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“El millor favar 
és el sembrat 

pel Pilar”

Octubre
’07

Tendrem o no tendrem... Escola nova?

Recollida selectiva: canvis i nous horaris

Un Arròs amb Salseta molt bo, molt bo...



Catalina Isern Sureda, qui el passat 13 d’octubre celebrà els seus 100 anys.
La imatge correspon a la dècada dels anys trenta.
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“Jimmy”
Escola Nova 

S
i	aquest	2008	no	comencen	les	obres	de	la	tan	
necessària	Escola	Nova	de	Primària,	els	alumnes	
que	l’any	que	ve	cursin	estudis	a	Nostra	Senyora	de	
Robines	passaran	a	la	història	pel	fet	d’haver	rebut	
una	educació	i	ensenyament	en	unes	condicions	
inaguantables.

Tal	vegada	hi	haurà	qui	pensi	que	les	declaracions	fetes	a	la	
premsa,	per	part	del	regidor	d’Esquerra-Independents,	puguin	
semblar	alarmistes,	però	ben	aviat	se	sabrà	si	hi	ha	una	partida	
pressupostària	destinada	al	nou	col·legi	de	Binissalem.
De	no	ser	així,	potser	fins	i	tot	s’hauran	d’agrair	aquestes	
declaracions.	Potser	fins	i	tot	rectifiquin,	des	de	la	Conselleria.	Tan	de	
bo.	
Perquè	la	veritat	és	que	el	2006	ja	es	digué	des	del	Govern	Balear,	
que	l’Escola	començaria	a	construir-se	dins	el	2007.	I	res.
De	promeses	anam	servits.	No	n’hem	de	menester	més.	
Si	per	una	part	estàvem	cansats	de	veure	grúes	i	màquines	
excavadores	construint	i	urbanitzant,	mira	per	on	que	ara	en	tornam	
a	tenir	ganes.	Però	aquesta	vegada	que	sigui	per	construir	allò	que	
el	poble	tant	precisa:	una	Escola	Nova	de	Primària.
El	Consell	Escolar	Municipal	té,	a	partir	d’ara,	dos	mesos	de	molta	
tasca	i	SEGUIMENT.

e d i t o r i a l

Maleït fibló (04-10-07)

Ningú	en	el	món	es	pot	salvar
d’un	desastre	natural,

i	a	Binissalem	van	arribar
ses	conseqüències	des	temporal.

Vengué	en	forma	de	ventada,
per	tot	va	fer	molt	de	mal,

mai	havia	vist	res	igual
que	tengués	tanta	durada.

No	féu	tant	com	a	Ciutat
però	bé	que	ens	va	bastar,

ara	sols	manca	arreglar
lo	que	el	fibló	ha	espenyat.

Que	mai	més	torni	a	venir
cap	casta	de	temporal,

així	no	hi	haurà	cap	mal,
que	no	ho	tornem	sentir	a	dir.
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SuccessosLA	NOSTRA	
poblAció	

SETEMbRE i ocTubRE
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Naixements
Jan	Salla	Miquel	(06-10-07)
Aitana	Rodríguez	Maestre	(06-10-07)
Mateu	Prats	Pons	(11-10-07)
Antonio	de	Padua	Tugores	Las	
(14-10-07)
Margalida	Pérez	Llabrés	(16-10-07)
Andreu	Ramis	Moyà	(20-10-07)
Margalida	Salas	Balaguer	(25-10-07)
Laia	Seguí	Borràs	(23-10-07)
Francisca	M.	Matas	Bibiloni	(29-10-07)

Noces
Ginés	Sánchez	Navarro	i
Antònia	Díaz	Palmer	(08-09-07)
Antonio	Larrey	Albero	i	
Margalida	Segura	Quintana	(06-10-07)
Cassidy	Obiku	i	Irene	Siaka	(08-10-07)
Joaquín	Mateos	Membrives	i
Nadege	Clara	Ngo	Minyem	(10-10-07)
Caésar	Guobadia	i	
Margalida	Lladó	Morro	(13-10-07)
Joaquín	Gabarri	Navarro	i	María	del	
Carmen	Martínez	Valero	(19-10-07)
José	María	Gabarri	Navarro	i	
Dolores	Villena	Fernández	(19-10-07)
Jesús	Galán	Mas	i
Margalida	Morro	Rosselló	(20-10-07)
Antoni	Sastre	Pascual	i
Mariana	Marquès	Munar	(27-10-07)
Pedro	Luis	Moyà	Gomila	i	
Maria	de	Lluch	Juan	Alba	(27-10-07)

Defuncions
Andreu	Vidal	Moyà	(07-10-07)
Antònia	Sans	Roca	(01-11-07)

Dades	extretes	del	Registre	Municipal	
de	l’Ajuntament	de	Binissalem	el	
dissabte	dia	3	de	novembre	de	2007.

08-10-07.	Obert	un	informe a 
Fiscalia de Menors	després	
que	dos	joves	d’Inca	(menors	
d’edat),	desobeïssin	als	agents	
de	l’autoritat	durant	un	control	
policial,	negant-se	a	mostrar	la	
seva	documentació	i	la	de	la	
motocicleta	que	conduïen.
Un	dels	menors	amenaçà	a	un	
agent	insinuant	que,	quan	no	anàs	
d’uniforme,	n’hi farien qualcuna.

10-10-07.	Furt d’una llibreta 
bancària	i	de	les	claus	de	la	casa	
de	dins	un	domicili	del	carrer	Fang.
	 Segons	fonts	policials,	el	lladre	
es	va	fer	passar	per	un	tècnic	de	
Repsol	Butano,	i	quan	va	ser	dins	
la	casa,	fingint	que	estava	reparant	
la	instal·lació,	demanà	a	la	madona	
un	tassó	d’aigua.	Quan	aquesta	
tornà,	el	tècnic	li	digué	que	tot	ja	
estava	en	regla	i	que	se	n’anava.
Poc	després	la	dona	s’adonà	que	li	
faltava	la	llibreta	i	les	claus.
	 La	Policia	Local	informa	que	
aquest	no	és	el	primer	cas	de	furt	
per	part	d’un	individu	que	es	fa	
passar	per	tècnic	de	reparacions.	I	
recomana	a	la	gent	que	s’asseguri	
tot	el	que	pugui,	demanant	
identificació,	documentació,	etc.,	
per	tal	d’evitar	problemes.

10-10-07.	Dos	agents	de	la	Policia	
Local	hagueren	de	recollir	a	un	
jove,	en	el	carrer	Sant	Sebastià,	
perquè	es	trobava	molt	alterat	a	
causa	del	consum de drogues.
El	jove	hagué	de	ser	traslladat	a	
l’hospital	d’Inca.

24-10-07.	Requerida la presència 
policial	per	part	d’una	dona,	
en	una	finca	de	la	zona	de	so	
n’Agulló,	perquè	no	podia	sortir	
de	ca	seva	degut	a	que	el	ca	del	
veïnat	havia	entrat	dins	el	seu	solar	
i	l’impedia	sortir.

29-10-07.	Furt d’un mòbil	de	
l’interior	d’un	vehicle	al	carrer	
Sa	Mostra.	La	jove	denunciant	té	
sospites	d’un	jove	que	es	trobava	
entre	el	seu	grup.

30-10-07.	Després	d’una	acció	
conjunta	entre	la	Guàrdia	Civil	i	la	
Policia	Local,	un	home	del	poble	va	
ser	identificat	com	el	pressumpte	
autor de robatoris	a	dins	uns	
quants	cotxes	a	Selva	i	Moscari.

01-11-07.	Presenten	4	denúncies	
per	danys a quatre cotxes	
ocasionats	per	un	vehicle	marca	
Toyota, color vermell,	mentre	
estaven	estacionats	a	la	zona	de	la	
Plaça	de	l’Església.
El	conductor	es	donà	a	la	fuga.		
	 La	Policia	demana	col·laboració	
als	ciutadans,	com	aportar	alguna	
altra	dada	que	pugui	facilitar	la	
identificació	de	l’autor.

02-11-07.	Roben el motor	
d’obertura	automàtica	de	la	barrera	
d’una	finca	del	camí	de	Biniali.

Accidents
10-10-07.	Colisió	al	creuer	Catedr.	
Bartomeu	Oliver-Sa	Coma,	entre	
un	turisme	i	un	camió,	després	que	
aquest	darrer	no	cedís	el	pas	al	
cotxe	que	circulava	per	Sa	Coma.



	 OCTUBRE	2007	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

problemes 
d’inundacions
Quan	ha	passat	un	mes	i	una	
setmana	d’ençà	d’aquell	temporal	
desastrós,	del	dijous	4	d’octubre,	
en	què	la	capital	de	les	Illes	va	
ser	la	zona	més	afectada	de	la	
Comunitat,	alguns	veïnats	del	
poble	tampoc	no	se’n	poden	
oblidar	fàcilment.
	 Hi	hagué	zones	de	Binissalem	
on	les	inundacions	i	destrosses	
foren	més	que	considerables.
	 És	el	cas	de	la	veïna	del	carrer	
des	Pontarró,	Antònia	Campins,	
qui	durant	la	tempesta	es	trobava	
a	ca	seva	amb	la	seva	filla,	na	
Sara.
Tot	d’una	que	varen	veure	la	forta	
arruixada	que	queia,	baixaren	al	
soterrani	per	intentar	salvaguardar	
moltes	de	les	coses	que	allà	hi	
tenen	emmagatzemades,	com	
eines	o	fins	i	tot	queviures,	ja	que	
fan	usar	aquesta	part	de	la	casa	
com	a	rebost	per	la	frescor	que	hi	
ha.	Però	no	hi	varen	ser	a	temps.
	 Amb	els	15	minuts	que	va	
ploure,	tots	els	baixos	estaven	
inundats.	I	a	la	part	de	dalt	de	la	
casa	l’aigua	els	arribava	fins	als	
genolls.
	 D’altres	veïnats	d’aquesta	
zona	també	patiren	de	valent	les	
conseqüències.	Fins	i	tot,	quan	
dues	setmanes	després	tornà	a	
ploure	amb	una	certa	intensitat,	
alguns	dels	locals	del	carrer	
Guillem	Martí	s’ompliren	d’aigua	

en	un	tres	i	no	res.
I	és	que	en	aquest	punt	del	poble	
en	concret,	hi	ha	un	problema	
greu	de	recollida	de	pluvials.
Molts	recordaran	que	abans	
d’urbanitzar-se	la	zona	des	
Rasquell,	existia	una	síquia	que	
recollia	gran	part	de	les	aigües	
procedents	del	carrer	des	Reg,	
des	Pontarró	i	de	Sa	Coma.	Però	
quan	es	construí	la	voravia	es	
tapà	i	sembla	que	el	clavegueram	
que	hi	ha	fet,	just	en	caure	unes	
pluges	un	poc	intenses,	no	dóna	
a	l’abast.	Els	veïnats	demanen	una	
solució,	ja	que	s’acosta	l’hivern	i	
novament	les	pluges.
Quan	comença	a	ploure	no	els	
queda	més	remei	que	aixecar	els	
reixats	del	clavegueram	per	tal	de	
donar	una	major	sortida	a	l’aigua,	
però	això,	tot	i	que	més	de	dues	
vegades	no	resulta	suficient,	al	
mateix	temps	suposa	un	perill	per	
a	la	gent	que	en	aquells	moments	
pugui	ser	al	carrer,	tant	a	peu	com	
en	vehicle.

Nova fase de pluvials
Des	de	l’Ajuntament	s’informa	
que		hi	ha	previst	iniciar	una	nova	
fase	de	pluvials,	dins	la	qual	hi	
ha	inclòs	el	carrer	des	Pontarró.	
L’objectiu	d’aquestes	obres	és	
dotar	d’un	millor	drenatge	a	
aquesta	zona	tan	castigada	per	
les	fortes	pluges.

Antònia	Campins,	amb	la	seva	filla	Sara	Moreno.

A	la	imatge,	els	carrers	Guillem	Martí	i	Sa	Coma	totalment	inundats.	

“Amb 15 minuts tots els 
baixos estaven inundats. 
I a la part de dalt de la 

casa l’aigua els arribava 
fins als genolls”

“Abans d’urbanitzar-
se, una síquia recollia 

gran part de les aigües 
procedents del carrer 

des Reg i des Pontarró”

l o c a l
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EScolA NoVA
“Preocupació a la Comunitat Educativa perquè la construcció del nou Col·legi 

de Primària no figura als pressuposts de la Comunitat Autònoma de 2008”

Una	notícia	publicada	als	diaris	
ha	fet	saltà	l’alarma	sobre	la	Nova	
Escola	de	Primària.
El	dijous	dia	1	de	novembre,	el	
regidor	d’Esquerra-Independents,	
Josep	Martí,	expressava	a	la	
premsa	la	seva	indignació	després	
d’informar-se,	i	posteriorment	
confirmar-li	el	mateix	Gerent	de	
l’IBISEC,	sr.	Francisco	Fernández,	
que	la	construcció	del	nou	
Col·legi	Públic	no	figurava	en	
els	pressuposts	de	la	Comunitat	
Autònoma	de	2008.
	 Això	passava	només	30	dies	
després	que	s’hagués	mantengut	
una	reunió	amb	la	Cap	del	
Servei	de	Centres	Educatius,	la	

sra.	Margalida	Moll,	el	dimarts	
2	d’octubre.	Reunió	a	la	que	hi	
assistiren	el	batle,	Jeroni	Salom;	
el	regidor	del	PSM,	Bartomeu	
Abrines;	la	membre	de	l’APIMA,	
Joana	Artigues	i	Josep	Martí,	
d’Esquerra.

Manca de compromís?
Segons	afirma	Martí,	la	sra.	
Moll	es	va	comprometre	amb	
la	construcció	d’aquest	Centre	
el	2008,	així	com	també	
es	comprometé	a	enviar,	a	
l’Ajuntament,	una	acta	d’aquella	
reunió.	Un	mes	després,	la	carta	
no	ha	arribat.
Tot	això	no	ha	fet	més	que	

augmentar	la	desconfiança	a	
l’entorn	de	la	Comunitat	Educativa.	
Cal	recordar	que	l’Escola	s’havia	
de	començar	a	construir	aquest	
2007	i	no	ha	estat	així.

El	dilluns	dia	5	de	novembre	
la	Sala	de	Plens	era	plena	fins	
a	la	bandera.	Plena	de	pares	
i	mares	que	es	manifestaren,	
portant	pancartes	on	es	podia	
llegir:	“Polítics feis feina junts 
per a la Nova Escola”,	exigint	la	
màxima	atenció	i	pressió	cap	a	la	
Conselleria	d’Educació,	perquè	
l’Escola	comenci	a	construir-se	
dins	els	primers	mesos	de	2008.
	 El	batle,	Jeroni	Salom,	explicà	
durant	el	ple	que	la	sra.	Margalida	
Moll	li	havia	telefonat	el	divendres	
2	de	novembre	sorpresa	per	les	
declaracions	que	havia	llegit	
a	la	premsa,	i	ratificant	el	seu	
compromís	amb	la	construcció	del		
Centre	Educatiu.

Mocions d’urgència
En	aquella	sessió	plenària	varen	
ser	presentades	dues	mocions	
d’urgència	per	part	d’Esquerra-
Independents.
La	primera,	proposava	que	tots	
els	partits	treballasin	JUNTS	
fent	tot	el	possible	perquè	als	
pressuposts	de	la	Comunitat	
Autònoma	hi	figuri,	ben	detallada,	
una	partida	pressupostària	per	a	
la	construcció	de	la	Nova	Escola	

de	Primària	de	Binissalem.
	 La	segona	moció	proposava	
la	creació	del	Consell	Escolar	
Municipal,	amb	el	qual	es	farà	un	
seguiment	per	tal	d’assegurar-se	
la	construcció	del	col·legi.
	 Aquest	Consell	Escolar	
estarà	format	per	onze	persones:	
un	membre	de	cada	partit,	2	
de	l’APIMA,	2	membres	del	
Professorat,	un	membre	de	la	
Directiva	de	l’Escola	i	un	membre	
de	la	Conselleria	d’Educació.
	 Les	dues	mocions	varen	ser	
aprovades	per	unanimitat.

No més temps
Està	claríssim	que	Nostra	
Senyora	de	Robines	no	podrà	
aguantar	molt	més	temps	amb	les	
condicions	en	què	ara	mateix	es	

troba.	De	fet,	per	a	l’any	que	ve	ja	
hi	ha	molts	de	dubtes	creats	de	
si	les	condicions	per	a	ensenyar	
seran	no	sols	dignes,	sinó	
suportables.
	 I	de	no	pressupostar-se	la	
construcció	de	la	Nova	Escola	
per	a	aquest	2008	–com	va	dir	el	
regidor	d’UM–	la	cosa	se’n	podria	
anar	a	dos	anys	més.
El	regidor	d’UM	també	apuntà	
que,	més	que	tornar	a	reunir-
se	amb	la	sra.	Margalida	Moll	
o	amb	el	Gerent	de	l’IBISEC,	
com	proposaven	altres	regidors,	
seria	més	convenient	reunir-se	
directament	amb	la	Consellera	
d’Educació	–anar a la soca,	com	
digué–	perquè	és	des	d’allà	dalt	
des	d’on	i	cap	a	on	es	prenen	les	
decisions.La	Sala	de	Plens	estava	estibada	de	pares	i	mares

“Tot això no ha fet 
més que augmentar 
la desconfiança, ja 

que l’Escola s’havia de 
començar a construir el 
2007 i no ha estat així”

“Pares i mares es 
manifestaren, portant 

pancartes on es llegia: 
“Polítics, feis feina junts 
per a la nova escola””

“Per a l’any que ve ja hi 
ha molts de dubtes de 
si les condicions per a 
ensenyar seran no sols 

dignes, sinó suportables”

l o c a ll o c a l
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regidor	d’Esquerra-Independents,	
Josep	Martí,	expressava	a	la	
premsa	la	seva	indignació	després	
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Tot	això	no	ha	fet	més	que	

augmentar	la	desconfiança	a	
l’entorn	de	la	Comunitat	Educativa.	
Cal	recordar	que	l’Escola	s’havia	
de	començar	a	construir	aquest	
2007	i	no	ha	estat	així.

El	dilluns	dia	5	de	novembre	
la	Sala	de	Plens	era	plena	fins	
a	la	bandera.	Plena	de	pares	
i	mares	que	es	manifestaren,	
portant	pancartes	on	es	podia	
llegir:	“Polítics feis feina junts 
per a la Nova Escola”,	exigint	la	
màxima	atenció	i	pressió	cap	a	la	
Conselleria	d’Educació,	perquè	
l’Escola	comenci	a	construir-se	
dins	els	primers	mesos	de	2008.
	 El	batle,	Jeroni	Salom,	explicà	
durant	el	ple	que	la	sra.	Margalida	
Moll	li	havia	telefonat	el	divendres	
2	de	novembre	sorpresa	per	les	
declaracions	que	havia	llegit	
a	la	premsa,	i	ratificant	el	seu	
compromís	amb	la	construcció	del		
Centre	Educatiu.

Mocions d’urgència
En	aquella	sessió	plenària	varen	
ser	presentades	dues	mocions	
d’urgència	per	part	d’Esquerra-
Independents.
La	primera,	proposava	que	tots	
els	partits	treballasin	JUNTS	
fent	tot	el	possible	perquè	als	
pressuposts	de	la	Comunitat	
Autònoma	hi	figuri,	ben	detallada,	
una	partida	pressupostària	per	a	
la	construcció	de	la	Nova	Escola	

de	Primària	de	Binissalem.
	 La	segona	moció	proposava	
la	creació	del	Consell	Escolar	
Municipal,	amb	el	qual	es	farà	un	
seguiment	per	tal	d’assegurar-se	
la	construcció	del	col·legi.
	 Aquest	Consell	Escolar	
estarà	format	per	onze	persones:	
un	membre	de	cada	partit,	2	
de	l’APIMA,	2	membres	del	
Professorat,	un	membre	de	la	
Directiva	de	l’Escola	i	un	membre	
de	la	Conselleria	d’Educació.
	 Les	dues	mocions	varen	ser	
aprovades	per	unanimitat.

