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Pel setembre els 
trons, ni dolents 

ni bons

Setembre
’07

Resum de la temporada de verema 2007

Gràfiques Rubines patrocina `Especial Vermada´

A debat, la reutilització de llibres de text



40 anys de matrimoni. 12-09-1967 / 12-09-2007. Santiago Coll Llompart, 
de Ca n’Albert, i Maria Dolors Borràs Oliver, de Can Melcion.



   Diumenge dia 28 d’octubre, a ca n’Arabí

	 	 	 Dinar	d’Arròs	amb	Salseta

Organitza: associació de la Tercera Edat i 
associació Arròs amb Salseta

Col·labora: Ajuntament de Binissalem

Venda de tiquets a l’Ajuntament fins dijous dia 25 d’octubre

Menú: Arròs amb Salseta, ensaïmada, vi i sangria. Preu: 4 euros. 

Cadascú ha de dur la seva taula, cadira, plat... 

A les 14 hores se serviran els plats.
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Els	escrits	sols	reflecteixen	l’opinió	dels	seus	autors

JAUME	POL	

“Jimmy”
Sa porxada solidària

S
i	bé	són	molts	els	que	no	veuen	malament	haver	de	
pagar	un	euro	SOLIDARI	per	menjar	fideus	o	per	cada	
botella	de	vi	del	Sopar	a	la	Fresca,	també	són	molts	
els	qui	demanen	solidaritat	en	protegir	–almanco	tot	el	
que	es	pugui–	a	les	nostres	festes	de	la	pluja.
I	és	que	si	una	cosa	fa	falta	al	poble	és	un	lloc	cobert	

i	ampli,	amb	cabuda	per	a	molta	gent,	on	poder	celebrar,	en	cas	de	
pluja,	l’acte	que	hi	havia	previst.
	 Ja	són	molts	els	veïnats	del	poble	que	coincideixen	amb	la	mateixa	
opinió:	Binissalem	no	pot	seguir	més	temps	sense	disposar	d’aquest	
espai.	(Encara	que	sigui	de	llevar	i	posar).
	 Enguany,	 altra	 vegada,	 la	 Festa	 dels	 Trepitjadors	 se’n	 va	 veure	
afectada	 i	el	 segon	conjunt	musical	no	pogué	actuar.	Sa	Trepitjada	
de	Raïm	va	passar	pel	mateix	problema.	El	sopar	per	als	majors	que	
hi	havia	preparat	al	Passeig	des	Born,	el	dimarts	25,	també	s’hagué	
de	suspendre	i	els	hagueren	de	traslladar	al	Foro	de	Mallorca.	Anau	
a	saber	que	haguera	pogut	passar	si	s’arriba	a	posar	a	ploure	quan	
estan	entaulats.
	 Però	bé,	igual	com	s’ha	fet	altres	vegades,	no	hi	és	de	més	tornar	a	
recordar	que	l’Ajuntament	disposa	d’un	terreny	de	propietat	municipal,	
com	és	 la	Plaça	des	Rasquell,	amb	cabuda	per	a	molta	gent	 i	ben	
situat	dins	el	poble,	que	seria	ideal	per	a	aquesta	instal·lació.
	 Sí,	tot	val	doblers,	és	cert,	però	si	volem	conservar	i	celebrar	les	
nostres	festes,	tot	i	que	plogui,	qualque	cosa	s’haurà	de	fer.

e d i t o r i a l

La selva Pou Poal 

Molt	m’agrada	passetjar
en	bicicleta	i	a	peu;

faig	voltes	per	tot	arreu
no	deix	redol	sense	mirar.

I	d’aquestes	passetjades
vaig	voler	descansar,

i	a	un	lloc	me	vaig	aturar
d’on	s’ha	parlat	moltes	vegades.

Al	Pou	Poal,	s’aturadeta,
i	no	gaire	em	va	agradar,

mem	quin	valent	serà
que	farà	aquesta	zona	neta.

Si	temps	per	fer	net	no	hi	ha
unes	cabres	hi	amollaria,

i	aquest	bestiar	s’encarregaria
de	sa	gran	herbada	menjar.
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SuccessosLA	NOSTRA	
PobLAció	
AGoST i SETEMbRE

29-08-07.	Agressió al Punt Verd.	
Dues	persones	es	barallen	per	una	
deixalla	que	havien	duit	allà	i	una	
d’elles	resulta	ferida.

30-08-07.	Furt d’un sobre amb 
2.000 euros	de	dins	una	bossa	
de	mà,	propietat	d’una	dona	que	
estava	comprant	en	una	botiga.

30-08-07.	Amenaces de mort	
d’un	home	holandès	contra	una	
compatriota	seva	que	també	
resideix	al	poble.

04-09-07.	Detenció d’un individu,	
de	nacionalitat	sudamericana,	per	
violència	de	gènere.

05-09-07.	Denuncien nombroses 
pintades,	en	diferents	façanes	del	
poble,	dirigides	contra	qualcú.

07-09-07.	Sustracció d’un mòbil	
de	dins	una	bossa	de	mà	durant	
un	concert	al	pati	de	Can	Gelabert.

08-09-07.	Robatori en una casa	
de	camp	a	la	zona	des	Mitjans.
Els	lladres	se’n	duen	un	allargador,	
una	ràdio,	una	persiana	d’alumini	i	
4	sacs	d’ametlles.

29-09-07.	L’excés de consum 
d’alcohol	durant	la	desfilada	
de	carrosses	va	desembocar	en	
quatre comes etílics	patits	per	
joves	del	poble,	d’entre	18	i	30	
anys,	els	quals	hagueren	de	ser	
traslladats	al	Centre	de	Salut.

02-10-07.	Sustracció d’uns 20 
litres de gasoil,	a	les	5	hores	de	
la	matinada,	d’un	camió	estacionat	
en	un	aparcament	al	carrer	
Conquistador.	El	lladre	forçà	el	tap	
del	depòsit	de	combustible.
	 La	Policia	ja	ha	pogut	saber	qui	
és	l’autor	gràcies	a	la	col·laboració	
dels	veïnats,	qui	pogueren	veure	la	
matrícula	del	seu	vehicle.

04-10-07.	Temporal desastrós!
Aquell	nigulot,	color	verd	estrany,	
que,	inesperadament,	passà	per	
damunt	Mallorca	i	en	qüestió	de	15	
minuts	descarregà	un	intens	diluvi,	
acompanyat	també	d’una	forta	
ventada,	causà	greus	destrosses	
a	molts	llocs	de	l’illa,	sobretot	a	
Palma.
Binissalem	també	patí	les	seves	
conseqüències,	recollint-se	fins	a	
30	litres	d’aigua,	amb	inundacions	
a	molts	de	domicilis	i	desperfectes,	
com	parets	tomades	enterra.
Alguns	camins	quedaren	tallats	al	
trànsit	degut	a	la	caiguda	d’arbres	
de	gran	tamany,	com	el	camí	de	la	
Font	Ufana,	des	Velar,	des	Pou	de’n	
Torrens	o	dels	Ollers.

Accidents
02-09-07.	Espectacular accident	
en	el	túnel	de	Biniagual	després	
que	un	turisme	que	circulava	per	
l’autopista,	en	direcció	a	Palma,	
sortís	de	la	via	i	travessàs	la	paret	
colindant	amb	l’esmentat	túnel,	
saltàs	la	reixeta	i	anàs	a	parar	
dins	una	finca,	on	colisionà	contra	
un	mur	d’electricitat	de	ciment,	
rompent-lo.
La	Policia	creu	que	el	vehicle	
circulava	a	més	de	150	km/h.
Els	dos	ocupants	només	patiren	
ferides	lleus.	Tornaren a néixer.

14-09-07.	Sortida de via d’un 
camió	a	la	carretera	principal,	
emportant-se	fins	a	20	metres	de	
marge	i	quedant-hi	a	damunt.

Naixements
Erik	Antúnez	López	(23-08-07)
Margalida	Guasp	Torrens	(23-08-07)
Alba	López	Pérez	(28-08-07)
Romance	Eloïse	Alicia	(28-08-07)
Leonhard	Keilich	Bibiloni	(30-08-07)
Pau	Bestard	Bibiloni	(31-08-07)
Raquel	Manrique	Álvarez	(04-09-07)
Natalia	Mendoza	Seguí	(05-09-07)
Jaume	Moyà	Canals	(05-09-07)

Noces
Bartomeu	Bennàssar	Jaume	i
Júlia	Gómez	Pizà	(25-08-07)
Carlos	Bennàssar	Moreno	i
Maria	Rosa	Alorda	Rullán	(25-08-07)
Miquel	Moyà	Ferragut	i	Maria	del	
Carme	Banús	Gomila	(01-09-07)
José	Ramón	Vico	Agüera	i
Sandra	Ruiz	Martínez	(01-09-07)
Antoni	Sacarés	Moragues	i	
Maria	Aguayo	González	(09-09-07)
Pedro	José	Vázquez	Villalonga	i
Carolina	Darder	Leppanen	(15-09-07)
Nouhou	Halidon	i	
Adoración	García	Morales	(15-09-07)
David	Santana	Rodríguez	i
Vanesa	Palacios	Sanmartín	(15-09-07)
Francisco	Cachinero	Castilla	i
Maria	Antònia	Sureda	Rubí	(15-09-07)

Defuncions
Josep	Moll	Marquès	(26-08-07)
Carlos	Clemens	Segura	(25-08-07)

Dades	extretes	del	Registre	Municipal	
de	l’Ajuntament	de	Binissalem	el	
dissabte	dia	6	d’octubre	de	2007.

l o c a l
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La	primera	setmana	d’octubre	
de	2007	serà	recordada	pels	
diferents	successos	viscuts.	
Si	el	dijous	dia	4	va	ser	el	poble	
sencer	qui	patí	les	conseqüències	
d’aquell	temporal,	el	dimecres	dia	
3	la	zona	afectada	va	ser	l’Escola	
Pública	i	els	seus	voltants.
	 L’alarma	saltà	quan,	coincidint	
amb	una	de	les	revisions	
dels	sistemes	de	calefacció	i	
radiadors	que	es	duen	a	terme,	
periòdicament,	al	centre,	els	
tècnics	detectaren	una	fuga	de	
gas	propà	en	un	dels	depòsits	
subterranis	que	hi	ha	situats	fora	
de	l’edifici	escolar.	
	 El	gas	propà	és	utilitzat	per	
alimentar	els	esmentats	sistemes	
de	calefacció	del	col·legi.
	 En	un	intent	d’arreglar	el	més	
aviat	possible	l’averia,	els	tècnics	
es	posaren	a	treballar	en	el	punt	
on	es	produïa	la	fuga	però	al	
comprovar	que	la	reparació	duria	
més	feina	del	que	en	un	principi	
es	podia	pensar,	es	va	optar	per	
desallotjar	el	centre	fins	que	la	
situació	quedàs	controlada.
	 Devien	ser	entre	les	11:00	i	les	
11:30	hores	i	al	carrer	s’ensumava	
una	forta	olor	a	gas,	provocada	
després	que	els	efectius	
manipulassin	el	punt	afectat	

del	depòsit	sense	arreglar-ho.
A	partir	d’aquí	entraren	en	joc	
efectius	del	cos	de	la	Policia	Local	
i	els	serveis	d’emergència,	tancant	
al	trànsit	el	camí	de	s’Aigua	i	
posant	tots	els	dispositius	
necessaris	per	a	l’evacuació	i	
per	a	la	correcta	atenció	dels	
nins	i	nines,	els	quals	varen	ser	
distribuïts	en	varis	punts	del	poble,	
com	Can	Gelabert	o	Ca	n’Arabí.
	 El	supermercat	que	hi	ha	
ubicat	al	costat	del	col·legi	també	
hagué	de	ser	evacuat	fins	que	la	
situació	s’hagué	normalitzada.

	 Al	final,	després	d’unes	
quantes	hores	de	treball,	l’averia	
era	reparada	i	tot	quedava	en	un	
ensurt.	Però	si	una	cosa	quedà	
clara	aquell	dia,	és	la	bona	
preparació	que	hi	ha	a	Escola	
Pública	davant	una	emergència	
com	la	viscuda.
	 Des	d’aquestes	línies,	l’equip	
directiu	de	l’Escola	agraeix	la	
comprensió	que	varen	tenir	tots	
els	pares	i	mares,	així	com	la	
participació	de	tota	la	gent	que	
col·laborà	amb	el	centre	davant	
aquella	situació.

Sobresalt a l’escola!
“Detecten una fuga de gas i han d’evacuar tots els alumnes” 

Dues noves aules 
prefabricades
Tot	i	l’alarma	que	causà	la	fuga	de	
gas,	l’Escola	Pública	pateix,	des	
de	fa	uns	anys,	un	altre	problema	
greu:	la	massificació.	Un	problema	
provocat,	sobretot,	per	la	gran	
quantitat	de	gent	nova	que	ha	
vengut	a	viure	al	poble.
Tant	és	així,	que	per	aquest	curs	
han	hagut	de	ser	instal·lades	dues	
noves	aules	prefabricades.
Ara	ja	n’hi	ha	sis.

l o c a l
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El	divendres	14	de	setembre	
començava	un	nou	curs	escolar	
per	a	l’alumnat	d’Infantil	i	de	
Primària.	Els	d’ESO	ho	farien	el	
dilluns	dia	17.
Al	col·legi	l’Assumpció	hi	ha	
matriculats	un	total	de	102	
alumnes	a	Infantil,	163	a	Primària	i	
105	a	ESO.	Mentre	que	a	l’Escola	
Pública	la	quantitat	d’alumnes	
d’Infantil	arriba	als	179,	per	275	
que	cursen	Primària.
Pel	que	fa	a	l’Institut	d’Educació	
Secundària,	són	344	els	alumnes	
que	han	optat	per	estudiar	
ESO	i	24	els	qui	ho	han	fet	pel	
Batxillerat,	opció	que	per	primera	
vegada	es	pot	estudiar	al	centre.

Un	curs	escolar	que	ha	tengut	
com	a	debat	previ	al	seu	inici,	la	
reutilització	o	gratuïtat	dels	llibres	
de	text,	tema	respecte	al	qual,	a	
nivell	de	Govern	Balear,	almanco	
per	a	enguany	no	s’ha	pres	cap	
determinació	en	concret,	tot	i	que	
s’havia	debatut	l’opció	de	gratuïtat,	

degut	a	la	considerable	despesa	
que	suposa	el	material	escolar.
	 Així	i	tot,	hi	ha	centres	escolars	
que	ja	duen	endavant,	pel	seu	
compte,	iniciatives	sòlides	de		
reutilització	de	llibres,	com	és	el	
cas	del	Col·legi	Públic	d’Alaró.
	 A	l’Escola	Pública	Nostra	
Senyora	de	Robines,	l’any	passat	
també	ja	se	sumaren	a	la	tasca	de	
reutilització,	aplicant-la	als	cursos	
de	3r,	4art,	5è	i	6è	de	Primària.	
Als	cursos	d’Infantil	i	de	Primer	
Cicle	no	és	possible	degut	a	
que	els	nins	fa	ús	del	llibre	per	
escriure-hi,	mentre	que	a	partir	de	
3r	es	treballa	amb	el	quadern.
	 A	pesar	d’això	però,	el	procés	
de	reutilització	topa	amb	el	
problema	que	les	editorials,	moltes	
vegades,	treuen	al	carrer	llibres	
nous,	diferents	per	a	cada	any,	
dificultant	així	la	reutilització	i	fent	
que	la	despesa	sigui	més	gran.
	 A	Nostra	Senyora	de	Robines	
hi	ha	més	de	50	nins	que	prenen	
part	en	el	projecte,	pagant	una	

quota	de	98	euros,	quan	la	
despesa	total	de	llibres	nous	pot	
estar	al	voltant	dels	200	euros.

3.000 euros anuals
Pel	que	fa	a	la	col·laboració	de	
l’Ajuntament,	el	ple	del	dilluns	
24	de	setembre	aprovà,	per	
unanimitat,	la	moció	presentada	
pel	PSM	de	subvencionar,	
amb	3.000	euros	anuals,	les	
escoles	que	prenguin	part	en	la	
reutilització,	amb	l’objectiu	que	el	
cost	per	a	l’adquisició	d’aquest	
material	sigui	així	menor.

Sobre	aquests	temes	Arròs amb 
Salseta	ha	parlat	amb	diferents	
persones	vinculades	amb	
l’educació	a	les	escoles	del	poble,	
a	qui	se’ls	ha	demanat	l’opinió	a	
partir	de	dues	preguntes:

1. Reutilització o gratuïtat?

2. Què opina de l’ajuda de 
3.000 euros de l’Ajuntament?

1.	Catalina	
Abrines,	mestre	
de	l’Escola	
Pública,	és	més	
partidària	de	la	
reutilització	dels	
llibres	de	text,	

ja	que	la	gratuïtat	suposaria	una	
despesa	molt	gran	si	s’hagués	de	
dur	a	terme	cada	any.	En	canvi	si	
és	un	pic	cada	quatre	cursos,	és	
molt	menor	i	més	assequible.

2.	Quant	a	l’ajuda	de	3.000	
euros	anuals	per	a	cada	escola,	
aprovada	per	l’Ajuntament,	
Abrines	afirma	que	al	Col·legi	
Públic,	d’acord	amb	la	quantitat	
d’alumnes	que	hi	ha	ara	mateix,	
els	anirïa	molt	bé.

