu de l’habitatge 
baixàs, significaria això que 
també s’hauria produït una 
baixada de l’economia?
Evidentment. Si hi ha una cosa 
que és el mirall de l’economia 
és la construcció. Pens que 
l’habitatge de nova construcció 
no baixarà de preu però no pujarà 
tant com fins ara ho havia anat 
fent.

i pel que respecte a dins 
Binissalem, com veu la situació, 
troba que s’han construït 
massa cases?
Sí, se n’han construïdes massa. 
La demanda està satisfeta i com a 
conseqüència d’això la venda s’ha 
anat moderant. Així, si abans un 
pis es venia en dos mesos, ara en 
poden passar, ben bé, 7 o 8 per 
ser venut.

Creu que s’està construint bé o 
hi ha de tot?

En el món de la construcció 
hi ha de tot. S’han fet cases 
i promocions molt ben fetes 
i d’altres que han resultat 
problemàtiques, sobretot pel que 
respecte al producte i qualitat final 
que s’ha entregat al comprador.
 En canvi he de dir les 
rehabilitacions de cases dins el 
casc històric del poble, han ajudat 
a conservar una línia de bastant 
categoria.

vostè que es dedica a la venda 
de propietats immobiliàries, 
que opina quan veu que dins el 
nostre poble es construeix tant 
i en canvi hi ha tantes cases 
buides, des de fa molts anys, 
durant la major part dels mesos 
de l’any?
El fet que les Normes Subsidiàries 
no permetssin que es poguessin 
fer urbanitzacions als voltants 
del poble, ha fet que tot aquell 
que volgués venir a Binissalem 

s’hagués de comprar una casa, 
i d’aquestes buides se n’han 
venudes moltes, tot i que encara 
en quedin un grapat per vendre’s 
o sense rehabilitar, degut sobretot 
al seu elevat cost.

als preus a què es venen 
actualment els habitatges, els 
joves són qui més difícil ho 
tenen per poder adquirir-ne 
una. Com creu vostè que es 
podria fer perquè els resultàs 
més fàcil, més assequible?
Perquè els joves poguessin 
accedir a un primer habitatge, tal 
vegada una iniciativa bona seria 
que es construissin pisos més 
petits per a ells, més assequibles 
i que podríem anomenar “de 
transició” cap a un habitatge més 
gran en un futur.
I per altre lloc, també els ajudaria 
el fet que poguessin comptar 
amb el màxim de beneficis fiscals 
possibles.

l o c a l l o c a l
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Land Party a la seu 
d’unió mallorquina
El passat dissabte dia 24 de febrer 
es va dur a terme una Land Party 
a la, recentment inaugurada, seu 
d’Unió Mallorquina de Binissalem. 
A l’acte hi van asistir uns 50 
joves que, mitjançant els quips 
informàtics que estaven en xarxa, 
varen dur a terme tot tipus de jocs.
L’acte va començar a les 9:30 del 
dematí i va acabar a les 22 hores. 
Tal i com va explicar el 
candidat, Victor Martí, l’espai 
està a disposició de totes les 
associacions, grups i veïns que en 
vulguin fer ús.

matances d’um
Unió Mallorquina Binissalem va 
celebrar, el passat dissabte dia 17 
de març a la plaça des Gegants, 
unes matances populars amb 
més de 300 afiliats i simpatitzants. 
Durant el dematí, els afiliats i 
simpatitzants que es van acostar 
a la carpa van poder participar en 
l’elaboració de la sobrassada. El 
candidat a la batlia de Binissalem 
per UM, Victor Martí, va explicar 
que el que s’intenta amb aquestes 
iniciatives és apropar la nostra 
cultura als més joves, alhora que 
els més grans poden recordar una 
tradició tan emblemàtica com és la 
matança del porc”.
Maria Antònia Munar també va 
voler compartir un dia tradicional 
perquè ara és més necessari que 
mai conservar i promoure la nostra 
identitat.

Candidat del PSm
I després que, en aquests 
darrers mesos, tots els partits 
anassin fent les presentacions 
dels seus respectius candidats 
a batle, a la fi se sap qui serà el 
candidat del PSM, 
l’únic partit que 
encara no ho havia 
fet públic.
Idò, el candidat serà 
en Tomeu Abrines, 
qui aquests darrers 
quatre anys ha estat 
el secretari general 
de l’agrupació i 
qui ja va exercir com a regidor 
d’Educació en la legislatura del 
1999 al 2003, compartint govern 
amb el PSOE i havent estat un 
dels regidors d’Educació que 
ha tengut l’Ajuntament aquests 
darrers anys que va treballar 
perquè Binissalem comptàs amb 
l’Institut d’ESO.

Candidatura PSOE
Per altre lloc, aquest divendres 
30 de març hi ha la presentació 
de candidatura del PSOE.
Una baixa important a les llistes 
socialistes en aquestes eleccions 
de 2007 serà la de 
l’actual regidor de 
Joventut, Tomeu 
Nadal, qui segons 
pareix ha decidit 
no continuar en 
política per motius 
professionals.
En els 8 anys que 
ha ocupat aquest 
càrrec s’han 
aconseguit coses importants 
en temàtica juvenil, com ara 
l’obertura del Casal o la creació 
d’un grup de joves amb qui anar 
fent activitats durant les festes 
del poble (JDT). De fet, segons 
apunta el mateix Tomeu Nadal, 
quan deixi la seva àrea seguirà 
col·laborant amb aquest grup i 
amb les iniciatives que puguin 
anar sorgint.

I la resta de partits, a qui deuen 
presentar com a possible futur 
regidor de Joventut?

De les matances que organitzà UM 
sortiren moltes sobrassades.



	 MARÇ	2007	<	1�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

l o c a l

Homenatge a l’amo en 
Pep gomila Descalç
El passat 24 de març va tenir 
lloc a Llucmajor, en el marc de 
la Trobada i Mostra d’Aviram 
Autòcton de València, Catalunya 
i Balears, un emotiu homenatge 
de l’Associació d’Aviram de 
Balears al binissalemer Pep 
Gomila, l’amo en Pep “Descalç”, 
pels seus més de 40 anys 
dedicats a la cria del colom de 
casta grossa.
L’acte, organitzat per l’Associació 
d’Aviram, comptà amb la 
presència de l’homenatjat i la 
seva esposa Jorgina, també 
de Martí Ferrer, President 
d’Aviram, Sebastià Artigues, 
tinent de Batle de l’Ajuntament 
de Llucmajor, Tomeu Anguera, 
vocal del Consell General de 
Veterinaris d’Espanya, i de Joan 
Carles Torrens, Director General 
d’Agricultura del Govern Balear.
Fou un acte merescut que ha 
volgut lloar la dedicació i l’interès 

de l’amo en Pep per la protecció 
del que és nostre, de l’aviram 
autòcton, i molt especialment, del 
colom de casta grossa. Un tipus 
d’au del qual aquí, a Mallorca, la 
majoria d’exemplars provenen 
del colomer de’n Pep Gomila.

Pep Gomila va tenir paraules 
d’agraïment cap als 
organitzadors de l’acte i va 
interessar-los a seguir mantenint 
viu aquest interés per recuperar 
les nostres races autòctones de 
Balears. Moltes gràcies don Pep.

Societat de caçadors
El dissabte 24 de febrer la 
Societat de caçadors celebrà un 
sopar de final de temporada al 
restaurant Can Sito.
A l’acte hi assistiren, apart 
dels caçadors, membres de la 

Federació de caça de Mallorca i 
autoritats municipals.
A més, en acabar el sopar es 
pogué veure una demostració de 
reclam de tort per part de gent 
pertanyent a una societat de 
caçadors de València.

temps d’exsecallar
Com cada any per aquestes dates, 
l’amo en Jaume Rosselló, gran 
entès en la cura d’arbres i plantes, 
és l’encarregat de dur a terme la 
corresponent exsecallada que els 
arbres de la plaça i d’altres zones 
ajardinades del poble necessiten.

L’amo en Pep, rebent una placa commemorativa.
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 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63

ASTÚRIES......................................... Del 27 d’abril a l’1 de maig: 374 euros

CONCA..............................................Del 27 d’abril a l’1 de maig: 428 euros

GALÍCIA............................................Del 27 d’abril a l’1 de maig: 383 euros

PARÍS................................................. Del 27 d’abril a l’1 de maig: 375 euros

PORT AVENTURA............................Del 28 d’abril a l’1 de maig: 345 euros

POSADES DE CANTÀBRIA.............Del 27 d’abril a l’1 de maig: 152 euros

       OFERTES PONT 1r DE MAIG

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

Citroen C2 Hdi 70 Sx plu

Ford Focus 2.0 Tdci ghia

Peugeot 407 ST Confort

Renault Megane Confort

Volkswagen passat 2.0 t

Tercers

210,50

268,37

228,68

215,94

244,82

Tercers + Robatori 
+ Incendi + llunes

242,64

318,53

278,72

264,96

300,79

TTR fr 300

342,13

451,95

418,61

398,33

445,42

TTR

653,15

595,79

564,26

620,92

AUTOMÒBILS

Milloram el preu de la seva assegurança!!!



	 MARÇ	2007	<	1�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA	 MARÇ	2007	<	1�

Setmana Santa 2007
Concert de música Sacra a Ca’ts Agustins, a càrrec 
del Cor Cantilena
Dissabte 31 de març. 21 hores
 
Benedicció de Palmes a Ca’ts Agustins. Processó i 
Missa a la Parròquia.
Diumenge 1 d’abril, Diumenge de Rams. 11 hores
 
Set Paraules a la Parròquia. Coral 3x4. 
Diumenge 1 d’abril. 19 hores
 
· “Pare, perdonau-los que no saben això que fan”.   
  Mercè Ingla Pol
· “T’ho dic amb tota veritat: Avui estaràs amb mi en el  
  paradís”. Guillem Femenias Garrido
· “Mare, aquí tens el teu fi ll. Aquí tens ta mare”. 
  Joan Villalonga Sans
· “Déu meu, Déu meu per què m’heu abandonat”. 
  Maria Antònia Ferragut Santandreu.
· “Tenc set”. Maria Mut Vallès
· “Tot s’ha complert”. Jaume Barceló Mairata
· “Pare, a les vostres mans encoman el meu esperit”. 
  Macià Pol Arrom
 
Celebració Penitencial a la Parròquia. Dilluns Sant.
Dilluns 2 d’abril. 20 hores
 
missa Crismal a la Seu. Dimecres Sant
Dimecres 4 d’abril. 19.30 hores
 
Processó del Silenci de Ca’ts Agustins a la Parròquia.
Dimecres 4 d’abril. 22.00 hores
 
Celebració del Sant Sopar. En acabar Vetlla de 
Pregària. 
Dijous Sant. Dijous 5 d’abril. 20 hores
 
Celebració, Davallament i Processó pels carrers: 
Rectoria, R, Morey, A. Torandell, Robines, Glòria, Pl 
Metge Borràs, Fang, G. Moranta, Born. 
Divendres Sant, Divendres 6 d’abril. 20 hores
(L’església s’obrirà de les 8.30 a les 13h, i a les 15h)
  
vetlla Pasqual. Dissabte Sant
Dissabte 7 d’abril. 22 hores
 
Pasqua de resurrecció. Ressucitoi a la Plaça 
de Sa quartera.
Diumenge 8 d’abril. 11 hores
Missa a la Parròquia a les 20 hores

Podeu dur fl ors per adornar la Casa Santa el Dijous 
Sant, al matí, a l’església.
El Divendres Sant recollirem al Convent de la Caritat 
crespells pel Centre Penitenciari.

Diades Solidàries
Pobles germans
El diumenge dia 25 de març l’ONG “Pobles 
germans” i la Parròquia de Binissalem 
organitzaren, a la plaça de l’Església, una Diada 
Solidària en la qual hi hagué un mercadet, una 
Missa i un dinar de paella.
La fi nalitat era recaptar doblers per a la construcció 
d’una piscifactoria en un poble del Congo. La 
quantitat total recpatada va ser de 6.186,50 euros.

Diada intercultural de Càritas
Per altre lloc, el diumenge dia 18, l’associació 
de Càritas organitzà, a ca n’Arabí, una Diada 
Intercultural entre persones de diferents països del 
món que participen en cursos, tallers i activitats 
diverses del Macroprojecte Codesenvolupament i 
Migracions que duu endavant l’associació.
A la trobada s’hi congregaren unes 115 persones 
de més de 10 nacionalitats (Senegal, Nigèria, 
Vietnam, Bolívia, Perú, República Xeca, Bulgària, 
Polònia, Equador, Mali...). 
Començà la jornada amb jocs dels diferents 
països participants, i més tard s’organitzaren unes 
improvisacions de danses folklòriques.
La diada tengué un altre moment solidari a l’hora de 
compartir taula: l’àpat va consistir en una torrada 
de carn de pollastre per facilitar que tots poguessin 
compartir el mateix plat. Cal no oblidar la pluralitat 
religiosa dels participants.

l o c a l

Tres nines participant en el mercadet solidari.

Els participants a la Diada de Cáritas.
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Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125

Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125

Descompte d’un 5% presentant aquest val ✃



Premsa forana fi rma un conveni 
amb la germandat de Donants de 
Sang de mallorca
El president de l’Associació de Premsa Forana 
de Mallorca, Gabriel Mercè, i el president de la 
Germandat de Donants de Sang de Mallorca, 
Llorenç Vallori, signaren un conveni de col·laboració 
entre les dues entitats per a la promoció de les 
activitats i objectius dels donants, en un acte que 
comptà amb la presència del gerent del Banc de 
Sang Balear, Víctor Gistau.
 L’objectiu últim del protocol és el foment de la 
donació altruista de sang per tal de poder cobrir 
les necessitats hemoteràpiques de la població 
mallorquina. Això s’aconseguirà a través de la 
inserció gratuïta als mitjans adherits a l’Associació 
de Premsa Forana de Mallorca (que actualment són 
46) de totes aquelles informacions i campanyes 
que siguin d’interès per als lectors d’aquestes 
publicacions.
 En concret, les revistes locals s’encarregaran 
de donar a conèixer puntualment les visites de la 
Germandat de Donants de Sang als pobles per a la 
realització d’extraccions, de publicar els balanços, 
articles informatius o de foment de les donacions i 
altres materials que es considerin d’interès per als 
lectors de la Premsa Forana. També a la 
pàgina web de l’Associació de Premsa Forana de 
Mallorca s’hi col·locarà un link adreçat al web de la 
Germandat de Donants de Sang.
 De fet, entre el 70 i el 80% de les extraccions 
de sang que la Germandat realitza a Mallorca 
provenen de la part forana, un fet que les dues 
entitats col·laboradores volen potenciar a través 
d’aquest acord.