No més temps
Està	claríssim	que	Nostra	
Senyora	de	Robines	no	podrà	
aguantar	molt	més	temps	amb	les	
condicions	en	què	ara	mateix	es	

troba.	De	fet,	per	a	l’any	que	ve	ja	
hi	ha	molts	de	dubtes	creats	de	
si	les	condicions	per	a	ensenyar	
seran	no	sols	dignes,	sinó	
suportables.
	 I	de	no	pressupostar-se	la	
construcció	de	la	Nova	Escola	
per	a	aquest	2008	–com	va	dir	el	
regidor	d’UM–	la	cosa	se’n	podria	
anar	a	dos	anys	més.
El	regidor	d’UM	també	apuntà	
que,	més	que	tornar	a	reunir-
se	amb	la	sra.	Margalida	Moll	
o	amb	el	Gerent	de	l’IBISEC,	
com	proposaven	altres	regidors,	
seria	més	convenient	reunir-se	
directament	amb	la	Consellera	
d’Educació	–anar a la soca,	com	
digué–	perquè	és	des	d’allà	dalt	
des	d’on	i	cap	a	on	es	prenen	les	
decisions.La	Sala	de	Plens	estava	estibada	de	pares	i	mares

“Tot això no ha fet 
més que augmentar 
la desconfiança, ja 

que l’Escola s’havia de 
començar a construir el 
2007 i no ha estat així”

“Pares i mares es 
manifestaren, portant 

pancartes on es llegia: 
“Polítics, feis feina junts 
per a la nova escola””

“Per a l’any que ve ja hi 
ha molts de dubtes de 
si les condicions per a 
ensenyar seran no sols 

dignes, sinó suportables”
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Després	que	el	passat	mes	de	
maig	veïnats	dels	carrers	Anselm	
Turmeda,	Bonaire	i	Llorenç	
Villalonga	fessin	públiques	les	
seves	queixes	i	preocupacions	
per	la	posada	en	marxa	d’una	
antena	de	telefonia	mòbil	en	un	
bloc	de	pisos	del	carrer	Bonaire,	
han	decidit	no	deixar	passar	més	
temps	i	iniciar	una	recollida	de	
firmes.	De	fet,	el	dimarts	dia	23	
d’octubre	ja	en	presentaren	prop	
de	600	al	Registre	Municipal.
	 Aquesta	ha	estat	la	segona	
recollida	de	firmes	que	s’ha	duit	
a	terme,	ja	que,	el	desembre	
de	2001,	quan	es	començà	la	
instal·lació	de	l’aparell,	ja	se’n	féu	
una,	recollint-ne	fins	a	130	i	sient	
presentades	a	l’Ajuntament	com	
a	prova	de	rebuig	per	part	de	la	
ciutadania.
	 Ara,	després	de	veure	com	el	
temps	passa	i	no	es	fa	res	per	
evitar	que	l’antena	sigui	canviada	
de	lloc,	els	veïnats,	amb	l’ajuda	de	
l’associació	ecologista	GADMA,	
han	fet	aquesta	nova	passa.

Deficiències
De	la	reunió	mantenguda	amb	el	
batle,	es	va	poder	saber	que	de	
les	antenes	que	hi	ha	instal·lades	
al	poble,	des	de	fa	anys,	com	
poden	ser	la	del	carrer	Jesús	o	
la	de	la	plaça	de	l’Església,	totes	
compten	amb	deficiències;	fins	i	
tot	n’hi	ha	dues	que	no	tenen	ni	
llicència.	
O sigui, que fins ara han funcionat 
sense permís?	–És	la	pregunta	
que	es	fan	els	veïnats.
	 Amb	tots	aquests	motius	
i	anomalies,	l’Ajuntament	ha	
optat	per	exigir	a	les	respectives	
empreses	que	les	reparin.	Sinó,	
no	permetrà	que	segueixin	
funcionant	dins	el	terme	municipal	
de	Binissalem.

problemes de Salut

En	relació	als	problemes	de	salut	
que	poden	provocar	aquests	tipus	
d’instal·lacions,	cal	remarcar	que	
si	bé	no	està	clara	la	implicació	
de	les	ones	produïdes,	la	OMS	
recomana:

·	Que	les	antenes	de	telefonia	
mòbil	s’instal·lin	fora	dels	nuclis	
urbans	i	zones	densament	
habitades.

·	Que	s’instal·lin	tanques	i	barreres	
entorn	als	emplaçaments	on	hi	ha	
antenes	per	evitar	els	accessos	a	
elles.
	
·	Que	abans	d’ubicar	una	antena	
es	consultin	les	autoritats	locals	i	
la	població.
	
·	Que	s’ha	de	tenir	cura	de	situar-
les	devora	escoletes,	jardins	
d’infància	i	parcs	recreacionals.

I	respecte	a	aquest	darrer	punt,	
cal	recordar	que	a	l’entorn	proper	
a	l’antena	hi	ha	ubicada	una	
escoleta	infantil,	un	parc	que	
diàriament	s’usa	per	a	l’esplai	de	
pares	i	infants,	un	centre	sanitari	i	
una	escola	municipal	de	música,	
per	tots	els	quals	hi	circulen	
diàriament	multitud	d’infants.

Antena polèmica (ii)
“Al carrer Bonaire estan preocupats pels problemes que pot provocar”

“De la reunió que els 
veïnats mantingueren 

amb el batle es va 
poder saber que totes 
les antenes compten 

amb alguna deficiència”
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persones perjudicades
Els	veïnats	recorden	que	al	seu	
carrer	i	voltants	hi	viu	molta	gent	
major	que	quasi	tot	el	dia	és	al	
seu	domicili	i	en	podrien	ser	els	
primers	perjudicats.	
	 També	volen	remarcar	que	hi	
ha	gent	del	seu	carrer	que,	de	tant	
en	tant,	pateix	atacs	de	migranya,	
però	en	canvi	no	n’han	patit	mai	
quan	han	passat	uns	dies	en	una	
finca	o	en	un	altre	lloc,	cosa	que	
les	porta	a	sospitar	que	aquests	
problemes	poden	derivar	de	la	
polèmica	antena.
	 I	finalment,	recorden	els	casos	
de	càncer	que	ja	s’han	patit	a	la	
zona	o	zones	en	qüestió,	com	
també	els	dos	avortaments	i	casos	
de	malformacions.

Al·legacions
Amb	tots	els	motius	abans	
exposats,	els	veïnats	demanen	a	
l’Ajuntament	que	no	es	concedeixi	
la	llicència	a	l’activitat	XFERA 
MÓVILES S.A.,	per	no	haver	
complert	amb	els	requeriments	
que	se	li	han	fet	constantment	des	
de	les	diferents	administracions	
i	perquè	no	s’ajusta	a	les	
recomanacions	de	l’OMS.
	 I	també,	que	l’Ajuntament	
procedeixi	a	l’estudi	i	planificació	
d’aquestes	instal·lacions	en	el	
terme	municipal,	cercant	un	
emplaçament	fora	del	nucli	urbà.
	 De	fet,	en	el	ple	del	dilluns	
dia	5	de	novembre	s’aprovà	una	
moció	conjunta	de	tots	els	partits	
per	a	que	totes	les	antenes	de	
Telefonia	Mòbil	siguin	traslladades	
fora	del	casc	urbà.

canvi de lloc?
Després	de	parlar	amb	el	
propietari	de	XFERA MÓVILES, 
S.A.,	el	batle	assegura	que	per	
part	de	l’empresa	no	hi	haurà	cap	
inconvenient	ni	un	en	col·locar	
l’antena	en	un	altre	indret.	Tot	i	
que	ells	tenen	molt	clar	que	no	
se’n	van	perquè	estiguin	fent	cap	
mal,	sinó	perquè	l’Ajuntament	
els	ho	mana.	De	fet	–apunten–	el	
nivell	d’emissions	que	emeten,	
conjuntament,	totes	les	antenes	
que	hi	ha	al	poble,	es	troba	molt	
per	davall	del	que	se’ls	està	

permès	legalment.	És	a	dir,	que	
encara	podrien	emetre	més	i	no	
suposarien	tampoc	cap	problema	
per	a	la	salut	dels	habitants.

possible ubicació
Sobre	la	possible	nova	ubicació	
de	les	antenes,	des	de	l’Àrea	de	
Medi	Ambient	s’informa	que	s’està	
cercant	un	lloc	específic,	dins	un	
espai	públic,	on	poder	ubicar-les.	
Aquests	llocs	podrien	ser	la	zona	
del	Polígon	o	la	zona	de	Fomento	
(on	hi	ha	el	Punt	Verd),	o	tots	dos.
	 L’opció	que	s’havia	oferit	en	
una	finca	situada	a	la	zona	de	
muntanya	del	poble,	on	ja	s’hi	
troben	instal·lades	les	antenes	
de	Ràdio	Robines	i	de	la	televisió	
local,	ha	quedat	descartada,	ja	

que	aquest	punt	està	situat	a	més	
dels	500/700	metres	de	proximitat	
necessaris	per	donar	cobertura.
	 S’ha	de	tenir	en	compta	que	
les	empreses	de	telefonia	estan	
obligades,	PER	LLEI,	a	donar	
cobertura,	a	tothom,	en	el	municipi	
on	s’instal·len.	No	poden	deixar	
part	de	la	població	sense	servei.

A	la	reunió	del	dimarts	dia	23	
entre	el	primer	edil,	el	portaveu	
del	PSM,	Bartomeu	Abrines,	
representants	de	GADMA	i	els	
veïnats	–segons	afirmen	aquests	
darrers–	el	batle	digué	que	aquest	
tema,	de	seguir	així,	acabaria	
pels	jutjats,	cosa	a	la	qual	l’animà	
Abrines,	tot	fos	per	a	un	benefici	
per	al	poble	i	la	seva	gent.

“Des de l’Àrea de Medi 
Ambient s’informa 

que s’està cercant un 
lloc específic, dins un 
espai públic, on poder 

ubicar-les. Aquests llocs 
podrien ser la zona del 
Polígon Industrial o la 

zona de Fomento”

“L’opció d’una finca 
situada a la zona de 
muntanya ha quedat 
descartada, ja que 

aquest punt està situat 
a més dels 500/700 
metres de proximitat 
necessaris per poder 

donar cobertura”

Registrades	a	l’Ajuntament	prop	de	600	firmes.
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Després	d’uns	anys	d’iniciat	el	
sistema	de	recollida	selectiva	
porta	a	porta	–concretament	va	
ser	el	mes	de	gener	de	2005	
quan	es	posava	en	marxa–	el	
nou	equip	de	govern	del	Partit	
Popular	ha	decidit	elaborar	un	nou	
calendari,	modificant	sobretot,	els	
horaris	de	recollida	dels	diferents	
tipus	de	residus,	ja	que	–al	parer	
dels	conservadors–	durant	tot	
aquest	temps	s’han	hagut	de	
viure	situacions	complicades,	
de	vegades	provocades	per	una	
mala	col·laboració	de	la	mateixa	
ciutadania	i	d’altres	per	uns	
horaris	de	recollida	que	no	eren	
els	més	indicats.
	 Així	per	exemple,	els	tres	dies	
per	a	la	recollida	de	bolquers	
seran	el	dilluns,	dimarts	i	dimecres	
i	els	de	recollida	de	matèria	
orgànica	el	dilluns,	dimecres	i	
divendres.
	 Un	altre	canvi	a	destacar	és	
que	la	recollida	de	paper	es	farà	

els	dijous,	de	dia,	igual	que	la	
recollida	de	vidre.
(Veure	gràfic	a	la	pàgina	següent).
	 Està	clar	que	els	nous	
temps	comporten	nous	canvis.	
I	el	reciclatge	és	un	d’aquests	
temes	dels	que	de	cada	dia	se’n	
parla	més,	tot	i	que	a	pesar	de	
les	modificacions	fetes,	serà	
necessari	que	passin	uns	anys	
fins	que	s’hagi	convertit	en	un	
vertader	hàbit,	per	a	tothom,	el	
fet	de	separar,	correctament,	els	
residus	i	depositar-los	allà	on	
pertoca.

objectius
Cal	tenir	molt	present	que	el	
principal	objectiu	del	reciclatge	
és	el	de	reduir	les	necessitats	
d’incineració.	Avui,	que	tant	es	
parla	del	famós	canvi	climàtic,	
reduir	les	emissions	de	gas	cap	
al	medi	ambient	és	col·laborar	
amb	la	disminució	de	l’efecte	
hivernacle.

Pel	que	fa	a	la	neteja	del	poble	
i	a	la	recollida	de	fems,	i	per	tal	
d’agilitzar-la,	una	de	les	primeres	
accions	que	dugué	a	terme	el	
nou	equip	de	govern	popular	va	
ser	la	d’augmentar	el	personal	
de	neteja,	però	també	–com	ja	
s’anuncià	en	un	passat	número–	
no	es	descarta,	ni	molt	manco,	
l’opció	d’imposar	sancions	als	
ciutadans	que	no	compleixin	amb	
la	normativa	establerta.
	 El	servei	de	recollida	selectiva	
és	duit	a	terme,	conjuntament,	
amb	la	Mancomunitat	des	Raiguer	
i	els	nous	horaris	en	el	sistema	
de	recollida	selectiva	entraran	en	
vigor	a	partir	del	dissabte	dia	1	de	
desembre.

canvis a la Recollida Selectiva
“A partir de l’1 de desembre el sistema funcionarà amb nous horaris”

Els	canvis	en	el	nou	
sistema	de	recollida	

selectiva	pretenen	evitar	
imatges	com	aquesta	que	
oferia	el	camí	de	Biniagual	

el	passat	11	d’octubre.

“La recollida de paper 
es farà els dijous, de dia, 

igual que la de vidre”

l o c a l

	 OCTUBRE	2007	<	10	>		ARRÒS	AMB	SALSETA





	 OCTUBRE	2007	<	12	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Rehabilitació de 
l’Ajuntament
Ho	va	apuntar	en	Miquel	Nadal	dia	
16	de	juny,	quan	passava	el	relleu	
de	la	Batlia	a	Jeroni	Salom:	havia	
realitzat	gestions	amb	el	Govern	
Central	per	a	què	financiàs	la	
reforma	de	l’edifici	consistorial	
(poc	adaptat	per	a	oficines	de	
servei	públic	i	atenció	ciutadana).
	 Aquestes	gestions	s’han	
materialitzat	i	el	passat	27	
d’octubre	el	batle,	Jeroni	
Salom,	signava	el	conveni	de	
col·laboració	amb	la	Ministra	
d’Habitatge,	Pilar	Chacón,	davant	
el	testimoni	de	les	primeres	
autoritats	autonòmiques.	
El	projecte	ha	estat	presentat	
per	Arqui3tes	i	la	reforma	està	
valorada	en	1.870.000	euros;	el	
conveni	obliga	a	iniciar	les	obres	
abans	d’acabar	el	2007.
És	molt	positiu	que	l’Ajuntament	

s’adapti	a	la	normativa	de	barreres	
arquitectòniques	i	faciliti	l’atenció	
al	ciutadà.	I	encara	més	positiu	és	
que	les	administracions,	encara	
que	governades	per	partits	

diferents,	s’ajudin	entre	elles.	
Seria	positiu	que	aquesta	bona	
entesa	hi	sigui	present	entre	tots	
els	partits	per	tractar	inversions	
molt	necessàries	per	al	poble.

Del punt Verd
Ja	ha	començat	el	nou	horari	
d’hivern	–de	dia	1	d’octubre	fins	al	
31	de	març–	al	Punt	Verd.	
Serà	de	dilluns	a	divendres,	de	
les	9	a	les	12.30h,	i	de	les	16	a	
les	19h;	i	els	dissabtes	de	9	a	
14h.	L’Ajuntament	prega	que	es	
respecti	aquest	horari	per	facilitar	
la	tasca.
	 D’altra	banda,	una	sèrie	de	
desperfectes	provocats	per	la	
ventada	d’octubre	han	estat	
reparats	i	també	s’ha	encomanat	
un	projecte	per	a	la	millora	del 
trispol,	per	tal	de	dotar-lo	de	
millors	condicions	d’accés	i	
seguretat.
	 Tot	i	que	el	finançament	
d’aquest	projecte,	en	principi,	es	
té	previst	que	sigui	municipal,	
no	es	descarta	la	participació	
d’alguna	empresa	privada.
	 L’Ajuntament	informa	també	
que	totes	les	persones	i	comerços	
interessats	en	obtenir	contenidors	
de	recollida	selectiva,	grans	o	
petits,	i	les	seves	borses,	poden	
passar	a	recollir-los,	gratuïtament,	
pel	Punt	Verd.

D’arbres i jardins
En	aquest	mes	de	novembre	
s’iniciarà	la	poda	dels	arbres	
de	les	vies	públiques	(Plaça,	
Born,	ses	Cases	Noves,	Estació,	
Rasquell.	Etc).	Els	tècnics	
municipals	estan	estudiant	la	
possibilitat	de	substituir	els	arbres	
(platers)	d’alguns	carrers	des	
Rasquell,	donat	el	problemes	que	
poden	provocar	quan	són	adults,	
com	els	problemes	d’arrels	de	la	
Plaça	de	l’Església.
	 També	es	pretén	substituir	les	
cinc	“jacarandas”	de	la	
finca	de	pisos	de	vora	s’Institut	
per	altres	espècies	menys	
vigoroses,	pels	problemes	que	les	
arrels	provoquen	a	l’estructura	
de	la	finca.	Així	mateix,	a	can	
Gelabert	s’han	de	replantar	alguns	
arbres	morts	i	podar	adientment	
els	vells	i	enormes	pins.
	 Per	als	jardins,	l’Ajuntament	
comptarà	amb	tècnics	experts	
i	amb	la	col·laboració	social	de	
La	Sapiència	i	Projecte	Home,	
entitats	que	promouen	la	inserció	
social	i	laboral	de	persones	amb	
dificultats.

Venda d’un solar
L’Ajuntament	posarà	en	venda	un	
solar	de	propietat	municipal	que	hi	
ha	ubicat	al	carrer	Sant	Jordi	(via	
pública	UA-8).	
Els	doblers	obtinguts	d’aquesta	
venda	seran	invertits	en	alguna	
zona	verda	del	poble,	com	poden	
ser	les	obres	que	s’han	d’executar	
a	la	Plaça	des	Rasquell,	tot	i	que	
encara	no	hi	ha	res	acordat.
	 Així	es	va	deicidir	a	la	sessió	
plenària	amb	els	vots	a	favor	del	
PP	i	PSOE,	l’abstenció	d’UM	i	els	
vots	en	contra	d’Esquerra	i	PSM.
	 Els	nacionalistes	eren	més	par-
tidaris	de	convertir	aquest	espai	
en	zona	verda.

compra d’un solar
I	per	altre	lloc,	va	ser	aprovada,	
per	unanimitat,	una	moció	pre-
sentada	pel	PSOE	amb	la	qual	
s’instava	a	l’Ajuntament	a	negociar	
amb	el	propietari,	la	compra	d’un	
solar	ubicat	a	prop	de	l’Estació	del	
tren.
L’objectiu	d’aquesta	compra	seria	
convertir	aquest	punt	en	zona	
verda.

Miquel	Nadal	també	assistí	a	la	firma	del	
conveni	entre	el	batle,	Jeroni	Salom,	i	la	
Ministra	d’Habitatge,	Pilar	Chacón.
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Massa trànsit pesant 
al carrer conquistador
El	PSM	presentà	una	moció	al	
ple	del	dilluns	5	de	novembre,	a	
través	de	la	qual	demanava	que	
des	de	l’Ajuntament	es	treballàs	
per	desviar	el	trànsit	de	vehicles	
pesants,	que	dia	rera	dia	circulen	
pel	carrer	Conquistador,	cap	a	
l’accés		a	l’autopista	per	la	part	
d’Inca.
	 Les	queixes	veïnals	per	
aquest	problema	continúen	sient	
habituals,	ja	que	els	camions	
que	circulen	per	la	carretera	
ho	segueixen	fent	a	excessiva	
velocitat,	suposant	un	perill	per	a	
la	gent	que	viu	a	la	zona.
Amb	tot	això,	s’acordà	convocar	
noves	reunions	amb	l’empresa	
CEMEX,	que	és	d’on	provenen	
la	majoria	d’aquests	camions.	
La	moció	va	ser	aprovada	per	
unanimitat.