1.	Maria	Gener,	
Directora	General	
d’Ordenació	
i	d’Inspecció	
Educatives,	és	
partidària	de	la	
reutilització	dels	

llibres	de	text	amb	una	aportació	
del	govern,	de	manera	que	els	
pares,	que	han	hagut	de	fer	una	
forta	despesa,	puguin	recuperar	
aquests	doblers	sempre	i	quan	
es	tornin	els	llibres	en	bones	
condicions	per	a	ser	reutilitzats.

2.	També	creu	positiva	la	
implicació	de	l’Ajuntament	en	
l’ensenyament,	fent	una	aportació	
d’acord	amb	la	quantitat	de	nins	i	
nines	que	hi	ha	a	cada	col·legi.

1. Francisca	
Bauçà,	presidenta	
de	l’APIMA	de	
Nostra	Senyora	
de	Robines,	es	
mostra	a	favor	
de	la	reutilització	
més	que	de	
la	gratuïtat	

dels	llibres,	ja	que	així,	pares	
i	alumnes,	prenen	una	major	
conscienciació	i	estima	respecte	
del	material	escolar.

2. Bauçà	opina	que	els	3.000	
euros	d’ajuda	que	ofereix	
l’Ajuntament	és	bastant	
interessant,	i	una	manera	
d’implicar-se	en	el	tema	educatiu	i	
de	reutilització	de	llibres,	tot	i	que	
al	principi	costarà	de	posar	en	
marxa	però	que	a	la	llarga	donarà	
els	seus	fruits.

1.	Vicenç	
Villalonga,	
Director	de	
Primària	de	
l’Assumpció,	
opina	que	tot	i	
que	la	gratuïtat	

dels	llibres	és	molt	costosa,	la	
reutilització	també	és	complicada,	
ja	que	els	llibres	són	una	eina;	es	
subratllen,	es	fa	difícil	tornar-los	
en	un	estat	impecable.	A	més,	de	
la	venda	de	llibres	hi	viu	molta	
gent:	editorials,	distribuidores,	etc.

2.	Igual	que	el	tema	de	la	
reutilització,	l’ajuda	municipal	
de	3.000	euros	anuals	és	una	
proposta	que	el	col·legi	encara	
està	analitzant.

Parlen mestres i pares d’alumnes
“Diferents opinions sobre un tema, la reutilització, que no sembla fàcil”
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1. Joan	Pujades,	
president	de	
l’APIMA	del	col·legi	
l’Assumpció,	es	
mostra	partidari	
de	la	gratuïtat	
dels	llibres,	ja	que	
aquests	suposen	
una	despesa	

elevada	per	als	pares.	Pujades	
afirma	però	que,	de	no	ser	possible	
això,	és	evident	que	s’ha	d’optar	per	
la	reutilització.

2.	L’ajuda	que	proporcionarà	
l’Ajuntament	a	les	escoles	que	se	
sumin	al	projecte	de	reutilització	
dels	llibres	de	text	és,	al	parer	del	
president	de	l’APIMA,	una	bona	
proposta	municipal.	
És	important	que	el	consistori	
s’involucri	en	el	tema	educatiu	del	
nostre	poble.

Retorn a les aules
“Reutilitzar els llibres de text, el gran debat d’aquest curs escolar”
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El	divendres	14	de	setembre	
començava	un	nou	curs	escolar	
per	a	l’alumnat	d’Infantil	i	de	
Primària.	Els	d’ESO	ho	farien	el	
dilluns	dia	17.
Al	col·legi	l’Assumpció	hi	ha	
matriculats	un	total	de	102	
alumnes	a	Infantil,	163	a	Primària	i	
105	a	ESO.	Mentre	que	a	l’Escola	
Pública	la	quantitat	d’alumnes	
d’Infantil	arriba	als	179,	per	275	
que	cursen	Primària.
Pel	que	fa	a	l’Institut	d’Educació	
Secundària,	són	344	els	alumnes	
que	han	optat	per	estudiar	
ESO	i	24	els	qui	ho	han	fet	pel	
Batxillerat,	opció	que	per	primera	
vegada	es	pot	estudiar	al	centre.

Un	curs	escolar	que	ha	tengut	
com	a	debat	previ	al	seu	inici,	la	
reutilització	o	gratuïtat	dels	llibres	
de	text,	tema	respecte	al	qual,	a	
nivell	de	Govern	Balear,	almanco	
per	a	enguany	no	s’ha	pres	cap	
determinació	en	concret,	tot	i	que	
s’havia	debatut	l’opció	de	gratuïtat,	

degut	a	la	considerable	despesa	
que	suposa	el	material	escolar.
	 Així	i	tot,	hi	ha	centres	escolars	
que	ja	duen	endavant,	pel	seu	
compte,	iniciatives	sòlides	de		
reutilització	de	llibres,	com	és	el	
cas	del	Col·legi	Públic	d’Alaró.
	 A	l’Escola	Pública	Nostra	
Senyora	de	Robines,	l’any	passat	
també	ja	se	sumaren	a	la	tasca	de	
reutilització,	aplicant-la	als	cursos	
de	3r,	4art,	5è	i	6è	de	Primària.	
Als	cursos	d’Infantil	i	de	Primer	
Cicle	no	és	possible	degut	a	
que	els	nins	fa	ús	del	llibre	per	
escriure-hi,	mentre	que	a	partir	de	
3r	es	treballa	amb	el	quadern.
	 A	pesar	d’això	però,	el	procés	
de	reutilització	topa	amb	el	
problema	que	les	editorials,	moltes	
vegades,	treuen	al	carrer	llibres	
nous,	diferents	per	a	cada	any,	
dificultant	així	la	reutilització	i	fent	
que	la	despesa	sigui	més	gran.
	 A	Nostra	Senyora	de	Robines	
hi	ha	més	de	50	nins	que	prenen	
part	en	el	projecte,	pagant	una	

quota	de	98	euros,	quan	la	
despesa	total	de	llibres	nous	pot	
estar	al	voltant	dels	200	euros.

3.000 euros anuals
Pel	que	fa	a	la	col·laboració	de	
l’Ajuntament,	el	ple	del	dilluns	
24	de	setembre	aprovà,	per	
unanimitat,	la	moció	presentada	
pel	PSM	de	subvencionar,	
amb	3.000	euros	anuals,	les	
escoles	que	prenguin	part	en	la	
reutilització,	amb	l’objectiu	que	el	
cost	per	a	l’adquisició	d’aquest	
material	sigui	així	menor.

Sobre	aquests	temes	Arròs amb 
Salseta	ha	parlat	amb	diferents	
persones	vinculades	amb	
l’educació	a	les	escoles	del	poble,	
a	qui	se’ls	ha	demanat	l’opinió	a	
partir	de	dues	preguntes:

1. Reutilització o gratuïtat?

2. Què opina de l’ajuda de 
3.000 euros de l’Ajuntament?

1.	Catalina	
Abrines,	mestre	
de	l’Escola	
Pública,	és	més	
partidària	de	la	
reutilització	dels	
llibres	de	text,	

ja	que	la	gratuïtat	suposaria	una	
despesa	molt	gran	si	s’hagués	de	
dur	a	terme	cada	any.	En	canvi	si	
és	un	pic	cada	quatre	cursos,	és	
molt	menor	i	més	assequible.

2.	Quant	a	l’ajuda	de	3.000	
euros	anuals	per	a	cada	escola,	
aprovada	per	l’Ajuntament,	
Abrines	afirma	que	al	Col·legi	
Públic,	d’acord	amb	la	quantitat	
d’alumnes	que	hi	ha	ara	mateix,	
els	anirïa	molt	bé.

1.	Maria	Gener,	
Directora	General	
d’Ordenació	
i	d’Inspecció	
Educatives,	és	
partidària	de	la	
reutilització	dels	

llibres	de	text	amb	una	aportació	
del	govern,	de	manera	que	els	
pares,	que	han	hagut	de	fer	una	
forta	despesa,	puguin	recuperar	
aquests	doblers	sempre	i	quan	
es	tornin	els	llibres	en	bones	
condicions	per	a	ser	reutilitzats.

2.	També	creu	positiva	la	
implicació	de	l’Ajuntament	en	
l’ensenyament,	fent	una	aportació	
d’acord	amb	la	quantitat	de	nins	i	
nines	que	hi	ha	a	cada	col·legi.

1. Francisca	
Bauçà,	presidenta	
de	l’APIMA	de	
Nostra	Senyora	
de	Robines,	es	
mostra	a	favor	
de	la	reutilització	
més	que	de	
la	gratuïtat	

dels	llibres,	ja	que	així,	pares	
i	alumnes,	prenen	una	major	
conscienciació	i	estima	respecte	
del	material	escolar.

2. Bauçà	opina	que	els	3.000	
euros	d’ajuda	que	ofereix	
l’Ajuntament	és	bastant	
interessant,	i	una	manera	
d’implicar-se	en	el	tema	educatiu	i	
de	reutilització	de	llibres,	tot	i	que	
al	principi	costarà	de	posar	en	
marxa	però	que	a	la	llarga	donarà	
els	seus	fruits.

1.	Vicenç	
Villalonga,	
Director	de	
Primària	de	
l’Assumpció,	
opina	que	tot	i	
que	la	gratuïtat	

dels	llibres	és	molt	costosa,	la	
reutilització	també	és	complicada,	
ja	que	els	llibres	són	una	eina;	es	
subratllen,	es	fa	difícil	tornar-los	
en	un	estat	impecable.	A	més,	de	
la	venda	de	llibres	hi	viu	molta	
gent:	editorials,	distribuidores,	etc.

2.	Igual	que	el	tema	de	la	
reutilització,	l’ajuda	municipal	
de	3.000	euros	anuals	és	una	
proposta	que	el	col·legi	encara	
està	analitzant.
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	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos.	07350	Binissalem.	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63

Pont de la Constitució 

NAcioNAL

Sevilla
Del	6	al	9	de	desembre.	340	euros

cantàbria i Astúries
Del	6	al	9	de	desembre.	375	euros

Extremadura
Del	6	al	9	de	desembre.	550	euros

Granada i córdova
Del	6	al	9	de	desembre.	415	euros

La Rioja
del	6	al	9	de	desembre.	580	euros

iNTERNAcioNAL

Amsterdam
Del	5	al	9	de	desembre.	425	euros

Munich
Del	5	al	9	de	desembre.	540	euros

copenhague
Del	5	al	9	de	desembre.	495	euros

Salzburg i Viena (circuit)
Del	5	al	10	de	desembre.	780	euros

Per a més informació podeu passar per 
l’Agència. Tenim moltes més ofertes!So
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curs musical 
2007/2008
On	també	ha	començat	un	
nou	curs	escolar	és	a	l’Escola	
Municipal	de	Música,	amb	a	prop	
de	200	alumnes	inscrits,	dels	
quals	uns	50	s’han	decantat	pel	
piano	i	altres	40	per	la	guitarra.
	 La	percussió	compta	amb	una	
desena	d’alumnes,	així	com	també	
l’instrument	de	flauta	travessera.
	 Des	de	l’escola	es	pretén	
potenciar	altres	instruments	més	
minoritaris,	com	el	clarinet,	el	
violoncel,	l’oboè,	el	saxo,	etc.,
	 La	directora,	Elena	Sureda,	
informa	que	aquests	dies	s’han	
duit	a	terme	les	matrícules	i	
encara	queda	algun	lloc,	al	mateix	
temps	que	aprofita	aquestes	línies	
per	convidar	a	tothom	a	participar	
de	les	activitats	de	l’Escola.
Activitats	com	els	dos	cursos	que	
s’organitzaren	dins	el	mes	de	
setembre.
	
Dos cursos
Per	un	lloc,	del	dia	3	al	dia	7	va	
tenir	lloc	la	II	Escola	Musical	

d’Estiu,	que	acollí	cinquanta-dos	
infants	d’entre	tres	i	deu	anys,	i	
on	una	de	les	tasques	d’aquesta	
va	ser	la	d’apropar-se	a	la	cultura	
musical	d’indrets	tan	diversos	com	
Xina,	Japó,	Àfrica,	Cuba,	Brasil,	
Índia	i	Pròxim	Orient,	aprenent	
danses,	instruments	i	cançons	
d’un	lloc	determinat.	
	 El	darrer	dia,	aprofitant	tot	
el	que	s’havia	après,	s’oferí	
un	espectacle	al	pati	de	Can	
Gelabert,	vestits	amb	robes	

típiques	i	interpretant	cançons	en	
diferents	idiomes.
	 I	per	altre	lloc,	del	5	al	9	de	
setembre	es	va	impartir	un	curs	
de	Cant	i	Tècnica	Vocal,	al	qual	
s’hi	inscriviren	vuit	alumnes	de	
diferents	nivells.	
Finalitzat	el	curs,	tot	i	els	pocs	dies	
de	classe,	professors	i	alumnes,	
acompanyats	per	una	petita	
orquestra,	oferiren	un	concert	
de	peces	del	musical	West	Side	
Story,	demostrant	el	nivell	assolit.

GADMA amb 
Nicaragua
L’associació	ecologista	GADMA	
organitzà,	el	dissabte	6	d’octubre,	
a	Can	Sabater,	una	jornada	
solidària	a	benefici	dels	afectats	
per	l’huracà	que	arrassà	la	zona	
NordEst	de	Nicaragua,	on	unes	
25.000	famílies	quedaren	sense	
casa	i	400.000	hectàrees	de	bosc	
varen	ser	destrossades.
	 Realment	però,	aquella	jornada	
va	ser	motivada	pel	binissalemer,	
Andreu	Pol,	de	cas	Niuer	–biòleg	
de	professió	i	qui,	des	de	fa	anys,	
resideix	en	aquell	país–	proposant	
a	GADMA	que	els	doblers	
recaptats	anassin	destinats	als	
afectats.

Actes celebrats
La	jornada	començà	a	les	20.30	
hores,	amb	una	xerrada	sobre	la	
Sobirania	Alimentària,	a	càrrec	de	
l’agent	mediambiental,	Joan	

Vicenç	Lillo,	d’Alaró.
	 Lillo	explicà	el	dret	que	té	tota	
persona	a	menjar	de	la	terra	on	
viu,	de	la	terra	que	cuida.	Fet	
que	no	és	així	a	molts	de	països	
tercermundistes,	en	els	quals	
d’altres	potències	se	n’aprofiten	i	
exploten,	deixant	a	la	població	

nativa	d’aquell	lloc	sense	aliment.
	 Després	varen	tenir	lloc	tota	
una	sèrie	d’actuacions	musicals	
i	lectures	poètiques	de	diferents	
grups,	amb	un	marcat	caràcter	
reivindicatiu	i	solidari.	I	s’acabà	
amb	una	degustació	de	menjar		
nicaragüenses.
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Reunió per l’Escola
El	dimarts	dia	2	d’octubre,	el	batle	
i	els	regidors,	Tomeu	Abrines	
(PSM)	i	Pep	Martí	(Esquerra),	i	
la	vocal	de	l’APIMA	de	l’Escola	
Pública,	Joana	Artigues,	varen	
assistir	a	una	reunió,	a	Palma,	amb	
la	Cap	de	Serveis	de	Centres,	de	
la	Direcció	General	de	Planificació	
i	Centres	Educatius,	Margalida	
Moll	Serra,	amb	qui	parlaren	de	
la	futura	Escola	Nova	de	Primària,	
de	la	qual	encara	ara	no	se’n	sap,	
pràcticament,	res.
	 De	fet,	segons	s’informaren	
els	polítics	locals,	la	construcció	
del	nou	centre	no	estava	
pressupostada,	per	part	de	
l’anterior	Govern,	dins	el	2007,	
com	sí	s’havia	dit.	
	 Tot	apunta	a	que,	quasi	segur,	
s’haurà	d’esperar	fins	entrat	
el	2008	perquè	poguem	veure	
començades	les	obres.
	 Això	no	fa	més	que	agreujà	
la	problemàtica	de	massificació	
que	pateix	l’Escola	Pública,	on	
enguany	ja	s’hi	han	instal·lat	
dues	noves	aules	prefabricades,	i	
probablement	l’any	que	ve	se	n’hi	
col·loquin	dues	més.	A quin lloc?	
Aquesta	és	la	gran	pregunta.

3.000 euros per llibres
I	sobre	tema	educatiu	el	PSM	
presentà	una	moció,	en	el	ple	del	
dia	24,	en	la	qual	demanava	que	
l’Ajuntament	aportàs	la	quantitat	
de	3.000	euros	anuals	a	cada	
escola	que	prengui	part	en	el	
projecte	de	reutilització	de	llibres	
de	text,	un	tema	del	que	se	n’ha	
parlat	molt	abans	de	començar	
aquest	actual	curs	escolar.
	 La	despesa	que	fan	els	pares	
en	la	compra	dels	llibres	per	als	
fills	és	prou	considerable	i	sembla	
que	ha	arribat	l’hora	d’introduir	
noves	estratègies	per	ajudar-los.
	 Tot	i	que	de	la	producció	i	
venda	de	llibres	hi	viu	molta	gent,	
la	reutilització	també	suposaria	un	
favor	gros	al	medi	ambient.	
	 Quants	d’arbres	deuen	ser	
sacrificats	per	obtindre	el	paper	
necessari	per	a	produïr	milions	de	
llibres	que,	al	cap	d’un	any,	ja	no	
es	tornen	a	utilitzar?