Pròximes sessions de recollida de sang
Els dies 15, 16 i 17 de maig, es duran a terme, en el 
Centre de Salut de Binissalem, tres noves jornades 
de recollida de sang. L’horari d’atenció serà de les 
18 a les 21.30 hores.

mostra de Cuina mallorquina al 
restaurant Ca n’arabí
El dilluns dia 19 de març se celebrà, en el 
restaurant Ca n’Arabí, la degustació i presentació 
dels plats i postres corresponents a la XXIII Mostra 
de Cuina Mallorquina.
Aquest acte es dur a terme un mes abans 
d’inaugurar-se la Mostra, sient elegits quatre dels 
restaurants que hi prendran part, llocs on són 
convidats (els quatre dilluns del mes) la resta de 
restaurants, pastisseries, cellers i d’altres empreses 
del món de la gastronomia també participants.
Els quatre escollits enguany han estat el restaurant 
Ca n’Arabí, el Pati de Montuïri, Can Mateu d’Algaida 
i Es Casino de Palma.
Un dels plats que el restaurant binissalemer 
presentà va ser la greixonera de faves ofegades, la 
recepta del qual publicam a la secció de “Cuinar a 
Ca Nostra”.
Per la seva part, el celler de Binissalem, José Luis 
Ferrer, presentà el seu vi D2UES, del que també en 
publicam les seves caraterístiques a la secció “Va 
de Vi”.
Finalment, recordar que enguany la Mostra de 
Cuina Mallorquina tendrà lloc entre els dies 11 i 20 
d’abril, al recinte municipal de Son Rossinyol de 
Palma.
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De Ciutat i Es molinar

Na Cati Escandell, de 27 anys, i en David Servera 
de 32, varen arribar a Binissalem fa gairabé dos 
anys. En David va nèixer a Esporles, encara que 
des dels 5 anys vivia a Es Molinar. Na Cati és de 
Ciutat de tota la vida, del barri de Santa Catalina. 
 En decidir anar a viure plegats varen estar 
residint durant dos anys en una urbanització de 
Marratxí, aferrats al Festival Park, però després 
d’aquest temps no acabaven d’estar satisfets, ja 
que era un lloc molt impersonal i sempre havian 
d’agafar el cotxe per fer quaque cosa. Uns amics 
de tota la vida que s’havian comprat una casa a 
Binissalem els van fer decidir-se pel nostre poble.
Un pic aquí, es varen casar i varen comanar a en 
David “petit”, que ja és binissalemer i que ara té 
13 mesos. Per a ell, els hi agradaria molt que l’any 
vinent pogués entrar a l’Escoleta Municipal Binipetit, 
ja que ara l’han de dur a Ciutat.
 Na Cati fa feina al departament d’Administració 
General de la Mútua Balear, al Polígon Son Castelló, 
i en David treballa a Balear de Instalaciones y 
Control, al Polígon Can Valero, una empresa 
d’electricitat i domòtica de la que és soci-empresari 
juntament amb dues persones més. A més, en 
David és un amant de viatjar i anar d’excursió per 
la Serra, però sobretot un fan irreductible del R.C.D. 
Mallorca, de qui és soci fa molt de temps, tant que 
va fer-li el carnet al seu fill als 5 mesos de nèixer.
 De Binissalem valoren molt la qualitat de vida, 
la possibilitat d’anar caminant per tot i el fet de no 
haver de patir per trobar aparcament, encara que 
amb tanta obra els carrers estan un poc bruts.

Jordi Palau-Ribes

transports riera Serra

L’empresari d’aquest mes 
començà a fer feina als 21 
anys manant camions d’obra 
i també camions grúa. Als 25 
anys entrà a treballar a Rio 
Ibèrica, una empresa catalana 
que es dedicava al transport 
d’embarcacions nàutiques. 
Després de tres anys de fer feina 
en aquesta empresa, on ens diu 
que estava encantat, decideix 
partir a obrir-se mercat en el 
sector del transport d’obra, una 

feina que tenia molt de comercial 
ja que anava a comissió.
 Ens explica que els primers 
sis mesos ho va passar molt 
malament perquè no li entrava 
cap client. Però les coses ja 
han començat a funcionar i en 
fer els 30 anys s’ha arriscat a 
crear la seva pròpia empresa de 
transports amb un camió grúa 
de caixa basculant. 
Donat que la seva aventura 
va sortir endavant, n’Isabel, la 
seva dona, de qui va rebre tot 
el suport i ajuda, va complir la 
promesa d’anar a Lluc a peu.
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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 (afi naciò i transport 
inclòs). 678 758 062 (a partir de les 17 hores).

compra -vende s

Ofertes!

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament   971 88 65 58

Mancomunitat des Raiguer 971 87 04 09

Policia Local   971 51 11 26

Bombers   085 / 971 21 98 35

Emergències   112

Centre de Salut   971 51 10 04

Urgències  971 88 62 44 - 062

Farmàcia (plaça de l’església) 971 87 00 30

Farmàcia (carrer des Reg) 971 88 65 14 

Correus    971 51 10 51

Can Gelabert   971 88 65 31

Biblioteca Municipal  971 87 04 86

Camp Municipal d’Esports 971 87 01 27

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

Venc CADIRA DE BARBER ANTIGA, fabricada amb 
fusta i ferro. Preu a convenir. Telf.: 670 55 65 25.

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

Es LLOGA APARCAMENT al carrer Germanies, s/n 
(antic xalet de can Morey). 620 554 776
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Celler: 
José Luis Ferrer

Denominació:
Vi de les Illes 
Balears

tipus de vi:
Semicriança 2004

varietats:
La línia Dues 
està formada per 
dues varietats de 
raïm: una forana i 
una d’autòctona, 
Cabernet 
Sauvignon (60%) 
i Mantonegro 
(40%)

fase visual: 
Granat de mitja 
capa sense 
evolució, brillant i 
glicèrid.

fase olfactiva: 
Aroma fi , fruita 
madura i notes 
cremoses i 
torrades de cacao.

fase gustativa: En boca rodó, fruitós, elegant, tanins 
sedosos i madurs de la fruita molt ensamblats amb 
els de la fusta; molt saborós.

Suggeriment: Molt bé amb tots els plats tradicionals, 
amb porc o els seus derivats, carns vermelles. També 
amb tot tipus de formatge i, en especial, amb un 
Maonès curat.

Preu: 5,80 euros.

ingredients (per a 4 persones)
Faves tendres (1kg)
Grell
Fonoll 
Tomàtiga de ramallet
Camaiot i galtot
Carxofes tendres
Sal, Pebre bo i Pebre bort

Elaboració
Primer de tot hem d’esfl orar les faves tendres.
A continuació feim un sofrit amb el grell, la tomàtiga 
de ramallet, el galtot, el camaiot i les faves, i ho 
condimentam amb la sal, el pebre bo i el pebre bort; 
després tapam tot això dins l’olla amb un plat fondo 
ple d’aigua per ofegar-ho i, de tant en tant, sacsejam 
l’olla. Ho deixam ofegar a poc a poc durant 15 minuts.
Passat aquest temps hi afegim les carxofes tendres 
i el fonoll i tornam a tapar l’olla amb el plat fondo 
ple d’aigua i seguim sacsejant l’olla, de tant en tant, 
durant 15 minuts més.
* És molt important només sacsejar l’olla; mai hem de 
remanar els bessons ofegats amb la cullera, només 
sacsejar l’olla.
El plat s’ha de servir ben calent.

Bessons ofegats

D2uES

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

El març ha duit el 
manteniment de 
les exposicions 
inaugurades el 
febrer, és a dir, 
la de Miquela 
Vidal i la de Rafel 
Serra, i no serà 
fi ns el darrer dia, 
31, en què siguin 

inaugurades les noves mostres 
dels artistes Miquel Aguiló, 
Víctor Castells i el binissalemer, 
Llorenç reus.
D’altra banda, hi ha els fets 
habituals que perduren amb una 
constància difícil i meritòria. Ens 
referim especialment a les rutes 
culturals, sobretot la recent, a 
la Toscana, de què hem tingut 
completa informació i en podem 
oferir la bona part. Incloem el 
suport a múltiples activitats 
col·lectives, com els tallers de 
brodar, els cursos per a tastament 

de vi, l’acull del Cor Cantilena i 
moltes iniciatives, fi ns al punt de, 
tot plegat, requerir una planifi cació 
complexa. 
Podem també afegir-hi activitats 
de l’Escola Municipal de Música 
obertes a la fruïció gratuïta del 
gran públic. El 22 de març, des 
de les 9 del vespre, l’Aula de 
Música Moderna ens oferia una 
JAM SESSION, on exhibeixen les 
habilitats ad hoc, primerament 
els alumnes i els professors 
del centre, invitació que es fa 
extensiva als músics particulars 
que s’hi sumen espontàniament 
i d’improvís. Resulta una trobada 
amena i formativa alhora. Així i tot, 
la presència del públic quant a 
nombre tocaria ser més notable. 
No és just que siguin més les 
persones damunt l’escenari que 
a les cadires dels oients. Així 
doncs, per a qui ho vulgui saber, 
la immediata sessió és per al 

26 d’abril, a les 21h, al Teatre 
Municipal. 
Vagi un apunt fresc. El Casal 
va acollir, el 23, a les 5 de 
l’horabaixa, l’Assemblea de 
Joves de Mallorca per la Llengua, 
amb l’objectiu de preparar 
el Correllengua 2007, que es 
desplegarà entre el 15 d’abril i el 
15 de maig.

SuS maLLOrCa
Sus Mallorca, a l’impuls de l’Obra 
Cultural Balear, va acudir a 
Binissalem, fent-hi unes jornades 
atapeïdes. El dijous 23, a la 
Sala de Cultura de Sa Nostra 
inauguraven l’exposició CENT 
ANYS D’IMPULS A LA LLENGUA, 
la centúria 1906-2006, com a 
celebració centenària del Primer 
Congrés de la Llengua Catalana. 
Al dit efecte, el fi lòleg Joan 
Melià, de la UIB, pronunciava 
una lliçó referida a l’actualitat 

J. Escanelles

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

El grup de gent que viatjà a La Toscana.
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Dues Arpes

I d’est riu de poesia,
d’amor, de goig, de gaubança,

quan dins lo pit sent que brolla,
voldria lo món regar-ne.

Voldria fer dolça almoina
als cors que harmonia capten,
i en nivell d’hermoses trobes

sencera mirar-se l’ànima.

Mes ai!... sos pensaments neixen
per volar sobre ses ales,

bateguen damunt els llavis
i... damunt ells tots badallen!

I lo malanat sospira,
al peu d’un llor deixa’s caure.

– Si de tants de sons que es perden
pogués alguns ajuntar-ne

si pogués –diu– lo cor tendre
tocar d’amorosa fada

perquè em mostràs la font pura
que endolceix la veu més aspra,

i que, besant-me en la boca,
per mi en lleugera volada,
pujant-ne fi ns dalt del cel,
robàs als àngels una arpa!

Fragment del poema Dues Arpes, 
del poeta mallorquí, Gabriel Maura i 

Montaner (1844-1907), inclòs al llibre 
Els poetes romàntics de Mallorca, 

de l’editorial Moll.

sociolingüística del català en 
aquestes illes. Ens brindava 
els fruits exhaustius de la feina 
investigadora que s’estenia a 
la població balear sencera, fi ns 
i tot la merament turística, i en 
captava les actituds lingüístiques 
i les probables explicacions. Poc 
més de 35 persones van seguir 
la conferència, un nombre que 
s’ajusta a la capacitat del lloc. 
 L’endemà, en Jaume Barceló 
servia una festa per a infants, 
a l’exterior de Can Gelabert. 
Tot seguit, una desfi lada amb 
caparrots, vinguts de Consell, i 
la participació dels gegants de 
Binissalem, amb música local 
de les xeremies. A la plaça de 
l’Església, es pronunciava el 
manifest Sus Mallorca 2007 i tots 
gaudíem de la bona xocolata, un 
mèrit de l’Associació Tercera Edat 
de Binissalem. Unes actuacions 
musicals cloïen el festeig, a càrrec 
dels grups KARMACK, TALL DE 
VERMADORS, FORA BARRAM i 
LAST CAMEL.

c u l t u r a

viatge a La toscana
Continuant amb els objectius que es 
va proposar la Regidoria d’Educació 
i Cultura, de fomentar l’interès dels 
binissalemers i binissalemeres 
pel patrimoni històric, artístic i 
cultural en general, un grup de 39 
persones ha viatjat a La Toscana. 
El viatge forma part  de la 
programació d’itineraris 
patrimonials que es vénen 
realitzant mensualment al Casal de 
Cultura Can Gelabert, tot recordant 
de l’èxit obtingut l’any passat amb 
el viatge realitzat a Roma i els seus 
voltants. 
Amb aquesta iniciativa, des de la 
regidoria es pretén fomentar la 
participació i la implicació dels  
binissalemers en les propostes 
culturals que es vénen 
desenvolupant en el Casal.

El  viatge ha durat quasi sis 
dies, del 27 de febrer al 4 de 
març, i ha consistit en una sèrie 
d’itineraris realitzats i conduïts per 
la historiadora de l’art, Beni Aguiló, 
gaudint del meravellós patrimoni 
històric i artístic de les ciutats de 
Florència, Siena i San Gimignano.
La regidora d’Educació i Cultura, 
Polita Crespí, ha acompanyat al grup 
com a representant de l’Ajuntament.