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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	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos.	07350	Binissalem.	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63

Pont de la Constitució 
NAcioNAl

Andalusia
Del	5	al	9	de	desembre.	455	euros

cantàbria i picos de Europa
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

FiNAl D’ANy

Venècia.	Vol	directe	des	de	Palma
Del	29	desembre	al	2	gener.	417	euros

Andorra. Ski
Del	26	desembre	a	l’1	gener.	950	euros

Per a més informació podeu passar per l’Agència. Tenim moltes més ofertes!
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Víctor Martí afirma haver oferit, a l’Ajuntament, una 
carpa gratuïta de 600m2 pels actes de Sa Vermada
“El Director de Promoció Cultural del Consell no obtingué resposta del batle”

El	regidor	d’Unió	Mallorquina	
a	l’Ajuntament	i	també	
Director	Executiu	de	Promoció	
SòcioCultural	del	Consell	de	
Mallorca,	Víctor	Martí,	afirma	
haver	oferit	a	l’Ajuntament,	DE	
MANERA	TOTALMENT	GRATUïTA	
(pagada	pel	Consell),	una	carpa	
de	600	metres	quadrats	per	poder	
celebrar-hi	els	actes	de	les	Festes	
des	Vermar	que	es	poguessin	
veure	afectats	pel	mal	temps.	
La	carpa,	que	tenia	la	possibilitat	
de	ser	distribuida	en	dues	parts	
de	300	metres,	hagués	servit	per	
salvar	alguns	dels	actes	que	es		
veren	perjudicats	pel	mal	temps.
	 Segons	afirma	Víctor	Martí,	
amb	aquesta	instal·lació	s’hagués	
pogut	organitzar	la	Festa	dels	
Trepitjadors	(sense	que	l’actuació	
del	segon	conjunt	musical	
s’hagués	hagut	de	suspendre);	Sa	
Trepitjada	de	Raïm	(i	així	no	haver	
d’improvisar-la	dins	el	Parc	de	Sa	
Rectoria)	o	el	sopar	per	als	majors	
(sense	haver	de	traslladar-los	al	
Foro	de	Mallorca).
	 Víctor	Martí	afirma	que	mai	va	
obtindre	resposta	ni	de	batlia	ni	
de	l’Àrea	de	Festes,	a	qui	havia	fet	
aquesta	oferta.

política és política
Quan	des	de	fa	uns	anys	hi	ha	
una	demanda	col·lectiva	al	poble	
d’un	espai	cobert,	amb	cabuda	
per	a	molta	gent,	on	poder-hi	
celebrar	tots	tipus	d’actes	en	
cas	de	pluja,	i	no	el	tenim	degut,	
sobretot,	al	seu	elevat	cost,	ara	
resulta	que,	per	les	passades	
Festes	des	Vermar,	l’Ajuntament	
hagués	pogut	disposar	d’aquest	
espai	o	instal·lació	sense	que	allò	
suposàs	cap	cost	a	les	arques	
municipals.
És	evident	que	la	batalla	
política	pels	vots	sempre	acaba	

perjudicant	al	poble.	Perquè,	en	el	
fons,	què	importa	qui	ens	ajudi	per	
les	festes	o	per	qualsevol	acte	o	
iniciativa?	Què	importa	si	qui	ens	
ajuda,	bé	sigui	amb	subvencions	
o	amb	instal·lacions	materials,	és	
el	Consell,	el	Govern	Balear,	el	
Govern	Central	o	Europa...,	tant	si	
són	governats	per	conservadors	o	
progessistes?

El cas de la Residència
Un	cas	molt	semblant	a	aquest	
és	el	de	la	famosa	residència	
per	a	gent	gran,	la	qual,	segons	
anunciava	el	portaveu	del	PP	i	
ara	actual	batle,	Jeroni	Salom,	
haguera	estat	pagada	pel	Govern	
Balear	(abans	del	PP),	proposta	
amb	la	qual	no	hi	estava	d’acord	
l’anterior	equip	de	govern.

Víctor Martí: “amb 
aquesta instal·lació 

s’hagués pogut 
organitzar la Festa dels 
Trepitjadors, sense que 

l’actuació del segon 
conjunt s’hagués hagut 

de suspendre; Sa 
Trepitjada de Raïm, a la 

plaça, i el sopar per 
als majors”

Sa	Plaça	des	Rasquell,	un	espai	municipal	on	es	
podria	crear	la	zona	coberta	que	necessita	el	poble.

l o c a l
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Tres curiositats de 
madò catalina
·	Tot	i	que	sempre	haguem	sentit	
a	dir	que	n’hem	de	beure	molta	i	
a	diari,	madò	Catalina	no	té	per	
costum	beure	aigua.	És	més,	
prefereix	un	poc	de	vinet	amb	sifó.

·	Li	agrada	la	moda,	els	negocis	
però	també	el	futbol.	Idò!

·	Els	qui	la	coneixen	bé	afirmen	
que	és	una	persona	que	s’adapta	
als	temps	actuals	i	a	les	novetats	
que	li	toca	viure,	sense	deixar-se	
sorprendre	per	tot	el	que	passa	
avui	en	dia.

catalina isern Sureda, 
100 anys de vida!

“El	dissabte	13	d’octubre	s’oferí	una	missa	i	un	petit	refrigeri”

Binissalem	compta	amb	un	nou	
centenari,	millor	dit	centenària:	
madò	Catalina	Isern	Sureda.
	 Nascuda	al	poble	de	Consell	
el	13	d’octubre	de	1907,	ella	és	
la	major	de	9	germans,	havent	
treballat	de	modista,	ofici	al	qual	
s’hi	inicià	des	ben	petita,	a	l’edat	
de	12	anys,	ajudant	a	la	seva	
mare.	I	de	fet,	encara	ara	es	pot	dir	
que	hi	exerceix,	ja	que	a	ca	seva	
sempre	s’entretén	fent	i	desfent	
jerseis	i	altres	peces	de	roba	
per	vestir	els	néts,	besnéts	i	al	
rebesnét,	en	Pau.
	 Es	va	casar	amb	en	Damià,	el	
xofer	del	correu	que	feia	el	trajecte	
Alcúdia-Palma.	Autobús	

que	–com	ella	mateixa	conta–	va	
conduir	més	d’un	pic	mentre	el	
seu	marit	cobrava	els	tiquets.
Per	tant,	va	ser	una	de	les	
primeres	dones	conductores.
	 Primer	s’establiren	a	Alcúdia,	
on	tengueren	l’única	filla,	na	
Catalina.	Però	més	envant	es	
desplaçaren	a	Palma,	al	carrer	
Sant	Jaume,	quan	el	seu	espòs	
s’embarcava	com	a	mecànic	
del	motoveler	Cala	Llamp,	de	la	
Naviera	Mallorquina.
	 Durant	un	any	residiren	a	
Gandia,	on	guanyaria	un	gendre;	i	
el	1958	tornaren	a	Binissalem	per	
fer-se	càrrec	del	forn	de	cas	Bitlo,	
ubicat	al	carrer	Pere	Estruch.

l o c a l
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Madò	Catalina,	amb	els	seus	familiars.

L’exrector,	Rafel	Mas,	tornà	a	ser	
present	a	la	nostra	Parròquia.

El	batle	de	Consell	li	entregà	la	Fe	de	Naixement	i	
el	de	Binissalem	una	placa	i	un	ram	de	flors.

Tothom	volia	una	foto	amb	madò	Catalina.

l o c a l
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Temps de bunyols
Hi	ha	associacions	i	particulars	al	poble	que	
mantenen	costums	i	tradicions,	any	rera	any.
Una	d’aquestes	és	l’associació	de	la	Tercera	Edat,	
que,	cada	any,	per	la	Festivitat	de	les	Verges,	
prepara	una	bunyolada	per	a	la	seva	gent.

la beata 2007
Com	cada	any,	el	20	d’octubre,	una	delegació	
de	binissalemers	prenen	part	en	la	desfilada	de	
carrosses	i	comparses	a	la	Beata	de	Palma,	que	
organitza	el	Consell	de	Mallorca.

Tots Sants
El	dijous	dia	1	de	novembre	molta	gent	passà	pel	
cementeri	–que	enguany	ja	comptava	amb	les	
reformes	acabades–	per	recordar	als	seus	difunts.
A	Es	Jardí	acabaren	les	flors.
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Jordi Palau-Ribes

 

Estona Estudi

En	Xavier	Ferrà	Sureda	té	muntat	
un	estudi	de	gravació	de	maque-
tes	 i	 concerts	 i	 d’edició	 d’audio	
digital	 als	 baixos	 de	 ca	 seva.	 En	
aquesta	 feina	 va	 començar	 per	
gust,	quan	 tocava	en	un	grup	de	
rock	alterantiu	de	nom	“Nympho-
nemania”.	 El	 grup	 va	 funcionar	
del	2002	al	2006	 i	durant	aquest	
període	era	ell	qui	feia	els	arranja-
ments	dels	equips	de	so.	L’afició	a	
la	música	va	fer	que	es	compràs,	
l’any	 2003,	 una	 taula	 digital	 amb	
què	va	començar	a	fer	les	prime-

res	gravacions	del	grups.	El	2004	
féu	un	curs	de	tècnic	de	so	al	CEF	
de	Ciutat,	i	ara	que	ja	té	30	anys,	
a	 ca	 seva	 ha	 muntat	 el	 seu	 petit	
propi	estudi	per	tirades	locals	(de	
500	 a	 1.000),	 per	 maquetes	 de	
presentació	 en	 discogràfiques	 i	
per	penjar	música	a	internet.

En	 Xavier	 sempre	 ha	 fet	 de	 fus-
ter,	ja	amb	una	experiència	de	12	
anys,	 i	 malgrat	 que	 la	 seva	 prin-
cipal	 font	 d’ingressos	 és	 la	 Fus-
teria	BUFRE	de	Binissalem,	on	fa	
mobles	a	comanda	des	de	 fa	un	
parell	d’anys,	la	il·lusió	de	la	seva	
vida	seria	la	de	poder	dedicar-se	
per	complet	a	la	música.

De blagojevgrad (bulgària)

En	Boyko	Ivanov	Balabanski,	de	45	anys,	i	na	
Velichka	Dimitrova	Balabanska,	de	40	anys,	es	varen	
conèixer	l’any	1985	en	un	restaurant	de	la	ciutat	de	
Blagojevgrad	(a	uns	80	kms	al	sud	de	Sofia,	fent	
quasi	frontera	amb	Macedònia).	Als	sis	mesos	es	
varen	casar	i	ara	tenen	dos	fills:	Na	Teodora	de	21	
anys,	casada	amb	Alex	Hristov,	que	viuen	a	Consell,	i	
n’Ivan	de	19	anys,	que	viu	amb	ells.	
	 L’any	2002	varen	venir	a	Mallorca	a	pasar	uns	
dies	de	vacances,	a	casa	d’uns	amics	que	vivien	a	
Consell,	i	el	juliol	del	2003	s’animaren	a	deixar	el	seu	
païs	per	venir	a	trobar	fortuna	a	Sa	Roqueta.	
Primer	varen	estar	de	lloguer	a	Consell	i	passats	
3	mesos	arribaren	a	Binissalem.	L’any	2005	es	
compraren	un	pis	a	Lloseta.	La	vida	de	Lloseta	no	els	
ha	acabat	d’agradar	i	ara	han	posat	a	la	venda	el	pis	
i	han	tornat	a	viure	al	nostre	poble.
	 En	Boyko	fa	feina	a	l’empresa	“Viuda	d’Antoni	
Serra”	de	Sa	Pobla	i	na	Velichka	a	l’Hotel	Iberostar	
de	Platges	de	Muro.	A	n’Ivan	li	agradaria	començar	a	
fer	feina	però	reconeix	que	hauria	d’apendre	a	xerrar	
i	escriure	català	i	castellà.	
A	l’hora	d’instalar-se	al	poble,	na	Velichka	agraeix	
l’ajuda	que	han	rebut	de	n’Ana,	en	Toni,	na	Marga	i	
en	Pedro	de	“Bodegas	Oliver”,	de	na	Magdalena	i	na	
Mari	(filles	de	na	Marilén	i	en	Miquel)	i	de	na	Catalina	
i	en	Miquel	de	la	“Fusteria	Moyà”.	
	 De	Binissalem	en	destaquen	la	Plaça	de	
l’Esglèsia;	tenir	una	estació	de	tren	i	que	la	gent	és	
molt	amable,	(especialment	al	PAC	i	a	l’Ajuntament).	
I	el	que	menys,	el	sistema	de	recollida	dels	fems:	“ara 
el poble està molt més brut que abans”.	
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687 623 957

ES	LLOGA	SUPERPIS	a	Binissalem.	750	euros	
mensuals.	Telf.	655	408	415

Es	ven	aparcament	per	a	cotxe	al	carrer	Nou.	Telèfon	
de	contacte:	686	694	159

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

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	11	93

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
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Suflé de taronja

ingredients
150	grams	de	sucre,	75	grams	de	mantega
20	grams	de	farina	de	blat	de	les	Índies
8	vermells	d’ou,	1	tassó	de	suc	de	taronja
1	cullerada	de	pell	de	taronja	ratllada
2	cullerades	de	suc	de	llimona

ingredients per a la merenga
10	blancs	d’ou	i	50	grams	de	sucre

preparació
Mesclau	els	vermells	d’ou,	el	sucre,	la	farina,	el	suc	
de	llimona,	la	ratlladura	de	la	pell	de	taronja	i	el	suc	
de	taronja	i	coeu-ho	tot	a	foc	suau	i	sense	deixar	
de	remenar	durant	un	parell	de	minuts.	Afegiu-hi	la	
mantega	i	en	ésser	fosa	retirau	l’olla	del	foc	i	reservau	
la	crema.
La	merenga:	apujau	els	blancs	d’ou	–millor	que	siguin	
frescs–	a	punt	de	neu,	afegiu-hi	50	grams	de	sucre	i	
en	tenir-la	feta	incorporau-hi	la	crema	anterior.
Ompliu	un	motle	de	fang	envernissat	que	prèviament	
haureu	untat	amb	mantega	i	sucre,	amb	la	mescla	de	
merenga	i	crema;	enfornau-ho	durant	15/20	minuts	
a	180	graus.	Abans	de	servir	espolsau	el	suflé	
amb	sucre	en	pols.

Goig

celler:	Ramanyà	S.A.T.	
(Santa	Maria	del	Camí)

Do / Zona:	D.O.	Binissalem

Tipus de vi:	Escumós	rosat

Graduació:	(12,5	%	vol.):

Varietats:	100%	Mantonegro

Elaboració.	Criomaceració,	
premsat	suau	i	fermentació	
a	baixa	temperatura	per	
a	l’obtenció	del	vi	base.	
Segona	fermentació	en	
botella	segons	el	sistema	
tradicional	i	amb	una	
criança	d’un	any.

Fase visual.	Rosat	brillant,	
d’intensitat	mitja,	color	
cirera,	amb	tons	violacis.	
Presenta	una	bona	corona	
i	un	bon	perlat	que	li	
confereixen	les	fines	
bombolles.

Fase olfactiva.	Al	nas	és	fresc,	fruitós,	que	ens	
recorda	les	aromes	del	mantonegro,	on	es	poden	
apreciar	la	diversitat	de	fruites	vermelles	polposes	i	
un	punt	de	pega	dolça	que	recorda	les	llaminadures.

Fase gustativa.	A	la	boca	és	fresc	i	golós.	Guarda	un	
bon	equilibri	entre	la	dolçor	i	l’acidesa	provocada	per	
el	binomi	carbònic-tani.

Suggeriment / Maridatge.	Ideal	per	prendre	en	
qualsevol	moment	com	a	aperitiu.	Tot	i	que	també	ens	
pot	acompanyar	en	plats	suaus	i	poc	condimentats,	
com	pastes,	arrossos...	És	perfecte	per	acompanyar	
qualsevol	postres	dolç,	en	especial	de	rebosteria	i	
com	no,	amb	l’ensaïmada.

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

Ràdio Robines
Contiúen	els	tràmits	burocràtics	
per	a	la	creació	del	nou	Consell	
d’Aministració	que	serà	el	que	
regirà	l’emissora	Municipal,	Ràdio	
Robines,	i	el	seu	funcionament.	
	 Una	vegada	constituït	aquest	
organisme,	es	nomenarà	al	nou	
Director-Gerent,	qui	tendrà	com	
a	tasca	important,	entre	d’altres,	
la	de	cercar	ajudes	i	finançament	
per	anar	cobrint	el	pressupost,	
tot	i	comptar	amb	una	aportació	
econòmica	de	l’Ajuntament.
Segons	fonts	municipals,	és	
probable	que	l’emissora	pugui	
començar	a	emetre	la	seva	nova	
programació	cap	a	principis	de	
2008.

l o c a l

premsa Forana
L’associació	de	Premsa	Forana	de	
Mallorca	celebrà,	el	dissabte	3	de	
novembre,	la	seva	Diada	al	poble	
de	Porreres,	on	s’hi	donaren	cita	
més	de	la	meitat	de	les	43	revistes	
que	hi	ha	associades.
Organitzada	per	la	revista	Llum	
d’Oli,	entre	molts	de	temes	
s’exposà	el	treball	de	digitalització	
de	l’hemeroteca	de	l’associació.	
	 De	l’assemblea	ordinària	cal	
destacar	la	relació	que	va	fer	el	
president,	Gabriel	Mercè,	de	les	
visites	institucionals	que	la	directiva	
ha	anat	fent.
També	hi	hagué	una	visita	guiada	
pel	poble	de	Porreres	i	un	dinar	de	
germanor	de	cloenda.

Subscripcions any 2007
Aquests	mesos	de	novembre	i	desembre	farem	efectiu	el	cobrament	de	
les	quotes	de	subscripcions	i	col·laboradors	publicitaris.
Recordam	que	a	partir	d’enguany,	el	preu	d’una	subscripció	de	la	revista	
“Arròs	amb	Salseta”	és	de	18	euros	anuals.
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Cavalls	de	Binissalem	no	en	faltaren

Carros	i	carruatges,	protagonistes	d’aquesta	IV	edició.

Padrines,	mares	i	néts	se	sumaren	a	la	sortida.

En	Salvador	s’hi	desplaçà	amb	un	carro	de	carreres.

Un	dels	carros	de	l’organització

iV Romeria a Sencelles

Davall	un	sol	més	propi	de	Primavera	que	de	Tardor,	
el	diumenge	dia	4	de	novembre	se	celebrà	la	IV	edició	
de	la	Romeria	de	Binissalem	a	Sencelles.
Enguany,	amb	tot	un	èxit	d’assitència,	ja	que,	segons	
apunta	l’organitzador	Antoni	Llabrés,	prop	de	450	
persones,	de	diferents	pobles,	se	sumaren	a	la	sortida,	
i	al	voltant	de	40	bísties	i	25	carros,	procedents	de	
Lloseta,	Costitx,	Sencelles	i	Binissalem,	prengueren	
part	en	el	recorregut.
Des	de	l’associació	dels	Amics	dels	Cavalls,	entitat	
organitzadora	de	la	diada,	la	satisfacció	és	gran	i	els	

agraïments	molts,	tant	per	als	participants	com	per	a	
tots	els	qui	han	col·laborat	fent	possible	l’event,	entre	
els	quals	hi	ha	els	ajuntaments	de	Binissalem	i	de	
Sencelles,	que	pagaren	el	gelat	i	l’ensaïmada,	entre	
d’altres	coses.
Cap	a	les	13	hores	del	migdia	s’arribava	a	la	caseta	
de	la	Beata,	Sor	Francinaina	Cirer,	on	tal	i	com	estava	
previst	s’organitzà	el	dinar	de	torrada.