Un	altre	punt	que	anava	inclòs	
dins	la	mateixa	moció,	era	la	
constitució	del	consell Escolar 
Municipal,	sobretot,	degut	a	la	
quantitat	de	centres	educatius	
que	hi	ha	al	poble,	Escola	Pública,	
Institut,	Escoleta,	etc.	Des	d’aquest	
organisme	es	podrien	coordinar	
millor	totes	les	tasques	i	activitats.
	 La	moció	va	rebre	el	suport	de	
tots	els	grups	polítics.

Euros Solidaris
En	la	sessió	plenària	del	dimarts	
18	de	setembre,	a	partir	d’una	
moció	presentada	per	Esquerra,	
s’aprovà,	amb	els	vots	a	favor	dels	
partits	de	l’oposició,	la	gratuïtat	
dels	fideus	i	del	vi	pel	sopar	a	
la	fresca,	i	que	només	pagàs	un	
euro	qui	volgués;	tot	i	que	des	
de	l’equip	de	govern	del	PP	ja	
s’havia	fet	públic,	dies	abans,	
que	tothom	ho	hauria	de	pagar	
obligatòriament.
	 Alguns	partits	de	l’oposició	
estaven	molests	amb	l’equip	de	
govern	perquè	s’havien	hagut	
d’informar	del	tema	a	través	de	la	
premsa.
	 Una	vegada	fet	el	recompte	
dels	tiquets	venuts	i	dels	doblers,	
varen	ser	4.493	els	euros	
recaptats	i	repartits	entre	La	
Parròquia,	l’Associació	Espanyola	
Contra	el	Càncer,	l’Associació	de	
l’Esclerosi	Múltiple,	l’Associació	de	
la	Fibromiàlgia	i	la	Germandat	de	
Donants	de	Sang.

No al camp de golf
En	relació	a	les	Normes	
Subsidiàries,	el	ple	del	dimarts	
dia	18	va	aprovar,	per	unanimitat,	
una	proposta	del	PSM	per	tal	de	
prohibir	la	construcció	del	camp	
de	golf	de	Son	Saletas	en	sòl	
rústic.
	 El	regidor	nacionalista,	
Bartomeu	Abrines,	considerà	
necessari	preservar	el	territori	
del	municipi	d’aquest	tipus	
d’instal·lacions,	tant	pel	que	fa	al	
desmesurat	consum	de	terreny,	
com	pel	que	respecte	a	l’excessiu	
consum	d’aigua	que	l’esmentada	
instal·lació	comportaria.

Parc Fotovoltaic
En	aquell	mateix	ple	de	dia	18,	
també	va	ser	tractat	el	tema	del	
Parc	Fotovoltaic	que,	en	principi,	
s’havia	previst	instal·lar	en	una	
zona	rústica	colindant	amb	el	
poble	de	Lloseta.	
	 Esquerra	sol·licità	15	dies	de	
pròrroga	per	estudiar-ho	més	
detalladament,	passats	els	quals	
manifestà	el	rebuig	al	projecte,	
afirmant	que	és	millor	que	es	
protegeixi	el	camp	i	acusant	
a	l’anterior	equip	de	govern	
del	favoritisme	que	hi	havia	
amagat	rera	el	projecte,	afegint	
que	s’havia	intentat	esquivar	la	
necessitat	d’haver	de	declarar-
ho	d’Interès	General,	condició	
necessària	per	a	una	instal·lació	
d’aquest	tipus	en	sòl	rústic.
	 L’associació	GADMA	també	
manifestà	el	mateix.

Depòsit a ca n’Arabí
El	ple	del	dilluns	8	d’octubre	
aprovà,	per	unanimitat,	l’únic	punt	
de	l’ordre	del	dia:	presentar	un	
projecte	al	Consell	de	Mallorca,	
el	qual	està	inclòs	dins	el	Pla	
d’Obres	i	Serveis,	i	que	descriu	la	
construcció	d’un	nou	depòsit	per	
a	aigua	potable,	amb	capacitat	
per	a	4.000	litres,	a	la	zona	de	ca	
n’Arabí.
El	creixement	que	ha	experimentat	
Binissalem	aquests	darrers	anys,	
ha	repercutit	també	en	el	consum	
d’aigua	des	poble.

Afectats pel temporal
La	Conselleria	d’Interior	del	
Govern	de	les	Illes	Balears,	a	
través	d’un	crèdit	extraordinari	
aprovat	pel	Consell	de	Ministres	
de	l’Estat,	indemnitzarà	a	les	
persones	que	patiren	danys	
causats	pel	fort	temporal	que	
castigà	Mallorca	el	passat	dijous	
dia	4	d’octubre.
	 Tothom	qui	hagi	patit	algun	
tipus	de	destrossa	o	desperfecte,	
pot	fer	la	seva	reclamació	
telefonant	al	012.

012: aJudeS
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Normes Subsidiàries
La	Consellera	de	Territori,	Maria	
Lluïsa	Dubón,	continúa	les	
reunions	amb	els	batles	per	
conèixer	la	situació	urbanística.	
	 El	dimarts	dia	2	d’octubre	la	
reunió	va	tenir	lloc	a	l’Ajuntament	
de	Binissalem,	en	la	qual,	el	batle,	
Jeroni	Salom,	agraí	el	suport	del	
Consell	als	municipis	per	facilitar	
la	tramitació	al	Pla	territorial.
	 Binissalem	té	pendent	la	
revisió	de	les	NNSS,	i	la	intenció	
del	departament	de	Territori	és	
treballar	perquè	el	pròxim	mes	de	
novembre	s’aprovin.	
	 El	batle	també	volgué	deixar	
clar	que	Binissalem	no	té	intenció	
de	créixer	més.

Altres inversions del consell
Una	altra	de	les	inversions	que	
des	del	Consell	de	Mallorca	es	
durà	a	terme	és	el	Pla	d’Ajudes	als	
Ajuntaments.
Aquest	és	un	pla	plurianual	per	als	
propers	tres	anys,	que	preveu	una	
línia	d’ajudes	de	més	de	2	milions	
d’euros,	per	facilitar	l’adaptació	
dels	municipis	al	Pla	Territorial.

Agraïments a Francesc Antich
Des	de	l’Ajuntament,	el	batle	
agraeix	al	president	del	Govern	de	
les	Illes	Balears,	Francesc	Antic,	el	
seu	interès	i	preocupació	mostrats	
per	la	situació	d’angoixa	viscuda	
el	dijous	4	d’octubre,	quan	aquell	
fortíssim	temporal	deixà	una	gran	
quantitat	de	desperfectes	en	
diferents	llocs	del	poble.

Més agraïments
El	batle	també	agraeix	l’interès	
mostrat	pels	responsables	de	
Centres	Educatius	després	de	
l’emergència	d’una	fuga	de	gas	
propà	a	l’Escola	Pública.
	 I	qui	també	estarà	agraït	a	
aquestes	paraules,	és	el	sabater	
Paco	Pol,	qui	no	ha	tancat	la	
fàbrica,	com	sí	ja	publicà	un	diari.

MAb i la nau industrial
I	seguint	parlant	d’Urbanisme,	
en	el	passat	número	d’agost	el	
partit	polític	d’Esquerra	llançà	
dures	crítiques	contra	el	batle	i	la	
permissivitat	de	deixar	construir,	
en	sòl	rústic,	una	nau	industrial	a	
l’empresa	MAB.
Arròs amb Salseta	ha	parlat	amb	
el	propietari,	Maties	Arrom,	per	
conèixer	la	seva	opinió.
	 Arrom	afirma	que	no	serà	ni	la	
primera,	ni	la	segona	vegada	que	
la	justícia	acaba	donant-li	la	raó.
	 L’anterior	Pacte	de	Progrés	ja	
li	anulà	unes	llicències	que,	dins	
aquella	mateixa	legislatura,	al	final,	
el	jutge	li	tornà.
	 Maties	Arrom	assegura	que	
la	seva	empresa	no	pretén	fer	cap	
obra	il·legal,	sinó	més	bé	tot	el	
contrari.	Han	presentat	un	projecte	
i	si	els	concedeixen	la	llicència,	
l’executaran,	sinó	no	és	així,	no.
	 Arrom	afirma	que	la	seva	
empresa	compleix	els	requisits	per	

poder	realitzar	aquesta	nau,	de	la	
qual,	la	gran	finalitat,	és	poder	tenir	
protegida	la	seva	màquinària,	molta	
de	la	qual	funciona	informàticament	
i	no	pot	estar,	mesos,	a	la	
intempèrie.	A	més	–afegeix–	la	
construcció	no	és	impactant.

Finalment,	Arrom	també	vol	deixar	
clar	que,	ara	que	s’ha	parlat	tant	del	
trànsit	pesant	que	circula	pel	carrer	
Conquistador,	els	vehicles	de	la	
seva	empresa	no	són,	precisament,	
dels	que	provoquin	molèsties	al	
poble.

l o c a l

La	Consellera	de	Territori,	Maria	Lluïsa	Dubón,	
en	la	reunió	mantenguda	a	l’Ajuntament.

L’empresari,	Maties	Arrom.
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits

Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com

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 tdi

Tercers

228

282

248

233

266

Tercers + Robatori 
+ Incendi + lunas

258

339

295

272

319

TTR fr 300

364

478

443

395

471

TTR

469

702

642

583

668

AuTomòbIls

El millor preu en assegurances d’Automòbils!!

Conductor major de 
35 anys / 15 anys amb 
carnet de conduir, 
aportant bonificació 
altra companyia
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“1.850.000 quilos 
corresponen a varietats 

negres i 550.000 a 
varietats blanques”

Verema 2007
“La collita supera els 2.400.000 quilos”

Després	que	el	13	d’agost	
començàs	la	verema	a	la	comarca	
de	la	D.O.Binissalem,	amb	la	
varietat	Chardonnay,	el	dissabte	6	
d’octubre	es	donava	per	acabada	
la	mateixa,	recollint-se	els	darrers	
raïms	de	la	varietat	Cabernet	
Sauvignon.

Les	condicions	meteorològiques	
s’han	caracteritzat	per	un	hivern	
suau,	una	primavera	plujosa	que	
generà	alguns	problemes	de	
mildiu,	els	quals	foren	controlats	
amb	el	corresponent	tractament	
de	les	vinyes.
El	2007	també	s’ha	caracteritzat	
per	un	estiu	suau,	amb	
temperatures	moderades	i	nits	
fredes	que	han	afavorit	una	
maduració	lenta	del	raïm,	factor	
essencial	per	a	la	seva	qualitat.

Les	pluges	de	finals	de	setembre	
han	dificultat	la	verema,	tot	i	
que	no	perjudicaren	la	qualitat	
del	raïm.	Raïm	que	ha	entrat	
als	cellers	en	unes	condicions	
sanitàries	correctes	i	amb	un	bon	
grau	de	maduració.	Per	tant,	totes	
aquestes	dades	conviden	a	ser	
optimistes	amb	la	qualitat	dels	
vins	de	l’anyada	2007.
	 La	majoria	de	vins	ja	han	
acabat	el	procés	de	fermentació,	
i	en	qüestió	d’un	mes	es	
començaran	a	qualificar,	duent-se	
a	terme	les	corresponents	anàlisis,	
sensorial	i	físico-químic.

	 Pel	que	respecte	a	la	collita	
d’enguany,	la	quantitat	total	està	
per	sobre	dels	2.400.000	quilos,	
dels	quals	1.850.000	corresponen	
a	varietats	negres	i	550.000	a	

varietats	blanques,	dades	que	
representen,	per	tant,	un	descens	
d’un	17%	respecte	a	la	collita	
del	2006,	degut,	principalment,	
a	un	ajust	de	les	pròpies	vinyes	
després	d’uns	anys	amb	unes	
produccions	extraordinàries.

En	percentatges,	les	quantitats	
de	varietats negres	són	les	
següents:

	 Manto	Negre,	46%
		 Cabernet	Sauvignon,	21%
	 Sirah,	13%
	 Merlot,	12%
	 Tempranillo,	5%
	 Callet,	3%

I	en	les	varietats blanques els	
percentatges	són	aquests:

	 Moll,	68%
	 Chardonnay,	19%
	 Moscatell,	7%
	 Parellada,	3%
	 Macabeu,	2%

Una	altra	dada	a	destacar	
d’aquesta	temporada	de	2007,	és	
que	el	42%	de	la	verema	ha	estat	
vermada	de	manera	mecànica,	
percentatge	que	suposa	1.000.000	
de	quilos	raïm.

El	procés	de	mecanització	i	
modernització	que	viu	l’agricultura		
queda,	per	tant,	més	que	patent.
Enrera	queden	aquells	talls	de	
vermadores	i	vermadors	que,	de	
sol	a	sol,	vermaven	ses	nostres	
vinyes.	Però	ja	diuen	que...”no hi 
ha temps que no torn”.

Ara,	la	propera	pasa	a	fer	per	
part	del	Consell	Regulador	és	el	
control	de	les	elaboracions	i	el	
control	de	qualitat	dels	vins	que	
s’han	de	comercialitzar	com	a	
Denominació	d’Origen	Binissalem.

l o c a l
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NOTA	 INFORMATIVA	 als	 usuaris	 de	 les	
instal·lacions	d’aire	condicionat	o	bomba	
de	 calor	 i	 calefaccions	 de	 baix	 consum	
elèctriques	o	de	gasoil	i	gas.
Segons	 instruccions	 del	 Director	
General	 d’Indústria,	 sobre	 el	 reglament	
de	 seguretat	 que	 estableix	 que	 les	
empreses	 instal·ladores	 autoritzades	
amb	instal·lacions	de	climatització	han	de	
presentar	la	documentació	per	inscriure-
les	davant	la	Direcció	General	d’Indústria:
	 Degut	 a	 que	 el	 titular	 (usuari),	
normalment	 desconeix	 la	 necessitat	
d’inscriure	 les	 instal·lacions	 davant	 la	
Direcció	 General	 d’Indústria	 amb	 els	
riscos	que	això	suposa,	és	a	dir,	realitzada	
per	un	instal·lador	no	qualificat	per	poder	
fer	aquest	tipus	d’instal·lacions,	s’ha	creat	
una	 comunicació	 al	 Titular	 (usuari)	 de	
l’obligació	de	 tramitar	 les	 instal·lacions	a	
dita	entitat,	que	està	en	mà	de	l’instal·lador	
autoritzat	 i	 que	 té	 l’obligació	 d’informar-
vos	 i	 al	 mateix	 temps	 fer-vos	 arribar	 la	
comunicació	i	l’obligació	del	titular	(usuari)	
de	firmar-la	i	de	l’instal·lador	presentar-la	
davant	la	Direcció	General	d’Indústria.
En	cas	de	que	el	 titular	o	 instal·lador	es	
negui,	 pot	 suposar	 l’inici	 d’un	 expedient	
sancionador	 per	 a	 l’instal·lador	 i	
precintament	 de	 la	 instal·lació	 de	
l’usuari	 per	 part	 de	 la	 Direcció	 General	
d’Indústria.

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

l o c a l

Queixa lingüística
I	a	part	de	festa,	aquest	mes	de	
setembre	també	ha	donat	per	
queixes	i	malintesos.
És	el	cas	del	binissalemer,	Miquel	
Ferragut,	qui	després	d’informar	
a	la	Policia	Local	sobre	unes	
pintades	que	havien	aparegut	a	
la	façana	de	ca	seva	(prop	del	
Punt	Verd),	al	final	–segons	ell	
mateix	afirma–	no	va	poder	fer	la	
corresponent	denúncia	en	català,	
ja	que	l’agent	que	el	va	atendre	
l’havia	escrita	en	castellà,	degut	a	
que	l’ordenador	de	la	Policia	Local	
no	comptava	amb	les	plantilles	
adients	per	escriure-la	en	llengua	
catalana.
	 Al	final	–apunta	Miquel	
Ferragut–	va	sortir	de	les	oficines	
policials	sense	el	document	de	
la	denúncia,	i	després	d’haver-se	
posat	en	contacte	amb	el	batle,	
encara	ara	és	hora	que	li	diguin	
coses.
L’afectat	ha	donat	part	a	l’Obra	
Cultural	Balear.