El principal objectiu ha estat 
apropar el col·lectiu a la història, 
a l’art i a la cultura en general del 
que va ser, durant segles, el món 
cultural de Florència, capital de 
l’Humanisme, bressol de l’art, així 
com a d’altres ciutats-estat de La 
Toscana.Els Gegants, amb el SUS Mallorca.
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La dissolució 
d’una parella 
suposa un punt i 
a part sols quan 
aquesta parella 
no té fills, en 
el cas contrari 
inevitablement 
haurem de 

parlar d’un punt i seguit; és l’inici 
d’una nova etapa. Aquest punt 
de partida pot ser molt diferent 
per a cada un dels membres de 
la parella; cal fer un esforç per 
superar el rancor i la ràbia; mentre 
que per a un és un pal terrible 
per a l’altre, en canvi, pot suposar 
un alenada d’aire fresc. Els més 
vulnerables d’aquesta història són 
els nens, ja que es veuen obligats 
a passar per una situació per a 
la qual no estan preparats, que 
no esperaven i que, a més, no 
desitgen de cap de les maneres! 
Però tot això no té perquè ser 
especialment traumàtic; hi ha 
infinitat de reaccions possibles 
(espant, confusió, inseguretat, 
etc.), tot dependrà de com 
els grans els ho facem viure. 
Observeu-los i veureu com ho 
estan duent. Els nins tenen la 
capacitat d’adaptar-se fàcilment 
a les noves situacions i més quan 
es senten segurs i acompanyats. 

CAL TRANSMETRE ALS FILLS:

· que els pares s’hagin divorciat 
no significa que desaparegui de 
la seva vista un dels seus pares. 
Els pares les continúen estimant 
igual que abans i els dos pares 
fan comptes seguir veient-los, 
ajudant-los i encarregant-se d’ells, 
de la seva alimentació, vestimenta, 
educació, etc. I no serà cap dels 
pares qui posi traves en aquesta 
relació pare/mare–fill/a. 

· que ells no són els causants 
del divorci i que tampoc poden 
fer res per evitar-lo (no hi ha 
possibilitat de tornar enrere). És 
bo explicar als fills, en funció de 
l’edat ens podem estendre més o 
menys, que la separació es deu 
a problemes entre la parella i que 
no té res a veure amb ells. No hi 
ha ningú culpable, simplement 
han decidit que és millor per a tots 
viure en cases diferents. 
Cal explicar als fills com està 
previst que vagin les coses a 
partir d’ara. Intenteu fer els mínims 
canvis possibles i sempre que 
sigui possible fer-los de forma 
gradual i amb un enfocament 
positiu, per molt negre que ho 
vegeu. 
Sol ser habitual que durant un 

temps es doni un descontrol 
general, però per això mateix i per 
tal de no afegir-hi, és important 
que “el moment” no sigui una 
excusa com per tirar en terra totes 
les normes i els hàbits adquirits 
fins aleshores, tot ha de continuar 
vigent! 
La solució ideal no existeix, cal 
arribar-hi tenint en compte el 
nostre cas en concret. qualsevol 
decisió que es prengui tendrà 
com a principi “el bé del menor”, 
si creieu que no podeu posar-vos 
d’acord demaneu ajuda a algun 
assessor professional.

ASPECTES BàSICS A 
CONCRETAR: 
normes de comportament, temps 
lliure, horaris, valors, etc. Intenteu 
mantenir allò acordat sempre 
que sigui possible; la tolerància 
excessiva per part d’un dels pares 
sol dificultar la tasca educativa de 
l’altre.  
Al mercat podreu trobar alguns 
contes relacionats amb la 
separació/divorci, aquests poden 
ser un molt bon recurs per a 
treballar el tema amb els vostres 
fills/es.

Anabel González Vallés, 
Tècnica Educativa 

de l’Ajuntament de Binissalem

&

EL móN DE L’EDuCaCió
... com afecta el divorci als més petits?  

e d u c a c i ó 	 i 	 c u l t u r a

A. González

“Els més vulnerables 
d’aquesta història són 

els nens, ja que es 
veuen obligats a passar 
per una situació per a la 
qual no estan preparats, 
que no esperaven i que, 
a més, no desitgen de 
cap de les maneres!“
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Novetats a la BiBlioteca

iNtErNÀutiC mONKEYS

Aquest sí que són molt joves. 
Acaben d’actuar a Barcelona, a la 
sala Razzmatazz. No tenc encara 
notícies del concert. No sé si 
en Xim (ex Potoi) hi haurà anat. 
ARCTIC MONKEYS s’han donat a 
conèixer única i exclusivament a 
través de la xarxa. En són, que jo 
sàpiga, el primer exemple. En una 
setmana bateren tots els records 
de venda a Anglaterra des de que 
l’home és home (o dona) i cantava 
i ballava a la cova troglodita. quan 
per primer cop les vaig escoltar 
seriosament em vaig adonar de 
que efectivament em sobraven ja 
prou anys d’existència. Em varen 
venir a la memòria el mateix tipus 
d’emocions positives que havia 
sentit a l’escoltar -a l’època dels 
grans a la cara- els primers Police, 
Jam, The Clash i d’altres “egos”. 
Aquests jovençans són bons 
perquè ho són. El seus canvis 
d’estrofa, els buits de guitarra 
rítmica, les explosions sobtades, 
aquests matisos i d’altres fan 
preveure que, si no es torcen, 
estam davant un grup que pot 
ser guardià de l’esperit del rock 
al segle XXI, i més concretament 
d’allò que ara es diu “postpunk”. 
La prova d’això en el meu cas és 
que, als deu segons d’haver iniciat 
l’escoltada, he d’apujar el volum 
del so, amb perjudici dels altaveus 
i d’algun suposat veí, però el rock 
és renouer per idiosincràsia, i 
malgrat ja inventi poc, qui gosarà 
a dir ara que el rock ha mort?.

Salvem el rock i ...
SALVEM MALLORCA ... tgomil@ 

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 fi txa 
resposta. 

2) Envia un e-mail amb les teves dades 
personals i la resposta a l’e-mail: 

bibioteca@binissalem.org.
• Si vols rebre les pistes a través del teu 
e-mail. Envia la teva adreça a l’adreça de 
la biblioteca i a principi de cada setmana 
t’enviarem una nova pista. D’entre tots els 
participants que han encertat n’escollim un 
a l’atzar.
La guanyadora del llibre amagat ha estat na 
Teresa Juanes McGoldrick.

El llibre amagat era “Els viatges de Gulliver”
de l’autor, Jonathan Swift.

4rt LLiBrE amagat
Texte.
Cuéntame, Musa, la historia del hombre de 
muchos senderos, que anduvo errante muy 
mucho después de Troya, sagrada asolar;

vio muchas ciudades de hombres y conoció 
su talante, y dolores sufrió sin cuento en el 
mar tratando de asegurar su vida y el retorno 
de sus compañeros. Más no consiguió 
salvarlos, con mucho quererlo, pues de su 
propia insensatez sucumbieron víctimas;  
¡locos!, de Hiperiónida Helios las vacas 
comieron, y en tal punto acabó para ellos el 
día del retorno. Diosa, hija de Zeus, también 
a nosotros, cuéntanos algún pasaje de estos 
sucesos.

Ello es que todos los demás, cuantos habían 
escapado a la amarga muerte, estaban en 
casa, dejando atrás la guerra y el mar. Sólo 
él estaba privado de regreso y esposa, y lo 
retenía en su cóncava cueva la ninfa Calipso, 
divina entre las diosas, deseando que fuera 
su esposo.

Contes infantil
El cotxe vermell fa de taxi. 
Autor: Price, Mathew
El cotxe vermell té problemes. 
Autor: Price, Mathew
La petita caputxeta africana. 
Autora: Daly Niké
El taller de gaudí. La gran 
biblioteca de les tres bessones. 
Autora: Roser Capdevila
El pirata malastruc. 
Autor: Rocío Antón
Chocolata. Autora: Marisa Núñez

Llibres infantils de 
coneixements

Hadas y princesas. 
Autor: Françoise de Guibert
El cuerpo humano. 
Autor: Alice Charbin
La sensacional història del 
món. Autor: Neal Layton
Òperes explicades per a nens. 
Autor: Jordi Sierra i Fabra

Novel·la
Los libros arden mal. 
Autor: Manuel Rivas
El abrecartas. 
Autor: Vicente  Molina Foix
judici fi nal. Autor: Ferran Torrent
tot ens va bé. Autor: Arno Geiger

DvDs infantils
El Bosc trapella
Pinzell màgic, un conte de la Xina; 
contes animats.
Tomassot i la nit de les bruixes
Tomassot i l’hostelera mentidera
Tomassot i la festa de les fl ors
En Podna i la Podni. Un conte del 
Pakistan.

CD-rOm infantils
Els 100 millors jocs musicals del 
Otijocs
Nil i els fruits vermells
El bosc trapella

CDs
Batiscafo Katiuscas. Antònia Font.
Harmonica plays. Gershwin.
Directe. Capel·la.

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

activitats a la BiBlioteca

MES D’ABRIL

2 d’abril. A les 18.00h
Contacontes a càrrec 
del Pallasso andreu. Dia 
Internacional del Llibre Infantil i 
Juvenil. Activitat adreçada a infants 
a partir de 3 anys.

12 d’abril. A les 11.00h
Contacontes El gall, na glòria 
i els tres porquets a càrrec de 
fundació de teatre Dada gugu. 
Activitat adreçada a infants a partir 
de 3 anys.

24 d’abril. A les 20.00h
Conferència uOm. artrosi 
clínica. tractament i prevenció,  
a càrrec de Lluís gené ramis, 
professor del Departament de 
Biologia Fonamental i Ciències 
de la Salut. Al final del Cicle de 
Conferències UOM els participants 
rebran un certificat. Per obtenir 
aquest certificat es precisa la 
inscripció prèvia a la Biblioteca.

28 d’abril. al Casal de Cultura 
Can gelabert. festa del llibre.

PROGRAMA D’ACTES

· A les 10:30h. Contacontes, Sant 
Jordi i el drac, a càrrec del grup 
Contes Bojos. Adreçat a infants 
a partir de 3 anys. Materials que 
s’han de portar: llapis de colors.

· Taller de Papiroflèxia, a càrrec de 
Sashimi Sasaki. Adreçat a infants 
a partir de 6 anys. Els infants entre 
6 i 8 anys han d’anar acompanyats 
d’un adult. A partir de 8 anys 
poden participar totsols. Inscripció 
prèvia a la biblioteca 
municipal fins dia 25 d’abril. 
Places limitades.

· Taller de còmic (Aula Manga). 
Adreçat a infants a partir de 
10 anys. Inscripció prèvia a la 
biblioteca municipal fins dia 13 
d’abril. Places limitades.
 
· A les 11.30h. Animació Infantil, 
cançons i danses amb el grup 
Spaghetti.

· A les 12:30h. Entrega dels premis 
del Concurs de Punts de Llibre.

* Durant tot el matí hi haurà 
exposició i venda de llibres amb 
les principals novetats editorials 
i també es podrà visitar a la 
Biblioteca l’exposició de Punts de 
Llibre.

MES DE MAIG

BiblioParc. Del 2 de maig al 15 de 
juny. De les 17.00 a les 19.00h. 
La Biblioteca ofereix el servei de 
BiblioParc al Parc de Can Gelabert. 
Selecció de llibres, revistes, vídeos 
i cd’s pels més petits, a més de 
llibres i revistes pels adults. Tots 
aquests documents es poden 
consultar al Parc i també es poden 
portar en préstec a casa.
 
Contacontes. Cada dilluns a les 
18:00h.

 

Horaris d’hivern de la Biblioteca 
De dilluns a divendres, de 16.30 a 
20.00h. També dimarts i dijous de 
9.00 a 13.00h

* Durant les vacances escolars de 
Pasqua els horaris de la Biblioteca 
seran els següents: de dilluns a 
divendres de 10.00 a 14.00h.

El dissabte dia 28 d’abril, Gran Festa del Llibre

T’agradaria llegir 
aquest llibre?

 

Si t’agrada llegir i vols 
compartir, amb un grup 
de lectors el plaer de la 
lectura, des de la biblioteca 
t’oferim la possibilitat 
de participar en el Tast 
de Llibres (Tertúlies 
Literàries). Activitat on 
un grup de lectors es 
reuneix periòdicament per 
comentar el mateix llibre.

La propera tertúlia és dia 3 
de maig a les 20.00h. Passa 
per la biblioteca a recollir el 
teu exemplar.
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Antoni Pol

les busques del calendari

les fulles del rellotge

c u l t u r a

BINIPÈDIA
L’educació en cercle –que això és 
el que signifi ca enciclopèdia– és 
molt antiga. La practicaren els 
grecs, que inventaren el nom –èn 
kyklô paideía– i mai ha deixat de 
practicar-se. El raonable i convuls 
segle XVIII recopilà els sabers en 
la famosa enciclopèdia francesa de 
Diderot i D’Alemberet. El profús i 
dispers segle XXI actualitza el mètode 
pujant-lo a la Xarxa. Viquipèdia, una 
enciclopèdia lliure, coral i millorable 
a càrrec dels  usuaris, n’és un 
paradigma. Binipèdia s’inspira, en 
el nom i en les intencions, en l’antic 
i modern corrent de la tafaneria 
històrica. Per ara, ens limitam a 
l’engrescament per la història de 
Binissa-lem… Binipèdia.

 
14 d’abril de 1248
El papa Innocenci IV, signa a Lió, 
la Butlla per la qual se crea la 
parròquia de Santa Maria de Robines, 
inclosa, juntament amb d’altres, en la 
planifi cació feta el 1236 pel pabord 
Ferrer de Pallarès.
 
4 d’abril de 1369
Se trasllada ofi cialment la parròquia 
del temple primitiu –cementeri vell– a 
la nova església gòtica construïda a 
l’alqueria de Binissalem, i se canvia el 
nom de Santa Maria de Robines pel de 
Verge Assumpta i Sant Jaume.
 