Berenada	al	Pou	Major

Romeria de Binissalem a SencellesRomeria de Binissalem a Sencelles
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	 	 	 							argalida	Homar	i	Marcè

“Una binissalemera gerent de l’Obra Cultural Balear”

MARGALIDA	HOMAR	i	MARCÈ	
(Binissalem,	1969)	és	llicenciada	
en	Dret	i	l’actual	gerent	de	l’Obra	
Cultural	Balear.
	 He	visitat	na	Margalida	a	casa	
seva,	al	camí	de	Pedaç.	L’he	
advertida	que	no	em	consider	
entrevistador	nat	i	que,	per	això,	
m’agradaria	una	conversa	tirada.	
Li	confés	haver	conegut	l’Obra	
Cultural	Balear	dels	inicis,	fa	
45	anys,	quan	la	institució	no	
tenia	gerent	o	al	punt	que,	més	
endavant,	en	Toni	Mir	feia	de	
president	i	de	gestor,	càrrecs	
que	avui	s’assignen	a	persones	
diferents.	He	intuït,	doncs,	que	les	
preguntes	han	de	ser	idònies	per	a	
la	gerència	i	distintes,	per	tant,	de	
les	que	adreçaria	al	primer	rector	
de	l’entitat.
	
JoAN. Margalida, he tingut 
mal de fer triar preguntes. Em 
pareixien, totes, ajustar-se a la 
figura del president, llevat d’una 
que et faig una mica dubtós: 
la gerència de l’obra cultural 
balear, és cosa de feina o de 
vocació?
MARGALIDA.	M’és	difícil	
respondre-hi	tot	d’una	amb	
claredat	i	precisió.	Això	no	obstant,	
et	puc	dir	que	la	meva	relació	és	
laboral	per	a	una	funció	tècnica,	la	
qual,	per	cert,	és	atractiva	i	em	fa	
gust	de	realitzar-la.

J. Quines funcions et 
pertanyen?
M.	Bàsicament	i	no	exclusives,	
la	gerència	i	la	coordinació.	Tinc	
la	responsabilitat	en	assumptes	
econòmics,	administratius	i	de	
recursos	humans,	tot	afegint	la	
relació	amb	la	Junta	Directiva	
i	l’atenció	i	servei	del	públic,	
que	és	gent	variadíssima:	sòcia,	
col·laboradora	o	acostada.	El	

que	he	resumit	en	una	exhalació	
abraça	un	conjunt	atapeït	i	
complex	de	tasques.	Les	assumim,	
però,	solidàriament.	Deu	persones	
treballam	en	equip	per	encarrilar	el	
dia	a	dia.

J. No hi ha dubte que en 
l’economia de l’obra, ni que es 
porti amb austeritat, abunden 
les despeses, i tinc segur, 
d’experiència pròpia, que 
l’ànim de lucre és absent i no 
hi ha mercaderies a la venda 
ni productes negociables. El 
pressupostos deuen equilibrar 
sortides amb ingressos. He de 
pensar que el nombre de socis, 
una xifra que desconec, no 
justifica les entrades i, de retop, 
la subsistència.
M.	Són	3.000,	aproximadament,	les	
persones	associades,	i	això	és	un	
fonament	de	garantia,	enc	que	no	
cobreixi	la	necessitat	ni	a	prop	fer-
s’hi.	Hi	ha,	sí,	de	bon	complement,	
les	aportacions	privades,	anònimes	
o	conegudes,	sien	de	particulars	

o	d’empreses,	tot	amb	una	fidelitat	
avaladora	de	solvència.

J. Ho he d’interpretar com a 
fruit de prestigi. circula una 
extensa opinió, és clar, que 
l’obra desplega i aglutina 
moviments i accions de 
reconeguda utilitat, al servei de 
la cultura, de la convivència i, 
al capdavall, del país. la gent 
ho reconeix i ho secunda, amb 
simpatia i amb esforç monetari; 
i això que no esmentes les 
subvencions públiques.
M.	He	de	puntualitzar	que	
l’Obra	sobreviu	necessàriament	
d’aportació	privada.	Les	
subvencions	s’apliquen	a	
activitats,	a	programes	concrets,	
no	a	mantenir	l’estructura	
institucional.	Acudim	a	les	
convocatòries	públiques	obertes,	
en	l’àmbit	de	les	Illes,	de	Catalunya	
o	de	l’Estat,	per	a	dur	a	terme	
actuacions	acordades	amb	els	
objectius	dels	concursos.		Els	
diners	públics	s’adjudiquen	
per	compensar	serveis	d’utilitat	
pública,	i	prou.

J. Encara resplendeix la 
notícia del milió d’euros 
(un milió cent cinquanta 
mil, pens) concedits per la 
Generalitat de catalunya i les 
consegüents acusacions de 
favoritisme escoltades en el 
parlament nostre. interessos al 
marge que fluctuen amb l’avatar 
polític, la suma és digna de 
respecte i de justificació.
M.	Que	la	quantia	demanda	
justificació	t’ho	assegur	de	cert.	
Des	del	1991,	la	Generalitat	
de	Catalunya	ens	ha	concedit	
subvencions		en	convenis	
plurianuals.	Avui	ens	referim	al	
pròxim	quadrienni.	La	Secretaria	

de	Polítiques	Sectorials	és	el	
departament	que	administra	les	
ajudes,	que	es	prorrategen	en	
quatre	exercicis.	És	necessària	
la	presentació	del	projecte,	
redactar	anualment	la	memòria	
d’activitats	i	l’econòmica	i	aportar	
factures	de	tots	els	pagaments,	
acordes	amb	el	pla	convingut.	
Tot	seguit,	no	abans,	se’ns	abona	
la	suma	pactada	i	bestreta.	Hi	
ha	un	control	per	un	estricte	
compliment	de	les	clàusules.

J. utilitzant una al·literació 
expressiva: tant de traüll teniu a 
l’entorn?
M.	Hi	ha	entreteniment,	tant	com	en	
vulguis.	De	primer,	l’Obra	és	
encobeïda	amb	3.000	socis,	
però	el	conjunt	operatiu,	la	gent	
voluntària	i	fidel,	són	quasi	8.000,	
sense	exageració.	Així,	molts	
acudeixen	a	l’oficina	en	busca	
de	contacte,	d’assessorament	o	
d’ajuda.	Sovint	hi	ha	presència	
d’immigrants,	d’Amèrica	llatina	
sobretot,	per	assumptes	de	

comunicació	intercultural.	És	
una	prospectiva	de	futur	aviar	
un	procés	d’integració	recíproca	
entre	cultures.	i	captació	de	la	gent	
immigrada,	un	interès	que,	per	
sort,	és	compartit.	A	tall	d’exemple	
dic	MALLORCA	MÓN,	que	aplega	
músics	amb	prestigi,	nostrats	
i	de	Llatinoamèrica.	Enguany	
el	concert	és	a	la	Sala	
Assaig,	del	Polígon.	Citaré	les	
Colònia	Lingüística,	tinguda	
a	Menorca,	una	experiència	
interidiomàtica	amb	30	joves	de	
parla	diversa,	catalana	la	majoria.	
L’Obra	es	distingeix	pel	dinamisme	
promotor	i	ha	endegat	o	encobeït	
grups	de	funcionament	autònom:	
Joves	per	la	Llengua,	Grup	
Blanquerna,	Paraula	Centre	de	
Serveis	Lingüístics,	etc.	Què	no	
diríem	quant	a	l’Oficina	de	Drets	
Lingüístics,	a	la	revista	El	Mirall,	a	
la	campanya	Sus	Mallorca,	al	
Correllengua,	a	la	Diada	per	la	
Llengua	i	l’Autogovern	o	a	la	Nit	
de	Cultura	amb	els	Premis	31	de	
Desembre?

J. Resulta bo de veure que 
l’obra és necessària per a les 
illes. Ara bé, la sòcia i el soci 
com a tals, de quins avantanges 
gaudeixen?
M.	Treballam	per	a	establir-
ne	el	gruix.	Tenim	projectat	el	
carnet	de	sòcia	i	de	soci,	amb	
una	idea	similar	al	Carnet	Jove,	
per	tenir	descomptes	en	cines,	
teatres	i	comerços	adherits;	això	
vindrà.	Ja	és	un	fet	consolidat	
l’organització	d’excursions	en	
el	si	de	la	Federació	Llull,	amb	
visites	guiades	a	indrets	de	
Catalunya,	País	Valencià	i	les	
Illes,	com	viatges	culturals	a	
l’estranger:	no	fa	gaire	a	París	i,	
en	breu,	a	Polònia.	Som	partícips	
en	l’organització	de	la	Universitat	
Catalana	d’Estiu,	amb	facilitats	per	
la	gent	sòcia.

J. Augmenta la massa social?
M.	Notablement.	En	la	campanya	
ARA	ÉS	HORA	A	L’OBRA,	
preteníem	la	mitjana	de	cada	dia	
un	soci:	s’ha	acomplert	l’objectiu.	
És	a	punt	la	nova	campanya	MÉS	
QUE	MAI.	En	tindreu	notícies.

J. Hi ha més?
M.	Promovem	l’expansió	territorial	
a	la	Part	Forana.	Hem	constituït	
recents	delegacions	a	Manacor,	
a	Sant	Llorenç,	a	Sencelles,	a	
Campanet.	Són	per	constituir,	
d’immediat,	la	d’Esporles	i	la	de	
Binissalem.	Aquí	es	tracta	d’una	
reinstauració,	i	hem	posat	fil	a	
l’agulla	perquè	funcioni	l’actual	
2007.	Bé,	tu	ho	saps,	com	a	
protagonista,	què	te	n’he	de	
contar?

J. Naixerà a la vida, el casal 
Alcover?
M.	Les	obres	d’acondiciona-
ment	són	acabades,	concretament	
el	2006.	Una	vegada	garantit	el	
finançament,	en	punt	al	centre	
cultural	i	a	la	casa-museu,	tot	
prendrà	vida.	Hem	de	cloure	els	
pactes	relatius	als	ajuts,	cosa	que	
esperam	enllestida	el	2008.

Entrevista: JOAN ESCANELLES
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d’experiència pròpia, que 
l’ànim de lucre és absent i no 
hi ha mercaderies a la venda 
ni productes negociables. El 
pressupostos deuen equilibrar 
sortides amb ingressos. He de 
pensar que el nombre de socis, 
una xifra que desconec, no 
justifica les entrades i, de retop, 
la subsistència.
M.	Són	3.000,	aproximadament,	les	
persones	associades,	i	això	és	un	
fonament	de	garantia,	enc	que	no	
cobreixi	la	necessitat	ni	a	prop	fer-
s’hi.	Hi	ha,	sí,	de	bon	complement,	
les	aportacions	privades,	anònimes	
o	conegudes,	sien	de	particulars	

o	d’empreses,	tot	amb	una	fidelitat	
avaladora	de	solvència.

J. Ho he d’interpretar com a 
fruit de prestigi. circula una 
extensa opinió, és clar, que 
l’obra desplega i aglutina 
moviments i accions de 
reconeguda utilitat, al servei de 
la cultura, de la convivència i, 
al capdavall, del país. la gent 
ho reconeix i ho secunda, amb 
simpatia i amb esforç monetari; 
i això que no esmentes les 
subvencions públiques.
M.	He	de	puntualitzar	que	
l’Obra	sobreviu	necessàriament	
d’aportació	privada.	Les	
subvencions	s’apliquen	a	
activitats,	a	programes	concrets,	
no	a	mantenir	l’estructura	
institucional.	Acudim	a	les	
convocatòries	públiques	obertes,	
en	l’àmbit	de	les	Illes,	de	Catalunya	
o	de	l’Estat,	per	a	dur	a	terme	
actuacions	acordades	amb	els	
objectius	dels	concursos.		Els	
diners	públics	s’adjudiquen	
per	compensar	serveis	d’utilitat	
pública,	i	prou.

J. Encara resplendeix la 
notícia del milió d’euros 
(un milió cent cinquanta 
mil, pens) concedits per la 
Generalitat de catalunya i les 
consegüents acusacions de 
favoritisme escoltades en el 
parlament nostre. interessos al 
marge que fluctuen amb l’avatar 
polític, la suma és digna de 
respecte i de justificació.
M.	Que	la	quantia	demanda	
justificació	t’ho	assegur	de	cert.	
Des	del	1991,	la	Generalitat	
de	Catalunya	ens	ha	concedit	
subvencions		en	convenis	
plurianuals.	Avui	ens	referim	al	
pròxim	quadrienni.	La	Secretaria	

de	Polítiques	Sectorials	és	el	
departament	que	administra	les	
ajudes,	que	es	prorrategen	en	
quatre	exercicis.	És	necessària	
la	presentació	del	projecte,	
redactar	anualment	la	memòria	
d’activitats	i	l’econòmica	i	aportar	
factures	de	tots	els	pagaments,	
acordes	amb	el	pla	convingut.	
Tot	seguit,	no	abans,	se’ns	abona	
la	suma	pactada	i	bestreta.	Hi	
ha	un	control	per	un	estricte	
compliment	de	les	clàusules.

J. utilitzant una al·literació 
expressiva: tant de traüll teniu a 
l’entorn?
M.	Hi	ha	entreteniment,	tant	com	en	
vulguis.	De	primer,	l’Obra	és	
encobeïda	amb	3.000	socis,	
però	el	conjunt	operatiu,	la	gent	
voluntària	i	fidel,	són	quasi	8.000,	
sense	exageració.	Així,	molts	
acudeixen	a	l’oficina	en	busca	
de	contacte,	d’assessorament	o	
d’ajuda.	Sovint	hi	ha	presència	
d’immigrants,	d’Amèrica	llatina	
sobretot,	per	assumptes	de	

comunicació	intercultural.	És	
una	prospectiva	de	futur	aviar	
un	procés	d’integració	recíproca	
entre	cultures.	i	captació	de	la	gent	
immigrada,	un	interès	que,	per	
sort,	és	compartit.	A	tall	d’exemple	
dic	MALLORCA	MÓN,	que	aplega	
músics	amb	prestigi,	nostrats	
i	de	Llatinoamèrica.	Enguany	
el	concert	és	a	la	Sala	
Assaig,	del	Polígon.	Citaré	les	
Colònia	Lingüística,	tinguda	
a	Menorca,	una	experiència	
interidiomàtica	amb	30	joves	de	
parla	diversa,	catalana	la	majoria.	
L’Obra	es	distingeix	pel	dinamisme	
promotor	i	ha	endegat	o	encobeït	
grups	de	funcionament	autònom:	
Joves	per	la	Llengua,	Grup	
Blanquerna,	Paraula	Centre	de	
Serveis	Lingüístics,	etc.	Què	no	
diríem	quant	a	l’Oficina	de	Drets	
Lingüístics,	a	la	revista	El	Mirall,	a	
la	campanya	Sus	Mallorca,	al	
Correllengua,	a	la	Diada	per	la	
Llengua	i	l’Autogovern	o	a	la	Nit	
de	Cultura	amb	els	Premis	31	de	
Desembre?

J. Resulta bo de veure que 
l’obra és necessària per a les 
illes. Ara bé, la sòcia i el soci 
com a tals, de quins avantanges 
gaudeixen?
M.	Treballam	per	a	establir-
ne	el	gruix.	Tenim	projectat	el	
carnet	de	sòcia	i	de	soci,	amb	
una	idea	similar	al	Carnet	Jove,	
per	tenir	descomptes	en	cines,	
teatres	i	comerços	adherits;	això	
vindrà.	Ja	és	un	fet	consolidat	
l’organització	d’excursions	en	
el	si	de	la	Federació	Llull,	amb	
visites	guiades	a	indrets	de	
Catalunya,	País	Valencià	i	les	
Illes,	com	viatges	culturals	a	
l’estranger:	no	fa	gaire	a	París	i,	
en	breu,	a	Polònia.	Som	partícips	
en	l’organització	de	la	Universitat	
Catalana	d’Estiu,	amb	facilitats	per	
la	gent	sòcia.

J. Augmenta la massa social?
M.	Notablement.	En	la	campanya	
ARA	ÉS	HORA	A	L’OBRA,	
preteníem	la	mitjana	de	cada	dia	
un	soci:	s’ha	acomplert	l’objectiu.	
És	a	punt	la	nova	campanya	MÉS	
QUE	MAI.	En	tindreu	notícies.

J. Hi ha més?
M.	Promovem	l’expansió	territorial	
a	la	Part	Forana.	Hem	constituït	
recents	delegacions	a	Manacor,	
a	Sant	Llorenç,	a	Sencelles,	a	
Campanet.	Són	per	constituir,	
d’immediat,	la	d’Esporles	i	la	de	
Binissalem.	Aquí	es	tracta	d’una	
reinstauració,	i	hem	posat	fil	a	
l’agulla	perquè	funcioni	l’actual	
2007.	Bé,	tu	ho	saps,	com	a	
protagonista,	què	te	n’he	de	
contar?

J. Naixerà a la vida, el casal 
Alcover?
M.	Les	obres	d’acondiciona-
ment	són	acabades,	concretament	
el	2006.	Una	vegada	garantit	el	
finançament,	en	punt	al	centre	
cultural	i	a	la	casa-museu,	tot	
prendrà	vida.	Hem	de	cloure	els	
pactes	relatius	als	ajuts,	cosa	que	
esperam	enllestida	el	2008.

Entrevista: JOAN ESCANELLES
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Fotografia i 
pintura
Fins	a	desembre,	
dia	12,	el	Casal	
brinda	una	
terna	d’autors	
consagrats,	
és	a	dir,	Joan	
Miquel	Ferrà,	

Eduard	Vich	i	Didier	Nuez,	amb	el	
copatrocini	de	l’Ajuntament	i	de	la	
Fundació	Sa	Nostra.

JoAN MiQuEl FERRÀ	exposa	
a	les	Sales	Florentines.	És	un	
mag	de	la	fotografia,	amb	una	
exposició	de	28	unitats,	que	
es	reuneixen	amb	el	títol	“DEL 
MAR”,	escollides	les	que	surten	
bé	d’un	presumible	treball	
estoic	i	primmirat.	Amb	pura	
tècnica	del	seu	art	específic,	
el	fotògraf	ha	transferit	a	les	
peces	una	il·lusió	de	pintures	
fetes	a	mà.	Són,	tanmateix,	fotos	
en	puritat	i	pulcritud.	L’àmbit	
marí,	les	ones,		peixos	vius	i	en	
esquelet,	mol·luscs	i		plantes	
de	fons,	barques	i	veles;	servit,	
tot	plegat,	amb	la	paciència	de	
Job	i	la	perícia	veterana,	és	una	
combinació	que	atreu	i	estimula,	
sense	mínimes	oportunitats	a	la	
decepció.

DiDiER NuEZ,	pintor	francès,	a	
cavall	entre	els	fiords	noruecs	i	la	
celístia	de	Mallorca	a	Binissalem.	
“COLORS”	és	el	títol	adient	de	la	
mostra.	Els	matisos	de	blau	i	de	
cel	i	de	gris	i	d’ocre	i	de	vermell,	
universitat	de	pur	colorit,	saturen	
l’oferta	pictòrica,	substància	

artística	sense	tara.		La	pintura	
és	com	una	al·lota	sense	vestit	i,	
paradoxalment,	sense	al·lota,	just	
nuesa,	colors	en	soledat,	bella,	
això	indiscutible,	flagrant.	Us	invit	
a	contemplar	l’aurora	fúlgida	i	
el	foc	vermellejant	de	l’ofrena	i	
la	dura	fredor	que	hi	ha	al	silenci,	
i	a	extasiar-vos	amb	l’esqueix	de	
llum	que	impedeix	convergir	la	
terra	i	el	cel	i	el	mar	en	la	pintura	
de	la	revelació.	Setze	són	els	
quadres,	a	qui	més	pot	que	triï.