Queixa de Partits 
Tant	Unió	Mallorquina	com	el	PSOE	
locals,	s’han	sentits	molests	amb	
el	batle	pel	fet	de	no	haver-los	
avisat	de	les	dues	reunions	que	
el	primer	edil	va	mantenir,	primer	
amb	la	Cap	de	Serveis	de	Centres	
(a	Palma)	per	parlar	de	l’Escola,	on	
sí	l’acompanyaren	altres	regidors	
d’altres	partits,	ni	tampoc	amb	la	
Consellera	de	Territori,	Maria	Lluïsa	
Dubón,	a	l’Ajuntament.
	 Els	dos	partits	volen	pensar	que	
es	tracta	d’una	senzilla	distracció.
	 Així	i	tot,	en	el	ple	del	dilluns	
dia	8	d’octubre,	recordaren	al	batle	
que	de	cara	a	properes	reunions	
institucionals	avisi	a	tots	els	
regidors	de	tots	els	partits.
	 És	bo	que	totes	les	formacions	
estiguin	ben	informades	i,	al	mateix	
temps,	està	clar	que	entre	tots	els	
partits	faran	més	força	que	no	un	
totsol.
En	el	fons,	afirmen	nacionalistes	i	
socialistes,	tots	els	partits	treballen	
pel	bé	del	poble.
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687 623 957

Venc	cotxet	(amb	motor)	per	transportar	persones	
amb	dificultats	per	desplaçar-se.	Sense	estrenar.	
Preu	a	convenir.	Telèfon:	971	51	19	92

Venc	cotxe	marca	TWINGO,	matrícula	BTP.	Bon	estat.	
Preu:	2.500	euros.	Telèfon:	606	316	497

Home	mallorquí	s’ofereix	per	a	manteniment	
de	jardins,	piscines	i	finques.	Amb	referències	i	
experiència.	Telèfon:	606	928	922

Es	lloga	APARCAMENT	al	carrer	Germanies	(antic	
xalet	de	can	Morey),	bastant	ampli	(hi	caben	cotxe	i	
moto).	Preu	a	convenir.	620	554	776

Es	cerca	plaça	d’aparcament	per	la	zona	compresa	
entre	la	Plaça	de	l’Església	i	l’Estació.	606	105	698

Es	fan	classes	de	repàs	per	a	alumnes	de	Primària	i	
Secundària.	Especialitat	en	Matemàtiques.	
Telèfon:	971	51	17	50.	Demanar	per	Andreu	Bibiloni.

Es	lloga	local,	199	mts.	C/Bonaire.	Preu:	1.275	euros	
mensuals,	aigua	i	llum,	incloses.	Telèfon	de	contacte:	
687	812	187.	Demanar	per	en	Toni.

c o m p r a - v e n d e 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

Dona	mallorquina	s’ofereix	per	a	tasques	de	neteja	i	
de	cuina,	amb	referències	i	experiència.	606	928	922

Venc	llantes	i	“toldo”	de	Mitsubishi,	model	L-200.	
Preu	a	convenir.	Telèfon:	625	521	921

ES	LLOGUEN	PLACES	DE	PÀRKING	al	C/Guillem	
Martí.	Porta	automàtica.	Despeses	de	comunitat	
incloses.	Preu:	35	euros.	Telf.:	661	84	12	33

Venc	tros	de	terra	de	600m2	amb	caseta	d’eines,	
pou	d’aigua,	arbres	fruitals	i	ametllers.	Camí	de	ca	
n’Arabí.	Preu	a	convenir.	Telèfon:	971	49	10	49



PREMIS i REGALS
Amb	els	números	dels	tiquets	es	sortejaran	fins	
a	14	premis.	Són	aquests:

·	Dos	vals	de	10	euros	per	comprar	a	les	carnis-
series	Ca	na	Gori	i	Can	Puig.

·	Dos	vals	de	10	euros	per	comprar	a	la	botiga	
Can	Tronxo.

·	Dos	vals	de	10	euros	per	comprar	al	Forn	Nou	i	
a	la	pastisseria	Dolç	i	Salat.

·	Un	sopar	per	a	dues	persones	al	restaurant	Ca	
n’Arabí.

·	Un	sopar	per	a	dues	persones	al	restaurant	Ca	
s’Hereu.

·	Un	sopar	per	a	dues	persones	al	restaurant	Es	
Singló.

·	Una	estància	per	a	dues	persones	en	un	hotel	
de	Mallorca,	durant	un	cap	de	setmana,	obsequi	
de	Viatges	Massanella.

Dinar d’Arròs 
amb Salseta

Diumenge	28	d’octubre	a	ca	n’Arabí

Venda	de	tiquets	a	l’Ajuntament	fins	
dijous	dia	25	d’octubre.	Preu:	4	euros

	 SETEMBRE	2007	<	1�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

l o c a l

Di7 es trasllada
Coincidint	amb	el	primer	dia	de	festes,	el	divendres	
21	de	setembre	l’empresa	Di7	inaugurava	les	seves	
noves	dependències,	ubicades	ara	al	carrer	Sor	
Francinaina	Cirer,	8	baixos.
	 Amb	una	festa	a	la	que	hi	assistiren	clients,	
amics	i	col·laboradors,	l’acte	d’inauguració	comptà	
amb	l’actuació	del	grup	musical	Yesterday	i	la	del	
grup	teatral	Xamo	Xamo.
	 L’empresa,	que	va	néixer	fa	ara	més	de	14	
anys,	es	dedican	en	l’actualitat	a	la	realització	de	
campanyes	publicitàries,	disseny	gràfic,	disseny	
Web,	identitat	corporativa,	entre	d’altres	serveis.
	 Després	d’instal·lar-se	en	un	local	d’uns	400	
metres	quadrats,	Di7	comença	una	nova	etapa	de	
major	expansió.

Equip	de	treball	de	Di7

Actuació	del	grup	de	teatre	Xamo	Xamo
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Qui	s’ha	estrenat	aquest	passat	
mes	de	setembre,	com	a	nou	
rector	de	la	Parròquia,	és	en	
Jaume	Estela	Cortès,	de	40	
anys	d’edat,	llicenciat	en	Estudis	
Eclesiàstics	i	actualment	exercint	
de	professor	de	Religió	i	Ètica	al	
col·legi	de	Sant	Pere,	centre	on	
també	n’és	el	responsable	de	la	
Pastoral.
El	rector,	que	fins	fa	poc	estava	
a	la	Parròquia	del	Terreno	i	
s’incorporà	al	seu	nou	càrrec	
el	dissabte	dia	2	de	setembre,	
afirma	estar	encantat	de	ser	aquí,	
a	Binissalem,	on	li	ha	tocat	entrar	
com	a	rector	en	el	mes	en	què	el	
poble	es	transforma,	el	mes	de	la	
Festa	des	Vermar.

De	fet,	el	diumenge	dia	9	ja	oferí	la	
Missa	a	Biniagual,	per	Sant	Gall,	
i	tot	seguit	va	poder	veure	i	viure	
com	s’anava	desenvolupant	Sa	
Vermada.
Pel	poc	temps	que	porta	aquí,	
Estela	afirma	haver	notat	que	el	
nostre	és	un	poble	viu,	on	la	gent	
participa	i	on	són	molts	els	qui	
ajuden	i	estimen	la	Parròquia.
	 Pel	que	fa	als	reptes	fixats,	ell	
diu	que	un	dels	primers	a	complir	
serà	el	d’arreglar	les	Capelles	
laterals	de	l’Església.	Però	també	
dedicarà	el	seu	primer	any	a	
conèixer	gent.
	 Com	a	nou	rector,	el	diumenge	
de	de	l’Ofrena	de	Sa	Vermada	
recollí	la	part	que	pertocava	a	la	

Parròquia	dels	doblers	recaptats	
en	la	venda	de	tiquets	solidaris	
per	a	la	Fideuada	i	el	Vi	del	Sopar	
a	la	Fresca.	Uns	2.000	euros	que	
aniran	destinats	al	Perú,	tal	i	com	
s’acordà.

Jaume Estela cortès
El	nou	rector	de	la	nostra	Parròquia

l o c a l
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Romeria a Sencelles
“El diumenge 4 de novembre se celebrarà la IV edició d’aquesta sortida” 

El	diumenge	dia	4	de	novembre	hi	
ha	prevista	una	nova	edició	de	la	
Romeria	a	Sencelles,	organitzada,	
novament,	per	l’associació	dels	
Amics	dels	Cavalls.
	 Igual	que	els	anys	passats,	
només es podrà prendre part 
en la Romeria a peu, a cavall o 
en carro.
	 La	concentració	serà	el	mateix	
diumenge,	a	les	9:15	hores,	a	la	
plaça	des	Rasquell,	i	hi	ha	temps	
per	apuntar-se	a	l’Ajuntament	fins	
el	dissabte	dia	3.
	 L’itinerari	a	seguir	serà	el	
següent:	camí	de	Biniagual;	
berenada	i	reagrupament	al	Pou	
Major	de	Sencelles;	visita	al	
Convent;	a	les	11:30h,	missa	a	la	
Parròquia	i	dinar	a	la	caseta	de	la	
Beata,	on	hi	haurà	per	torrar.
L’organització	també	s’informa	que	
es	donarà	vi,	aigua	i	ensaïmada	
de	franc,	tot	i	que	cadascú	ha	de	
dur	el	seu	berenar	i	dinar.

	 En	la	romeria	hi	col·laborarà	
l’Ajuntament	i	el	poble	de	
Sencelles,	qui	esperarà	a	les	500	
persones	que	es	preveu	prenguin	
part	en	la	sortida,	amb	els	carrers	
principals	engalanats.

	 Des	de	l’organització	es	
fa	saber	que	ja	han	confirmat	
l’assistència	els	cavallistes	de	
Costitx	i	Lloseta,	amb	probabilitats	
que	enguany	s’arribin	a	ajuntar	
prop	d’uns	50	carros	i	cavalls.

l o c a l
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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
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... Sortida al Paint Ball! 

j o v e n t

Tallers mensuals
Hip Hop i Relaxació
Tots	els	dijous,	de	18	a	19h

Tallers puntuals
Maquillatge
Dimarts,	dies	2	i	9,	de	18	a	19h

Elaboració de carpetes
Dimarts,	dies	16	i	30	d’octubre

Formació afectiva i sexual
Dimarts	23	i	dimecres	24	d’octubre

Massatges
Dimecres,	dies	3	i	10,	de	18	a	19h

Xerrada sobre drogodependències
Dimecres	17	d’octubre

Festa de Halloween.	Premi a la millor disfressa
Dimecres	31	d’octubre

cinema al casal
Divendres,	dies	5	i	19	d’octubre

Tornejos
Torneig de Dards

Divendres	26	d’octubre

Torneig de Tekken
Dissabte	6	d’octubre

Torneig de Ping Pong 
Premi entrada al Paint Ball

Dissabte	13	d’octubre

Sortida al Paint ball
Preu:	20	euros

Dissabte	20	d’octubre

Torneig de billar
Dissabte	27	d’octubre

Entrega	de	premis	del	torneig	de	Pro	Evolution,	
celebrat	durant	les	passades	Festes	des	Vermar

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

	 	 Ja	podeu	trobar	tota	la	informació	del	Casal	a:	

	 	 http://casaldejovesbini.balearweb.net

Tot	i	que	aquesta	foto	no	tengui	res	a	veure	amb	el	
Casal,	sí	que	els	protagonistes	són	dos	joves	del	
poble:	en	Bernat	Nadal	i	na	Maria	Lluïsa	Pol,	tots	

dos	del	grup	de	teatre	Xamo	Xamo,	qui	els	dies	4	i	
5	de	setembre	varen	participar	en	l’Òpera	“L’Elixir	
d’Amore”,	celebrada	a	Peguera,	amb	motiu	de	la	

inauguració	de	l’Auditori.
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971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com
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Sant Gall tornà    
a celebrar-se
El	diumenge	dia	9	de	setembre	
el	llogaret	de	Biniagual	tornà	a	
ser	escenari	de	la	festa	de	Sant	
Gall,	la	qual	duia	uns	anys	sense	
celebrar-se.
Cal	recordar	que,	abans	d’aquest	
parèntesi,	durant	els	anys	en	què	
es	dugué	a	terme,	l’organització	
de	l’event	era	responsabilitat	de	
veïnats	del	camí	de	Biniagual,	
comptant	també	amb	l’ajuda	de	
l’associació	Foment	Cultural	Sant	
Jaume.
	 Enguany,	la	iniciativa	de	
recuperar	aquesta	festa	ha	estat	
cosa	de	l’Àrea	de	Festes	de	
l’Ajuntament,	al	capdavant	de	la	

qual	hi	està	la	regidora	Cati	
Vallès,	havent	comptat	amb	la	
col·laboració	de	l’associació	dels	
Amics	dels	Cavalls	i	de	particulars.

El	programa	d’actes	va	ser	molt	
semblant	al	que	venia	duent-se	a	
terme	els	darrers	anys:	carreres	
de	joies,	missa	a	la	capella	
–oferida	pel	nou	rector,	Jaume	
Estela–	un	refrigeri	per	a	tots	als	
assistents	(a	base	d’ensaïmada	
i	gelat)	i	un	poc	de	música	i	ball	
amb	l’actuació	de	la	cantant	i	
pianista	local,	Bàrbara	Lladó.

Com	a	festa	de	camp	que	antany	
se	celebrava	una	vegada	acabada	
la	tasca	de	recollida	figues,	raïm	i	
ametlles,	també	va	ser	preparada	
una	mostra	de	diferents	classes	
de	figues	i	d’estris	que	un	temps	
primer	s’usaven.

A	la	festa,	que	començà	sobre	les	
18h	del	capvespre,	s’hi	donaren	
cita	al	voltant	d’unes	doscentes	
persones.

f e s t e s

concurs de Façanes
El	primer	premi	del	Concurs	de	
Façanes,	dotat	en	500	euros,	
va	comptar	enguany	amb	dos	
guanyadors.
Per	un	lloc,	els	propietaris	de	la	
façana	del	número	19	del	carrer	
des	Fang,	de	la	qual	el	jurat	en	
valorà	la	recuperació	que	se	
n’ha	fet	de	la	pedra;	i	per	altre,	
els	propietaris	de	la	façana	del	
número	10	del	carrer	Nou,	d’on	
se’n	destacaren,	sobretot,	les	

línies	d’innovació	introduïdes	dins	
la	reforma	que	es	dugué	a	terme.		
D’aquesta	manera,	cada	un	dels	
guanyadors	va	rebre	un	premi	de	
250	euros.

concurs de Fotografia
Enguany,	només	11	fotògrafs	
participaren	en	el	concurs	de	
Fotografia	de	Sa	Vermada,	
presentant-se	tan	sols	19	fotos.
	 El	canvi	introduït	en	la	temàtica	
per	poder	prendre	part	en	el	
concurs,	com	eren	les	mateixes	
festes,	potser	influí	en	aquesta	
baixa	participació.
El	1r	premi	va	ser	declarat	desert.
Les	fotos	seran	exposades	a	Can	
Gelabert	del	13	al	31	d’octubre.
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Fins	a	16	de	colles	de	Gegants	
procedents	de	diferents	pobles	
de	Mallorca	invadiren	els	carrers	
de	Binissalem	el	dissabte	15	de	
setembre,	sient	aquest	el	primer	
dels	actes	del	programa	de	festes	
des	Vermar	2007.
	 Aquesta	exitosa	segona	
Trobada	de	Gegants	va	ser	
organitzada	per	la	Colla	Gegantera	
de	Binissalem,	la	qual	aconseguí	
reunir	a	centenars	de	persones	
que	no	es	volgueren	perdre	detall	
de	les	magnífiques	criatures	que,	
devers	les	19h,	es	plantaren	a	la	
zona	de	Can	Gelabert,	dirigint-
se	poc	després	cap	a	plaça	per	
oferir	allà	una	gran	ballada	(o	una	
ballada	gegant)	al	so	de	xeremia.

Els	pobles	que	varen	prendre	part	
en	la	Trobada	aportant	els	seus	
gegants	varen	ser:	Alaró,	Bunyola,	
Calvià,	Campos,	Felanitx,	Inca,	

Llucmajor,	Mancor	de	la	Vall,	
La	Sala	de	Palma,	Santa	Eugènia,	
Sa	Pobla,	Santa	Maria	del	Camí,	
Sineu,	Son	Sardina,	Consell	
Insular	de	Mallorca	i	Binissalem.

Al	finalitzar	la	festa,	tots	els	
membres	de	les	colles	pogueren	
degustar,	al	pati	de	l’antiga	escola	
graduada,	un	excel·lent	sopar	de	
fideus	de	vermar.

32 Gegants al poble
“Fins a setze colles varen prendre part en aquesta segona Trobada” 

Grans	convidats	davant	un	gran	Casal,	la	llar	de’n	Jaume	i	n’Aina.

f e s t e s
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“La Trobada va ser 
el primer dels actes 

inclosos dins el 
programa de Festes 
des Vermar 2007”

“Aquesta segona 
Trobada de Gegants va 
ser organitzada per la 

Colla Gegantera 
de Binissalem”

“Tots els membres de 
les colles pogueren 

degustar un excel·lent 
sopar de fideus 

de vermar”

Els	nostres	Gegants,	Jaume	i	Aina,	tancaren	el	Cercavila.

Mítics	personatges	de	la	nostra	història.

f e s t e s
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Quan	el	1987	es	produí	
aquell	canvi	de	color	polític	a	
l’Ajuntament,	entrant	de	batle	en	
Salvador	Cànoves,	la	gran	novetat	
introduïda	a	la	Festa	des	Vermar	
va	ser	l’Elecció	de	Vermadores	de	
manera	democràtica.
	 Ara,	passats	vint	anys,	s’ha	
celebrat	aquesta	XLIII	edició	
–amb	novetats	incloses–	després	
d’haver-se	viscut	també,	
recentment,	un	canvi	de	color	
polític	a	la	batlia	(l’únic	en	
aquestes	dues	darreres	dècades).
	 Però	política	a	part,	i	tot	i	
les	novetats	també	introduïdes	
com	els	famosos	euros	solidaris	
(primer	de	manera obligatòria	i	al	
final	de	manera voluntària);	tot	i	
els	canvis	en	alguns	dels	actes;	
tot	i	la	pluja,	que	en	desbaratà	
qualcun	d’ells...,	Sa	Vermada	és	
Sa	Vermada.	I	el	poble	fa	festa,	
vaja	si	fa	festa!