29 d’abril de 1404
Són absolts els bunyolins i 
binissalemers acusats de pegar a 
l’alcavota Simona per amagar dins 
una sitja Sor Marió, monja escapada 
del seu convent de Ciutat i que exercia 
la prostitució a Binissalem.

13 d’abril de 1451
Segons la tradició, recollida per Joan 
Josep Amengual, arriben a Binissalem 

tres genets enviats per Simó Ballester 
(a) Tort, perquè el poble s’uneixi 
a la revolta dels Forans contra els 
Ciutadans, però els jurats s’hi neguen 
al·legant la neutralitat de la Vila.

11 d’abril de 1521
El binissalemer Antoni Bestard 
és elegit per sorteig membre de 
la Tretzena, consell directiu de la 
Germania.
 
24 d’abril de 1878
Se beneeix el nou oratori del Cocó, en 
un solar de Son Ramon, cedit per un 
fi ll de la família propietària.
 
13 d’abril de 1894
De mare binissalemera, neix a 
Campos, Sor Maria dels Àngels 
Ginard Martí, recentment beatifi cada.

20 d’abril de 1927
S’estableixen 82 quarterades de la 
possessió de Morneta, la parcel·lació 
de la qual ja s’havia iniciat el 1913 i 
se perllongarà fi ns al 1950.

15 d’abril de 1974
En presència de les autoritats 
municipals, el Rector Joan Puigròs 
beneeix les instal·lacions per extreure 
l’aigua trobada a Can Arabí pel saurí 
Antoni Cladera.

19 d’abril de 1979
Se constitueix el nou Ajuntament 
presidit pel batle Antoni Amengual 
Salom i compost per 4 regidors més 
d’UCD, 4 del PSOE i 2 de CD.

26 d’abril de 1961
En les obres de modifi cació de la 
Rectoria, mor d’accident laboral el 
mestre picapedrer Miquel Salom 
Martí (a) Pompa.

21 d’abril de 1981
Una espectacular tormenta de 150 
litres d’aigua per m2, inunda moltes 
cases de la part baixa del poble, 
ocasiona greus perjudicis a fora vila 
i fa una víctima mortal al torrent 
d’Aumedrà.
 
18 d’abril de 1983
Se publica en el BOE el real decret 
que declara Binissalem conjunt 
històrico-artístic, iniciativa impulsada 
per Llorenç Moyà i Gilabert.

8 d’abril de 1988
Amb la concurrència de més de cent 
venedors, s’inaugura el nou mercat 
del divendres, creat per iniciativa de 
l’Ajuntament.

16 d’abril de 2000
Inauguració de Can Gelabert com 
a Casal de Cultura, després de ser 
rehabilitat segons el projecte de 
l’arquitecte municipal Antoni Pons.
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e n t r e v i s t ae n t r e v i s t a

de crear ciutadans lliures. El 
seu pes per afrontar els reptes 
de la lectura i de l’escriptura, 
és fonamental, mirat sobretot 
des d’un punt de vista de 
desenvolupament intel·lectual de 
l’individu, però no únic; no obstant 
això, tota sola no pot fer miracles. 
Per assolir un major número 
d’objectius, hauria d’estar lligada 
a un mateix tipus d’ensenyament 
familiar. 

Hi ha governs justos?
La justícia en plenitud de 
condicions, és una utopia. Els 
governs sempre afavoriran més 
uns sectors socials que uns altres; 
tanmateix, els governs que vulguin 
apropar-se a aquest concepte 
utòpic de la justícia, hauran de 
tenir, sobretot, un gran respecte 
per les llibertats individuals.

El nostre ho és?
Si em preguntes per l’autonòmic 
et diré que té un problema greu: 
una clara herència de l’època 
del franquisme que no té clares 

les qüestions lingüístiques; a 
més, tant si se n’adona com 
si no se n’adona, exerceix un 
menyspreu cap a la nostra cultura. 
La promoció de la literatura, a 
Mallorca, no es fa correctament, 
i fins i tot en moltes ocasions 
és inexistent. Per altra banda, el 
fet d’haver trencat amb l’Institut 
Ramon Llull i haver creat l’actual 
Institut d’Estudis Baleàrics ha 
esdevingut un veritable retrocès 
pel que fa al reconeixement 
de la nostra identitat comuna: 
molesti a qui molesti, culturalment 
i lingüísticament, els Països 
Catalans som una sola cosa, i no 
hem de permetre de cap manera 
més mutilacions ni a la nostra 
cultura ni a la nostra llengua 
comuna.

Quin concepte tens de 
mallorca? 
Una terra inexistent. Els 
mallorquins, sobretot a partir 
dels anys trenta, no ens hem 
sabut autovalorar com a societat. 
L’escriptor mallorquí tampoc no 

està suficientment valorat dins 
aquesta societat. Tampoc no hem 
estat capaços de crear el turisme 
que hauríem volgut crear, i que 
hauríem d’haver creat, un turisme 
controlat, potent econòmicament, 
no de masses, sinó minoritari 
i amb grans possibilitats 
econòmiques. Si nosaltres 
mateixos no ens hem sabut 
valorar, com podem pretendre que 
ens valorin des de fora? 

Què esperes que li passi al 
lector després d’haver llegit un 
llibre teu?
Aquesta és una qüestió que 
no m’ha preocupat mai. No sol 
pensar gaire en ell, quan escric. A 
més, com deia el doctor i escriptor 
Gregorio Marañón, la tasca d’un 
escriptor està justificada si com 
a mínim té un lector; per tant, em 
basta tenir un sol lector per sentir 
justificada la meva activitat.

Com veus les noves 
generacions d’escriptors en 
català?
Minoritàriament, han sorgit alguns 
nous valors que m’han sorprès 
molt. A Mallorca, concretament, 
surten algunes veus dissonants, 
com són els casos de Sebastià 
Bennàssar amb El blau de 
l’horitzó i de Pere Joan Martorell 
amb Nocturn sense estrelles. No 
obstant això, la immensa majoria 
d’autors novells ha entrat dins 
el model nord-americà de la 
literatura light, de l’encefalograma 
pla, que jo he batejat, que és el 
model que funciona dins una 
societat que no vol ser reflexiva. 
Tots sabem que un poble inculte, 
que no pensa, és un poble fàcil de 
manejar; en canvi, un poble culte, 
amb criteri, amb capacitat de 
crítica i capacitat de raciocini, és 
un poble molt difícil d’enganar.

Entrevista conjunta de 
l’associació de PREMSA FORANA

   ntoni Serra i Bauçà

“L’escriptor ha de ser lliure, incrèdul i un gran apassionat de la vida”

A 
Antoni Serra i Bauçà va néixer 
a Sóller el 1936. Va estudiar 
Medicina a Barcelona i el 1958 es 
dedicà a recórrer l’Estat espanyol 
fent els oficis més diversos. Entre 
el 1960 i el 1961 va residir a 
València, on col·laborà a diferents 
revistes. En tornar a Mallorca va 
entrar a formar part del cos de 
redacció del diari Última Hora, 
des d’on va impulsar la secció 
“Máscara”, dedicada al teatre. 
Va ser fundador de la col·lecció 
Turmeda i director de la Llibreria 
Tous, a més de director del 
suplement “Literatura” d’Última 
Hora. Va ser secretari tècnic del 
Congrés de Cultura Catalana, 
celebrat entre el 1976 i el 1977, i 
membre fundador de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana, 
el 1977, de la qual després seria 
vicepresident. Ha format part 
del col·lectiu Ofèlia Dracs i ha 
col·laborat a diaris i revistes com 
l’Avui, el Diario de Mallorca o la 
revista El Temps. 
 Pel que fa a la seva obra, va 
començar escrivint en castellà, 
però el 1972 publicava, ja en 
català, La gloriosa mort de 
Joan Boira. Seguiren, entre 
d’altres, El cap dins el cercle 
(1979), Rapsòdia per a una nit 
de Walpurgis, Nuredduna (1981), 
Carrer de l’argenteria, 36 (1988), 
Per ben morir (1988), Llibre de 
família (1991), Panorama interior 
en gris (1993). És el creador del 
personatge Celso Mosqueiro, el 
perdiguer de El blau pàl·lid de 
la rosa de paper (1985) o Cita a 
Belgrad (1992), obres que l’han 
convertit en un dels exponents 
més representatius del gènere 
policíac a Mallorca. Ha conreat 
també la narrativa curta i l’assaig. 
Passió (confessable) per la 
cinematografia és el títol del seu 
darrer llibre.

Com et valores com a 
escriptor? 
No em valor ni tampoc em 
preocupen les valoracions que 
puguin fer de mi. Em dedic a 
aquesta professió en cos i ànima, 
i faig el que sé. Supòs que si fos 
un escriptor tan nefast com algú 
pensa, difícilment hauria pogut 
publicar una quarantena de llibres. 

Quin tipus de literatura 
t’interessa més?
Estèticament, l’experimental, que 
és la més difícil de totes. Els meus 
començaments en català foren 
amb novel·les experimentals, però 
la nostra cultura no possibilitava 
llavors ni possibilita ara l’eclosió 
d’un tipus de literatura d’aquestes 
característiques.

Si deixassin d’existir els premis 
literaris, la literatura catalana 
seria millor?
Molt millor. Una literatura és coixa, 
i per tant, una societat és coixa, 
perquè existeixen els premis. Si 
la societat funcionàs normalment, 

si hi hagués un gruix normal de 
lectors, si la literatura fos una 
cosa normal dins la vida, com 
tantes altres coses, aleshores 
no hi hauria la necessitat de 
l’existència dels premis. A més, 
no es pot assegurar que una 
obra premiada sigui molt llegida. 
Potser sí que pugui esdevenir èxit 
de vendes, però en molts casos 
la gent no la llegeix i en col·loca 
curosament els exemplars a les 
prestatgeries de ca seva.

Què és allò que no ha de fer 
mai un escriptor?
Estar obssessionat per guanyar 
un premi. L’escriptor ha de ser 
lliure, incrèdul, un xic anàrquic, i 
sobretot un gran apassionat de la 
vida. 

Quin pes li dónes a l’escola pel 
que fa a la dinamització tant de 
la lectura com de l’escriptura?
L’escola ben aplicada, duita 
amb rigor, no ha de servir a cap 
senyor (ni religiós, ni polític, ni 
econòmic...) i ha de ser capaç 

“Els mallorquins, a partir 
dels anys trenta, no ens 
hem sabut autovalorar 

com a societat”

“Una literatura és coixa, i 
per tant, una societat és 
coixa, perquè existeixen 

els premis”
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el gegant d’escòcia 

i n f à n c i a

En Fionn i la seva muller Una, vivien 
tranquilament al seu castell a la vora del mar al 
comtat de Antrim, fi ns que un dia un foraster  
va arribar-s’hi. Era un missatger d’Escòcia, un 

país mar enllà.
 

–“Duc un repte del meravellós Angus, és el 
més alt, més fort i més temible gegant de tota 
Escòcia. Ha sentit parlar de la vostra força 
i vol lluitar amb vós. Angus ha vençut a tots 
els altres gegants i vós sou l’únic que quedeu 

invicte. Accepteu el repte?”. 
–I tant que accepto! Començaré a preparar-
me ara mateix”. D’aleshores ençà en Fionn va 

treballar molt dur, va decidir construïr un camí 
a través del mar fi ns a Escòcia. Era un camí 
especial, doncs estava fet de centenars de 

milers de pedres negres, totes de mida diferent 
i de diferents alçades. Algunes pedres tenien 

sis costats, d’altres vuit i algunes fi ns i tot deu. 
Els guerrers de Fianza, miraven encuriosits com 

Fionn treballava cada dia, i veure com aviat 
el camí s’endinsava varies milles mar endins. 
Un vespre, Fionn va veure que Una estava 

preocupada: – Quin problema hi ha? 
– Oh Fionn; he sentit uns rumors que m’han  

impactat. He sentit a dir que n’Angus és molt 
més gran que tu i que és més fort. 
En Fionn va quedar tot pensatiu 

–Doncs si no el puc vèncer amb la meva força, 
haurem de pensar en algun pla, 

jo sóc més Intel.ligent. 
El temps corria, fi ns  que a fi nals de setmana  
va  arribar un altre cop el missatger d’Angus  
anunciant la seva arribada en dos dies. Una 

tenia un pla en ment, Una va treballar molt, 
va passar la major part del temps cusint i fent 

punt. Una va dir al seu marit 
–Mira atentament. Què hi veus?, 

–Hi veig robes, però són estranyes…. 
–No et preocupis per això, simplement posa-

te-les. Quina fi la que feia en Fionn!. Duia posat 
un vestit llarg, als peus hi portava uns peücs 

gegants i Una havia fet un bonic barret pel seu 
cap. Relment semblava un nadó. 

–Mentre estaves treballant, li vaig demanar a en 
Fergus que fes una cuna ben gran, fi ca-t’hi, no 

tenim temps que perdre. 

Angus s’estava apropant, el gegant va bramar. 
Una va obrir la porta de casa. 

–Siusplau, feu el favor d’entrar, sou benvingut 
a casa nostra. En Fionn està de caça, però no 
trigarà, però siusplau, podrieu parlar més baix? 

el nostre fi llet està dormit. 
–Aquest és el vostre fi ll?

–Doncs sí, ara encara és petit, però ja creixerà. 