EDuARD VicH,	espècimen	de	
mallorquí	amb	aportació	catalana,	
és	un	pintor,	en	la	puresa	estricta	
del	vocable,	l’expert	que	domina	el	
color.	“ENTRE DUNAS”	arreplega	
18	quadres	d’assumpte	
marítim,	amb	elements	icònics	
que,	en	absolut,	no	hi	falten:	la	

mar	tempestuosa,	els	velers	
que	hi	circulen	i	els	illots	
imposants	que	els	arreceren	i	la	
fina	transparència	de	l’aire.	En	la	
majoria,	se	sobreposa	la	figura	
del	gat,	que	s’ajeu	peresívol,	
d’esquena	a	l’espectacle,	amb	
la	displicència	de	l’escepticisme.	
La	tècnica	impressionista	
acapta	suggestions	i	apunta	
als	sentiments,	en	comunitat,	
l’espectador	i	l’artista.

concert pedagògic
Bis	repetita	placent.	Agraden,	sí,	
les	excel·lencies	repetides.	“EL 
MESTISSATGE EN LA MÚSICA 
CUBANA”,	del	quintet	de	corda	
uRFE	omplia,	aquesta	vegada,	
l’aforament	de	les	golfes.	La	gent	
s’ho	havia	comunicat:	“els	músics	
s’ho	mereixen	i	nosaltres	en	
podem	fruir”.	
La	primera	vegada,	el	2006,	
havien	actuat	per	a	una	elit	
d’espectadors,	que	no	s’han	
perdut	el	bis.	
El	concert	es	complementava	
amb	aclariments	sobre	la	història	
de	la	música	al	país	cubà,	les	
influències	rebudes	i	l’explicació	
mateixa	dels	ritmes.	Una	hora	
sencera,	en	resum,	d’instrucció	i	
plaer.

J. Escanelles



	 OCTUBRE	2007	<	2�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

La passejada

Primer vetllava els senyals
del vent i de l’aigua

per si veia convenient
tomar les ametlles

abans que no fos tard:
les vermellors, els morts,

els esbaldrecs
i, si se sentien clars,

els lladrucs dels cans.
L’encallador que quatre gotes

formarien, llosa d’ovelles
que, per cert, s’emmetzinaven

menjant els seus propis cagallons.
Han sortit les formigues,

es colguen les serps
que baraten de pell.

Els animals d’ombra
ja són a dormir

i els eguins desafien el sol.
Enrevolta la figuera
i ho troba tot a lloc.

La madona
ja té feina assenyalada

per a tothom.
Li fa un poc d’assumpte

en Peretjal que pot
vestir dones de dol

com la vegada que no deixà
animal ni planta

que no patís.
Però sap que l’amo

mena la bèstia
agafada de morral.

Guillem d’Efak

itineraris patrimonials
Com	és	tradició,	continuen	vius	els	
itineraris.	La	immediata	oferta	en	
perspectiva	és	a	25	de	novembre,	
amb	l’excursió guiada a Son 
Fornès,	de	Montuïri.
El	dissabte	dia	1	de	desembre	
la	visita	serà	al	monestir de les 
Monges Jerònimes de Sant 
bartomeu,	Inca.
Inscripcions	a	Can	Gelabert.
TELÈFON:	971	886	531

curtmetratges
Dia	16	de	novembre	al	Teatre	
municipal,	a	les	21h,
projecció	dels	curtmetratges	
nominats	als	Goya	del	2006	i	
2007	del	cineasta	mallorquí,	Toni	
Bestard.

GAlERiA EVENTo
En	seguiment	d’una	exhaustiva	
programació	de	la	temporada,	
la	galeria	exhibeix	ORBIS ET 
MEDIUM,	de	pERE EMili,	un	
pintor	de	virtualitats	múltiples,	
amb	ànima	de	poeta,	de	músic,	de	
cantaire	i	de	místic.	
N’exposa	un	floret	d’acrílics:	
10	sobre	paper,	29	damunt	tela,	
2	tríptics	en	fusta.	Confessa	
revelar	interiors	místics,	com	la	
nit	obscura	de	Joan	de	la	Creu,	
amb	purificació	del	sentit	i	de	
l’enteniment.	Els	tons	negres	i	
grisos	i	marrons	de	terra,	i	les	
icones	amb	creus	i	rectangles	
i	cercles	i	taques	informes	
juguen	a	meditar.	Tot	resulta,	
finalment,	atractiu,	per	a	no	
perdre-s’ho	i	instruir-se’n.

c u l t u r a
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Moltes	i	per	a	un	públic	molt	variat	
han	estat	les	activitats	a	la	Casa	
Museu	Llorenç	Villalonga	aquest	
passat	mes	d’octubre.		 	 	
Tant	el	concert	que	oferiren	Joana 
llabrés i Alexandre calafat	com	
la	representació	teatral	PèL AL 
PIT	foren	un	èxit.
	 Començà	també	el	cicle	de	
conferències,	on	una	vintena	
d’inscrits	escoltaren,	amb	molt	
d’interès,	totes	les	ponències	que	
han	tractat	des	d’història	fins	a	
agronomia	i	medicina.	
Les	properes	tractaran,	més	en	
concret,	sobre	literatura.	Francesc 
lafarga Maduell,	de	la	Universitat	
de	Barcelona,	dissertarà	sobre	la	
recepció	de	la	literatura	francesa	
a	Espanya;	Àngels Santa,	de	la	
Universitat	de	Lleida,	dedicarà	la	
seva	conferència	a	la	figura	de	
Jules	Verne.
Encara	al	novembre,	isabelle bes,	
coordinadora	d’aquest	interessant	
cicle,	ens	parlarà	dels	viatgers	
francesos	a	l’illa;	i	Francisca 
lladó,	de	la	UIB,	enllaçarà	el	tema	
parlant	dels	pintors	viatgers.

Activitats de novembre
Però	no	sols	de	conferències	viu	
Can	Sabater.	
El	dijous	dia	8,	a	les	20h,	
s’oferirà	l’espectacle	teatral NO 
SOM BENEIT, éS qUE ESTIC 
ENAMORAT,	interpretat	pels	
actors	Nies Jaume i Xisco 
Segura.	
I	el	dijous	dia	15,	a	les	20h,	es	
podrà	gaudir	de	la	música	de	
la	mà	de	la	magnífica	soprano	
mallorquina	Maia planas,	(foto)

acompanyada	al	piano	per	David	
Mohedano.	Els	dos	artistes	han	
preparat,	just	per	a	aquesta	
actuació,	un	programa	que	
no	decebrà	als	amants	de	la	
música:	Scarlati, Bellini, Donizetti, 
Schumann i Schubert,	entre	
d’altres,	seran	interpretats.

Teatre
També	dins	aquest	novembre	
es	podrà	disfrutar	de	l’adaptació	
que	Assun planas	ha	realitzat	
a	partir	de	dues	narracions	de	
l’escriptora	Maria	Antònia	Oliver.	
TRANSCRIPCIó APROxIMADA	
està	basat	en	les	vivències	de	
dues	cusses,	na	Blanqueta	i	na	
Mel,	interpretat	per	la	mateixa	
Asssun	Planas	i	Maria	Rotger.
(foto	inferior).

“... música de la 
mà de la magnífica 

soprano, Maia Planas, 
acompanyada al piano 
per David Mohedano”

c u l t u r a

CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
músiques i teatres de qualitat
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Xamo-Xamo 
Taller/escola 07/08

Aquest	mes	d’octubre	ha	
començat	el	nou	curs	al	taller-
escola	Xamo-Xamo,	destinat,	
especialment,	a	joves	d’entre	8	i	
18	anys	d’edat,	per	iniciar-los	en	

el	món	de	les	arts	escèniques.
Després	de	la	bona	acollida	
del	curs	passat,	no	només	han	
continuat	tots	els	alumnes	de	l’any	
anterior	sinó	que	s’hi	han	afegit	14	
joves	més.	Per	aquest	motiu	s’han	
hagut	de	dividir	en	dos	grups.
	 Tant	uns	com	els	altres	han	
començat	amb	molta	il·lusió	i	
ganes	de	fer	feina	(que, de fet, hi 

haurà una feinada –diuen).
Les	classes	són	més	pràctiques	
que	teòriques,	ja	que	consten	
d’exercicis	de	cos,	veu,	
improvisacions	i,	al	final	de	curs,	
la	preparació	d’un	muntatge.
	 I	parlant	de	muntatges,	els	
passats	dies	26	i	27	d’octubre	es	
varen	repetir,	al	Teatre	Municipal,	
les	representacions	de	“A 
l’abordatge: Les aventures de’n 
Jack Espàrec”,	l’obra	de	fi	de	curs	
de	l’any	passat.
	 Des	de	la	directiva	s’espera	
que	amb	aquest	taller	el	teatre	
binissalemer	es	mantengui	en	
bona	forma	i	es	garanteixi	així	un	
bon	planter	per	al	dia	de	demà	i,	
sobretot,	que	els	joves	del	nostre	
poble	puguin	comptar	amb	el	
teatre	com	una	opció	més	per	
passar	l’estona,	a	part	de	les	que	
ja	tenen	habitualment.
	 Tots	els	interessats	poden	
passar	pel	teatre,	els	dimecres	o	
els	divendres,	a	partir	de	les	18:30	
hores.

cas Jai Tit 
Fireta de Nadal

El	dissabte	dia	24	de	novembre	
el	centre	cultural	Cas	Jai	Tit	
(carrer	de’n	Laparra,	8),	tornarà	a	
organitzar	una	nova	edició	de	la	
Fireta	de	Nadal.	Serà	entre	les	14h	
i	les	19	hores.
A	la	Fireta	s’hi	podrà,	entre	d’altres	
coses:	material	pedagògic,	pepes	
i	joguines	de	fusta,	regals	per	a	
Nadal,	llibres	i	contes,	tallers	per	
a	nins	(de	les	16h	a	les	17hores);	
tòmbola	i	servei	de	restauració	i	
cafeteria.
	

Diners i consciència
I	per	altre	lloc,	el	dimecres	dia	
28	de	novembre,	a	les	19	hores,	
el	Director	Territorial	de	Triodos	
Bank	a	Catalunya	i	Balears,	Joan	
Antoni	Melé	Cartañá,	oferirà	una	
XERRADA	sota	el	títol	“Diners	
i	consciència”,	en	la	qual	es	

tractaran	els	punts	següents:	
·	Observació	d’alguns	fenòmens	
contradictoris	de	la	nostra	època.
·	Els	conflictes,	un	camí	de	presa	
de	consciència.	Necessitat	d’un	
canvi	cultural	i	social.
·	Fonaments	per	a	una	nova	
economia.	Renovació	i	vivificació	
d’antics	conceptes:	Treball	–	

Diners	–	Benefici	–	Responsabilitat
·	Origen	i	evolució	del	diner:	qué	
hem	guanyat	i	qué	hem	perdut	en	
el	camí?
·	Naturalesa	del	diner	i	forces	que	
hi	són	presents.	Quina	és	la	nostra	
relació	personal	amb	els	diners?
·	Funcions	del	diner:	
	 1)	diner	de	compra	
	 2)	diner	d’estalvi-préstec	
	 3)	diner	de	donació.	Processos		
	 i	conseqüències.
	·	Consum	responsable:		
	 -	alimentació	ecològica		 	
	 -	arquitectura	bioclimàtica		 	
	 -	energies	renovables
	 -	comerç	just
·	Estalvi	responsable:	La	Banca	
Ètica.	Orígen,	principis	i	evolució.	
La	Banca	Ètica	a	Catalunya:	
l’exemple	de	Triodos	Bank.
·	Donació	responsable:	impostos		
	 -	ONG’s	i	fundacions
	 -	testament.
·	Nous	paradigmes	per	al	segle	
XXI:	consciència,	compromís	i	
coratge.	El	camí	a	la	llibertat:	
l’individualisme	ètic.

c u l t u r a
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

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



	 OCTUBRE	2007	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Antoni Pol

BINIPÈDIA
Novembre, entre la mort i la vida

c u l t u r a

Novembre arriba sempre embolcallat 
amb sudaris. Les efemèrides en donen 
testimoni: 
víctimes de la pesta i de la tempesta, 
centenars de caiguts vora el torrent de 
Rafal Garcès, 
al llevant del nostre terme; un 
picapedrer esclafat en el tall de la 
feina… 
Al costat del Crist que vetla el 
repòs dels difunts sense distincions, 
continua la vida: 
un virrei que compta els súbdits, els 
que magnifiquen Robines, els que 
parlen en la distància, 
els qui celebren els gols del seu 
equip favorit… Mors et vita duello 
conflixere mirando…
 

7 de novembre de 1522
Un episodi de la lluita dels nostres 
avantpassats contra els abusos dels 
poderosos. En el context de la guerra 
de les Germanies, la batalla del Rafal 
Garcès, al llevant del nostre poble, on 
moriren més de 500 persones, d’entre 
les quals 40 foren penjades a la plaça 
d’Inca i 70 als afores de Binissalem. 
El poble mallorquí encara duu les 
anques marcades per la dura repressió 
del virrei Gurrea i la por paralitzant 
ha passat a formar part del nostre 
caràcter. (Llegiu els versos de Moyà 
en el requadre.)

14 de novembre de 1591 
Un altre virrei, Lluís Vich i Manrique, 
menys sanguinari que el botxí Gurrea, 
ordena que se faci un recompte de 
tots els habitants de l’illa. Se’n censen 
74.094 a tot Mallorca, 1.699 dels 
quals pertanyen a Binissalem. 

12 de novembre de 1654 
Els oïdors de la Vila signen el balanç 
de despeses ocasionades pels estralls 
de la pesta de 1652, que no remet 
fins ben entrat el 1653. El total puja 
a 1.034 lliures, 2 sous i 6 diners. No 

bastava la guerra, afició favorita dels 
reis, ni la fam que adesiara rondava 
l’illa. Ens faltava la pesta... 

28 de novembre de 1715
Fatídica data per a la nostra dignitat. 
El rei Felip V, d’infausta memòria, 
signa el decret de Nova Planta que 
suposa un canvi radical de la història. 
Desmantella una a una les nostres 
institucions de govern –General 
Consell, la Reial Audiència...– i 
considera l’arxipèlag un territori 
vençut, ocupat i afegit al regne 
d’Espanya. 

22 de novembre de 1852
Sense que ningú parlàs encara de 
canvi climàtic, un fort i prolongat 
temporal d’aigua i vent castiga la 
comarca. Dels mals ocasionats al 
nostre terme consignam la desfeta 
d’una cantonada del cimbori 
parroquial, el dia 22 i, vuit dies 
després, la mort del missatge de Can 
Ramonell, a Biniagual, a causa de la 
greu inundació d’aquell caseriu. 

18 de novembre de 1917
Se compleixen noranta anys de 
l’arribada de la telefonia a Binissalem, 
un servei perquè la gent se pogués 
sentir a distància, parlant allò 
necessari i emprant les paraules justes. 
Les cròniques no parlen de cobertura, 
ni d’antenes radioactives, ni de tarifes 
planes, ni de malalties derivades de 
l’ús d’aquest invent. 

28 de novembre de 1927
L’Ajuntament, després d’inspeccionar 
l’obra realitzada, dóna la conformitat 
i recepciona el nou cadafal construït 
al bell mig de la Plaça. Tot i que, 
construït amb pedra de Binisssalem, 
i que la seva  funció és servir de 
plataforma per espectacles, sempre 
se n’hi ha hagut de bastir un altre 
de suplementari perquè els artistes 
siguin visibles.

30 de novembre de 1971
La imatge del Sant Crist de les 
Ànimes que presidia la capella 
del Cementeri Vell, és traslladada 
solemnement al Nou, perquè continuï 
essent objecte de devoció dels fidels 
vius, i garantia de descans pels morts.

6 de novembre de 1972
Durant les obres de demolició del 
Casal de Can Jean, a sa Plaça, mor en 
tràgic accident laboral l’obrer Ginés 
Morote.

12 de novembre de 1993
El feu blaugrana de Binissalem 
compta, a partir d’avui, amb una 
Penya barcelonista –¡tot el camp!– 
gràcies a l’empenta de l’afició 
capitalitzada per Àngela Lladó.

&
Autumne malastruc de l’any de gràcia 

de mil cinc-cents i vint-i-dos, nostra 
ànima de poble mallorquí caigué 
rendida vora el Rafal Garcès. Encara 

puden els quarters dels setanta, 
oferts al arbres esgarrifats de la reial 

Robines.
Vila fruitera i mare del vi ranci,
els teus ceps faran vi o bé sang 
humana?
Podran fer-ne a bocois: les nostres 
llàgrimes volen regar-los i ablanir 
les pedres que t’alcen orgullosa i 
senyorívola, madona del gran pla! 
Però el plor nostre no pot aconseguir 

–i menys ara-, que floreixi, que grani i 

que s’escampi la llibertat!
Ll. Moyà, Joanot Colom, 144
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Novetats a la BiBlioteca

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	20	de	
desembre	a	les	20h	i	el	llibre	és	

Travesuras de la niña mala.	
Passa	per	la	biblioteca	a	recollir	

el	teu	exemplar.

c u l t u r a

infantil
Cita amb els pirates.	Autora:	kelly	
Davis
La bibliotecària de Bàssora.	Autora:	
Jeanette	Winter
Aprèn l’abecedari amb 
endevinalles.	Autor:	varis
En Teo i l’alimentació.	Autora:	
Cristina	Feliu
En Kwajo i el secret de l’or.	Autor:	
Meshack	Asare	
L’Hug l’hipopòtam.	Autor:	Pedro	
Ghergo
L’eruga verda.	Autora:	Sally	Cutting
Gat i peix.	Autor:	Joan	Grant
¡Despierte, su majestad!	Autor:	Hao	
Goang	Tsair
El sensenom. La revolta d’en 
Bernat Prats.	Autor:	Enric	Larreula
Imagina’t un dia.	Autora:	Sarah	L.	
Thomson
El somriure de Daniela.	Autora:	
Rebeca	Luciani
Celestino Tarambana.	Autora:	
Aurora	Núñez

Novel·la
Las mentiras de Locke Lamora.	
Autor:	Scott	Lynch
Quan sàpigues caminar sobre 
l’aigua, agafa la barca.	Autor:	John	
Harricharan.
Marley i jo.	Autor:	John	Grogan
Puta posguerra.	Autor:	Josep	Piera
Arqueologia de l’amor.	Autor:	Joan	
Mañas
Viatges amb Heròdot.	Autor:	
Ryszard	kapuscinki
El quart reich.	Autor:	Francesc	
Miralles
El ingrediente secreto.	Autora:	
Vanessa	Montfort
El otoño alemán.	Autora:	Eugenia	
Rico
La soledad del ángel de la guarda.	
Autor:	Raúl	Guerra	Garrido
Margen bruto.	Autor:	Laurent	
Quintreau
Espartaco. La rebelión de los 
esclavos.	Autor:	Max	Gallo

&

DVD’s	
Pérez. El ratoncito de tus sueños.

Varis
Diccionario enciclopédico de 
Educación.	Autors:	varis	
Conecta con la felicidad.	Autor:	
Allan	Percy
El vi a Mallorca: del passat al 
present.	Autors:	varis
La posada de la núvia.	Autor:	
Llorenç	Moyà	Gilabert
Enlloc com a casa.Guia d’activitats 
per jugar en família.	Autors:	varis
…Ismos para entender el arte.	
Autor:	Stephen	Little
La extrema derecha en Europa 
desde 1945 a nuestros días.											
Autor:	Miguel	Ángel	Simón.

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.	

19	de	novembre,	a		les	20.00h.
contacontes africans	a	càrrec	
de	Víctor	Uwagba.

Activitats de desembre
10	de	desembre,	a	les	18.00h.
Taller de creació de juguetes 
ecològiques.	Adreçat	a	infants	de	
3	anys.	Places	limitades.	Inscripció	
prèvia.

17	de	desembre,	a	les	18.00h.	
contacontes, Toto el científic 
loco i la seva ajudant Tana.	
Adreçat	a	infants	a		partir	de	3	
anys.

20	de	desembre,	a	les	20.00h.
Tertúlia literària. Travesuras 
de la niña mala.	De	Mario	Vargas	
Llosa.

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
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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.

&

10è llibRE AMAGAT

Text.