Després	d’aquella	II	Trobada	
de	Gegants,	el	dissabte	15	de	
setembre,	la	programació	s’anà	
desenvolupant	tal	i	com	estava	
prevista,	i	altra	vegada	amb	gran	
èxit	de	participació	i	de	públic.

Entre	algunes	de	les	novetats	
d’enguany,	a	destacar	el	
pronunciament	del	pregó	i	la	
Imposició	de	Bandes	el	divendres	
(abans	era	el	dissabte),	i	també,	
i	prèvia	a	això,	la	passejada	del	
Tall	de	Vermadors	pels	carrers	
del	poble,	amb	ballades	incloses	
i	moscatell	per	a	tots	els	qui	eren	
per	enmig.

Una	altra	novetat	va	ser	la	
substitució	de	fideuà	per	paella	
en	el	multituDINARi	dinar	de	
Trepitjadors,	on	se	n’hi	ajuntaren	
1.500.	Idò!	Serà vera que som 
fidels als fideus? Deu ser això.

Quant	al	glosat	–un	altre	plat	
típic	d’aquestes	festes–	enguany	
tornà	a	comptar	amb	un	combat.
Després	d’uns	anys	sense	
celebrar-se,	tornaren	les	gloses	
de	picat,	i	amb	molt	bona	acollida.

Però	no	tots	els	canvis	agradaren.	
Així,	el	nou	recorregut	de	les	
carrosses,	amb	només	una	
passada	per	la	plaça,	no	va	
ser	una	passada.	Més	bé	tot	
el	contrari.	Va	ser	ben	criticat	
per	gent	de	tot	tipus	d’edat	
(i	de	simpatia	política,	tant	
conservadora	com	progressista).

I	finalment,	el	que	va	veure	
modificada	la	seva	ubicació	va	ser	
la	Fira	des	Vermar,	traslladant-se	
del	carrer	Creu	a	l’antiga	Escola	
Graduada.

Però	de	fires...	cap	com	la	des	Vi.

XLiii Festa des Vermar
“Una altra edició plena de bons records i d’imatges per no oblidar mai”

f e s t e s
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Disponible 
per a la seva 

publicitat
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D’ençà	el	mes	de	setembre	la	
Casa	Museu	Llorenç	Villalonga	
ha	tornat	a	obrir	les	seves	portes	
de	bell	nou,	i	amb	la	remodelació	
i	rehabilitació	de	la	Casa,	tal	com	
la	tenia	el	matrimoni	Villalonga-
Gelabert	en	vida,	han	tornat	les	
activitats.

Nou Patronat
A	la	reunió	celebrada	a	
Binissalem,	el	25	de	setembre,	
quedà	constituït	el	nou	Patronat	de	
la	Fundació.
	 Així,	en	representació	del	
Consell	de	Mallorca,	els	càrrecs	
són	els	següents:
Presidència:	Sra.	Joana	Lluïsa	
Mascaró	Melià	(BLOC)
Vicepresidència	1ra:	Sr.	Maties	
Garcies	Salvà	(BLOC)
Vocals:	Joan	Lladó	Binimelis	
(BLOC),	Catalina	Sureda	Fons	
(PP),	Pilar	Sansó	Fuster	(PSOE)	i
Dolça	Mulet	Dezcallar	(UM).
	 Pel	que	fa	a	altres	Entitats,	la	
Vicepresidència	2na	l’ocupa	el	
Sr.	Nicolau	Dols	Salas	(UIB);	la	
Vicepresidència	3ra	la	Sra.	Ma	
Teresa	Munar	Caimari	(Ajuntament	
de	Sant	Joan)	i	com	a	vocals	hi	ha
la	Sra.	Maria	Gomila	Torrens	
(Ajuntament	de	Binissalem)	i	el	Sr.	
Miquel	Vidal	Vidal	(Ajuntament	de	
Santanyí).
	 La	secretària	del	Patronat	és	
na	Maria	Gemma	Pascual	Ferrer	
(Directora	Gerent	de	la	Fundació).

concert
El	mes	de	setembre	es	dugué	a	
terme	el	concert	que	Juan	Miguel	
Arrom	i	Lilí	Pereiro	no	havien	
pogut	celebrar	el	mes	de	juliol.	
	 La	nit	del	dia	13	de	setembre,	
una	cinquantena	de	persones	
gaudí,	a	la	sala	de	Llorenç	
Villalonga,	d’un	concert	d’allò	més	

variat	on	la	soprano	i	el	pianista	
oferiren	obres	de	Ginastera,	
Schubert,	Bellini	i	Gershwin,	entre	
d’altres.

cicle de conferències
El	mes	d’octubre	comença	un	
cicle	de	conferències	anomenat	
“De	Bonaventura	Serra	a	Llorenç	
Villalonga:	Les	Illes	Balears	i	
França”,	el	qual	atorga	1,5	crèdits	
de	lliure	configuració	de	la	UIB	
i	de	formació	permanent	del	
professorat,	corresponents	a	la	
Conselleria	d’Educació	i	Cultura	
del	Govern	de	les	Illes	Balears.	

	 El	cicle	serà	impartit,	
cada	dimarts,	per	professors	
universitaris	dels	més	diferents	
àmbits,	tals	com	Filologia	
Hispànica	i	Romànica,	Ciències	
Polítiques	i	Econòmiques,	
Medicina	i	Història	de	l’Art.	
La	conferència	inaugural	anirà	a	
càrrec	del	professor	emèrit	Jean	
René	Aymes	de	la	Universitat	de	la	
Sorbonne.
Totes	les	conferències	
començaran	a	les	19:30	hores.

Actuació musical
El	dijous,	dia	18	d’octubre,	tendrà	
lloc	l’actuació	musical	de	la	
soprano	Joana	Llabrés,	
acompanyada	al	piano	

per	Alexandre	Calafat,	qui	
interpretaran	obres	de	Hahn,	
Fauré,	Liszt,	Granados,	entre	
d’altres.	

Teatre
I	per	tancar	el	mes,	la	Casa	Museu	
recomana,	encaridament,	a	tots	
aquells	als	qui	els	agrada	el	
teatre,	Pèl al Pit,	el	divendres	dia	
25	d’octubre.	Un	espectacle	creat	
a	partir	de	textos	de	Blai	Bonet,	
coincidint	amb	el	10è	aniversari	
de	la	seva	mort,	i	el	qual	guanyà	el	
premi	Bòtil	06.
La	direcció	de	l’obra	va	a	
càrrec	de	Joan	Fullana,	amb	la	
participació	d’actors	com	Xavi	
Frau,	Joan	Tomàs,	Gori	Matas	i	
Joana	Gomila.

Telf.	971	886	014	-	971	886	556
e-mail:	info@cmvillalonga.org

CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA

“Torna l’activitat 
a Can Sabater 

amb conferències, 
música i teatre”

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

Exposicions
La	pinacoteca	
(pintures)	i	
la	gliptoteca	
(escultures)	del	
Casal	mostra,	
en	aquests	dies,	
el	que	pertoca	
a	la	Vermada,	
sia	el	fruit	de	la	

festa	o	condignes	aportacions	
complementàries.

	 Com	a	fruit	de	la	festa,	la	Casa	
ha	encobeït	el	XXIX	CERTAMEN	
INTERNACIONAL	DE	PINTURA	
VILA	DE	BINISSALEM	2007,	la	
tradició	anual	i	llépola	que	atira	
participacions	múltiples	
i	de	qualitat.	Una	dotzena	
d’obres	figuren	destriades	en	
el	saló	del	primer	pis,	de	les	
quals	ha	merescut	el	1r	premi	la	
pintura	“Bajo	tu	sombra”,	de	la	
colombiana	MARÍA	ISABEL	URIBE	
DUSSÁN	(foto).	El	2on	premi	
ha	reconegut	l’obra	“Polígono	
industrial”,	de	la	mallorquina	
MARIA	QUINTANA	CAMPOS.	

	 Com	a	digne	complement	a	la	
festivitat,	s’hi	adjunta	de	partícip	
el	Col·legi	Oficial	de	Veterinaris	
de	les	Illes	Balears	(COVIB),	just	
que	celebra	el	centenari	de	la	
fundació	(1907-2007).	A	l’efecte,	
ha	reunit	una	selecció	de	pintures	
i	escultures,	corresponent	a	
artistes	de	reconeguda	fama	que	
havien	fet	exposicions	individuals	
amb	el	Col·legi	de	patrocinador.	A	
l’efemèride	secular,	hi	han	
contribuït,	doncs,	JOAN	ÀVILA,	
MATEU	BAUZÀ,	JIM	BIRD,	BIEL	

BOVER,	RAMON	CANET,	PEPE	
CAÑABATE,	MARIA	CARBONERO,	
PEDRO	COLINA,	PEP	COLL,	
JOAN	COSTA,	JOAQUIM	
CHANCHO,	ÑACO	FABRÉ,	PEP	
GUERRERO,	ALEJANDRA	ICAZA,	
XIM	JURADO,	MERCEDES	
LAGUENS,	ALÍCIA	LLABRÉS,	PEP	
LLAMBIES,	MARIANO	MAYOL,	
JUAN	IGNACIO	MENDIZÁBAL,	
MENÉNDEZ	ROJAS,	TÒFOL	
SASTRE,	JUAN	SEGURA,	JOSEP	
MARIA	SIRVENT	i	AMABLE	
VILLAROEL.

AcTES PREViSTS

Mercadet de 2na mà	
20	d’octubre

itinerari patrimonial a Pollentia
27	d’octubre

inauguració de l’exposició de 
Didier Nuez.	20	d’octubre

inauguració de les exposicions 
de Joan M. Ferrà i Eduard Vich	
3	de	novembre

J. Escanelles



	 SETEMBRE	2007	<	�1	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Xi coNcURS DE GLoSES
L’onzena	edició	del	Concurs	de	
Gloses,	organitzat	per	l’associació	
“Arròs	amb	Salseta”,	convocat	
conjuntament	amb	l’Ajuntament	i	
amb	la	col·laboració	del	Consell	de	
Mallorca,	va	comptar	amb	un	rècord	
de	participació,	ja	que	hi	varen	
prendre	part	fins	a	42	glosadors,	sient	
presentades	63	gloses.
	 El	primer	premi	general,	dotat	en	
200	euros,	va	recaure	en	l’obra	
“Dues	copes	de	vi”,	de	l’artanenc	

Serafín	Guiscafré.	El	segon,	dotat	
en	150	euros,	va	ser	per	a	n’Antoni	
Bisanyes,	de	Pollença,	amb	l’obra	
“Glosa	per	a	la	Festa	des	Vermar	de	
Binissalem”.	I	el	tercer	premi,	de	100	
euros,	fou	per	a	la	glosa	“Varietats	per	
un	tresor”,	de	Macià	Ferrer,	d’Inca.
	 El	premi	local,	dotat	en	200	euros,	
fou	otorgat	a	Pedro	Ferrer,	amb	la	
glosa	“Es	cep	i	sa	sarment”.
	 Pel	que	fa	als	premis	juvenils,	el	
primer	premi	corresponent	a	la	
modalitat	de	10	a	16	anys,	dotat	en	

100	euros,	va	ser	guanyat	per	Miquel	
Cano,	d’Algaida,	amb	la	glosa	“Un	
bon	dia	de	vermar”;	mentre	que	el	
segon,	de	50	euros,	va	recaure	en	la	
glosa	“Binissalem”,	d’Arantxa	López,	
de	Binissalem.
	 En	la	modalitat	de	17	a	25	anys,	
els	dos	premis,	també	de	100	i	50	
euros,	varen	ser	per	a	Víctor	Penalva,	
de	Marratxí,	amb	la	glosa	“Estimada	
vermadora”,	i		Toni	Moyà	Bosch,	de	
Binissalem,	amb	la	glosa	“Vermador	
tu	que	ets	content”.

c u l t u r a

Estiu a la fresca, última 
actuació musical
El	30	d’agost,	esplendent	en	el	
pati,	el	grup	AMARILLOS	debutava	
a	Binissalem.	Com	és	habitual	
en	els	concerts,	espectadores	
i	espectadors	feien	multitud,	en	
demostració	de	l’èxit	aconseguit	
any	rere	any.	Aqueixa	nit,	el	públic	
va	ser	notablement	de	joves,	potser	
en	majoria,	detall,	val	a	dir-ho,	
falaguer	i	esperançador,	si	és	que	
fruita.	Eren	seguidores	i	seguidors	
del	conjunt	que	els	aglutinava	i	els	
movia	a	l’engrescament	i	a	l’ovació.	
AMARILLOS,	de	Palma,	
és	un	quintet	masculí	(teclat,	
bateria	i	triplet	de	guitarres;	la	veu,	
compartida),	que	divulguen	les	
peces	de	pròpia	autoria,	cantades	
en	espanyol.	En	interpretar,	
dominen	tempestes,	eufòries	i	
calmes	i	se	senten	de	bona	oïda,	
amb	els	ulls	badats	o	clucs,	
alternativament.	Valen	a	repetir.

GALERiA EVENTo

A	Evento	ha	relluït	l’obra	de	Maria	
Morell	Oliver,	la	jove	
mallorquina	de	Campos	amb	peus	
a	Barcelona.	És,	ella,	concebible	
com	a	autora	que	gusta	de	pintar	
i	queda	complaguda	en	els	
quadres,	de	debò	complaents.	
Presentava	creacions	sense	títol	i	
que	anomenava	figures,	de	la	1	
a	la	24.	La	sèrie,	monotemàtica,	
es	referia	a	la	dona.	Hi	sorprenia,	
de	segur,	l’absència	de	rostres	
en	les	cares	i	les	opulències	

desproporcionades	en	els	peus	i	
exorbitants	en	els	cabells,	com	un	
llarg	i	fosc	vel	de	núvia.	Els	vestits	
normalment	florejats	identificaven	i	
també	servien	de	fons.	Les	actituds	
corporals	eren	envits	a	romandre	
cadascú,	misteriosament,	en	si.

Escultures de Fuco Nadales
El	dijous	11	d’octubre	s’inaugurà	
l’exposició	d’escultures	de	
l’artista,	Fuco	Nadales,	resident	a	
Binissalem,	que	estarà	oberta	al	
públic	fins	el	dijous	25.

El	grup	Sterlin,	una	de	les	darreres	
actuacions,	demostrà	el	seu	nivell.

Vermador tu que ets content

–Vermador tu que ets content
de fer es vi més bo del món
me podries dir quins són
cadascun dels ingredients?

–Me demanes per es vi
i ja ho crec que surt ben bo

però m’ha punyit es cor
es doi que acabes de dir.

Pots creure que d’ingredients
jo no en pos de cap manera:

de petit no te digueren
que es vi bo just se fa amb rem?

Toni Moyà Bosch (Binissalem)

Glosa corresponent al Segon Premi Juvenil 
(modalitat de 17 a 25 anys), del XI 
Concurs de Gloses “Festa des Vermar”.

Toni Moyà
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

C/ Pare Payeras, 1 - 07350 Binissalem - Telf. 971 886 816
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Antoni Pol

BINIPÈDIA
Octubre, el mes dels abusos

c u l t u r a

Abusos de les autoritats: un 
emperador que va de creuer en lloc 
d’anar a la guerra, un rei que no 
vol remar personalment, un batle 
que condemna a mort el seu esclau 
perquè espantava els moscards a la 
seva dona, un rector que no empra 
pedra de Binissalem per fer l’altar 
major, un senyor que té peresa de 
festejar... I abusos dels subordinats: 
el dels separatistes llosetins, el d’un 
grup de joves que, passant el rosari de 
l’aurora, no deixen dir el Glòria Patri 
a la Guàrdia Civil, un lumpen que 
desconeix els personatges gloriosos... 
(Ah, i llegiu per favor la crònica del 
“Casament a no veure”, a “A Robines 
també plou”, pàg. 101.)

21 d’octubre de 1395
El rei Joan I que, fugint de la pesta 
que assolava el continent, havia passat 
quatre mesos al castell de Bellver 
entre festes i saraus, reclama al batle 
de Robines set homes per remar a 
la galera grossa que l’ha de tornar a 
Catalunya.

17 d’octubre de 1408
¡Sanguinari espectacle a la plaça de 
Robines! Si se compleix la sentència, 
l’esclau Joan Sard haurà de morir 
esquarterat –fer-ne quatre trossos del 
seu cos– per haver-se atrevit a entrar, 
de nit, a la cambra on dormien la dona 
i les dues filles del batle Pere Llorens.

Octubre de 1477
S’instaura el Règim de Sac i Sort 
per a l’elecció de consellers, jurats i 
altres càrrecs. Consistia en extreure 
de dins el sac, en el moment de les 
eleccions, el noms de les persones 
considerades hàbils que prèviament 
s’havien insaculat. Sempre n’hi havia 
que duien… sort. Alguns opinen que 
el carrer del Sac de Binissalem és per 
recordar aquest sistema.