Angus el gegant estava atemorit, si aquest era 
el fi ll d’en Fionn, de quina mida ha de ser en 

Fionn?, es preguntava, Fionn ha de ser enorme, 
deia atònit. Angus va arrencar a còrrer, i sense 

girar-se va creuar el camí que havia fet en 
Fionn. I mentre corria, pensava: –I que faré si 
en Fionn em persegueix?, I se li va ocòrrer que 

mentre avançava podia desfer el camí. Així que 
mentre corria cap a Escòcia, va anar llençant 

totes les pedres, fi ns a deixar només una petita 
part dels extrems a Irlanda i Escòcia, extrems 
que duren fi ns avui en dia. LLegenda tradicional irlandesa
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... L’aventura continua

Tallers mensuals

· taller de relaxació
Tots els dimarts de 18 a 19.30h

· taller de cuina espanyola
Tots els dimecres de 18 a 19h

· taller d’arracades de fimo
Tots els dijous de 18 a 19.30h

Cinema amb Projector
Dissabte 14: “MI CHICA”
Dissabte 21: “SEPARADOS”
Dissabte 28: “SCARY MOVIE”

els diumenges

· torneig de futbolí
Diumenge 1 d’abril

· torneig de Play Station
Diumenge 22 d’abril

· torneig de Sing Star
Diumenge 29 d’abril

Tallers punTuals
(per a majors de 14 anys)

· jocs en Xarxa
Divendres 20, a partir de les 18h, 
a l’Escola Graduada.

· Sortida a la fira del ram 
Divendres 13, a partir de les 18h

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

Pròximament...
 

viatgE 
D’avENtura
Del 25 al 30 de juny 

Preu: 400 euros

L’expedició juvenil, al complet.

j o v e n t



	 MARÇ	2007	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

traducció internàutica

CANÇONS
QUE HAN

FET HISTÒRIA

Ste
vie

 W
on

de
r

i juSt CaLLED tO SaY     
i LOvE YOu

No New Years Day to celebrate,
No chocolate covered candy 
hearts to give away,
No fi rst of spring,
no song to sing,
In fact, here’s just another 
ordinary day.

(chorus)

I just called to say I love you;
I just called to say how much 
I care;
I just called to say I love you,
And I mean it from the bottom 
of my heart.

No April rain, no fl owers’ bloom,
No wedding Saturday
within the month of June.
But what it is, is something true
Made up of these three words
that I must say to you.

(chorus)

No summer’s high, no warm July,
No harvest moon to light
one tender August night,
No autumn breeze, no falling 
leaves,
Not even time for birds
to fl y to southern skies.

(chorus)

No Libra sun, no Hallowe’en,
No giving thanks for all the 
Christmas joy you bring,
But what it is, tho’ old, so new,
To fi ll your heart
like no three words could ever do.

(chorus)

NOméS HE CriDat PEr 
Dir-tE t’EStim

No és Any Nou per celebrar
No hi ha cors cuberts de dolça 
xocolata per regalar,
No és inici de primavera,
ni una cançó per cantar,
de fet, aquest és un dia com 
els altres.

(cors)

Només he cridat per dir-te t’estim;
Només he cridat per dir-te que 
m’importes molt;
Només he cridat per dir-te t’estim,
i ho dic des del fons del meu cor.

 
No hi ha pluja d’abril, ni botons de fl ors
tampoc dissabte de noces 
en el mes de juny.
Però això, és vertader
fet d’aquestes tres paraules que 
t’he de dir.

(cors)

No hi ha bons estius ni juliols calorosos
No és lluna plena que faci llum
una tendra nit d’agost,
sense oratge de tardor, sense fulles 
caient,
No és el temps en què els nius volen 
cap a cels del sud.

(cors)

No hi ha sol de Balances, ni Halloween
No és donar les gràcies al goig 
nadalenc que tu transmets,
Però això, encara que vell, tan nou, per 
omplir el teu cor com tres paraules no 
podrien fer.

(cors)
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 Qui no ha fet mai una cridada 
per dir un “t’estim” ?
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Això era i no era...
Un ratolí troba a un company menjant-se 
un DVD i li demana:

–Uep! I què menges?
–Un DVD.
–Un DVD? I quina pel·lícula és?
–”El Código Da Vinci”.
–I què, t’agrada?
–Sa veritat, es llibre me va agradar més!

Els Nins des tall
La secció infantil del Tall de 
Vermadors participarà en el 
Festival Internacional de Danses 
Folclòriques que se celebrarà 
a Palma, entre els dies 10 i 15 
d’abril.
En total seran 14 nins i nines del 
Tall, d’entre 6 i 9 anys d’edat, els 
qui hi prendran part.

Els joves des trui
El passat mes de febrer quedà 
constituïda, amb Estatuts, 
l’associació juvenil “Joves des 
Trui”.
La junta directiva està composta 
per Joan Carles Ortega, com 
a president; Antoni Amengual, 
vicepresident; Isabel Nadal, 
secretària; Miquel àngel Rosselló, 
tresorer; i els vocals: Dani Pinilla, 
Rafel Ramis, Guillem Moyà, Nofre 
Isern i Tomeu Nadal.
L’associació, organitzadora 
d’actes com la Batalla de Raïm 
o els Jocs de Sant Jaume, entre 
d’altres, continuarà amb la seva 
línia d’organitzar activitats per als 
joves durant les festes del poble.

Xamo Xamo estrena
El dissabte dia 31 de març el grup 
de teatre, Xamo Xamo, estrena la 
seva nova obra, “20 anys, Greatest 
Hits”. Una “recopilació” de les 
diferents obres del grup que es 
posarà en escena els dies 31 de 
març i 1, 4, 7, 8 i 9 d’abril.

Pub Cuplé, nova etapa
Des del passat Carnaval el 
pub Cuplé compta amb nous 
propietaris: n’Andreu Villalonga, 
en Joan Rotger i en Joan Carles 
Ortega. Així idò, el pub ha 
començat una nova etapa que 
s’espera sigui molt animada!

* Cercam dos joves, d’entre 20 i 30 anys d’edat, que vulguin escriure una 
pàgina de temàica juvenil a la revista Arròs amb Salseta. Telf. 687 623 957.

a s s o c i a c i o n s
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trobada d’exjuvenils
El dissabte dia 17 de març va 
tenir lloc, en el camp municipal 
d’esports “Miquel Pons Lladó”, 
una trobada de jugadors de futbol 
–exjuvenils– del Binissalem, 
corresponents a les temporades 
1987/1988 i 1988/1989.
Aquells anys, els entrenadors 
d’aquells dos equips varen ser, 
per un lloc, en Sito Gomila 

(1987/1988); i per l’altre, el tàndem 
Llorenç Vallès, Jaume Salom i 
Mateu Villalonga (1988/1989). 
Cal recordar que en aquells 
dos anys s’aconseguiren dos 
ascensos consecutius, de Tercera 
a Segona i de Segona a Primera, 
sient la temporada 1989/1990 la 
primera vegada vegada en què un 
equip juvenil del C.E. Binissalem 
militava a Primera Regional.

Ara, vint anys després, el dissabte 
17 de març, entre la vintena de 
jugadors que es reuniren aquell 
matí, s’organitzà un partidet –mata 
qui mata– i al finalitzar el mateix es 
pogué degustar un bon dinar de 
paella casolana al bar des futbol, 
molt ben cuinat, per cert, per 
madò Antònia Alorda.

1987/1988: el reinici
Una altra dada a tenir en compta 
és que la temporada 1987/1988 el 
C.E. Binissalem tornava a iniciar 
una nova etapa després d’haver 
estat un any desaparescut, 
almanco pel que fa a les 
categories juvenil i amateur. Les 
inferiors sí que havien seguit en 
competició.
I amb aquest reinici és important 
destacar que l’equip amateur 
també aconseguiria ascendir, en 
dos anys, de Tercera a Primera 
Regional, estant integrat en la seva 
totalitat per jugadors del poble.
A la fotografia que apareix 
publicada abaix es poden veure 
les formacions amateur i juvenil.

AambS

e s p o r t s

Jugadors i entrenadors, altra vegada junts 20 anys després.

Presentació del Primer equip (drets) i Juvenils del Binissalem. Temporada 1987/1988.
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futbol és futbol

Benjamins Futbol 7 i Futbol 8, a l’estadi de Son Moix, amb el Mallorca.

Prebenjamins
Els dos conjunts dels més 
petits es troben en situacions 
classificatòries molt diferents, tot 
i que aquí, més que en cap altra 
categoria, sí que allò important és 
aprendre.
Els del grup C són tercers per la 
coa, amb derrota en el seu darrer 
partit a casa, per 1 a 2, contra el 
Sant Francesc. Els del grup D són 
4rts per davant, empatant 2 a 2 
contra l’Alcúdia aquí.

Benjamins
Les joves promeses del futbol 7, 
entrenats per en Jaume Ripoll, han 
baixat unes posicions i es troben 
ara situats en el desè lloc, després 
d’haver guanyat per la mínima 
al Murer dins ca nostra i haver 
perdut per 3 a 2 dins Selva.
En canvi, un poc millor els va als 
de Futbol 8, qui van tercers.
Els de Tomeu Rosselló guanyaren 
el derbi contra els veïnats d’Inca, 
Beat Ramon Llull, i perderen per 2 
a 1 dins Sa Pobla.

alevins
Ses “metralladores” no fallen.
Els alevins són líders del seu grup, 
a cinc punts del segon, el Cala 
d’Or, qui empatà 2 a 2 dins Sineu.
Els nostres han guanyat les dues 

darreres jornades amb golejades: 
0 a 6 dins Es Raiguer i 9 a 0 
contra el Camp Redó.
No és bo confiar-se ni cantar 
victòria abans d’hora, però nins, 
aquest campionat no se’ns pot 
escapar!

alevins futbol 7
I quasi quasi igual de bé les va als 
altres alevins. Els de’n Joan 
Vallespir són colíders, darrere el 
Santa Catalina, qui deixà ben clar 
perquè és líder, ja que ens guanyà 
per un contundent 0 a 5 en la 
darrera jornada disputada.

infantils
I una cosa semblant sembla 
succeïr amb els Infantils, qui es 
troben situats quasi enmig de la 
taula classificatòria, octaus.
Guanyaren dins Binissalem per 
la mínima al Llucmajor però 
encaixaren un contundent 13 a 1 
dins el tercer classificat, el Sant 
Pere.

Cadets
Amb dos bons resultats a les dues 
darreres jornades: 2 a 1 amb el 
Santanyí dins ca nostra i empatant 
a 1 dins el Rotlet Molinar, l’equip 
Cadet no es mou d’una discreta 
desena posició.

juvenils
Després de guanyar dins Campos 
per 0 a 2 i aferrà un 6 a 0 al coer, 
La Victòria, els juvenils “aguanten 
es tipo” i ocupen ara la cinquena 
posició amb 52 punts, a tan sols 4 
del tercer classificat el Collera.

Segona regional
L’equip filial està realitzant una 
segona volta molt bona.
Després d’anar situat durant gran 
part del campionat en el setè lloc, 
les darreres jornades han suposat 
una escalada cap amunt a la taula 
classificatòria, ocupant ara mateix 
una important quarta posició. 
Després de guanyar el complicat 
partit contra La Soledat, un 
rival directe, per 2 a 0, amb un 
elèctric Borràs que sortí a la 
segona part i donà un nou aire a 
l’equip, i després d’empatar 0 a 
0 dins Llucmajor, els blaus han 
aconseguit col·locar-se molt a 
prop de les places d’ascens a 
Primera Regional.

tercera Divisió
Després de la victòria aquí davant 
el Ciutadella, el Binissalem ha 
escalat una posició, situant-se en 
el setè lloc amb 44 punts. Tot i que 
lluny del quart, el Margalidà, que 
en du deu més.
En la penúltima jornada disputada, 
derrota blava per 2 a 0 dins el 
sempre difícil camp de l’Sporting 
Maonès.

e s p o r t s
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tennis
Campionat des raiguer

Cal destacar el segon lloc que 
ocupen els joves participants 
de Binissalem, de 9 a 15 anys 
d’edat, en el torneig des Raiguer, 
havent perdut només un partit 
contra l’Alaró i guanyant la resta 
contra l’Escola de Tennis d’Inca 
(Poliesportiu Mateu Canyelles), 
Consell i Santa Maria. 
Aquests mateixos tennistes varen 
poder gaudir, el passat 17 de març, 
d’una diada de tennis a les pistes 
del poliesportiu de Llucmajor, on 
cada participant va jugar un mínim 
de 3 partides. I quan no els tocava 
jugar varen tenir l’oportunitat de 
practicar altres esports de raqueta 
com badminton, tennis platja, etc.
 Per altra part, donar 
l’enhorabona a en Mateu Planas 
per la seva actuació al torneig 
IBESPORT, del ITM Santa Ponsa, 
aconseguint ser semifinalista 
del torneig i a en Martí Martorell, 
qui arribà als quarts de final en 
el  campionat de Mallorca junior, 
perdent contra el campió de 
Mallorca.

Bàsquet
Derrotes de l’equip SéNiOr 
maSCuLí contra el Son Cotoner 
(63-66) en temps de pròrroga 
i amb un gran partit de’n Julià 
Andreu, i dins Esporles (49-48).
L’equip no es pot permetre més 
ensopegades si vol mantenir la 
categoria.

LES SéNiOr van terceres per 
la coa, i tot i haver perdut 76 a 
46 dins s’Arenal, si guanyen al 
Santanyí salvaran es mobles, ja 
que només en baixen dues.

Els al·lots de L’EQuiP júNiOr 
estan disputant ara el “Trofeu 
Serra” juntament amb els equips 
de l’Alcúdia, De La Cruz i Molinar, 
on perderen per 51 a 38.

I de LES júNiOr que dir-vos! 
Duen 10 victòries de 10 partits 
jugats. Ara el pròxim matx és 
dins el camp del Montuïri, que 
va tercer classificat, tot i que 
la disputa final pel campionat 
sembla que serà amb el Pla de na 
Tesa, el segon.

Pel que fa al CaDEt maSCuLí, 
duen tres victòries i van situats 
antepenúltims, tot i que la 
satisfacció del seu entrenador, en 
Paco Moreno, és clara, ja que els 

progressos aconseguits com a 
equip són notables.

El CaDEt fEmENí es troba onzè 
classificat amb cinc victòries i 15 
derrotes. El seu darrer matx dins 
Jovent es perdé per 46 a 35.

L’iNfaNtiL maSCuLí després 
de fer una bona primera volta 
i només perdre un partit, en 
aquesta segona n’ha perdut 
cinc. Recentement han guanyat 
al Sagrat Cor i al Bàsquet Pla, 
aquest darrer un rival directe.
Van situats en una privilegiada 
quarta posició a un sol punt del 
tercer, Inca Drac.