“M’agradaria saber”, es va dir a 
si mateix, “què passa realment 
en un llibre mentre és tancat. És 
clar, a dins només hi ha lletres 
impreses sobre el paper, però, 
malgrat tot... Alguna cosa hi deu 
passar, perquè quan l’obro, hi 
apareix tot d’una una història 
sencera. Hi ha personatges que 
encara no conec, i totes les 
aventures i heroïcitats i batalles 
possibles... i, alguns cops, 
s’esdevenen tempestes al mar o 
algú que arriba a ciutats i països 
estrangers. D’alguna manera, tot 
això es troba dins del llibre. És 
clar, s’ha de llegir per poder-ho 
viure. Però, a dins, ja hi és abans. 
M’agradaria saber de quina 
manera.”
I, de sobte, es va sentir envaït per 
un estat d’ànim gairebé fastuós.
Va redreçar el cos, agafà el llibre, 
va obrir-lo a la primera pàgina i 
començà de llegir.

c u l t u r a

plAçA DE SA QuARTERA
Vull	dedicar	molt	afectuosament	
aquestes	línies	a	TOMEU	
ROSSELLÓ.	Ell	va	ser	l’actor	
estelar	del	què	succeí	durant	uns	
quants	anys	a	l’antic	bar	de	Can 
Felip,	llavors	CAN TOMEU	i	ara	
–aguantant	encara	un	poc	la	torxa	
d’aquella	petita	revolució	local	
(però	al	mateix	temps	global)–	
Can Shopper.	Era	el	bar	dels	
drogats,	sí,	dels	“drogats	de	vida”	
certament.	Quan	penjaren	allà	
defora,	en	tela	de	sac,	un	dibuix	de	
la	cara	de	LOU	REED,	vaig	saber	
tot	d’una	que	aquell	racó	seria	el	
refugi	dels	anys	més	importants	de	
la	meva	adolescència,	“drogada”	
sobretot	de	música	i	poesia.	Em	
vaig	sentir	obligat,	per	tant,	a	
canviar	de	plaça.	Gairebé	i	sense	
voler	m’he	sorprès	–en	bon	dilluns	
de	vermada,	octubre	per	més	inri	
i	coincidència	supòs	que	gens	
casual–	traient	la	pols	d’aquesta	
veritable	obra	mestra,	de	l’autor	
mestre	d’aquell	tros	de	terra	de	
l’Amèrica	més	accentuadament	
urbana,	tal	volta	la	més	dura	en	
el	seu	més	soterrat	clavegueram	
social.	Potser	hagi	influït	també	
la	lectura	“casual”	i	paral·lela	
de	Paul Auster.	És	fàcil	que	em	
caigui	la	llagrimeta	cada	cop	
que	el	cantant	de	la	Velvet,	poeta	
de	l’underground	novaiorquès,	
comença	a	recitar	amb	un	profund	
i	obscur	xiuxiueig	de	cabaret	allò	
de	In Berlin by the vall...	La	resta	
forma	part	de	l’imaginari	col·lectiu	
de	tot	un	grapat	d’amics	i	amigues	
que	de	cap	manera	–i	nostàlgies	
apart–	es	volgueren	perdre	aquells	
moments.

tgomil@...BERLIN,octubre 1973
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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



Fantomas
Mentres	les	parelles	d’enamorats	
passejaven	amunt	i	avall	pes	carrer	
de	ses	roques,	als	anys	seixanta,	
noltros,	els	al·lots,	per	no	molestar-
los	anàvem	al	cinema	de	dalt	a	
veure	pel·lícules	com	Fantomas,	
que	era	una	sèrie	de	pel·lícules	
que	s’oferí	cada	any	entre	el	
1966	i	el	1975,	un	espècie	de	
”James	Bond”	però	a	la	francesa,	
interpretat	per	en	Luis	de	Funes,	
un	dels	millors	humoristes	que	
ha	donat	el	cinema	del	gènere	
d’aventures.
Hi	havia	el	clàssic	dolent,	en	
Fantomas,	qui	sempre	es	canviava	
la	careta	per	despistar	a	l’inspector	
de	policia	(en	Luis	de	Funes),	que	
per	cert,	al	final	de	la	pel·lícula	
sempre	li	aconseguia	fugir.
	 Quan	sortíem	del	cine,	als	
qui	ens	quedava	qualque	dobler,	
anàvem	a	s’Hotel,	a	menjar	un	
variat,	o	al	bar	Salem,	a	jugar	a	
futbolins;	i	els	qui	havíem	quedat	
pelats	–com	quasi	sempre–	
anàvem	a	córrer	per	enmig	de	les	
parelles...	per	emprenyar-les.
La	puntuaré	amb	un	8.

VÍDEo-club
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c i n e m a

objectiucritic@hotmail.com

El Orfanato
Tot	i	no	ser	gaire	partidari	d’anar	
a	veure	pel·lícules	espanyoles,	 ja	
que	 les	trobava	avorrides,	sí	que	
és	cert	que,	des	de	 fa	uns	anys,	
n’hi	 ha	 hagut	 algunes	 bastant	
bones.	Així:	Los Otros,	El Laberinto 
del Fauno i	ara, El Orfanato.	
Aquesta	darrera,	tracta	la	història	
d’un	 orfanat	 que	 la	 protagonista	
–l’actriu	 Belén Rueda–	 compra	
per	a	crear-hi	una	residència	per	
a	nins	discapacitats.
El	 seu	 fill,	 Simón,	 entabla	 una	
estranya	 relació	 amb	 uns	 amics	
imaginaris,	la	qual	cosa	inquieta	a	
sa	mare	fins	arribar	a	pensar	que	
la	seva	família	està	amenaçada.
	 Dirigida	 per	 Juan A. Bayona,	
ha	estat	escollida	per	representar	
a	Espanya	en	els	Oscar.
La	puntuaré	amb	un	8.

Promesas del Este 
Un	 dia	 d’aquest	 passat	 mes	
d’octubre	 que	 plovia	 tant,	 vàrem	
decidir,	per	unanimitat,	dos	amics	
meus	 i	 jo,	 anar	 al	 cine;	 i	 vàrem	
escollir	 una	 pel·lícula	 sobre	 	 les	
màfies	russes,	en	la	qual,	un	agent	
infiltrat	dins	una	organització	molt	
violenta	 es	 dedica	 al	 tràfic	 de	
blanques,	drogues	i	armes.
	 El	guió	és	bastant	bo	però	un	
poc	enrevessat.	Hi	ha	escenes	de	
molta	violència	i	molta	sang.	
Us	 aconsell	 que	 hi	 aneu	
acompanyats	d’amics	intel·ligents,	
perquè	 jo,	 si	 no	 hagués	 estat	
per	 l’explicació	 de’n	 Geremí	 i	
en	 TGomila@	 i	 un	 bon	 sopar	 en	
un	 restaurant	 –que	 és	 sa	 millor	
manera–	 no	 l’hagués	 poguda	
entendre	del	tot.
La	puntuaré	amb	un	7.
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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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els cans i les llebres

Hi havia un temps en què els cans i les 
llebres eren grans amics, talment carn i 

ungla. 

 

Una vegada, en ple estiu, varen surtir 
a estirar les cames i varen passar pel 

costat d’un safareig mig ple d’aigua, que 
convidava a remullar-s’hi, tant més que 

queia un sol que estavellava

les pedres.

– Què? Ens hi tirem? –van proposar els 
cans, que treien un pam de llengua.

– Tireu-vos-hi vosaltres –van dir les 
llebres, que nosaltres ens estimem més de 

mirar el bou des de la barrera.

– Ens esperareu, si ens hi tirem?

– No en mancaria d’altra. Ja us hi podeu 
tirar descansats.

– Som-hi, idò. Ara bé, ens convé treure’ns 
les sabates. Sinó, ens duraran quatre dies.

 I els cans es varen treure les 
sabates, les varen deixar allà a la vora i 

pata-plum! Es tiren al safareig, i venga a 
nedar i remullar-se i fer capbussons i més 

capbussons.

Les llebres, però, quan van veure els cans 
que nedaven tan despreocupadament, 
varen tenir una mala pensada. Es varen 
calçar les seves sabates, se les varen 

cordar ben cordades i varen arrencar a 
córrer cames ajudau-me. 

 Va arribar un moment en què els 
cans es varen cansar de fer la granota, 
varen surtir del safareig i no varen veure 
ni sabates ni llebres.

– Aquelles polissones ens les han preses!  
–varen dir els cans, traient foc pels 
queixals–. Podria ser ben bé que ho 
pagassin car!.

 

I enrabiats, varen sortir corrents a cercar 
les llebres, a veure si encara eren capaços 
de trobar-les.

 És d’ençà d’aleshores que els cans 
no han pogut veure més les llebres, i 
que les persegueixen rabiosament, i no 
paren fins que les han aconseguides. Com 
que les veuen tan ben calçades, amb les 
sabates que els van prendre, mentre ells 
han d’anar descalços, el dimoni els fa 
encendre la sang. No els la perdonaran 
pas mai més, la festa del safareig. Ben 
mirat, va ser una mala passada massa 
grossa.

i n f à n c i a
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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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... Gent nova al Casal

Tallers mensuals

Hip Hop
Tots	els	dilluns	a	les	18h

batuka
Tots	els	dimecres	a	les	18h

cuina
Tots	els	divendres	a	les	18h

Tallers puntuals

bijuteria
Dimarts	13	de	novembre	a	les	18h

Espelmes
Dijous	15	de	novembre	a	les	18h

Decoració Nadalenca
Dimarts	27	i	Dijous	29	a	les	18h

Tallers oberts
Dies	6,	8,	20	i	22	a	les	18h

Tornejos

TEkkEN 
Dissabte	3,	a	les	18h

FiFA 07
Dissabte	10,	a	les	18h

DARDS
Dissabte	17,	a	les	18h

piNG poNG
Dissabte	24,	a	les	18h

cinema

El Diablo viste de Prada
Dissabte	10	de	novembre

Casino Royale
Dissabte	17	de	novembre

j o v e n t

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

	 	 Ja	podeu	trobar	tota	la	informació	del	Casal	a:	
	 	 http://casaldejovesbini.balearweb.net
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Tennis
comença la temporada

El	mes	que	ve	comença	la	lliga	de	
tennis	des	Raiguer,	on	un	any	més,	
el	Tennis	Club	Binissalem	hi	serà	
present.	
	 Degut	a	l’èxit	que	tengué	
la	temporada	passada,	per	a	
enguany	hi	ha	prevista	una	major	
participació	de	pobles	de	la	
comarca.
	 Aquesta	lliga	està	adreçada	a	
nins	i	nines	d’edats	compreses	
entre	els	10	i	15	anys,	i	durarà	fins	
el	mes	de	juliol.	Les	partides	es	
disputaran	a	1	hora,	amb	un	punt	
per	partida	en	joc.
	 Els	tennistes	binissalemers	
tornaran	a	intentar	revalidar	els	
primers	llocs	de	l’any	passat:	
campions	de	13	a	15	anys	i	de	
Dobles.	Però	també	lluitaran	per	
aconseguir	la	primera	posició	en	la	
categoria	de	10	a	12	anys.

competició federada
Per	altra	part,	aquest	mes	de	
novembre	comença	la	competició	
a	nivell	federat,	en	la	qual	l’any	
passat	hi	prengueren	part	fins	a	
106	alumnes	federats	dels	que	té	a	
les	seves	files	el	club.	
	 Aquest	any,	els	primers	que	
hi	participaran	seran	en	Ramon	
Antoni	Pizà,	en	Miquel	Pol,	en	Joan	
Lladó,	en	Sergi	Horrach,	n’Amai	
Ribas	i	na	Margalida	Braque,	qui	
es	presenten	a	l’Acadèmia	Tahoe	
per	a	disputar	el	XXV Tahoe Tennis 
Masters.	Sort	a	tots	ells!!

cavalls
De pura Raça

Els	dies	12,	13	i	14	d’octubre	se	
celebrà,	a	Inca,	una	nova	edició	
del	Campionat	de	Balears	de	
Cavalls	de	Pura	Raça.
Aquesta	és	una	de	les	cites	més	
importants	i	amb	més	participació	
que	tenen	lloc	a	l’illa.	De	fet,	s’hi	
arribaren	a	ajuntar	prop	d’uns	400	
exemplars.	
I	d’entre	tots	aquests	participants,	
també	hi	havia	presència	de	
cavalls	de	Binissalem,	alguns	dels	
quals	estan	d’enhorabona,	ja	que	
aconseguiren	quedar	molt	ben	
situats	a	la	classificació	final.
	 Així,	el	semental	menorquí	
“Osdur”,	propietat	del	cavallista	
Sebastià	Villalonga,	quedà	campió	
a	la	secció	de	cavalls	de	a	partir	
de	4	anys	d’edat.	I	l’egua	“Antiga”,	

també	del	mateix	propietari,	quedà	
segona	de	la	seva	categoria.
	 Per	la	seva	part,	l’egua	
“Estrielka”,	del	també	cavallista	
binissalemer,	Joan	Villalonga,	
quedà	primera	en	la	categoria	
Amateur.

EQuMAT, la pròxima cita
Sebastià	Villalonga	ja	està	fent	els	
preparatius	per	prendre	part	a	la	
pròxima	competició,	l’anomenada	
EQUMAT,	que	se	celebrarà	a	
Barcelona	i	a	la	qual	el	cavallista	
hi	portarà	quatre	dels	seus	cavalls.

Sebastià	Villalonga,	amb	el	cavall	
menorquí	“Osdur”

e s p o r t s
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Després	que	el	passat	mes	de	
setembre	fossin	inaugurades	les	
noves	pistes	de	tennis,	ja	han	
començat	a	sentir-se	les	primeres	
queixes	per	l’ús	que	se’ls	està	
donant.
	 Les	noves	pistes	són	utlitizades		
durant	la	major	part	del	temps	
pels	alumnes	de	l’Escola	de	
Tennis,	cosa	que	ha	fet	sentir	
molests	als	aficionats	–per	compta	
pròpia–	a	aquest	esport,	ja	que,	
pràcticament,	els	és	impossible	
poder-hi	jugar.	De	fet,	a	molts	
d’ells	no	els	queda	més	remei	que	
anar	a	jugar	a	foravila.
	 Si	en	principi	pareixia	que	les	
noves	pistes	havien	de	solucionar	
el	problema,	no	ha	estat	així,	
almanco	per	a	tothom,	tot	i	que	sí	
hauran	suposat	una	gran	ajuda	a	
l’Escola.

4 pistes de tennis
Aquestes	queixes	varen	ser	
recollides	pel	PSM	local,	partit	
que	a	través	del	seu	portaveu,	
Bartomeu	Abrines,	les	exposà	al	
batle	en	el	passat	ple,	demanant-li	
quina	utilització	es	fa	de	les	pistes.	
Si	s’utilitzen	totes,	i	quantes	n’hi	
ha	de	destinades	a	la	ciutadania	
en	general.
	 El	batle	diu	que	de	pistes	ara	
n’hi	ha	4,	tres	de	noves	i	la	vella.		
Dues	de	les	noves	són	utilitzades,	
durant	tota	la	setmana,	pel	Tennis	
Club	i	l’Escola,	i	les	altres	dues	
per	a	jugadors	particulars.

conveni
Tot	i	això,	l’Ajuntament	té	previst	
establir	un	conveni	amb	el	Tennis	
Club	per	regular	aquest	ús,	
controlar	les	instal·lacions	i	el	seu	
manteniment	i	també,	perquè	si	es	
dóna	el	cas	que	durant	la	setmana	
hi	ha	algunes	hores	buides	que	el	
club	no	ha	de	menester	les	seves	
dues	pistes,	les	pugui	llogar	a	
particulars.

Horaris Futbol base?
I	l’altra	instal·lació	esportiva	que	
darrerament	també	ha	estat	
objecte	de	polèmica	és	el	Camp	
Municipal	d’Esports,	ja	que	el	
primer	equip,	d’acord	amb	els	
horaris	d’entrenament	que	du	a	
terme,	entre	les	17	i	les	20.30h	
(aproximadament),	obliga	a	alguns	
equips	del	futbol	base	a	haver	
d’entrenar	molt	tard,	en	hores	que	
mai	havien	hagut	de	fer-ho.
	 Això	ha	estat	motiu	de	queixa	
per	part	de	molts	de	pares	
d’aquests	al·lots.	
	 El	batle	comunicà	als	pares	
que	està	a	la	seva	disposició,	que	
els	ajudarà	en	el	que	pugui,	tot	
i	que	des	de	l’Ajuntament	no	es	
poden	aficar	enmig	de	decisions	
de	la	directiva	del	club.

Això farà un tro!
Està	clar	que	des	de	l’Ajuntament	
s’haurà	de	fer	qualque	cosa	
perquè	els	horaris	dels	al·lots	
siguin	els	més	adequats	per	a	ells.	
No	pot	ser	que	el	primer	equip	
ocupi	el	camp	de	17	a	20.30h	
desplaçant	al	seu	propi	futbol	
base.	No	té	sentit.	Si	no	se’n	
cuiden,	això	farà	un	tro!

J.Pons

problemes amb les instal·lacions? 
“Futbol base i tennistes aficionats es queixen de l’ús que en poden fer”

El patronat d’Esports es reuneix 
amb els clubs locals
El	Patronat	Municipal	d’Esports,	
entitat	presidida	pel	Batle	
que	reuneix	les	associacions	
esportives	de	Binissalem	i	els	
partits	polítics	de	l’Ajuntament	
i	que	té	com	a	primer	objectiu	
satisfer	les	necessitats	que	els	
clubs	i	esportistes	tenen	per	a	
la	pràctica	de	l’esport,	es	reuní	
amb	els	9	clubs	o	associacions	
representades:	Futbol,	Bàsquet,	
Escacs,	Petanca,	Tennis,	Ciclisme,	
Muntanyisme,	Atletisme	i	Caçadors.	
	 A	la	reunió	es	tractaren	les	
diferents	peticions,	la	majoria	de	
les	quals	són	de	caire	econòmic,	
ja	que	els	ingressos	de	les	quotes	
no	cobreixen	el	pressupost	i	
necessiten	subvencions.
	 Un	altre	problema	és	la	manca	
d’instal·lacions,	sobretot	per	a	la	
pràctica	del	futbol	i	bàsquet,	donat	
l’augment	excepcional	d’equips	
i	dificultats	de	poder	entrenar	a	
pistes	ocupades.	
La	petanca	també	necessita	d’unes	
millors	instal·lacions	arrel	de	la	
seva	sortida	de	l’escola	de	Ses	
Nines.	
L’Ajuntament	es	comprometé	a	
fer	feina	per	solucionar	aquests	
problemes.

e s p o r t s



penya Mallorquinista

Sopar a ca n’Arabí
El	dimarts	30	d’octubre	la	Penya	
Mallorquinista	de	Binissalem	
celebrà,	en	el	restaurant	ca	
n’Arabí,	el	seu	tradicional	sopar	
de	benvinguda	als	nous	fitxatges	
del	R.C.E	Mallorca.
Un	sopar	al	que	hi	assistiren	més	
d’un	centenar	de	persones	i	que	
comptà	amb	la	presència	dels	
jugadors	Borja	Valero,	Dani	Güiza,	
Emili	Nsue	i	el	porter	binissalemer,	
Miquel	Àngel	Moyà,	a	més	d’uns	
quants	directius	del	club.
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petanca 
problemes i problemes

La	Petanca	a	Binissalem	no	
està	passant	pels	seus	millors	
moments.	I	no	sols	parlant	a	
nivell	esportiu,	sinó	també	com	a	
entitat,	ja	que	si	des	de	fa	vàries	
temporades	el	club	comptava	amb	
dos	equips	–un	d’ells	a	Nacional,	
d’on	es	descendí	l’any	passat–	
enguany	es	va	estar	a	punt	de	no	
presentar-ne	cap	en	competició.
	 Segons	explica	el	nou	
president,	Joan	Molina,	elegit	fa	
dos	mesos,	els	motius	de	tot	això	
són	varis.	

Dimissions
En	primer	lloc,	l’anterior	president	
presentà	la	dimissió	just	el	darrer	
dia	en	què	es	podien	fer	fitxatges,	
i	a	això	afegir-hi	que	un	gran	
nombre	de	jugadors	abandonaren	
l’equip,	cosa	que	dificultà	molt	
la	planificació	d’aquesta	actual	
temporada.
		
Sense local
En	segon	lloc,	el	fet	d’haver	hagut	
de	canviar	d’ubicació	degut	
a	les	obres	que	s’estan	fent	a	
l’antiga	Escola	de	Ses	Nines	(on	
hi	tenien	la	seu	i	les	pistes)	i	no	
poder	disposar	d’un	local	com	
correspon,	ha	acabat	fent	la	
situació	quasi	insostenible.