18 d’octubre de 1541
Surt del Port de Palma l’esquadra 
imperial de Carles I per subjugar la 
ciutat d’Alger, emprenyós zulo de 
pirates. L’emperador, que s’havia 
allotjat durant cinc dies al Palau 
de l’Almudaina entre reverències 
i concerts de música acústica en 
directe, retornarà un mes després, 
derrotat i marejat d’aquest creuer 
per la Mediterrània. De les 300 naus 
que havien salpat, només 37 galeres 
tornaren de la incursió.

22 d’octubre de 1781
¡Sarau per llarg a l’església! El bisbe 
Rubio Benedicto consagra la taula de 
l’altar major construït amb pedra de 
Son Maixella d’Alaró Els mecenas 
de l’altar, i del retaule, va ser la 
familia Aguirre, també coneguda com 
Malonda o Terrassa.

15 d’octubre de 1807
El casament –”a no veure”, segons 
diuen a la Vila, o “por poderes”, según 
dicen a la Villa– d’Antoni Gelabert de 
la Portella i Penya amb Mercedes de 
Bañuelos y González Destéfani, s’ha 
celebrat a Madrid. D’aquí a uns dies 
la núvia serà confusament rebuda al 
Port de Palma pel seu marit. Aquesta 
parella, avantguarda de modernitat, 
entre un vinater robinenc i una 
madrilenya d’ascendència italiana, 
marca l’apogeu econòmic i social de 
la família.

1 d’octubre de 1831
A pesar que avui se compleixen 176 
anys de la mort de Josep de Togores 
i Sanglada, comte d’Aiamans i baró 
de Lloseta, Binissalem mai no ha 
reivindicat la seva destacada figura 
en la política, la milícia i la literatura. 
Val a dir que havia nascut a Palma 
el 1767 i que tenia idees liberals 
i moderadament esquerranoses, 
però algunes de les seves grans 
possessions, –s’Estorell, per exemple– 

pertanyien en aquell temps al terme 
binissalemer.

23 d’octubre de 1843
Després d’un laboriós procés 
d’emancipació, en el que no han faltat 
les anades i vengudes de documents i 
transferències, semblants als viatges 
d’anar i tornar de la Verge del Cocó, 
Lloseta per fi se separa municipalment 
de Binissalem i inicia una etapa de 
majoria d’edat constitucional, tot i 
l’acnè endèmic que la Constitució 
espanyola ha patit sempre.

20 d’octubre de 1930
L’Ajuntament se trasllada de casa. 
Deixa la que des del segle XVI tenia 
a la Plaça de sa Quartera –cantonada 
amb el carrer de sa Coma– que fou 
esbucada el 1937, i transporta el 
paperam i la vara a l’actual Casa 
Consistorial, adquirida a la família 
Julià (a) Bissó, que l’havia comprada 
al metge Bartomeu Verd l’any 1870.

20 d’octubre de 1971
Binissalem salta inesperadament a 
les portades de la premsa publicant 
la notícia que un tret de la Guàrdia 
Civil ha impactat greument en el 
cos del jove Juan José Munar (a) 
Secretari. Les forces de l’Estat 
pretenien reprimir el romanticisme 
dels joves que cantaven serenates a 
les pressumptes verges de Robines, a 
canvi d’un simbòlic bunyol amb sucre 
i una copeta de mistela. Aquest fet 
mostra la pervivència de la repressió 
franquista i, d’altra banda, és un 
testimoni de l’orgull binissalemer, 
que, fins fa pocs anys, no se doblegava 
fàcilment davant l’arbitrarietat dels 
subalterns, i que lluitava per les 
llibertats més essencials i primàries.

&
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Novetats a la BiBlioteca

infantil
Nunca he visto…	Autor:	Pittau	&	
Gervais
Amb els grans.	Autora:	Patricia	
Geis
El cor damunt la sorra.	Autor:	Jordi	
Llompart
La casa vieja.	Autor:	Jordi	Sierra	i	
Fabra
El senyor Mort dins d’una avellana.	
Autor:	Eric	Maddern
La fantástica niña pequeña y la 
cigüeña pedigüeña.	Autora:	Lucía	
Etxebarría
Barbapapá. Els animals.	Autors:	
Annette	Tison	&	Talus	Taylor

Juvenil
Roger lo pelat.	Autora:	Gemma	
Pasqual	i	Escrivà

Novel·la
Arthur & George.	Autor:	Julian	
Barnes
La defensa siciliana.	
Autor:	Alejandro	Luque
La escalafandra.	Autor:	José	
Carlos	Llop
Camino de Hierro.	Autora:	Nativel	
Preciado
Cosmofobia.	Autora:	Lucía	
Etxebarría
Ronda Nocturna.	Autora:	Sarah	
Waters
Érase una vez.	Autora:	Margaret	
Atwood

DVD’s	
Ratónpolis
Happy feet
Pequeña miss Sunshine
Operación Swordfish
El diario de Noa

Varis
Sopas. 60 Recetas internacionales
El sexo del cerebro.	Autor:	
Francisco	J.	Rubia
Guerra y paz en el siglo XXI.	Autor:	
Eric	Hobsbawm
Gomorra. Viatge a l’imperi 
econòmic i al somni de domini de 
la camorra.	Autor:	Roberto	Saviano
Rococó.	Autor:	Eva-Genise	Baur

Activitats d’octubre
1	d’octubre,	a	les	18.00h.	
contacontes: Anam de viatge 
amb l’Explorador Vador.	A	
càrrec	de	L’Explorador	Vador.

4	d’octubre,	a	les	20.00h.
Cicle	de	Conferències.	Un	passeig	
per	l’alimentació	de	les	Illes	
Balears	a	través	de	la	història.	
1a	Conferència.	L’alimentació 
a les illes balears a l’època 
de les grans civilitzacions de 
l’antiguitat.

15	d’octubre,	a	les	18.00h.
contacontes del Japó a càrrec 
de Yoko Nomura.	Adreçat	a	
infants	a	partir	de	3	anys.

18	d’octubre,	a	les	20.00h.
Cicle	de	Conferències.	Un	passeig	
per	l’alimentació	de	les	Illes	
Balears	a	través	de	la	història.	
L’alimentació a les illes balears 
a l’època medieval.	

22	d’octubre,	a	les	18.00h.
Taller de cuina amb productes 
de comerç just.	A	càrrec	de	
Finestra	al	Sud,	S’altra	senalla.
Adreçat	a	infants	a	partir	de	6	
anys.	Inscripció	prèvia	fins	dia	19	

d’octubre.	Màxim	15	nins.
25	d’octubre,	a	les	20.00h.	
Cicle	de	Conferències.	Un	passeig	
per	l’alimentació	de	les	Illes	
Balears	a	través	de	la	història.	
El flux de persones i d’aliments 
a través dels continents	
(I):	Amèrica,	la	primera	gran	
globalització.

29	d’octubre,	a	les	20.00h.
Projecció de la pel·lícula 
84, charing cross Road	i	a	
continuació	debat.

Activitats de novembre
8	de	novembre,	a	les	20.00h.	
Cicle	de	Conferències.	Un	passeig	
per	l’alimentació	de	les	Illes	
Balears	a	través	de	la	història.	
El flux de persones i d’aliments 
a través dels continents (ii): La 
globalització actual.

	

Horari de la biblioteca
De	dilluns	a	divendres,	de	16:30	a	20h
Dimarts	i	dijous,	de	9	a	13h

Telèfon:	971	870	486
e-mail:	biblioteca@ajbinissalem.net

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	24	

d’octubre	a	les	20h	i	el	llibre	és	
84, Charing Cross Road.	Passa	

per	la	biblioteca	a	recollir	el	teu	
exemplar.

c u l t u r a
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coNcURs “el lliBRe aMaGat”

coNcURS ADREçAT A 
PúbLic ADULT

Cada	mes	la	Biblioteca	vos	
ofereix	la	possibilitat	de	guanyar	
un	val	de	20	euros	per	la	compra	
d’un	llibre	a	través	d’un	senzill	
concurs	de	recerca.

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

QUè HE DE FER Si cREc 
QUE Sé DE QUiN LLibRE ES 
TRAcTA?	

Pots	fer-ho	de	dues	formes	
diferents:	

1)	Vine	a	la	biblioteca	i	emplana	
una	fitxa	resposta.	

2)	Envia	un	e-mail	amb	les	teves	
dades	personal	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.

&

9è LLibRE AMAGAT

Text.
El resultat d’aquella invasió 
foravilera retardà més de dues 
hores el Te Deum, posà el Virrei 
d’un mal humor del dimoni, 
envià una vintena de pagesos 
a la presó, donà més feina als 
enterramorts de s’Esgleieta i 
Esporles, i només el sen Boiet 
cregué beneficiar-se del tumult. 
En veure la cosa bruta, s’escapolí 
de seguida cap a la capella de 
Santa Caterina, on rebé la bossa 
d’unces promesa, perquè, en 
efecte, l’aldarull havia estat sonat 
i demostrava que el menyspreu 
pels jueus era tan general entre 
els veritables cristians vells, els 
camperols, com el desafecte que 
sentien pel Virrei.
Rafel Onofre Valls de Vallmajor, 
en hàbit de frare, abandonà les 
dependències del bordell una 
estona abans que les campanes 
comencessin a repicar anunciant 
el Te Deum.

c u l t u r a

L’EXPLoRADoR bRETó

Conesc	ALAN	STIVELL	des	de	la	
llunyania	dels	temps,	d’aquelles	
primeres	nits	de	l’anomenada	–hi	
ha	qui	creu	que	equivocadament,	
marca	de	mercat	en	tot	cas–	
“música	celta”.	Els	Gwendal	
foren	un	dels	altres	reis	màgics	
del	moment.	És	principalment	un	
tocador	de	l’arpa	celta,	però	és	
molt	més	i	aquesta	obra	així	ho	
identifica.	Imagin	algun	purista	
esqueixant-se	els	vestits	davant	
tan	descarada	exploració.	La	
polèmica,	per	tant,	està	servida.	El	
seu	cant	allargassat	de	Finisterre,	
de	penya-segat	rocós,	de	pluja	fina	
vora	el	mar	d’una	antiga	Atlàntida	
menys	real	que	imaginada,	manté,	
malgrat	tot,	l’esperit	bretó	i	això	
és	el	que,	al	cap	i	a	la	fi,	realment	
importa.	Comença	emperò	fent	una	
incursió	per	l’Àfrica,	la	que	ha	estat	
també	motiu	principal	del	seu	últim	
disc,	el	d’ell	amb	Youssou	N’Dour.	
“Afrocèltic”,	vos	sona?.	Deixa	caure	
també	qualque	petit	simulacre	de	
hip-hop	pel	camí.	La	tecnologia	és	
avançada,	clara	i	neta	–pot	ser	en	
excés–	com	ha	de	correspondre	a	
l’era	digital,	on	l’estudi	de	gravació	
ha	esdevingut,	per	damunt	de	tots	
els	altres,	l’instrument	musical	per	
excel·lència.	Per	a	mi,	en	definitiva,	
el	resultat	de	la	inspiració	s’ho	
val	i,	si	això	és	així,	m’interessa	
manco	si	l’artista	es	projecta	en	
acústica	de	tradició	o	si	es	deixa	
corrompre	per	les	noves	eines	més	
sofisticades	de	treball.	La	qüestió	
–convé	repetir-ho–	és	més	d’art	
que	d’artesania.	Comercial?	Millor	
idò.

tgomil@... Lorient 2007
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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



Arrivederci Pavarotti

Sens	 dubte	 és	 una	 notícia	 que	
produí	 una	 gran	 tristor.	 Era	 una	
persona	molt	estimada	en	el	món	
de	 la	 lírica	 i	 també	de	 la	música	
lleugera,	 ja	 que	 va	 fer	 moltes	
col·laboracions	per	acostar	l’òpera	
a	 tota	 la	gent,	per	exemple,	amb	
Sting,	Queen,	Eros	Ramazzotti...		
Però	el	gran	encert	va	ser	fundar	
el	grup	“Els	tres	Tenors”,	als	anys	
90,	el	qual	va	tenir	un	èxit	immens	
i	 a	 tota	 la	 gent	 que	 no	 coneixia	
la	 música	 clàsica	 li	 començà	 a	
agradar.
Ompliren	places	com	la	de	Roma	
(1990),	 París	 (1998),	 Modena	
(1993)	-allà	on	va	néixer-	i	també	
Barcelona	(1992).	
Diuen que sempre moren els 
millors i aquest pic ha estat cert!!

Aprèn a estimar l’Òpera

Sí,	 ja	 sé	 que	 una	 òpera	 resulta	
molt	 pesada	 i	 segur	 que	 abans	
d’acabar	ja	t’hauràs	adormit.
El	 meu	 consell	 és	 començar	 a	
escoltar	 ses	 peces	 més	 famo-
ses,	 com	 “Una	 furtiva	 lacrima”,	
“Ave	Maria”,	 “e	 lucevan	 le	stelle”	
(la	meva	preferida),	“o	sole	mio”,	
“nessun	dorma”	(la	preferida	de’n	
Carlets),	“el	brindis	de	la	traviata”,	
“va	pensiero”...	Aquestes	cançons	
s’han	d’escoltar	quan	un	està	re-
laxat,	quan	els	al·lots	 ja	són	dins	
el	llit	i	tens	la	parella	al	costat.
Tanca	els	ulls!!,	posa	la	música	un	
poc	alta,	i	ja	veuràs	com	els	pèls	
se’t	posaran	de	punta	i	la	carn	de	
gallina.	Vos ho assegur!!!
Si	 voleu	 més	 informació	 sobre	
aquesta	música	solicitau-la	a:	
objectiucritic@hotmail.com

Un passeig pels niguls
Paul,	un	militar	que	torna	de	
la	Segona	Guerra	Mundial	
és	convençut	per	una	al·lota	
embarassada	per	a	què	es	faci	
passar	pel	seu	marit	davant	la	seva	
família,	uns	terratinents	hispans	
amb	una	gran	extensió	de	vinyes.

La	pel·lícula	narra	els	problemes	
que	els	vinaters	han	de	patir	per	
poder	treure	endavant	els	seus	
cellers.	És	molt	recomanable	per	
conèixer	el	procés	que	antigament	
es	duia	a	terme	durant	la	verema.	
Tot	es	feia	a	mà.	
	 Me’n	record	molt	bé	perquè	
poc	abans	de	començar	s’escola	
hi	havíem	d’anar	amb	les	nostres	
mares.	I	també	record	que	mos	
posaven	dins	un	gran	cubell	per	
trepitjar	es	raïm.	Era	molt	divertit	
però	arribava	a	cansar.
Sí,	exactament	el	que	veim	cada	
any	a	sa	plaça	per	Sa	Vermada,	
però	noltros	ho	fèiem	encara	que	
no	en	tenguéssim	ganes.	
Ara	això	s’ha	perdut	un	poc	i	ja	
veig	que	d’aquí	a	uns	anys	tot	es	
farà	per	ordenador	i	amb	GPS.

VÍDEo-cLUb
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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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bàsquet
Victòries dels equips sénior

Tots	els	equips	del	Club	Bàsquet	Binissalem	ja	han	
entrat	dins	la	roda	de	preparació	d’aquesta	nova	
temporada	2007/2008.
	 Durant	les	passades	Festes	des	Vermar	es	
disputaren	4	partits	amistosos	corresponents	a	les	
categories	júnior	i	sénior,	masculí	i	femení.	
	 Per	a	l’equip	Júnior	femení,	militant	a	
l’anomenada	“categoria	especial”	(abans	grup	A),	la	
lliga	començà	el	primer	cap	de	setmana	d’octubre,	
jugant	el	seu	primer	partit	contra	l’equip	de	La	Salle	
de	Palma,	equip	contra	el	qual	es	va	perdre.	
	 Més	bé	les	va	anar	a	les	Sénior,	que	guanyaren	
al	Manacor	per	59	a	33.	I	encara	millor	al	Sénior	
masculí,	guanyant	dins	el	difícil	camp	de	l’Alcúdia,	
per	55	a	58.
	 Pel	que	fa	a	la	resta	de	categories,	fins	arribar	
als	més	menuts	de	l’Escoleta,	es	continúen	
incorporant	jugadors	a	les	seves	files.

Diada Esportiva
El	cap	de	setmana	del	6	i	7	d’octubre	s’organitzà	
una	diada	esportiva	en	la	qual	hi	prengueren	part	
cinc	equips:	dos	minis,	dos	cadets	i	l’Infantil	femení,	
els	quals	disputaren	partits	amistosos	contra	els	
respectius	equips	del	Club	Bàsquet	Pollença.

Patrocinadors
A	un	mes	de	la	presentació	oficial	d’aquesta	nova	
temporada,	el	Club	segueix	endavant,	i	amb	èxit,	
amb	la	seva	campanya	de	captar	publicitats	i	
patrocinadors.

e s p o r t s

Tel. 971 511 709
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78

Calçats i Complements

BONAIRE

· Bolsos
· Sabates
· Perfumeria
· Complements

C/	Bonaire,	32	-	Binissalem	(al	costat	de	l’òptica)
telf. 871 91 15 88
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Futbol
L’equip filial, líder

Si	bé	les	males	llengües	diuen	
que	el	nostre	Futbol	Base	es	
troba	un	poc	deixat	de	mans,	
l’equip	filial,	a	les	ordres	de	Joan	
Villalonga	i	compost	per	jugadors	
que	s’han	format	a	ca	nostra,	
sembla	que	estiguin	pegant	un	
toc	d’atenció	a	qualcú	amb	el	
ritme	que	han	agafat	en	aquest	
començament	de	lliga.
Van	líders,	havent	guanyat	cinc	
partits	i	empatat	un.
No	volen	ni	pensar	en	deixar	
perdre	l’oportunitat	d’ascendir	a	
Primera.