L’iNfaNtiL fEmENí entrenat 
per Bernat Gual també va situat 
en quart lloc, havent perdut el 
seu darrer partit dins el tercer 
classificat, Sant Agustí, de qui 
també tan sols els distancia un 
puntet.

I pel que respecte a les categories 
miNiS i BENjamiNS, com 
sempre, les jornades són intenses 
i competitives a més no poder!
Segons apunten els entrenadors, 
es veuen venir unes quantes 
bones “fornades” de jugadors i 
jugadores de bàsquet per a d’aquí 
a uns anys, cosa que augura un 
bon futur.

Equip Júnior femení

e s p o r t s
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una fi nca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78

971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com
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Miquel A. Barrios

o p i n i ó

Estic molt content. 
Aviat vindran 
les eleccions i 
tots els nostres 
problemes es 
solucionaran. 
No importa qui 
ens governi, ho 
farà d’allò més 

bé i farà el possible per a fer-nos 
creure que tot el que havien fet 
abans els altres governants, ha 
estat de bades. Tampoc importa si 
els que ens governen ara guanyen 
de bell nou. Ja veureu, sigui qui 
sigui, tot serà fantàstic.

Per fi asfaltaran el Camí de s’Aigo, 
asfaltaran “Es Carreró”, milloraran 
les infraestructures, arreglaran 
l’empedrat de la Plaça, faran un 
pla d’inversions per a garantir 
sistemes d’estalvi d’aigua a les 
cases, arreglaran el percentatge 
que quedi per arreglar del sistema 
de conducció d’aigua potable, 
es donarà solució a la recollida 
selectiva (i de cop i volta tothom 
reciclarà bé i a temps). 

Per fi vindrà una mà genial i 
posarà els trenta mil euros que 
costa arreglar les Pompeianes 
de Ca’n Gelabert i que el Consell 
de Mallorca no ha posat mai, es 
començarà a edificar l’escola, 
es soterraran els cables de 
conducció d’electricitat que 
fan que el nostre poble sembli 
la selva, s’arreglarà la manca 
d’activitats i llocs d’esplai per 
als joves, es farà una escola 
amb educació trilingüe, millorarà 

l’enllumenat dels carrers i 
deixarem de ser un poble 
fantasma i groguenc les nit 
d’hivern.

Vindrà -¡per fi!- un mag que 
aconseguirà unes Festes de Sant 
Jaume inigualables i inimitables 
i que agradin a tothom per 
igual, pagarà un dineral a tots 
els Regidors de l’Ajuntament 
i l’oposició estarà encantada 
(recordem tots que aquesta –
encara que mal pagada- no deixa 
de ser una professió de servei, 
però una professió), invertirà en 
les reformes dels Casals Històrics, 
farà tot el possible per a que 
tinguem més places disponibles 
per a cuidar als nostres majors i 
facilitarà l’entrada a una primera 
vivenda (digna, clar) a tots els 
joves del poble sense passar-
se les Normes Subsidiàries per 
l’entreforc i amb l’habilitat suficient 
per créixer amb la connivència de 
l’oposició, sigui qui sigui.

Cada any hauria de ser any 
d’eleccions. A partir de les 
properes, hi haurà més seguretat 
als carrers, menys brutícia a les 
aceres, es farà servir com cal 
el Polígon Industrial en totes les 
seves fases, no hi haurà finquetes 
poc legals, ni metres quadrats 

privats mal computats, es duran 
a terme les millors Festes des 
Vermar i agradaran tant, que 
haurem d’envair l’espai del Polígon 
per donar cabuda a tantes i tantes 
taules. De cop i volta vindrà algú 
amb tant bones idees, que els 
nostres fills tindran aules dignes i 
els mestres podran donar classe 
en condicions. Vindrà un geni a 
governar-nos i farà que s’acabi 
el creixement no sostingut de la 
vila i que s’acabin els problemes 
d’aparcament, farà que l’Apima 
no s’oblidi de demanar a temps 
les subvencions i farà realitat la 
gratuïtat dels llibres de text per a 
tothom. Ningú deixarà l’orgànica 
sense bossa davant el portal de 
casa meva, tindrem pista d’skate 
i els joves empresaris podran 
establir-se al poble fent créixer el 
negoci. 

Increïble? És la sensació que 
ens donen els polítics del poble 
quan parles amb ells. Uns, perquè 
governant tants i tants anys no 
han arribat a fer tot el promès i 
d’altres, perquè tracten d’invalidar 
la feina feta durant tants anys pels 
uns. Bé, segur que el Batlle de 
la propera Legislatura, sigui qui 
sigui, repeteixi o no, serà tant bo 
que serà capaç de fer-nos arribar 
aquest petit recull de somnis.

Estic molt content 
“Aviat vendran les eleccions”
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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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APIMA	DEL	COL·LEGI	
PÚBLIC	NOSTRA	SENYORA	
DE	ROBINES

A. M. Pons

més enllà de ca nostra

quan arriba el cap de setmana, 
molts de pares ens demanam què 
podem fer amb els nostres fills 
per entretenir-nos. Per a molts, 
aquests moments de relax es 
converteixen en una purga per la 
incapacitat que tenim de no saber 
què fer i no serà perquè no hi 
hagi una oferta variada al llarg de 
la geografia mallorquina, però a 
vegades no sabem on ficar mà. 
Les noves tecnologies ens 
ajudaran molt a l’hora de trobar 
una bona oferta, però sempre 
podem recórrer a l’agenda dels 
diaris per trobar alguna cosa 
més. És molt bo de fer trobar 
alguna festa infantil arran de la 
proliferació de fires i celebracions 
diverses que es fan a tota l’illa, 
sobretot ara que arriba el bon 
temps. Si es dóna el cas que el 
trull es fa al vostre municipi, vos 
recomanam anar d’excursió a 
la muntanya o fer una visita a 
qualsevol altre poble, si voleu 
tornar a la feina més o manco 
condrets, quan arribi el dilluns.
Si el que cercau és una oferta 
una mica més “intel·lectual” podeu 
anar al cinema o informar-vos 
de la programació de teatres 
municipals com el de Lloseta i 
Petra o l’Auditori d’Alcúdia amb 
una molt bona programació infantil 
i a uns preus molt més raonables 

que els mateixos espectacles 
quan es fan a Palma. 
Si voleu un poc més, aleshores 
partiu cap a la capital, els centres 
culturals de Palma ofereixen 
visites comentades de les 
exposicions que exhibeixen a 
uns preus absolutament irrisoris 
o, fins i tot de franc. CaixaForum 
Palma, el Centre de Cultura “Sa 
Nostra”, la Fundació Pilar i Joan 
Miró, el Museu d’Art Espanyol 
Contemporani, Es Baluard 
en són exemples clars, basta 
consultar les seves pàgines 
webs per informar-se de les 
dates i, en molts casos, fer una 

preinscripció per assegurar-se la 
plaça. Alguns d’aquests centres 
ofereixen també concerts adreçats 
especialment als més petits de 
la casa, contacontes i, fins i tot, 
tallers d’art, de ciència o de 
dansa. L’oferta, cada vegada més 
variada, es comença a ampliar al 
llarg de tot l’any, de manera que 
és mal de fer no trobar alguna 
cosa per passar-s’ho bé amb els 
fills. El Conservatori de Palma i 
l’Orquestra Simfònica de Balears 
també s’hi han sumat, a l’oferta 
familiar i és que això de la família 

és molt in i les institucions no 
es volen perdre per res aquest 
públic. De tota manera, al marge 
dels interessos privats que puguin 
tenir, l’oferta, en general, és molt 
bona.
Hi ha alguns centres culturals 
de la part forana com el de sa 
Maniga de Cala Millor que també 
tenen una oferta estable familiar 
i, evidentment, molt variada per 
tal d’acostar la cultura als més 
petits de l’altra punta de l’illa. I, 
fins i tot, alguns generadors de 
cultura com el teatre de Vilafranca, 
van més enllà i fan una oferta 
intergeneracional de padrins i 
néts.
Si el que pretenem és quedar a 
Binissalem, poca cosa podem fer: 
alguna pel·lícula o obreta de teatre 
(estam a anys llum del que és 
una programació), al nostre ridícul 
teatret trenquen la monotonia de 
tant en tant i només la celebració 
de la festa del llibre ens recorda 
que, si volguéssim, podríem ser 
pioners a l’hora d’exportar cultura 
familiar.

aDrECES D’iNtErÈS: www.teatrelloseta.

com, www.ajpetra.net, www.auditorialcudia.

net, www.laCaixa.es/ObraSocial, www.

sanostra.es, www.miro.palmademallorca.es, 

www.march.es/arte/palma, www.esbaluard.

org, www.conservatorisuperior.com, www.

simfonica-de-balears.com, www.samaniga.

com, www.vilafrancaterrabona.com.

l’escola Pública 
de Binissalem

o p i n i ó

“A Binissalem, poca cosa 
podem fer”



	 MARÇ	2007	<	4�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Patrimoni i Benestar 
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Han estat moltes les propostes 
realitzades a Binissalem les últimes 
legislatures, però una cosa que 
no s’ha fet mai ha estat revaluar 
el centre històric, malgrat s’hagi 
parlat molt de la seva declaració 
com a Conjunt Històrico-artístic 
fa 24 anys. Sentim que queda 
per complir el deute social i 
cultural que devem als nostres 
menyspreats i maltractats edificis i 
carrers.  
Estam plenament convençuts de 
la repercussió favorable per a la 
salut mental i el benestar general 
de la població, que esdevindria de 
la recuperació dels espais públics 
per a persones de totes les edats, 
els drets dels quals estan eclipsats 
pels vehicles de tracció motora, 
que d’alguna manera mantenen 
segrestat el carrer.
Aquest deute, com a lloctinents 
temporals del patrimoni 
arquitectònic que som, ens obliga 
a respectar i conservar tot el 
que sigui reconciliable amb les 
exigències funcionals de la vida 
en el segle XXI, i a recordar, d’una 
manera permanent, el que s’ha 
hagut de sacrificar. El benestar 
no resideix tan sols en els serveis 
de tipus material, sinó també, i 
en gran mesura, en la qualitat 
del nostre entorn. De ben segur 
que alguna idea d’aquesta mena 
ha estat en les ments dels nou 
vinguts, quan han cercat aquí 
alguna cosa que no trobaven a la 
ciutat o a altres llocs.
Trobam a faltar l’articulació d’un 
projecte físic/urbanístic del poble 
sobre el que es puguin encabir 
les accions de conservació del 
nostre patrimoni que es considerin 
necessàries. Als pròxims 
responsables municipals els 
demanam que escoltin aquestes 
reflexions i abordin el problema 
com un tema prioritari de manera 
transversal en l’acció ordinària 
de govern. Si l’Ajuntament entrant 
no comparteix aquestes idees del 
model de poble, que n’elabori i 
n’acordi d’altres, però que es faci 
ja!. 
Demanam especialment que es 
consideri la vianització de gran 

part del centre històric, sobretot 
la plaça de l’església i els carrers 
que són massa estrets per 
passar-hi amb comoditat vehicles 
i persones juntes. Proposem 
aquesta vianització perquè els 
ciutadans no motoritzats, entre ells 
infants, ciclistes i majors, puguin 
passejar tranquils i estalvis, i que 
els habitants i visitants puguin 
gaudir d’una vista franca de la 
nostra arquitectura, avui mig 
amagada pels vehicles aparcats.
En el mateix sentit, seria profitós 
el soterrament progressiu dels 
cables de serveis de les façanes, 
regular els rètols i el mobiliari 
exterior dins el conjunt històric. 
Darrere d’aquestes millores es 
podria realitzar una campanya 
d’actuacions per a estimular o 
recuperar l’ús tradicional i social 
del carrer. 
En paral·lel necessitam urgentment 

mesures que facilitin l’aparició de 
nous aparcaments de vehicles, 
públics i privats, que alliberin 
els carrers del centre històric de 
l’impacte visual del cotxe, a més 
de l’obstacle que suposen per a 
l’obertura de portes i finestres del 
veïnatge.
Aquestes mesures contribuiran a 
identificar i salvaguardar, en tant 
que puguem i amb tota cura, no 
tan sols els elements físics del 
nostre espai, sinó també d’altres 
com la història, la llengua i els 
diversos costums que composen 
el teixit social d’una població, la 
seva identitat. Sols des de les 
arrels, l’orgull de pertànyer a un 
lloc, podem resistir la xacra del 
creixement uniforme i anònim que 
amenaça la peculiaritat històrica 
d’un poble com Binissalem.

Toni Gomila, Jaume Pons Esteva i 
Sheila Jagan



	 MARÇ	2007	<	4�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Binissalem 

¿una binidicció o una milidicció?

A hores d’ara, quan un contempla 
el mapa de Binissalem, ja no 
sap què ha de fer ni què pensar. 
¿Estam en mans d’un Ajuntament 
que estima el poble o que ha 
planificat a (in)consciència, 
la seva desaparició? Fins ara 
ens havíem limitat a denunciar 
la despersonalització de la 
vila que, tira a tira, van fent els 
nostres representants, eliminant 
els trets que històricament 
havíen conformat un nucli urbà 
admirable, digne de respecte i 
orgull dels seus habitants. 
Ja ens havíem fet a la idea –¡quin 
remei!– de prescindir de casals 
tan nobles com Can Simó, Can 
Gelabert de sa Plaça (o Cas 
Metge Roca), Can Seda Negra, 
Can Ximarró (o Can Jan), Can 
Antic… Encara estam bocabadats 
davant reformes que no respecten 
les lleis establertes, com la de 
Ca n’Amengual, a la Plaça de la 
quartera, o que perpetren altres 
mangarrufes al bon gust com 
l’antic Celler de Can Fumat al 
carrer Nou.
Com si no bastassin les bestieses 
comeses al cor de la Vila, aquests 
dies ja s’està especulant l’altra 
punyalada que apunta a Can Rafel 
Niu, al ja tan desgraciat passeig 
del Born, sobre el qual no deixen 
de caure contíues calamitats que 
desfiguren de forma sistemàtica 
la fesomia i les condicions que 
haguessin pogut fer d’aquell 
espai, el racó més elegant i 
acollidor del poble.
No parlarem de fora vila, on, a la 
set insaciable dels especuladors a 

l’ombra, s’hi ha d’afegir el mal gust 
de molts neorics que ni tans sols 
saben on han anat a instal·lar-se. 
¿quina binidecció ha enviat Sant 
Gall sobre els antics vinyets de 
Biniagual?
Tornem al cor de la Vila. Ara, al 
cor històric de Robines. ¿No va 
ser aquell indret la primera cèl·lula 
urbana del nostre poble? ¿No 
estava ubicada allà la primitiva 
parròquia de Santa Maria de 
Robines? ¿I el vell cementeri on 
hi descansen, pressumptament, 
els nostres avantpassats, els 
constructors de la nostra història? 