Desperfectes
A	més,	la	mala	notícia	d’això	
–afirmen–	és	que	amb	la	llarga	
durada	d’aquestes	obres	se’ls	ha	
fet	malbé	gran	part	del	material	
que	hi	tenien	allà	guardat	i	
protegit,	com	taules,	quadres	o	
vitrines,	entre	d’altres	coses.

Ajuntament
Pel	que	fa	a	l’Ajuntament,	també	
tenen	un	missatge	clar:	“si	no	hi	
ha	més	col·laboració,	la	Petanca	
desapareixerà”.
Des	de	la	directiva	recorden	que	
l’Ajuntament	només	els	paga	les	

fitxes,	i	de	fet,	ells	hi	han	hagut	
d’afegir,	ja	que	del	pressupost	
de	3.100	euros	que	presentaren	
només	n’han	pogut	cobrar	875.

classificació
Per	a	aquesta	temporada	
2007/2008,	el	club	només	compta	
amb	un	equip,	a	la	categoria	de	
Preferent,	i	ara,	quan	es	duen	
disputades	cinc	jornades,	l’equip	
del	Binissalem	està	visquent	
una	de	les	èpoques	més	negres	
d’aquests	darrers	anys,	ja	que	no	
s’ha	guanyat	cap	partida	i	estan	
situats	a	la	coa	de	la	classificació.

El	president,	Joan	Molina	(dreta)	i	el	vicepresident.

e s p o r t s
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Futbol
Crisis al futbol base?

Tercera Divisió
Tot	i	no	haver	pogut	passar	de	
l’empat	a	1	amb	el	Mallorca	B,	
en	un	partit	en	què	els	blaus	
dominaren,	els	homes	de	Miquel	
Bestard	continúen	ocupant	la	
cinquena	posició,	amb	19	punts,	
i	a	tan	sols	dos	del	quart,	el	
Santanyí.
En	el	seu	darrer	desplaçament,	
guanyaren	dins	el	camp	de...	per	
En	Mario	Móra	és	el	màxim	
golejador	amb	sis	dianes.
Pel	que	fa	a	la	Copa	Federació,	el	
Binissalem	perdé	la	final	a	nivell	
de	Balears,	després	d’empatar	1	
a	1	al	camp	del	Son	Ferriol	i	a	3	
gols	aquí.	

Segona Regional
Després	de	guanyar	1	a	3	dins	
Lloret	i	d’haver	patit	els	incidents	
en	el	partit	contra	el	polèmic	equip	
de	La	Victòria,	l’equip	filial	segueix	
líder	del	grup,	amb	22	punts.	
Vuit	victòries,	un	empat,	una	
derrota,	24	gols	a	favor	i	només	9	
en	contra,	descriuen	la	trajectòria	
del	conjunt	amb	més	essència	
binissalemera.
	 Els	trenta	minuts	que	quedaven	
del	partit	contra	La	Victòria,	
suspès	en	el	primer	quart	d’hora	
de	la	segona	part,	acabaren	amb	
el	resultat	final	de	2	a	1	a	favor	
dels	blaus.	Abans	de	suspendre’s	
anaven	per	davant	en	el	marcador	
per	un	gol	a	zero.
	 Ara	bé,	a	part	de	la	suspensió,	
allò	més	sorprenent	per	als	
assistents	a	aquell	partit	va	ser	la	
presència	de	dos	jutges	de	línia	
que	no	devien	tenir	ni	13	anys	
d’edat.	Al	parer	de	molts,	massa	
joves	per	prendre	part	en	partits	
d’aquesta	categoria.

Juvenils i cadets
Males	llengües	futboleres	diuen	
que	la	mala	gestió	feta	per	la	
directiva	amb	el	futbol	base,	en	
té	gran	part	de	culpa	de	la	mala	
situació	que	pateixen	juvenils	i	
cadets.

Els	primers,	situats	a	la	coa	de	
la	classificació,	només	havent	
empatat	un	partit.	El	darrer	el	
perderen,	1	a	2,	contra	el	Son	
Cotoner.
Amb	un	planter	limitat,	fa	poc	han	
hagut	de	fer	incorporacions,	com	
la	dels	tres	jugadors	d’origen	àrab.
	 Fins	i	tot,	de	pocs	que	eren,	fa	
uns	mesos	es	publicà	un	anunci	
en	un	diari	per	si	hi	havia	jugadors	
juvenils	interessats	en	venir	a	
jugar	a	Binissalem.
	 I	els	Cadets,	també	amb	
qualque	incorporació	feta	les	
darreres	setmanes,	són	penúltims,	
havent	perdut	els	quatre	partits	
disputats.	Tal	vegada	allò	positiu	
és	que	el	tercer	i	quart,	Santa	
Catalina	i	At.	Manacor,	es	troben	
a	molt	poca	distància,	havent	
aconseguit	només	un	punt.

infantils
Primer	de	tot	hem	de	demanar	
disculpes	a	l’equip	Infantil	per	
l’errada	del	passat	número,	en	
què	parlàvem	d’una	contundent	
derrota	per	1	a	9,	quan	en	realitat	
s’havia	guanyat	per	7	a	0. Mira 
si n’hi ha de diferència, d’Arnau a 
mestre Arnau.
I	és	que	aquests	al·lots	pareix	que	
van	de	set	en	set,	ja	que	el	darrer	
partit,	contra	s’Arenal,	el	tornaren	
a	guanyar	per	7	a	1.	Idò!
L’equip	es	troba	situat	en	una	
còmoda	setena	posició,	sense	
haver	perdut	cap	partit.	N’ha	
guanyat	i	empatat	tres	i	només	
dos	punts	el	separen	dels	quints.

infantils Futbol 7
Amb	tres	victòries	i	dues	derrotes,	
la	darrera	per	5	a	0	dins	els	
veïnats	d’Alaró,	l’Infantil	Futbol	
7	es	troba	situat	en	la	novena	
posició,	empatat	a	nou	punts	amb	
el	sisè,	el	Bunyola.

Alevins Futbol 7
També	en	novè	lloc	es	troben	
situats	els	Alevins	de	Futbol	7,	
i	amb	una	darrera	i	més	que	
contundent	victòria	a	domicili:	0	a	
10	dins	Son	Gotleu	(rima i tot).
	 Amb	dos	partits	guanyats	i	tres	
de	perduts,	sis	puntets	sumen.

benjamins i prebenj.
Els	Benjamins	de	Futbol	7	són	
l’altre	equip	del	club	que	va	situat	
líder	del	seu	grup.
Amb	set	victòries	de	set	partits	
disputats,	guanyaren	el	derbi	etern	
contra	el	Lloseta	per	4	a	3.
	 I	qui	també	va	ben	classificat	
és	el	Prebenjamí	de	Futbol	8	del	
Grup	B,	cinquè,	empatat	amb	el	
tercer,	l’Andratx.	
Guanyaren	el	seu	darrer	partit	per	
la	mínima	al	CIDE.
	 En	canvi,	no	tan	bé	van	les	
coses	a	l’altre	Prebenjamí	del	Grup	
E,	coer	i	sense	conèixer	encara	la	
victòria.	Tranquils nins, tot arribarà! 
I a més, els entrenadors estan ben 
contents de voltros.

En	aquest	resum	hi	ha	algun	equip	
del	que	no	s’ha	fet	comentari	
degut	a	que	ha	tengut	jornada	de	
descans.

Equip	filial	de	Segona	Regional

e s p o r t s
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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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bàsquet
Nova directiva?

Mentre	l’equip	MiNi MASculÍ	
comença	aquest	dissabte	dia	10	
de	novembre	la	seva	competició,	
l’equip	MiNi FEMENÍ,	situat	a	la	
meitat	de	la	taula	classificatòria,	ja	
porta	tres	jornades	de	lliga,	amb	
dues	victòries	i	una	derrota.
El	passat	dissabte	dia	3	varen	
guanyar	dins	Alcúdia	per	32	a	43.

I	mentre	l’equip	iNFANTil 
FEMENÍ,	que	entrena	en	Bernat	
Gual,	ha	perdut	els	dos	primers	
partits	de	lliga,	l’equip	cADET 
FEMENÍ	ha	aconseguit	dues	
victòries.
En	canvi,	tot	el	contrari	li	ha	anat,	
en	aquest	inici	de	lliga,	a	l’equip	
cADET MASculÍ,	que	ha	perdut	
els	dos	primers	partits.	El	darrer	
contra	la	Salle,	per	61	a	33.

Un	panorama	molt	diferent	
respecte	a	l’any	passat	viu	l’equip	
JúNioR FEMENÍ,	entrenat	per	
Román	Moyà,	el	qual	encara	no	
coneix	la	victòria	en	aquesta	nova	
categoria	estrenada	enguany.	El	
dissabte	dia	3	perderen	dins	el	
Bàsquet	Inca	per	63	a	54.
Per	la	seva	part,	l’equip	JúNIOR	
MASCULÍ	també	ha	patit	dues	
derrotes.	La	darrera	dins	el	camp	
del	Santa	Maria	per	83	a	44.

Pel	que	fa	l’equip	SéNioR 
FEMENÍ	Autonòmica,	ha	perdut	
quatre	dels	cinc	partits	de	lliga.
El	darrer,	el	diumenge	dia	4,	es	va	
perdre	contra	l’equip	d’Esporles	
per	61	a	31.	Van	situades	en	tercer	
lloc	per	la	coa	de	la	classificació.

En	canvi,	un	poc	millor	les	van	
les	coses	als	al·lots	de	l’equip	
SÉNIOR,	també	a	la	categoria	
Autonòmica.	Entrenats	per	
Juanjo	de	Prada,	duen	tres	
victòries	de	set	partits	jugats,	
ocupant	ara	la	setena	posició.
	 El	darrer	partit	guanyaren	al	
Sant	Josep	per	90	a	73,	en	una	
segona	part	que	va	ser	un	autèntic	
festival,	remuntant	22	punts.

Juanjo	de	Prada	explica	que	
el	primer	objectiu	d’enguany	és	
mantenir	la	categoria,	i	per	això	
s’ha	de	ser	molt	exigent	amb	
l’equip,	cosa	davant	la	qual	

responen	al	100%	els	jugadors.	
Fins	ara,	es	veu	un	grup	molt	
consolidat,	sense	fisures	ni	
inconvenients	que	puguin	afectar	
al	seu	bon	funcionament.

Però	l’equip	novetat	d’aquesta	
temporada	2007/2008	és,	
sens	dubte,	l’equip	SéNioR 
D’EMpRESES,	que	ha	començat	
aquesta	temporada	amb	bon	
peu,	guanyant	a	l’Esporles	el	seu	
darrer	partit.
El	jugador,	Andreu	Pons	Ribas,	
és	qui	du	a	terme	també	la	tasca	
d’entrenador	d’aquest	nou	
conjunt.

presentació del club
Pel	que	respecte	a	la	presentació	
dels	diferents	equips	del	Club,	la	
data	fixada	és	el	proper	dia	2	de	
desembre.	Serà	a	les	17:00	hores.
Aquest	mateix	dia	també	se	
celebraran	les	eleccions	per	a	la	
nova	Junta	Directiva.

“L’equip Sénior masculí 
Autonòmica, entrenat 
per Juanjo de Prada, 

porta tres victòries de set 
partits jugats, ocupant 
ara la setena posició. 

El primer objectiu: 
la permanència”

“L’equip novetat 
d’aquesta temporada 
2007/2008 és, sens 
dubte, l’equip Sénior 

d’Empreses. El jugador, 
Andreu Pons Ribas, és 
qui du a terme també la 

tasca d’entrenador”

e s p o r t s

Equip	Sénior	d’Empreses.

Juanjo	de	Prada,	
entrenador	del	

Sénior	masculí.
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APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

A. M. Pons

l’educació, cosa 
de tots?
El	paper	de	l’escola	ha	anat	
canviant	al	llarg	del	temps.	
A	l’actualitat,	els	programes	
educatius	són	bastant	amplis.	
Han	incorporat	sabers	procedents	
de	les	noves	ciències,	i	també	
llengües	modernes.

Juntament	amb	tots	aquests	
sabers	de	formació	intel·lectual	
de	l’alumne,	han	anat	apareixent,	
a	l’escola,	una	àmplia	gamma	
de	continguts	educatius	de	tipus	
cívic	i	social	i	de	cura	personal.	
Es	tracta	d’apropar	els	al·lots	a	
una	correcta	alimentació	i	les	
malalties	associades	al	seu	mal	
ús	(l’anorèxia,	per	exemple);	
les	drogues;	la	necessitat	de	
tenir	cura	del	medi	ambient;	
les	relacions	afectives	(estimar,	
sentir-se	estimat	i	estimar-se	un	
mateix);	el	sexe	i	les	relacions	
sexuals	(com	evitar	embarassos	
no	desitjats,	sobretot);	la	pau	i	
la	no	violència;	la	igualtat	entre	
homes	i	dones;	l’educació	vial;	la	
higiene	personal,	el	respecte	i	la	
tolerància,	la	bona	educació	(ja	
sabeu,	allò	de	bon	dia,	gràcies	i	
per	favor);	i	tantes	i	tantes	coses	
que,	a	vegades,	un	no	sap	si	es	
van	traspassant	a	l’escola	perquè,	
sinó,	no	s’ensenyen	en	lloc	més,	o	
què	passa.

Que	l’escola	tracti	de	tot	això	
no	hauria	de	suposar	cap	
problema,	el	problema	és	que	les	
famílies	i	la	societat	pensin	que,	
delegant	a	l’escola	les	funcions	
esmentades,	aquestes	ja	els	
queden	automàticament	eximides	
de	les	seves	responsabilitats	
com	a	tals,	i	els	seus	continguts,	
assolits,	simplement	perquè	ho	
diuen	els	mestres.	Els	nins	veuen	
tirar	per	la	finestra	del	cotxe	
la	capsa	de	tabac	buida,	que	
veuen	aparcar	a	les	places	de	

minusvàlids,	que	veuen	com	ningú	
agraeix	quan	li	aguanten	una	
porta	o	que	veuen	com	els	cans	
embruten	impunement	els	carrers	
quan	a	l’escola	els	han	dit	que	no	
poden	embrutar,	etc.,	no	podran	
mai	incorporar	continguts	cívics	
ni	socials,	per	més	que	a	l’escola	
els	hagin	repetit	mil	i	una	vegada	
quins	són	els	comportaments	més	
adients	en	cada	cas	i	perquè.

I	arribant	al	tema	que	ens	ocupa,	
com	es	pot	educar	en	valors	
a	l’escola,	predicar	en	activa	i	
passiva	la	igualtat	entre	gèneres	
i	la	possibilitat	de	divertir-se	
sense	necessitat	del	consum	de	
drogues	i	alcohol	i	després	assistir	
a	una	desfilada	de	carrosses	
(considerada	plat	fort	de	les	festes	
del	poble)	on	quasi	la	meitat	de	
les	carrosses	no	tenen	cap	altre	
motiu	més	que	ser	excuses	per	
beure	els	jovençans	del	poble?

Què	podem	contestar	als	infants	
que	ens	demanen	què	fa	una	
dona	inflable,	despullada,		
dalt	d’una	carrossa,	fent	de	
trepitjadora	de	raïm?

Serà	molt	“guai”,	vist	amb	els	ulls	
d’ara	(abans	mai	ningú	no	s’hauria	
pogut	avenir	d’aquesta	tudadissa)	
comprar	quatre	tones	de	raïm	per	
malbaratar-ho.	Com	s’explica	que	
les	coses	no	s’han	de	tudar	i	que	
és	important	valorar	la	feina	al	
camp	dels	pagesos?	

No	es	pot	delegar	l’educació	
de	tot	un	poble	a	l’escola.	Ens 
equivocam si pensam que els 
fills es tenen a les famílies i 
s’eduquen a les escoles. Els 
nins no aprenen, imiten.	Si	
volem	quelcom	diferent	per	a	
Binissalem,	si	volem	mantenir	
la	“qualitat	de	vida”	que	tots	els	
que	hi	vivim	valoram	(i	això	inclou	
les	seves	festes	més	estimades),	
hem	d’oferir	alguns	referents	més	
coherents	als	nostres	fills,	alguna	
cosa	que,	passat	el	temps,	tenguin	
a	bé	imitar	i	no	ens	avergonyeixi.

Agraïment a l’EMMb
Aquest	vol	tornar	a	ser	un	
reconeixement	públic	a	l’Escola	
de	Música,	a	la	seva	directora	i	
als	seus	mestres	per	l’organització	
de	la	II	Escola	d’estiu	per	a	
nins,	celebrada	a	Binissalem	la	
setmana	del	3	al	7	de	Setembre.	
Durant	cinc	dies	els	més	petits	
han	pogut	conèixer	les	músiques	
i	les	dances	d’arreu	del	món	i	per	
tant	han	après	també	a	estimar-
les.	Ja	ho	deia	en	Leonardo	(da	
Vinci)	“no s’aprecia / no s’estima el 
que no es coneix”.	

Per	les	intencionalitats,	per	la	
paciència	i	pels	mateixos	resultats,	
GRÀCIES.

Pares i mares d’alumnes 
que van assistir-hi

“Els nins veuen tirar per 
la finestra del cotxe la 
capsa de tabac buida, 

que veuen aparcar a les 
places de minusvàlids..., 
no podran mai incorporar 

continguts cívics ni 
socials”

“...divertir-se sense 
necessitat del consum 

d’alcohol i després 
assistir a una desfilada 
de carrosses on quasi 
la meitat no tenen cap 

altre motiu més que ser 
excuses per beure?”

o p i n i ó



	 OCTUBRE	2007	<	�2	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Tel. 971 511 709



	 OCTUBRE	2007	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Miquel A. Barrios

curiositats
· És	curiós	que	
en	plena	crisi	
del	totxo	tinguem	
tres	pistes	
noves	de	tennis	
i	dues	aules	
prefabricades	
més	a	l’escola,	
però	que	hi	hagi	

cursos	que	comencin	el	primer	dia	
de	classe	sense	tenir	un	mestre	
assignat	per	a	tot	l’any.

· És	curiós	que	prediquem	la	
mallorquinitat	de	la	Fira	de	la	
Pedra,	de	Sant	Jaume	i	de	Sa	
Vermada	i	que	la	guinda	al	pastís	
de	les	festes	de	Setembre	torni	
a	ser	un	espectacle	de	rejoneo	
andalús.	Per	a	quan	la	Fira	d’Abril	
i	un	Ple	amb	els	Regidors	vestits	
de	faralaes?

· És	curiós	que	mentre	reciclem	
tot	el	que	podem	a	casa,	
l’Ajuntament	ens	enviï	fins	a	
tres	programes	diferents	de	les	
Festes	des	Vermar.	Malgrat	siguin	
de	paper	reciclat,	segur	que	ho	
podrien	haver	fer	tot	en	un,	evitant	
despeses	inútils	i	caríssimes.	

· És	curiós	que	coincideixi	el	
donatiu	–finalment	voluntari–	d’un	
euro	per	plat	de	fideus	i	per	
botella	de	vi	amb	l’any	dels	
augments	de	sou	dels	nostres	
polítics.	Per	cert,	qualcú		sap	
si	aquesta	nova	modalitat	de	
donatiu,	anula	els	ajuts	que	feia	
l’anterior	equip	de	govern?

·	És	curiós	que	dins	del	programa	
de	Festes	ens	hagin	ficat	un	
full	de	suggeriments	per	tal	de	
millorar-les	de	cara	al	proper	
any.	Enhorabona	per	la	idea!	Ara	
només	falta	que	en	facin	cas.	
L’altre	dia	en	llegia	una	molt	bona.	

La	reprodueixo:	“¿Què tal una 
reducció d’un euro diari als sous 
de l’equip de Govern i descomptar-
ho al ciutadà –que som els qui 
ho paguem– de la taxa de fems 
i aigües brutes 2008?”.	No	sé	si	
serà	útil	ni	factible,	però	curiós	ho	
és	de	bon	de	veres.

· És	curiós	que	haguem	de	
tenir	un	Govern	d’esquerres	a	la	
Comunitat	Autònoma	per	veure	a	
un	President	del	Govern	visitant	
i	participant	oficialment	de	les	
Festes	des	Vermar.	