Tercera Divisió
Els	tercerdivisionaris,	amb	
l’objectiu	clar	d’intentar	aficar-se	
a	la	lligueta	d’ascens	a	Segona	
B,	van	situats	en	setena	posició,	
després	d’haver	patit	una	derrota	
dins	el	líder,	l’Atlètic	Balears,	
partit	on	anaren	per	davant	en	el	
marcador	durant	molt	de	temps,	i	
després	de	no	haver	pogut	passar	
de	l’empat	a	1	dins	ca	nostra	
contra	el	Sa	Pobla,	en	un	partit	no	
gaire	brillant.
Els	binissalemers	Toni	Salas,	
Miquel	Àngel	Sales	i	Toni	Oliver,	
són	titulars.
La	bona	notícia	és	que	s’han	aficat	
a	la	final	de	la	Copa	Federació,	a	
disputar	contra	el	Ferrioler	a	doble	
partit.

Juvenils i cadets
Complicada	es	veu	la	temporada	
tant	per	als	Juvenils	com	per	als	
Cadets.	Complicada	però	que	
només	ha	fet	començar,	i	per	tant,	
ben	segur	que	hi	són	a	temps	
encara	d’encarrilar	el	bon	camí.
Això	sí,	s’haurà	de	fer	pinya!
	 Els	juvenils,	a	les	ordres	de	
Juanjo,	són	penúltims	en	aquest	
inici	de	lliga,	acusant	el	fet	que	
uns	quants	de	jugadors	que	l’any	
passat	marcaven	diferències	ja	no	
hi	siguin.	
Com	també	acusen	els	Cadets,	
entrenats	per	Borja,	els	altres	
companys	que	se	n’han	anat	
a	d’altres	clubs	anau	a	saber	
perquè!
Objectiu	dels	dos	equips:	mantenir	
la	categoria.

infantils
Diuen	que	hi	ha	un	bon	equipet	
als	Infantils	de	Rafel	Ramis.
Situats	en	desena	posició,	han	
aconseguit	tres	victòries,	un	empat	
i	patit	una	contundent	derrota	per	
1	a	9,	en	el	seu	darrer	partit	a	
casa	contra	el	Molinar.

infantils Futbol 7
Dirigits	pel	veterà	Xesc	Pol,	els	
Infantils	de	Futbol	7	van	situats	en	
sisè	lloc,	en	un	grup	on	tan	sols	
s’ha	disputat	una	jornada	i	els	
set	primers	classificats	es	troben	
empatats	a	punts.
Molts	de	gols	en	el	primer	partit,	
amb	victòria	per	4	a	3	davant	el	
Santa	Catalina.

Alevins i Alevins F7
Els	primers,	situats	en	novena	
posició,	amb	tres	victòries	un	
empat	i	una	derrota.	
Empat	a	tres	dins	Arenal	en	el	
darrer	partit	jugat.
Els	de	Futbol	7	ocupen	el	setè	
lloc,	amb	un	partit	jugat	i	una	
victòria,	i	en	una	situació	semblant	
a	la	dels	Infatils	de	Futbol	7,	on	
els	set	primers	es	troben	quasi	
totalment	igualats.

benjamins i Prebenj.
Els	Benjamins	de	Futbol	8,	
tercers,	són	el	segon	equip	millor	
classificat	de	tots,	seguits	de	l’altre	
Benjamí	de	Futbol	7,	quints,	amb	
dues	victòries	de	dos	partits.
	 Pel	que	fal	Prebenjamins,	
l’Escola	ha	guanyat	i	ha	perdut	
un	partit,	situant-se	en	setè	
lloc.	Mentre	que	els	del	grup	E	
perderen	contra	el	Pollença	l’únic	
partit	jugat	i	són	al	lloc	tretze.

Morí l’ex-president del 
binissalem, Antoni Morey 

El	passat	diumenge	dia	2	de	
setembre	moria	Antoni	Morey,	ex-
president	del	Binissalem	a	principis	
dels	anys	vuitanta,	època	en	què	
també	estava	al	capdavant	de	la	
coneguda	empresa	“La	Bolsa	de	
los	Licores”.
Durant	vàries	temporades	el	
Binissalem	milità	a	la	Tercera	
Divisió,	amb	capvespres	de	molt	de	
públic	a	Can	Fetis.

Enguany	els	Cadets	tenen	per	davant	una	temporada	complicada,	i	a	més,	
no	són	molts	jugadors	a	la	plantilla.	No	els	queda	més	remei	que	fer	pinya.

e s p o r t s
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07350	binissalem

C/	Conquistador,	18
Telf.	971	51	19	32
Fax	971	51	20	51

binissalem@ciclosgomila.com

07009	Palma

C/	Eusebi	Estada,	84
Telf.	971	29	22	55

palma@ciclosgomila.com

ciclisme
Una carrera de 80 km

Després	de	Sa	Vermada,	el	
Club	Ciclos	Gomila	ja	ens	té	
acostumats	a	poder	disfrutar	
d’una	bona	carrera	ciclista.
	 Així,	el	dissabte	6	d’octubre,	
un	total	de	49	corredors	varen	
prendre	part	en	el	recorregut	de	
80	quilòmetres	que	s’havia	traçat	
entre	el	carrer	Conquistador,	camí	
de	Biniali	i	camí	de	Son	Roig,	
recorregut	que	s’havia	de	repetir	
vuit	vegades.
	 Després	d’una	disputa	entre	
uns	quants	escapats	del	gran	
grup,	qui	s’adjudicaria	el	primer	
lloc	a	la	general	seria	el	corredor	
David	Romero,	del	club	Caja	Rural,	
amb	un	temps	de	02:04:05,	seguit	
dels	ciclistes	Ilbo	Kyllonen	–que	
seria	el	primer	en	la	categoria	
de	veterans	majors	de	40	anys–	
Gabriel	Palmer	i	Antoni	Moleón,	
empatats	i	a	36	segons	de	
distància	del	guanyador.
	 S’ha	d’especificar	que	dins	
la	mateixa	carrera	quedaven	
establertes	quatre	categories:	
Masters	majors	de	30	anys,	
Veterans	majors	de	40,	CS-A	i	
Veterans	majors	de	50.	D’aquesta	
darrera	en	Miquel	Sancho	seria	el	
primer	classificat,	i	en	Diego	Ojeda	
en	la	categoria	CS-A.
	 Pel	que	fa	a	representació	de	
corredors	del	poble,	en	Bernat	
Vicente	i	en	Xisco	Barceló	–premi	
local–	serien	els	dos	únics	que	hi	
participarien.

Pujada al Puig Major

L’altre	event	ciclista	que	organitzà	
els	Club	Ciclos	Gomila	va	ser	la	
Pujada	al	Puig	Major,	el	diumenge	
dia	9	de	setembre,	a	la	qual	s’hi	
sumaren	una	trentena	d’aficionats	
(foto	inferior).	

I,	com	és	de	suposar,	no	ens	
podem	oblidar	de	la	tradicional	
Diada	Ciclista	a	Biniagual	que,	
des	de	fa	més	de	25	anys,	el	Club	
organitza	per	Sa	Vermada.	Tot	un	
exemple	del	que	és	una	passejada	
en	bicicleta	en	família.	A	l’especial	
en	color	en	publicam	una	imatge.

e s p o r t s
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XX anys de l’oPEN d’Escacs
“El jugador de Dinamarca, Vang Glud Jakob, quedà primer classificat” 

Organitzat	novament	pel	Club	
d’Escacs	Binissalem	i	disputat	
a	les	instal·lacions	de	l’antiga	
Escola	Graduada,	un	total	de	90	
escaquistes,	procedents	de	fins	
a	17	nacions,	varen	prendre	part	
en	la	vintena	edició	de	l’OPEN	
INTERNACIONAL	“Es	Vermar”.
Una	internacionalitat	marcada	
i	protagonitzada	pels	següents	
països:	Dinamarca,	Alemània,	Xile,	
Rússia,	Latvia,	Ucrània,	Armènia,	
República	Dominicana,	Marroc,	
França,	Israel,	Bèlgica,	Holanda,	
Mèxic,	Brasil,	Mongòlia	i	Espanya.
	 Del	diumenge	dia	30	de	
setembre	al	diumenge	dia	7	
d’octubre,	s’anaren	disputant	les	
partides	enmig	d’un	ambient	de	
silenciosa	emoció,	com	sempre	
caracteritza	a	aquest	esport.
	 D’entre	els	participants,	a	
destacar	la	presència	de	9	
Mestres	Internacionals,	6	Grans	
Mestres	i	altres	6	Mestres	FIDE.

classificació general
La	classificació	general	final	
quedà	encapçalada	pel	Mestre	
Internacional	danès,	Vang	Glud	
Jakob,	jugador	que	fa	uns	mesos	
formà	part	del	club	binissalemer	
en	el	Campionat	d’Espanya	
disputat	a	Sevilla,	on	s’aconseguí	
una	magnífica	segona	posició	que	
permetrà	poder	jugar,	l’any	que	ve,	
a	la	Divisió	d’Honor,	la	màxima.
	 El	guanyador	també	va	rebre	el	
títol	“NORMA	de	Gran	Mestre”.

	 Cal	recordar	que	del	primer	al	
quinzè	classificat	s’adjudicaven	
trofeu	i	un	premi	en	metàlic	que	
anava	dels	1.200	als	100	euros.
Com	a	representant	del	Club	
d’Escacs	Binissalem	millor	
classificat	hi	figura	en	Pedro	
Barceló.	En	total	varen	ser	15	els	
representants	binissalemers	que	
prengueren	part	en	la	competició.

A	l’acte	d’entrega	de	premis,	
el	diumenge	7	d’octubre,	hi	
assistiren	el	Director	General	
d’Esports;	el	president	de	la	
Federació	Balear	d’Escacs;	el	
batle,	Jeroni	Salom;	el	Director	
de	Promoció	Sòciocultural,	
Víctor	Martí;	el	president	del	
Club	d’Escacs	Binissalem,	Josep	
Miquel	Villalonga,	i	el	president	del	
torneig,	Sebastià	Nadal.

El	batle	entregà	el	trofeu	al	campió. classificació General

01:		Vang	Glud	Jakob	(DIN)
02:	Sebastian	Siebrecht	(ALEM)
03:	Castellanos	Rodríguez	(XILE)
04:	Vladimir	Burmakin	(RÚSSIA)
05:	Oleg	Gladyszev	(RÚSSIA)
06:	Viesturs	Meijers	(LAT)
07:	Alexander	Belzky	(UCR)
08:	Ivan	Martínez	(Lleida)
09:	Nikolaj	Mikkelsen	(HOL)
10:	Karen	Movsziszian	(ARM)
11:	Ruslan	Pogorelov	(UCR)
12:	Elizbar	Ubliava	(ESP)
13:	Ramon	Mateo	(REP.	DOM)
14:	Juan	Ramon	Galiana	(ESP)
15:	Ismael	Karim	(MARROC)

El 2n i 3r classificats també són 
Mestres Internacionals

	
classificacions per rangos ELo

 ELo FiDE < 2200
	 1r:	Joan	Trepat
	 2n:	Sebastià	Massanet
	 3r:	Joan	Planas

 ELo FiDE < 2000
	 1r:	Xisco	Garcia	(Binissalem)
	 2n:	J.L.	Garcia
	 3r:	J.L.	Oliver

classificació local
	 1r:	Pedro	Barceló
	 2n:	Pedro	Mascaró
	 3r:	Cristòfol	Pons

Altres classificacions
	 1r	Juvenil:	Jordi	Damians
	 1r	sub-16:	Salvador	Castell
	 1r	sub-14:	Julio	Sánchez
	 1r	fèmina:	Mariana	Fonseca			
	 	 	 									(BRASIL)
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C/ Germanies, 15 B 1r B
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PREMIS i REGALS
Amb	els	números	dels	tiquets	es	sortejaran	fins	
a	14	premis.	Són	aquests:

·	Dos	vals	de	10	euros	per	comprar	a	les	carnis-
series	Ca	na	Gori	i	Can	Puig.

·	Dos	vals	de	10	euros	per	comprar	a	la	botiga	
Can	Tronxo.

·	Dos	vals	de	10	euros	per	comprar	al	Forn	Nou	i	
a	la	pastisseria	Dolç	i	Salat.

·	Un	sopar	per	a	dues	persones	al	restaurant	Ca	
n’Arabí.

·	Un	sopar	per	a	dues	persones	al	restaurant	Ca	
s’Hereu.

·	Un	sopar	per	a	dues	persones	al	restaurant	Es	
Singló.

·	Una	estància	per	a	dues	persones	en	un	hotel	
de	Mallorca,	durant	un	cap	de	setmana,	obsequi	
de	Viatges	Massanella.

Dinar d’Arròs 
amb Salseta

Diumenge	28	d’octubre	a	ca	n’Arabí

Venda	de	tiquets	a	l’Ajuntament	fins	
dijous	dia	25	d’octubre.	Preu:	4	euros

caça
Tirada local a Sa Vinyota

El	diumenge	dia	16	de	setembre,	als	terrenys	de	
Sa	Vinyota,	la	Societat	de	Caçadors	de	Binissalem	
organitzà	dues	tirades,	una	local,	que	va	tenir	com	
a	primer	i	segon	classificats	a	José	Mariscal	i	
Francisco	Pérez;	i	una	tirada	a	nivell	general,	en	la	
qual	hi	podia	prendre	part	tothom	qui	volgués.

Cal	destacar	que	la	
tirada	local	comptà	
amb	una	trentena	
de	participants,	
entre	els	quals	hi	
havia,	na	Maria	
Magdalena	Mateu	
Ramis	(foto),	la	
primera	al·lota	que	
ha	pres	part	en	una	
tirada	a	Binissalem.

Pel	que	fa	a	la	
general,	un	total	
de	100	aficionats	
s’animaren	a	
participar-hi,	i	al	
final,	tots	varen	ser	
obsequiats	amb	un	
trofeu.
L’acte	comptà	amb	
la	col·laboració	de	
l’Ajuntament.

e s p o r t s
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Tennis
A la fi, noves pistes
El	dijous	27	de	setembre	varen	ser	
inaugurades	les	tres	noves	pistes	
de	tennis	al	poliesportiu	municipal.
	 Aquesta	era	una	vella	
reivindicació	del	Tennis	Club	i	de	
molts	d’aficionats	a	aquest	esport.
	 Després	de	moltes	peticions	
i	queixes,	les	obres	de	les	noves	
tres	pistes	s’iniciaren	cap	a	finals	
del	2006	i	ara	ja	se’n	pot	fer	ús.	
	 A	l’acte	hi	assistiren	el	batle,	
Jeroni	Salom,	alguns	regidors,	
autoritats	del	Consell	de	Mallorca	
i	Luciano	Gutiérrez,	gerent	de	la	
Federació	Balear	de	Tennis.	
	 Luciano	Gutiérrez,	es	va	
mostrar	molt	satisfet	de	veure	lo	
bé	que	havien	quedat	les	pistes	
i	el	material	emprat	per	fer-les,	
donant	l’enhorabona	al	club	i	a	
l’Ajuntament,	i	explicant	que	el	
Tennis	Club	Binissalem	serà	el	
club	de	referència	des	Raiguer	per	
a	la	Federació	Balear	de	Tennis,	
que	ja	està	organitzant	un	
campionat	Insular	o	Balear	per	a	
aquest	any	que	ve	al	club.

Per	la	seva	part,	el	Tennis	Club	
agraí	al	batle,	Jeroni	Salom,	totes	
les	gestions	que	va	fer	abans	de	
ser	batle	i	les	que	ha	fet	fins	ara	
per	aconseguir	les	pistes	que	avui	
poden	disfrutar	tots	els	tennistes	
del	poble.	També	donà	
l’enhorabona	a	José	Fernández,	
regidor	d’urbanisme,	per	la	
manera	i	efectivitat	en	què	s’han	
duit	a	terme	aquestes	obres.

Open Vermada
Una	vegada	acabats	els	
parlaments,	es	procedí	a	l’entrega	
de	premis	per	als	guanyadors	de	
l’OPEN	VERMADA,	que	enguany	
ha	comptat	amb	un	total	de	45	
participants,	d’entre	els	quals	
quedaren	com	a	campions	
de	dobles	la	parella	formada	
per	Toni	Pons	i	Andreu	Bestard,	
després	de	vèncer,	el	25	de	
setembre,	a	la	parella	de	Palma,	

Ivan	Rodríguez	i	Toni	Crespo.
	 El	dia	següent	es	va	jugar	
la	final	d’individuals,	on	Ivan	
Rodríguez	s’imposà	a	Sebastià	
Ribas,	en	una	partida	molt	
disputada	a	tres	sets.