¿I el Pou Poal, el sistema que 
subministrava aigua als moradors 
del rafal, venerable vestigi de la 
cultura islàmica? Doncs aquest 
sagrat indret va perdent la seva 
fesomia i entregant la seva dignitat 
als especuladors de torn, sense 
que les nostres autoritats alcin la 
veu i siguin capaces de justificar 
les seves decisions o al manco, de 
donar una explicació convincent 
als binissalemers. ¿O mos voldran 
fer creure que els nous adossats 
són per apuntalar l’esbalandrat 
casal de Can Julià, una altra joia 
del nostre malmès patrimoni?
Acaben de celebrar-se els actes 
commemoratius de la mort de’n 
Llorenç Moyà, l’obra del qual, 
en gran part, és un clam per la 
supervivència de l’anomenat mite 
de Robines, o sia, el manteniment 
de la identitat del poble, d’allò 
que ens distingeix i ens fa únics 
i irrepetibles. Idò, l’Ajuntament 
que ha sufragat la xerrameca, 
hauria d’enterar-se que, gràcies 
al poeta de Can Gelabert, des de 
l’any 1983, la nostra Vila té una 
herència de noblesa protegida 
per la Llei. ¿Com traspassarem 
noltros a les generacions futures 
aquesta herència? Demanam que 
no caiguin més milidiccions sobre 
Binissalem.

GADMA

o p i n i ó
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Després 
d’un llarg 
procés de 
maduració, 
l’agrupació 
local del 
PSm ha 

elegit unànimement en tomeu 
abrines Llabrés, qui ha estat 
durant els darrers quatre anys 
secretari general de l’agrupació, 
com a candidat a les properes 
eleccions municipals.
En Tomeu ha aconseguit fer una 
candidatura renovada, amb la 
incorporació de gent jove que, 
barrejada amb l’experiència dels 
que ja duen uns quants anys en 
aquest món, és tota una garantia 
per a abordar els reptes a què 
haurem de fer front una vegada 
tornem a tenir la responsabilitat de 
dirigir o codirigir l’Ajuntament.
Deim això perquè ens sembla 
evident que en la propera 
legislatura no es repetirà una 
situació de majoria absoluta 
com la que hem viscuda aquests 
darrers quatre anys, marcada per 
la manca de diàleg i el bloqueig 
a les iniciatives fetes des de 
l’oposició.
Aquests anys de majoria absoluta 
exercida pel PSOE no han resolt 
el dramàtic problema de manca 
d’infraestructures educatives que 
viu el nostre municipi (ni nova 
escoleta de doble línia, ni nova 
escola de primària). A més, s’ha 
mostrat poca determinació a l’hora 
de fer una política de mobilitat 
ciutadana que permeti el gaudi del 
patrimoni arquitectònic i l’espai 

públic a les persones. La gestió 
urbanística s’ha caracteritzat 
per la indisciplina en sòl rústic, 
la deixadesa en la redacció 
del planejament municipal (ara 
mateix són vigents les normes 
subsidiàries del 1993), i la 
subjecció d’aquesta normativa 
urbanística als interessos 
particulars d’uns pocs (com 
s’expliquen els incompliments 
en els terminis previstos de 
tramitació del planejament si no 
és pels desencontres o desacords 
entre Ajuntament, Can Buades i 
promotors de la segona fase del 
polígon?). 

La incapacitat per a fer més 
populars mesures certament 
progressistes, com el cas de la 
recollida selectiva, és un altra dels 
problemes generats que haurà de 
ser resolt amb un millor servei i 
una continuada tasca d’informació 
i participació ciudatana. La 
progressiva externalització de 
serveis que fi ns fa poc eren 
municipals ha provocat el 
deteriorament de les condicions 
laborals del personal que treballa 
exclusivament per a aquest 

ajuntament. El fet de generar 
nous sous per a polítics enlloc 
de cobrir les places  tècniques 
que requereix urgentment 
l’administració del consistori,  que 
a més  són d’obligat cobriment, 
hipoteca el futur en la prestació 
de determinats serveis i impedeix 
corregir el defi cient funcionament 
d’algunes àrees col·lapsades pel 
volum de feina.
Com sempre la nostra agrupació 
treballarà incansablement en la  
resolució de tots aquests reptes 
col·lectius que se’ns presenten. 
Ens comprometem a defensar el 
bé comú per sobre dels interessos 
particulars i a  no pervertir el sentit 
d’una institució que ha de ser la 
casa de tots i a fomentant una 
participació ciudatana lliure de 
dirigismes. 
Als nostres adversaris electorals 
els hi estenem la mà del diàleg 
i la col·laboració. Desitjam una 
campanya electoral neta, centrada 
en les propostes que han de 
donar solució als temes que ens 
preocupen.
A totes i tots vos agraïm 
anticipadament la vostra 
hospitalitat, ja que com cada 
quatre anys us vendrem a visitar 
a ca vostra per fer-vos obsequi 
d’una alfabeguera i entregar-vos 
el nostre programa electoral. I des 
d’aquí vos deim que teniu obertes 
les portes de la nostra agrupació 
per a fer-nos arribar les vostres 
propostes o inquietuds.
Molt cordialment

Agrupació del PSM-EN 
a Binissalem

“Aquests anys de majoria 
absoluta exercida pel 
PSOE no han resolt el 
dramàtic problema de 

manca d’infraestructures 
educatives”

Tel. 971 511 709
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Quan fa uns 
mesos em 
comentàrem 
la possibilitat 
de presentar-
me per unió 
mallorquina 
com a candidat 
a la batlia de 

Binissalem, vaig sentir una gran 
satisfacció, bàsicament per dos 
motius: per millorar tot el que és 
necessari al nostre poble i per ser 
amb un partit que és de Mallorca 
i que treballa per tots els d’aquí, 
coneixent la nostra identitat millor 
que cap altre. 
Hi ha la tendència, alimentada 
pels partits majoritaris, de fer 
creure que l’únic vot útil és 
el que es destina a aquests 
partits. Podeu estar ben segurs, 
i així ha quedat palès a molts 
de pobles de Mallorca i d’altres 
llocs, que un partit com és Unió 
Mallorquina fa que hi hagi una 
major i millor dotació de recursos 
econòmics per part de la resta 
d’administracions.
Les necessitats d’aquest municipi 
són molt clares, la majoria està 
d’acord amb tot el que ja comença 
a ser ben hora que es canviï o 
que es faci. Si elaboràssim una 
enquesta, segurament la majoria 
coincidiria en què és necessària 
una millor gestió municipal, una 
millor i més ràpida tramitació per 
part de l’Ajuntament de tot allò 
que és important per a nosaltres, 
una millor recollida de residus, 
una millor dotació d’infrastructures 
esportives, cultural, una millor 

atenció sociosanitària, una millor 
dotació de recursos educatius, 
una millor gestió dels nostres 
doblers, etc.
Durant aquests propers dies la 
majoria de polítics del nostre 
municipi coincidirem plenament 
amb això, per tant, no crec que 
sigui de colors polítics les nostres 
demandes com a ciutadans, sinó 
de persones amb qui confi ar.
Personalment crec que una de les 
feines dels polítics és aconseguir 
que hi hagi un clima de cordialitat 
entre els habitants d’un municipi i 
les diferents formacions polítiques. 
Crec que quan unes determinades 
persones es presenten a unes 
eleccions és perquè creuen que hi 
ha coses que són millorables dins 
el poble, sigui el partit que sigui 
pel qual es presenten. 

El que és realment important són 
les persones i és per aquestes 
per qui hem de treballar. Una 
de les coses que hauríem de 
fer tots els partits polítics seria 
expressar la nostra opinió i els 
nostres programes sense entrar 
amb atacs personals perquè si no 
es fa així podrien es pot pensar 
que això en lloc de política es 
tracta d’un programa del cor on 
es llegeixen la cartilla els uns als 
altres.

Tal vegada aquest sigui un dels 
motius pels quals hi ha tanta de 
gent que literalment passa de la 
política i que ni tan sols vol sentir-
ne parlar.
Jo, a part d’il·lusió, tenc moltes 
ganes de fer coses, fer-les de la 
millor manera que sé, però sobre 
tot, fer-les, amb diàleg i efi ciència.
En aquests darrers mesos, a part 
de la il·lusió, imprescindible per 
dur endavant qualsevol projecte, 
hem anat fent coses: Presentació 
del candidat amb una notable 
assistència d’amics i simpatitzants, 
inauguració de la nostra seu 
(utilitzada ja per les persones i 
entitats que ens l’han demanada), 
les matances com a via de 
recuperació de part de la nostra 
cultura i tradicions populars, 
edició periòdica d’un fulletó 
informatiu on feim constar part 
de les defi ciències que trobam a 
Binissalem, fent poble, escoltant 
l’opinió dels binissalemers i de 
les binissalemeres amb la millor 
manera que creim que s’haurien 
de millorar o subsanar.
Torn insistir en què no és tant el 
que es prometi, sinó en tenir la 
certesa en què la persona en qui 
dipositeu la vostra confi ança en 
les properes eleccions sigui la que 
penseu que ho farà el millor per 
a Binissalem. Podeu estar segurs 
que la meva manera de ser és la 
de fer, no només parlar. Crec que 
la nostra tasca feta fi ns ara ho 
està demostrant.

J. Víctor Martí Vallès
Candidat a Batle per Unió 

Mallorquina

Víctor Martí

C/	Germanies,	15	B	1r	B
07350	Binissalem

Tel.:	971	886	324

“És necessària una millor 
gestió municipal”
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Pep Martí

o p i n i ó

Pere Pol

una bona gestió 
financera per 
a unes bones 
polítiques 
progressistes

Degut a la 
incertesa 
mostrada per 

l’Ajuntament en l’àrea econòmica, 
des de la nostra agrupació 
proposam una sèrie de mesures 
a adoptar per tal d’esmerar la 
preocupant situació econòmica 
que existeix en aquests moments. 
Al cap i a la fi, els diners de 
l’Ajuntament els aportam entre tots, 
i se n’ha de fer un bon ús.
En primer lloc s’ha de contractar 
una auditoria per a determinar la 
situació financera en què es troba 
realment l’Ajuntament. Hem de 
saber quin és el deute real que hi 
ha a l’Ajuntament i han d’aflorar 
i comptabilitzar correctament els 
deutes encoberts existents.
Acte seguit, s’ha de contractar un 
interventor (l’Ajuntament n’hauria 
de tenir un, per llei, d’ençà de 
1998), per tal de poder gestionar 
l’àrea financera de l’Ajuntament 
d’una manera més professional. 
La contractació es farà a jornada 
completa, ja que la situació així 

ho demana. Amb aquesta mesura 
es podrien dur al dia temes tan 
importants com el del pressupost 
i millorar situacions insostenibles 
com els pagaments a creditors. 
Proposam que, d’aquí a un 
any, l’Ajuntament faci els seus 
pagaments en 20-30 dies com 
a màxim, millorant de manera 
substancial la situació actual.
Per tal de poder afrontar aquestes 
millores, i ara que es viu una etapa 
de bonança econòmica, el que 
s’ha de fer és millorar la liquiditat 
de l’Ajuntament; que requerirà un 
pla de sanejament financer durant 
uns anys. Hi ha moltes inversions 
necessàries, però algunes són 
imprescindibles. Haurem de 
prioritzar adequadament les 
inversions en infraestructures a 
curt termini per a poder rebaixar 
el deute financer, actualment 
insostenible. Així, a mig termini, 
es millorarà la tresoreria i els 
diners que actualment van a 
pagar una quantitat desmesurada 
d’interessos als bancs serviran per 
a finançar inversions necessàries 
per al poble.
Una altra mesura que hem 
proposat i que introduirem serà 
la d’ajornar els tributs, ajudant 
d’una banda les economies 

familiars de la gent del poble i, per 
altra, millorant la liquiditat de la 
tresoreria de l’Ajuntament.
Un apunt important és fer veure 
que el creixement urbanístic que 
es viu actualment, econòmicament 
no és tan beneficiós com ens fan 
creure, ja que repercuteix en uns 
ingressos importants a curt termini, 
que a més no es gestionen tot el 
correctament que es podria fer, i 
a llarg termini es converteixen en 
unes despeses addicionals per la 
tresoreria de l’Ajuntament. Es tracta 
d’un  finançament a curt termini un 
tant perillós.
Per concloure, volem recalcar que 
la gestió que es fa actualment a 
l’Ajuntament és la mateixa que fa 
10 anys, i tots sabem que les coses 
han canviat considerablement. Es 
tracta, en definitiva, de gestionar 
d’una manera més correcta i 
professional els diners que entre 
tots aportam al poble i que volem 
que es tradueixin en inversions 
necessàries per al poble i no 
en pagament de crèdits i altres 
despeses que es podrien evitar si 
es fessin les coses un poc millor. 
Al cap i a la fi, millorar la gestió 
financera municipal és l’eina 
més eficaç per a poder fer més 
inversions en polítiques socials.