	 Conclosa	l’entrega	de	premis,	
uns	quants	alumnes	del	Centre	
de	Tecnificació	de	Balears	i	de	
l’Escola	de	Tennis	local	estrenaren	
les	instal·lacions	amb	una	partida.

Els	tennistes	premiats,	a	les	noves	pistes	recent	inaugurades.

e s p o r t s
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Joan	Josep	Amengual	i	Reus,	14
Binissalem

telf. 971 51 23 97

·	Manicures	/	Pedicures
·	Tractaments	facials
·	Tractaments	corporals
·	Aparatologia	de	darrera	generació
·	Dermoabrasió
·	Fotodepilació
·	Depilació	elèctrica
·	Productes	dermocosmètics
·	Solàrium
·	Maquillatges	de	festa	i	núvia
·	Micropigmentació
·	Xocolateràpia	i	aromateràpia;	etc.

María	del	Carmen	i	Verónica



El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	en	...

Sion Pol

El seu nom comença per J

Té menys de 36 anys

És rossa

Té un germà major

El seu primer llinatge comença per S

salut:	Petit	dolor	muscular.	Se	
llevarà	amb	un	poc	de	pomada.
amor:	Petita	complicació	de	
parella.	Parla	amb	ella.
petit	consell:	No	t’enfadis	tan	aviat.	
Pensa	les	coses	que	has	de	dir.

	
salut:	Veim	una	petita	inflamació	
de	boca.	Antiinflamotori.
amor:	De	moment	va	bé	però	no	
abaixis	la	guàrdia.
petit	consell:	Escoltar	consells	de	
vegades	és	bo	i	saludable.

salut:	Veim	una	petita	crisi	de	
nirvis,	es	curaran	aviat,	no	és	greu.
amor:	L’amor	està	un	poquet	
abandonat,	cuida’l	més.
petit	consell:	No	corris	tan	aviat,	
no	per	això	arribaràs	abans.

salut:	Tendràs	una	petita	etapa	de	
diarrea,	sense	més	complicacions.
amor:	Viu	la	vida	amb	passió	i	
vitalitat.	No	t’emboliquis	en	parella.
petit	consell:	No	vulguis	abraçar	
tantes	coses	al	mateix	temps.

salut:	Estàs	fort	de	salut,	però	
l’ànim	el	tens	un	poc	baix.
amor:	Ets	el	més	fidel	dels	signes.	
No	te	desbaratis.
petit	consell:	Camina	bé	per	
damunt	terra,	amb	precaucions.

salut:	Fes	treballar	als	ronyons.	
Dóna’ls	bastant	aigua	amb	dejuni.
amor:	No	te	fiquis	dins	aquesta	
relació	que	tu	ja	saps.
petit	consell:	No	xerris	tu	primer,	
deixa	que	els	altres	s’expliquin.

salut:	Elimina	l’alcohol	i	la	grassa,	
sinó,	pots	tenir	problemes	greus.
amor:	Xerra	en	privat	amb	la	teva	
parella	del	que	ja	saps.	
petit	consell:	Fes	les	coses	bé	i	
mai	seràs	mal	mirat.

salut:	Estàs	fet	una	armadura,	
gaudeix	de	la	vida.	Bona	salut!
amor:	Tens	sexualitat	sobrada.	
Afluixa	un	poc	per	favor.	
petit	consell:	No	siguis	tan	confiat,	
de	vegades	es	pot	travelar.

salut:	Veim	dolors	musculars.	
Reposa	i	utilitza	bon	calçat.
amor:	No	t’agrada	estar	fermat,	
però	no	saps	estar	tota	sol/a.
petit	consell:	Gaudeix	de	tot	el	que	
t’agrada	però	amb	moderació.

salut:	No	tens	la	lluna	a	favor	teu.	
No	agafis	el	cotxe	aquest	mes.
amor:	És	hora	d’aclarir	coses	amb	
la	parella,	però	sense	discusions.
petit	consell:	No	deixis	escapar	les	
oportunitats	que	se’t	presenten.

salut:	Fa	estona	que	no	et	fas	cap	
revisió	general.	Ves-hi.
amor:	Estàs	de	sort.	La	relació	va	
vent	a	favor,	sense	canvis.
petit	consell:	En	començar	una	
feina	no	la	deixis	sense	acabar.

salut:	Estàs	un	poquet	baix	de	
vitamines.	Carrega	el	cos	d’elles.
amor:	No	empris	agressivitat	amb	
la	parella.	Tens	les	de	perdre.
petit	consell:	No	avancis	mai	els	
esdeveniments.	Ja	fan	el	seu	camí.

o c i
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presentació de les festes
Dijous 13 de setembre

Vermadores i Vermadors 2007

El Vermador Miquel Antoni, amb els seus pares La Vermadora Maria Victòria, amb els seus pares i germà

La presentació de les Festes als 
mitjans de comunicació, l’acte 

elegant de Sa Vermada
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La presentació de les Festes des Vermar 2007 
als mitjans de comunicació, es dugué a terme a 

l’antiga casa de Can Pep Perico.
Com sempre, molts periodistes de diferents mitjans 

i gent de la Cultura es reuniren per a l’ocasió. 
Tampoc no hi faltaren els vinaters del poble

presentació de les festes
Dijous 13 de setembre

La Vermadora Major, acompanyada de sa padrinaLa Vermadora Maria del Mar, amb els seus germans
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benvingudes siguin ses festes!
Divendres 21 de setembre

El Tall ballà en diferents llocs, com a davant Novell

Per segon any, la Benvinguda 
a les Festes, amb ballades i 

moscatell per a tothom

Ballada davant la Plaça de l’Església Acompanyament de les autoritats

Imposició de Bandes a les noves Vermadores Sor Margalida Moyà pronuncià el pregó de Festes

El Tall recorregué els carrers 
del poble, oferint ballades en 

diferents llocs.
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Viii batalla de raïm
Dissabte 22 de setembre

Començament apoteòsic!

Final de batallaBatalla de most!

Cap al camp de batalla

Per a la batalla d’enguany es portaren 4.000 quilos de raïm.

Per a la batalla d’enguany, 
en el solar de davant l’Institut, es 
disposà de 4.000 quilos de raïm
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viii festa dels trepitjadors
Dissabte 22 de setembre

Al final, la pluja desbaratà la festa

Sabates de pell“xuquins” i sabates esportives Sabates cordades

1.500 Trepitjadors dinaren de fideuà, a la plaça.

Fins a 1.500 Trepitjadors es 
col·locaren a la plaça, peu davall 

taula, per menjar fideuà
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ix concurs de trepitjar raïm
Diumenge 23 de setembre

A pesar de la brusca no quedaren sense festa, no!

L’esperada sortida del most, sempre emocionant! 

Enguany, degut a la pluja, 
el Concurs s’hagué de traslladar 

al parc de Sa Rectoria
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ix concurs de trepitjar raïm
Diumenge 23 de setembre

Els vermadors del raïm de Sa Trepitjada

Tot i la pluja i els inconvenients d’haver de traslladar 
i d’improvisar el Concurs al parc de Sa Rectoria, els 

binissalemers donaren una lliçó del que és fer festa, ja que 
dels 30 grups que hi havia inscrits no en va faltar ni un. 

A TOTS, MOLTES, MOLTES GRÀCIES!

L’any que ve, aquest grup farà deu anys que participa en el 
Concurs. Varen ser els primers que anaren vestits de TrepitjadorsIB3 va retransmetre Sa Trepitjada

No es feren enrera, i amb la pluja, 
més que una Trepitjada, va ser una 

lliçó del que és fer festa!



Vermada 2007

1

3

2

guanyadors de sa trepitjada

Enguany, de part de l’associació 
Arròs amb Salseta, sí que tot han 
de ser agraïments. Sobretot pel 
fet d’haver hagut d’improvisar 
Sa Trepitjada dins el Parc de Sa 
Rectoria, degut a la pluja. 
 Ja és ben hora planificar, de 
cara a l’any que ve, la possibilitat 
real o la realitat possible, que el 
poble disposi d’un lloc cobert on 
poder celebrar actes festius.

Volem començar agraint 
als 120 trepitjadors 
i trepitjadores, protagonistes 
d’aquest IX Concurs, el fet que 
cap d’ells faltàs a la cita, tot i 
haver hagut d’agafar un bon xop.
 Agraïm també a l’Ajuntament 
que ens cedís aquest espai per 
poder celebrar-lo, i més sabent 
que feia poc l’havien pintat. I a la 
brigada municipal, per la tasca 

que els deguérem deixar de 
netejar-lo.
Agraïments també per als dos 
missatges, Toni Llabrés i Toni 
Ramis; per als vermadors que 
anaren a vermar els 1.280 quilos 
de raim a sa vinya Es Pla, el 
dissabte matí dia 22; per als 
Vins Dilluns, que hagueren de fer 
maniobres per instal·lar-se al lloc; 
per a tota la gent que ens ajudà 
en l’organització. I com no, per 
als patrocinadors: Ajuntament 
i Consell de Mallorca. A TOTS, 
MOLTES, MOLTES GRÀCIES.

Aida Pascual, Immaculada Abraham, Margalida Llabrés i 
Luciana Llabrés. (2,34 litres)

Maria Esperança Campos, Esther Alcaraz, Catalina Perelló i 
Aina Cristina Pujadas. (2,40 litres)

Aina Maria Guardiola, Cati Comas, Mireia Pol i Margalida Perelló. 
(2,25 litres)

Lluís Buendía, Gaspar Ramis, Llorenç Barceló i Joan Carles 
Torrens (10,5 litres); amb la regidora, Dionisos i la seva Ménade.

joves de 12 a 15 anys majors de 16 anys

Joan Miquel Campaner, Maria González, Miquel Villalonga i 
Maria del Mar Villalonga (6,35 litres).

Miquel Seguí, Hugo Arévalo, Toni Torrens i Oli Arévalo 
(5,85 litres).
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xxvi fideuada a ca n’arabí
Dijous 27 de setembre

Alguna empresària de Binissalem també ballà a Sa Fideuada

240 quilos de fideus. Quasi res...

Com és costum, les autoritats serviren els plats

IB3 va retransmetre Sa Fideuada

6.000 peus davall taula
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sopars a la fresca
Divendres 28 de setembre

Carrer Borja Moll

Carrer Concepció Carrer Sor Francisca Nicolau Bover

Els xeremiers animaren, encara més, l’ambient!

Carrer Sant Antoni

Carrer des Fang

Hi havia carrers que oferien 
una imatge de postal, 

digna d’admirar
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sopars a la fresca
Divendres 28 de setembre

Un meló de 12 quilos protagonista del sopar al carrer Borja Moll

Carrer des Pontarró

Els futbolistes del Mallorca: Moyà, Pereyra, Jonàs i Tuni.

Carrer Bonaire

Equip de cuina del carrer Francesc Mascaró

Carrer des Fang

Cuiners del carrer Concepció
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sopars a la fresca
Divendres 28 de setembre

Carrer del Canonge Barceló

Carrer Alaró Carrer Goleta

Carrer Garriga

Equip de cuina del carrer Alaró Carrer Bonaire

Carrer Selva
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sopars a la fresca
Divendres 28 de setembre

Carrer des Fang

Carrer Borja Moll (zona des Rasquell)

Carrer Camilo José Cela

Carrer Aurora Carrer Rubines

El carrer Bonaire, molt ben enllumenat

El poble quedà impregnat d’un 
ambient càlid, de festa, de vi, de 
conversa i del so de xeremies
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desfilada de carrosses
Dissabte 29 de setembre

Super Vermar L’euro solidari també va ser tema de carrossa

El Night Club de Sa Vermada, idò! Super Vermadora

Carrosses en família

63 carrosses recorregueren els 
carrers del poble enmig d’un 

ambient de molta bauxa

Cleoparra. 1r premi en categoria original
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desfilada de carrosses
Dissabte 29 de setembre

i la mòmia... ni se bategava

El primer gra de raïm

Crítiques al nou recorregut
Tot i que les carrosses han baixat el seu nivell, no sembla que 
la solució sigui fer-les sortir des del polígon i privar-les de 
passar, dues vegades, per la plaça només perquè a la segona 
volta hi hagi carrosses que “van així com van”.

Basta pensar quants d’anys s’ha fet així i si s’ha vist mai que la 
plaça no estigués estibada de públic.

A més, del polígon al poble hi ha massa distància.
El nou recorregut no agradà a la majoria de carrossers. Fins i 
tot molts demanen que es torni al de sempre.

Per altra part, la zona del polígon sí que podria servir per 
finalitzar la desfilada i depositar-hi allà les deixalles.

   Premis en categoria Tradicional
  Sa Fira de Sa Pedra (33 vots)
  Es petits comerços de Sa Vermada (30 vots)
  Elaboram el vi (11 vots)
   Premis en categoria Original
  Cleoparra (25 vots)
  Bini-Western (17 vots)
  De la Pipa de la Pau a n’es vi de Sa Vermada (9 vots)
   Premis en categoria Juvenil
  Després d’anar a vermar ... a brodar (34 vots)
  Sa cuina de ses padrines (24 vots)
  Banderes al balcó (21 vots)

Després d’anar a vermar, ses mans ben netes i a brodar. 1r premi juvenil

Temps de vermar, temps de biodièsel

Tot i que sempre hi ha carrosses 
originals, d’aquestes la desfilada 

n’ha de menester moltes més
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iv fira des vi
Diumenge 30 de setembre

Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125

Un total de 10 cellers de la D.O. Binissalem participaren 
en la IV edició de la Fira des Vi:
Antoni Nadal (Binissalem), José Luis Ferrer 
(Binissalem), Jaume de Puntiró (Santa Maria), Vins 
Nadal (Binissalem), Macià Batle (Santa Maria), Vinyes 
i Vins ca sa Padrina (Sencelles), Vinya Taujana (Santa 
Eugènia), Vinícola Biniagual, Ramanyà (Santa Maria) i 
Sebastià Pastor Sureda (Santa Maria).

 Oferint a tastar les seves darreres novetats i també 
els vins de sempre, aquests deu cellers aconseguiren 
atreure, al parc de Sa Rectoria, més de 2.000 persones, 
d’entre les quals moltes d’elles eren turistes –com 
sempre, uns grans clients dels nostres productes 
vitivinícoles– però també es notà enguany, a diferència 
d’altres edicions, una més nombrosa presència de gent 
del poble, sobretot de joves, un col·lectiu que, a poc a 
poc, s’acosta al món del vi i el seu entorn.
 I és que, pel mòdic preu de tan sols 4 euros, poder 
tastar prop d’una trentena de vins no és pagat per riure!

Organitzada per l’Agrupació de Fires i Festes; 
patrocinada per l’Ajuntament, la D.O., el Govern 
de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, i amb 
la col·laboració de Es Jardí, plantes i flors; Quely; 
Colonya, Caixa de Pollença; Restaurant ca n’Arabí; 
Di7 Comunicació i Màrqueting i Gràfiques Rubines, 
la Fira va ser inaugurada el dissabte 29 i romangué 
oberta el diumenge dia 30, matí i capvespre, a manera 
de cloenda d’una XLIII Festa des Vermar on el vi és el 
protagonista i així es demostra.
 La bona acollida dels cursets i els tasts de vins, que 
cada any són inclosos al programa de festes, són clars 
exemples de l’interès que hi ha pel vi.

Els vins de Son Roig
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iv fira des vi
Diumenge 30 de setembre

El celler José Luis Ferrer

Molts de joves passaren per la Fira a tastar vi

El vi... entre velles amistats

Sa nostra Fira des Vi
vi mos convida a tastar,
i entre amics i benestar 

a sa festa posam fi
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mes coses de la festa

Els glosadors premiats en el XI Concurs de Gloses. Homenatge a la vellesa (23-09-07)

Unes 60 persones participaren al Tast de Vins d’arrel de Mallorca, 
organitzat per la Confraria dels Enofles, a Can Gelabert (24-09-07)

La Volta Ciclista a Biniagual, com sempre multitudinària.

Sempre hi ha un moment per tastar el vi de les bótes

Tot i que sempre és animada, la ballada d’enguany va tenir una 
nota molt trista: la mort del cantant, Toni Roig, d’Al-Mayurqa, 
grup que havia de venir a cantar

Empresaris a la Fira des Vermar, a l’Escola Graduada
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	 	 	 Diumenge	dia	28	d’octubre,	a	ca	n’Arabí

	 	 	 Dinar	d’Arròs	amb	Salseta

Organitza: associació de la Tercera Edat i 
associació Arròs amb Salseta

Col·labora: Ajuntament de Binissalem

Venda de tiquets a l’Ajuntament fins dijous dia 25 d’octubre

Menú: Arròs amb Salseta, ensaïmada, vi i sangria. Preu: 4 euros. 

Cadascú ha de dur la seva taula, cadira, plat... 

A les 14 hores se serviran els plats.

Sempre hi ha gent que, 
el diumenge, també es 
vesteix a l’antiga
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ofrena del most novell
Diumenge 30 de setembre

Les autoritats, camí de l’Església El batle entregà els donatius solidaris a les associacions

Les Vermadores i els Vermadors, durant l’acte d’Ofrena

El Tall de Vermadors convidà al 
grup català, l’Esbart Dansaire del 

Mollet, i agradà molt