alternatives a 
l’actual gestió 
obscurantista

A aquestes 
alçades d’any, 
l’Ajuntament 
encara no té un 
pressupost per al 
2007. Això suposa 

un retard de 6 mesos sobre el 
calendari previst per la llei. Pel 
maig del 2006 s’havien de liquidar 
els comptes del 2005, però som a 
abril de 2007 i encara no estan.
Per tant, és previsible que quan 
algú va a cobrar les feines fetes 
a l’Ajuntament se li digui que “no 
hi ha pressupost”. És previsible, 
però no és normal. De fet, és 
deshonest per part del polític que 
comana les feines. I jo, que no en 

som responsable directe, estic 
empegueït d’això, perquè també 
som representant de l’Ajuntament. 
És una situació políticament 
inadmissible.
Tenc dues hipòtesis: La primera 
és que els governants actuals de 
l’Ajuntament no saben per a què 
serveix un pressupost, i d’aquí el 
desgavell que tenim armat a l’àrea 
econòmica de l’Ajuntament.
La segona és que pretenen uns 
comptes obscurantistes per 
interès personal. No els interessa 
que els comptes estiguin clars 
perquè posarien en relleu la seva 
mala gestió. Així, amb els comptes 
embullats, fan i desfan sense 
que ningú en tregui l’aigua clara. 
En qualsevol cas, la situació és 
insostenible.
I no parlem ja de que l’Ajuntament 

actual (amb el suport del PP) ha 
decidit donar dos solars urbans 
(180.000 euros cada un?) a Sa 
Nostra i a un particular (per 
cert, nosaltres mantenim la 
ferma sospita que són convenis 
il·legals, perquè no compten 
amb la valoració econòmica 
corresponent...) i sospit que 
tampoc s’han comptabilitzat 
85.000 euros més de deute a 
la seguretat social... La situació 
econòmica municipal és 
precària. Fa mesos que deman la 
documentació i no se’m facilita, 
per què deu ser?
En conclusió, contra l’actual 
gestió obscurantista fa falta una 
gestió moderna, eficaç i eficient, 
compromesa només amb l’interès 
de tots, no només amb l’interès 
d’alguns.
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Jeroni Salom

o p i n i ó

Quin model 
urbanístic 
ha de seguir 
Binissalem?

Benvolgudes 
lectores i lectors 
de la revista,

Sembla que a Binissalem tothom 
(menys qui ens comanda a 
l’Ajuntament) pensa i coincideix 
amb una cosa: Binissalem ha 
crescut de forma accelarada i 
desordenada aquests darrers 10 
anys, provocant una pèrdua del 
caràcter de poble que teníem i un 
empobriment de la qualitat dels 
serveis públics que es prestaven 
(escolars, socials, administratius...)

En aquesta revista s’entrevistava 
als constructors i tots coincidien 
en que s’ha de regular d’una 
altra manera la forma de créixer, 
s’han d’elaborar unes normes 
urbanístiques diferents a les 
actuals i s’ha de vigilar d’aprop 
si es compleix la normativa en 
allò que afecta a característiques 
dels edificis, materials, volum 
d’edificabilitat, aparcaments, etc.

Les Normes Subsidiàries 
Urbanístiques vigents encara 
són les de 1993, i el procés de 
la seva revisió començat fa tres 
anys (sospitosament) encara no 
ha finalitzat, situació que perjudica 
i embulla encara més la situació 
caòtica actual.

És impossible definir en una 
pàgina com pensam des 
del PP regular l’urbanisme, 
però començ per una clara 
exigència: l’urbanisme ha d’estar 
CONSENSUAT a Binissalem. El 
PSOE s’ha quedat sòl defensant 
l’indefensable. Els resultats 
electorals de 2003 diuen que 
si se sumen els vots de la resta 
dels 5 partits polítics, el PSOE 
estaria en minoria, per la qual 
cosa ha d’escoltar-nos al manco. 
A quins llocs es cerca el consens? 
N’apuntam dos: el Plenari i el 
Fòrum Ciutadà, una entitat mai 
escoltada pel PSOE.

PatrimONi: les noves normes 
urbanístiques han de respectar 
el patrimoni i el cas històric del 
nostre poble; els habitatges 
que s’hi construeixin han de 
ser dels mateixos materials 
i característiques de les de 
l’entorn. Avui, no és així. Hi ha una 
mescladissa de materials i formes 
que han perjudicat greument el 
nostre patrimoni històric.

raLENtimENt: el procés 
urbanitzador s’ha de refredar; 
còm se fa? Planificant segons 
necessitats reals d’edificació; 
¿pujaran els preus dels 
habitatges? No té perquè ser així; 
apart se pot fomentar el lloguer i 

l’ocupació dels habitatges buits, 
d’acord amb els propietaris. Des 
del PP oferirem una garantia: les 
llicències es concediran més 
aviat; si s’enreden, no s’haurà de 
pagar per la llicència. 

iNfraStruCturES: hem de ser 
clars: el problema real ha vengut 
perquè les infraestructures i la 
qualitat del servei públic (social, 
educatiu, sanitari, administratiu, 
etc) han crescut per davall del 
número real d’habitants, la qual 
cosa ha desequilibrat el nivell 
de benestar. Les infrastructures 
sempre han d’anar per davant 
o parelles amb el creixement de 
població.

iNgrESSOS PúBLiCS: 
¿construir = ingressar? Error 
fatal. Si es construeix menys, ¿es 
recaptarà menys per llicències 
urbanístiques? Sí, però s’ha 
de cercar recuperar aquest 
nivell d’ingressos per dues vies: 
gestionant millor els serveis i 
estalviant (cosa que és possible 
actualment), i millorant les 
subvencions d’administracions 
superiors (Consell, Govern i Estat), 
fet perfectament assumible si 
ningú no està acomodat.

traNSParÈNCia: la majoria 
de gent desconeix l’urbanisme 
a Binissalem, ja que no s’ha 
facilitat la informació adequada 
per a que hi pogués participar. 
Molts propietaris desconeixen les 
conseqüències d’estar afectat 
per una actuació urbanística, 
com p.ex. una zona verda en una 
propietat teva; això no pot ser. Ja 
se sap que dins l’obscurantime hi 
guanyen uns pocs. També és molt 
criticable que ja duguem 3 anys 
de revisió de normes i encara no 
estiguin aprovades pel Consell 
Insular. Increïble. I ara vénen les 
presses.
En podríem parlar molt, però vos 
he avançat unes línies bàsiques 
que hauria d’assumir la política 
urbanística municipal. Encara que 
no ho pareixi, tots noltros i les 
generacions futures ens hi jugam 
molt.
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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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Carta sobre 
urbanisme

Curiosament ara 
i justament en 
aquest moment 
en el que hem 
entrat en la fase 
final de la revisió 

de les Normes Subsidiàries de 
Binissalem, a banda i banda de 
l’espectre polític en el nostre 
Consistori es promouen dubtes a 
la ciutadania deformant la realitat 
sobre les solucions aportades 
per l’Equip de Govern socialista 
per subsanar les obligacions 
imposades pel Consell de 
Mallorca i a més s’aixequen veus 
contra el que anomenen exagerat 
creixement urbanístic del nostre 
municipi.

He d’admetre la meva 
estupefacció quan per donar 
suport a la tesi d’aquells que 
afirmen que hem crescut en 
excés, s’empra a empresaris 
del sector de la construcció. 
Paradoxalment la part d’aquest 
sector que es dedica a la 
promoció immobiliària, és 
qui més pot haver criticat les 
mesures restrictives imposades 
per l’Ajuntament, i per suposat 
qui més ha contribuït al ràpid 
creixement demogràfic.

És cert que a Binissalem es 
construeix, però les noves 
construccions s’han fet en sòl 
urbà, o sigui que l’Ajuntament 
no podia denegar les llicències, 
si s’avenien a la legalitat. Dir el 
contrari, per ésser suaus, és 
tergiversació de la veritat i pura 
demagògia. S’afirma que qui és 
responsable del creixement del 
poble és l’Ajuntament Socialista, 
jo crec al contrari que la veritat 
és una altra, i la mostra és la 
següent:

• L’Ajuntament, l’any 
2004, només amb els vots 
dels socialistes, aprovà 
provissionalment unes normes 
urbanístiques que rebaixaven 
prop de 200.000 m2 de sol urbà 

o urbanitzable. quasi quatre 
vegades la superfície de Es 
Rasquell.
 
• Però és que a més, l’any 
2000, al sol urbà de l’eixampla, 
aprovaren, i no per tots els partits, 
una reducció dels aprofitaments: 
Dos habitatges per solar. Abans hi 
podien fer els que hi cabien. Els 
habitatges construïts als terrenys 
de l’antic xalet de Can Morey en 
són una prova. L’entrada d’aquest 
projecte va fer canviar urgentment 
la normativa.

• L’any 2006 aprovàrem una 
altra norma posant tots els 
condicionaments possibles 
perquè els despatxos o locals 
comercials, que alguns volen 
vendre com a  habitatges, 
siguin això, locals comercials o 
despatxos..

• I perquè ja s’entrava a sac al 
Casc Antic i es volien enderrocar 
cases, també el mateix any 
aprovàrem una norma per evitar 
enderrocar-les i posaren una 
reducció similar a la de l’eixampla 
quant a número d’habitatges, (dos 
per solar) a més de fer obligatoris 
els aparcaments.
  
Crec que es fàcil imaginar, amb 
la voracitat constructiva existent, 
el que hagués succeït si no 
s’haguessin pres les esmentades 
decisions. Per aquest motiu 
resulten incomprensibles les 
crítiques que es fan. I resulta 
encara més inexplicable que no 
es faci la més mínima menció a 
les causes reals de l’especulació 
i de l’excessiva construcció arreu 
de tota Mallorca. És l’Ajuntament 
de Binissalem responsable 
d’aquesta situació? Per què callen  
que quan, fa ja molt temps, era 
sabuda la sol·licitud d’un camp 
de golf a Sencelles, que afecta 
molt negativament al nostre poble, 
els socialistes sols varen ser els 
que s’oposaren públicament i 
legalment al projecte?
 
Després d’analitzar fredament la 
falsa sensació que es vol donar 

de que a Binissalem existeix un 
desgavell del creixement, només 
puc arribar a la conclusió de que 
hi ha interessos molt poderosos 
per erosionar l’equip de Govern 
socialista i tenir el poder de 
decisió sobre la nostra normativa 
urbanística. Les Binissalemeres i 
els Binissalemers sabem el que 
ens jugam i no consentirem fer 
passes enrera en un tema tan 
fonamental pel futur del nostre 
poble. Valorarem als que fan de la 
mentida i/o de la tergiversació de 
la veritat la seva eina habitual.

Joan Amengual Pascual

Joan Amengual

“He d’admetre la meva 
estupefacció quan per 
donar suport a la tesi 
d’aquells que afirmen 
que hem crescut en 

excés, s’empra a 
empresaris del sector 

de la construcció”

“L’any 2004, només 
amb els vots dels 

socialistes, s’aprovaren 
provissionalment unes 
normes urbanístiques 

que rebaixaven prop de 
200.000 m2 de sol urbà”

“I resulta encara més 
inexplicable que no 

es faci la més mínima 
menció a les causes 

reals de l’especulació 
i de l’excessiva 

construcció arreu de 
tota Mallorca”



El personatge misteriós 
del passat número 

era en ...

Biel Ferrer

Té menys de 30 anys

El seu nom comença per X

Surt a una de les fotos del carnaval

I a més, va guanyar un premi

És alta i rossa

salut: enhorabona, aquest mes no 
tens cap novetat.
amor: si estàs lliure aquest mes 
aniràs a pescar qualque persona
petit consell: si vols perdre pes 
ves a poc a poc.

 
salut: cerca remei a les alèrgies i 
tendràs bona primavera.
amor: Hi ha dues persones que 
van darrera tu. Juga bé les cartes.
petit consell: alhora de decidir no 
siguis tan precipitat. Piano, piano.

salut: Veim uns petits grans a ses 
mames, tranquil no són dolents.
amor: conforma’t amb el que tens i 
així no ho perdràs.
petit consell: Hauries de descansar 
més. No treballis el teu dia lliure.

salut: Evita de moment el consum 
de xocolata perquè abuses.
amor: T’estàs aprimant una mica. 
Tranquil, és que estàs enamorat.
petit consell: Fia’t de tothom però 
guarda les distàncies.

salut: aquest mes és molt 
favorable per a la teva salut.
amor: No perdis el temps de 
moment en aquestes qüestions..
petit consell: No te fiïs de les 
paraules guapes, compten els fets.

salut: Hi ha un petit desequilibri 
del cos. Comença a posar remei.
amor: No se’n veu, de moment, 
cap a la vista. Espera a l’abril.
petit consell: Tria bé les amistats 
perquè no totes són bones.

salut: Cuida’t aquest constipat que 
ara són molt mal de curar.
amor: Disfrutaràs de la intimitat, no 
necessites el Kamassutra.
petit consell: No esperis les 
oportunitats. Ves tu cap a elles.

salut: Veim mancança de vitamina 
E. Menja avellanes..
amor: No ho agafis com a una 
obsessió. Deixa respirar la parella.
petit consell: Agafa la vida amb 
més filosofia. No te posis nerviós.

salut: Disfrutaràs amb tots els 
sentits: laboral, social...
amor: Un mes excel·lent, el foc del 
teu cos no s’apagarà.
petit consell: No abusis de la bona 
sort, aquesta no és permanent.

salut: Un mes de març inestable. 
Petits problemes del capoll.
amor: Prepara un bon sopar 
especial a la teva costella.
petit consell: No amaguis res, 
perquè tard o prest tot se sap.

salut: Hi ha petits problemes a les 
cametes. El metge té la solució.
amor: Sempre t’enamores de la 
persona equivocada; canviarà.
petit consell: Sigues més directe 
amb les decisions.

 

salut: No se veu res greu, llevat 
d’un poc de mal de coll.
amor: Tens idea d’abandonar la 
parella, al final no ho faràs.
petit consell: No malgastis de mala 
manera i estalvia pel futur.
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