· És	curiós	que	pagant	més	en	
concepte	de	neteja,	passant	
aquella	màquina	a	diari	pels	
carrers	de	la	vila	i	després	de	
tanta	crítica,	el	poble	segueixi	
tan	brut	com	sempre.	No	vull	
deixar	de	tenir	unes	paraules	
sentides	pel	nostre	estimat	Polígon	
Industrial.	Quin	deu	ser	el	seu	límit	
d’acumulació	de	porqueria?		

· És	curiós	que	el	primer	premi	del	
Certamen	Internacional	de	Pintura	
Vila	de	Binissalem	2007	sigui	un	
matalàs	farcit	amb	forma	d’arbre	
i	no	un	quadre.	Sigui	com	sigui,	
enhorabona	a	la	guanyadora.

Miquel Àngel Barrios

“És curiós que haguem 
de tenir un Govern 

d’esquerres a la 
Comunitat Autònoma 

per veure a un President 
del Govern visitant les 

Festes des Vermar”

o p i n i ó
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Disponible 
per a la seva 

publicitat

El Sr. Rajoy, un irresponsable 
“Unes declaracions que minven la seva vàlua personal”

Aquests	dies	hem	
hagut	de	sentir	
a	un	important	
representant	
polític	fent	unes	
declaracions	que,	
sense	dubtes,	
minven	la	seva	
vàlua	personal	

i	política	ja	que	referma	la	idea	
que	és	un	important	representant	
sí,	però	de	la	irresponsabilitat	a	
escala	mundial.

Supòs	que	tothom	ja	sap	que	
faig	referència	a	la	lamentable	
intervenció	del	Sr.	Rajoy	sobre	el	
canvi	climàtic,	on	deia,	“yo	de	este	
asunto	sé	poco,	pero	mi	primo	
supongo	que	sabrá”	(referint-se		a	
un	catedràtic	de	física	de	Sevilla)	
i	va	afegir	“Oiga,	he	traído	aquí	
a	diez	de	los	más	importantes	
científicos	del	mundo	i	ninguno	
me	ha	garantizado	el	tiempo	que	
iba	a	hacer	mañana	en	Sevilla”,	
per	acabar	dient,	“Cómo	alguien	
puede	decir	lo	que	va	a	pasar	en	
el	mundo	dentro	de	300	años?”

pRiMER,	si	“de	este	asunto	sabe	
poco”,	calli	i	vagi	alerta	ja	que	
vostè	representa	a	una	important	
part	dels	votants	d’un	estat.	
Documenti’s	i	no	desmobilitzi	i	
desinformi	a	partir	de	la	ignorància.

SEGoN,	el	seu	cosí	no	sap	on	
s’ha	de	ficar	després	que	vostè	
hagi	tret	de	context	i	posat	en	
boca	seva	una	cosa	contrària	a	la	
que	defensa	la	gran	majoria	de	la	
comunitat	científica	mundial.

TERcER,	tots	sabem	que	aquesta	
realitat,	la	del	canvi	climàtic,	és	
incòmoda	per	alguns	(amb	clara	
referència	als	sectors	industrials	
i	comercials)	que	es	resisteixen	a	
adaptar-s’hi	per	motius	clarament	
econòmics.	Per	altres,	és	una	
realitat	incòmoda,	però	sobretot	
inquietant	i	bastant	més	seriosa	
del	que	aquests	lobbys	de	poder	
estan	disposats	a	defensar.

Sr.	Rajoy,	algunes	persones	
encara	recordam	el	seu	interès	
en	llevar	importància	en	la	que	
va	ser	una	de	les	catàstrofes	
mediambientals	més	importants	
dels	darrers	temps,	la	del	Prestige:	
“Son	sólo	unos	hilillos	como	de	
plastilina	en	estiramiento	vertical”,	
ho	recorda?

En	un	article,	que	també	va	
publicar	aquesta	revista,	ja	vaig	
dir	que	el	nostre	futur	no	només	
depenia	dels	polítics.	També	
depenia	del	que	nosaltres	els	
exigíem,	per	tant,	el	canvi	d’actitud	
política	va	inevitablement	lligada	
a	un	canvi	d’actitud	i	d’exigència	
social.

Senyores	i	senyors	votants	o	
possibles	votants	del	PP,	pensau-
ho	molt	bé	abans	d’atorgar	el	
poder	en	mans	d’un	senyor	que	
manifesta	públicament	la	seva	
total	insensibilitat	envers	un	tema	
que	va	més	enllà	de	les	fronteres	
territorials	però	que	aleshores	ens	
afecta	tan	de	prop.

Els	polítics	pot	ser	no	tenen	
tota	la	responsabilitat	sobre	el	
canvi	climàtic,	de	fet,	tots	tenim	
la	nostra	alíquota	part	d’aquesta	
responsabilitat,	per	tant	de	
nosaltres	depèn	que	finalment,	
des	dels	poders	polítics	es	
prenguin	totes	les	mesures	i	
s’apliquin	les	polítiques	de	les	
que,	sense	dubte,	depèn	el	nostre	
futur.

Antonina Ferrà i Ramis
Membre de l’agrupació del PSM 

a Binissalem

Antonina Ferrà
“Sr. Rajoy, algunes 
persones encara 

recordam el seu interès 
en llevar importància 
en la que va ser una 

de les catàstrofes 
mediambientals més 

importants dels darrers 
temps, la del Prestige”

o p i n i ó
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“Enviàrem una carta 
als 59 diputats. El PP, 

ens contestà amb 
mentides, i el PSOE, es 
comprometé “a fer tot 

el possible” (on ets ara, 
PSOE?)”

Confirmat.	El	
Govern	tampoc	
ha	previst	la	
inversió	de	la	
construcció	de	la	
nova	escola	de	
Binissalem	als	
pressuposts	del	
2008.

Aquesta	és	la	desagradable	
realitat	que	el	gerent	de	l’IBISEC,	
Francisco	Fernández,	ens	va	
confirmar	el	passat	31	d’octubre.	
Lluny	queda	el	compromís	que	
se’ns	va	fer	arribar	des	de	la	
Conselleria,	dia	1r	d’octubre,	
durant	la	visita	que	vàrem	fer	
alguns	regidors	de	l’Ajuntament.

Va	ser	un	engany	premeditat.	
Per	la	meva	insistència	en	fer	
el	seguiment	del	procés	de	
construcció	de	la	nova	escola,	
el	batle	em	proposà	assistir	a	la	
reunió	que	tenia	prevista	per	a	
dia	1r	d’octubre	a	la	Conselleria	
d’Educació	i	Cultura.	Naturalment	
ho	vaig	acceptar.	I	ho	vaig	
comunicar	també	a	l’APIMA	i	
al	PSM,	que	celebro	que	s’hi	
sumessin.	Va	ser	en	aquella	visita	
que	la	Cap	del	Servei	de	Centres	
Educatius,	Margalida	Moll,	es	
comprometé	a	fer	la	nova	escola	
durant	el	2008.	En	acabar,	vaig	
demanar	que,	per	favor,	ho	posés	
per	escrit,	per	així	tranquil·litzar	els	
pares.	No	hi	hagué	cap	objecció.

A	data	d’avui,	un	mes	després,	
encara	no	ha	arribat	la	carta	a	
l’Ajuntament	i,	el	que	és	pitjor,	des	

de	l’IBISEC	ens	han	confirmat	
que	l’escola	no	està	prevista	als	
pressuposts	per	al	2008.

Però	ara	han	canviat	el	cantet.	
Diuen	que	no	és	al	pressupost	
però	cercaran	mecanismes	per	
aconseguir	doblers...	que	potser	
per	març	sabran	coses...	Ja	
coneixem	aquesta	cançó.	I	no	
ens	agrada.	Ens	volen	enganyar	
de	nou?	Ja	ho	advertírem	l’any	
passat:	aquests	pseudoarguments	
són	fal·laços.

I	mentre,	el	CP	Nostra	Senyora	de	
Robines,	que	es	dissenyà	per	a	
acollir	8	grups,	n’està	acollint	27.	
El	col·legi	està	al	límit.	I	nosaltres	
també.

Fa	un	any	advertírem	del	mateix	
que	estam	advertint	ara.	Enviàrem	
una	carta	als	59	diputats	del	
Parlament.	El	PP,	directament,	ens	
contestà	amb	mentides,	i	el	PSOE,	
per	boca	d’en	Valentí	Valenciano,	
es	comprometé	“a	fer	tot	el	
possible”	(on	ets	ara,	PSOE?).

Al	final,	tristament,	la	història	
ens	mostra	que	les	accions	
mediàticament	contundents	són	
més	efectives	per	a	motivar	els	
governs	clientelistes.	I	aquest	el	
supòs	clientelista	perquè	honest	
ha	demostrat	que	no	ho	és.

És	l’hora	de	l’acció.

Josep Martí i Sastre
Regidor d’Esquerra-Independents

Pep Martí

“Va ser un engany 
premeditat. La Cap 

del Servei de Centres 
Educatius, Margalida 

Moll, es comprometé a 
fer la nova escola 
durant el 2008”

la nova escola, tampoc el 2008 
“És l’hora de l’acció”

o p i n i ó
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la tasca de pressupostar 
“L’equip de govern haurà de cercar consens”

Les	famílies	
actuals	estan	molt	
avesades	a	fer	
previsions	dels	
seus	ingressos	
i	despeses,	
amb	la	finalitat	
d’arribar	a	la	fi	
de	cada	mes.	Les	

hipoteques,	les	despeses	en	
alimentació	i	en	el	manteniment	
dels	infants	i	tantes	altres	partides,	
fan	que	sigui	del	tot	necessari	
que	s’apliqui	una	de	les	principals	
regles	de	l’economia	de	mercat:	
qualsevol	projecte,	per	anar	
endavant,	ha	de	comptar	amb	una	
bona	previsió	dels	seus	ingressos	
i	les	seves	despeses.

Aquesta	premisa	tan	elemental,	
fa	estona	que	no	s’aplica	a	
l’ajuntament	de	Binissalem.	
La	passada	legislatura	va	
acabar	sense	tenir	aprovats	els	
pressuposts	de	l’any	2007.	Sí.	Ho	
han	entès	molt	bé.	El	passat	equip	
de	govern,	que	tantes	vegades	
ha	fet	gala	d’una	bona	gestió,	
no	va	elaborar	els	pressuposts	
de	l’actual	exercici	econòmic,	
tot	i	tenir	el	major	nombre	de	
dedicacions	exclussives	que	mai	
ha	tengut	aquest	ajuntament.	
Aquest	fet,	ha	provocat	que	
s’haguessin	de	prorrogar	els	
pressupostos	de	l’any	2006,	
amb	les	dificultats	jurídiques	i	
econòmiques	que	això	suposa.

Malgrat	tot,	cal	seguir	endavant	
perquè	Binissalem	no	quedi	
aturat.	Només	queden	dos	mesos	
perquè	acabi	l’any,	i	ja	es	fa	del	
tot	necesari	que	es	comencin	a	
elaborar	els	pressuposts	de	l’any	
vinent.	L’actual	equip	de	govern,	
en	minoria	en	el	plenari,	haurà	
de	cercar	necessàriament	un	
consens	amb	els	grups	municipals	
de	l’oposició	si	vol	que	els	
pressupostos	del	2008	vegin	la	
llum	verda.	Per	altra	banda,	els	
grups	de	l’oposició	saben	que	es	
necessita	d’aquesta	eina	si	volen	
que	Binissalem	no	quedi	estancat.	
Per	aquest	motiu,	és	del	tot	
necessari	que	el	batlle	i	el	regidor	
d’hisenda	comencin	a	negociar	i	

a	consensuar	amb	tots	els	grups	
municipals	el	futur	immediat	del	
nostre	poble.

És	veritat	que	existeix	un	altre	
camí.	Hi	ha	la	possibilitat	de	
que	els	grups	de	l’oposició,	en	
majoria	en	el	plenari,	elaborin	
conjuntament	un	pressupost	
alternatiu	al	de	l’equip	de	govern.	
Personalment,	crec	que	aquesta	
via	té	poques	possibilitats	d’èxit,	
més	si	tenim	en	compte	les	
dificultats	que	hi	va	haver	a	l’hora	
de	formar	un	govern	municipal	
conjunt,	com	alternativa	a	l’actual.	
Per	aquest	motiu,	la	via	que	té	
més	possibilitats	és	la	del	consens	
i	el	diàleg	amb	l’actual	equip	de	
govern.	

Aquests	pressupostos	pel	2008	
no	han	de	veure	rebaixades	en	
cap	cas	les	partides	en	acció	
social	que	va	posar	en	marxa	el	
passat	equip	de	govern.	S’han	
d’incrementar	les	partides	en	
educació	i	han	de	preveure	la	
construcció	de	la	segona	escola	
de	primària,	tot	i	que	no	ho	
contempli	l’actual	Conselleria	
d’Educació.	Hem	de	seguir	
amb	el	pla	de	neteja	de	carrers	
actual,	sense	oblidar,	però,	el	bon	
manteniment	de	la	xarxa	d’aigües	

pluvials.	El	nostre	patrimoni	és,	
sense	cap	dubte,	la	major	riquesa	
econòmica	del	nostre	poble,	i	cal	
protegir-ho	d’una	manera	més	
eficaç	i	eficient.	L’embelliment	
dels	carrers	i	racons	singulars	
de	la	nostra	vila	també	hi	ha	de	
ser	present.	En	aquest	sentit,	es	
fa	necessària	la	rehabilitació	del	
Passeig	del	Born	i	embellir-lo	
amb	la	pedra	dels	2000 colors	
que	es	mereix	aquest	indret.	Si	no	
volem	desaparèixer	com	a	poble,	
hem	de	posar	el	nostre	petit	gra	
d’arena	en	la	recuperació	de	la	
nostra	llengua	i	la	nostra	identitat	
cultural.	Hi	ha	moltes	coses	a	
fer	en	aquest	sentit.	I	hem	de	
completar	el	nostre	poliesportiu		
amb	les	instal·lacions	esportives	
que	encara	hi	falten.	Només	són	
uns	exemples,	amb	els	quals	hi	
poden	estar	d’acord	tots	els	grups	
municipals.

Són	tantes	les	necessitats	del	
nostre	poble,	que	no	ens	podem	
permetre	el	luxe	de	no	tenir	
pressuposts	un	any	més.	Només	
cal	un	poc	de	seny,	tant	a	l’equip	
de	govern	com	a	l’oposició.	
Segur	que	els	binissalemers	i	
binissalemeres	ho	agrairan.

Joan Lladó i Guasp

Joan Lladó

o p i n i ó

“La passada legislatura 
va acabar sense tenir 

aprovats els pressuposts 
de l’any 2007. Sí. El 

passat equip de govern, 
que tantes vegades 

ha fet gala d’una bona 
gestió, no va elaborar 

els pressuposts de 
l’actual exercici”

“Hi ha la possibilitat 
de que els grups de 

l’oposició, en majoria 
en el plenari, elaborin 

conjuntament un 
pressupost alternatiu al 
de l’equip de govern. 

Personalment, crec que 
aquesta via té poques 

possibilitats d’èxit”
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K.	PVP:	28	EuRoS A.	PVP:	28	EuRoSB.	PVP:	35	EuRoS

Telèfon: 971 51 11 69

Camilo josé Cela, 8. Binissalem

És	curiós	com	
passa	el	temps.	
Pareix	que	va	ser	
ahir	que	vàrem	
fer	eleccions	i	ja	
han	passat	quatre	
mesos.	
Nosaltres	seguim	
en	la	nostra	

línia,	que	creim	que	és	la	més	
encertada.	
	 Des	d’UM	ja	vàrem	dir	que	el	
senyor	batle	és	trobava	ben	tot	
sol	dins	l’ajuntament,	i	encara	
ho	crèiem.	Pensàvem	que	era	
perquè	alguns	regidors	del	PP	
no	estaven	al	cent	per	cent	i	que	
per	això	tot	havia	de	passar	pel	
senyor	batle.	La	culpa	de	que	això	
sigui	així	no	és	dels	seus	regidors	
sinó	simplement	que	no	ha	estat	
capaç	d’engrescar,	no	només	els	
regidors	d’altres	formacions,	sinó	
ni	tan	sols	els	seus.	
	 Dins	aquests	mesos	de	
govern	que	duim,	no	s’ha	fet	
res	d’especial.	L’administració	
continua	aturada	i	totes	aquelles	
promeses	que	es	varen	fer	(com	
la	de	pagar	en	tres	mesos	les	
factures	de	l’ajuntament)	no	
s’estan	complint,	tenint	en	compta	
que	l’ajuntament	no	té	una	
situació	financera	tan	dolenta	com	
en	principi	es	va	dir	i	que,	fins	i	
tot,	ha	reconegut	el	propi	balte.
	 Per	altra	banda,	a	Unió	
Mallorquina	estam	treballant	per	
a	la	creació	d’una	pàgina	web	de	
Binissalem.	També	estam	creant	
grups	de	treball	dins	del	partit	per	
dur	endavant	diferents	tasques	
com	l’edició	d’un	fulletó	informatiu,	

les	matances	organitzades	per	
Unió	Mallorquina	i	la	creació	d’una	
mostra	de	cuina	binissalemera,	
tal	i	com	dèiem	en	el	nostre	
programa.	
	 S’ha	de	dir	que	ja	s’han	fet	
alguns	contactes	amb	diferents	
associacions	del	poble	per	mirar	
de	dur	a	bon	port	aquesta	darrera	
iniciativa,	que	creim	que	si	la	
féssim	ben	pensada,	sense	pressa	
però	sense	pausa,	podria	ser	una	
realitat	que	ajudaria	a	donar	a	
conèixer	el	nostre	municipi	una	
mica	més.	
	 Lògicament,	a	aquest	
esdeveniment	l’hauríem	de	fer	dins	
uns	mesos	en	que	no	coincidissin	
altres	festes	ja	consolidades	al	
poble	ni	amb	altres	festes	de	
municipis	propers.
	 Arran	de	promoure	
turísticament	Binissalem,	una	de	
les	iniciatives	que	volem	dur	al	
plenari	com	a	moció	d’UM	és	la	
creació	d’una	marca	per	ajudar	
a	promocionar	el	nostre	municipi	
juntament	amb	la	instal·lació	de	

rètols	en	aquest	sentit.
Diguérem,	en	el	seu	moment,	
que	sempre	trobarien	en	Unió	
Mallorquina	el	suport	necessari	
per	millorar	el	nostre	municipi	i	per	
això	ens	vàrem	posar	a	disposició	
de	l’equip	de	govern,	per	facilitar	
tots	aquells	tràmits	que	dins	de	les	
àrees	governades	per	UM	a	les	
institucions	ens	requerissin.	
	 A	mode	d’exemple,	he	de	dir	
que	el	regidor	d’obres	em	va	
demanar	que	l’acompanyàs	al	
Consell	Insular	per	mirar	d’agilitar	
els	tràmits	per	a	la	construcció	de	
la	nova	escola	i	és	per	a	nosaltres	
un	plaer	anunciar,	que	just	
desprès	d’un	parell	de	setmanes,	
l’informe	favorable	ja	s’ha	realitzat.

Per	acabar,	voldria	recordar	que	
el	mes	de	novembre	es	celebra	
el	25è aniversari d’uM	i	que	és	
una	satisfacció	per	a	mi	estar	
dins	d’una	formació	que	té	com	
un	dels	objectius,	fer	que	les	
decisions	que	afectin	a	Mallorca	
les	prenguem	els	que	vivim	aquí.

Víctor Martí

“Dins aquests mesos no 
s’ha fet res d’especial i 
l’ajuntament no té una 
situació financera tan 

dolenta com en principi 
es va dir i que, fins i tot, 
ha reconegut el propi 

balte”

“La culpa de que això 
sigui així no és dels 
seus regidors sinó 

simplement que no ha 
estat capaç d’engrescar, 
no només els regidors 

d’altres formacions, sinó 
ni tan sols els seus”

o p i n i ó
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Restauració de l’Ajuntament 
“Tal com es va comprometre en Miquel Nadal”

o p i n i ó

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

Josep M. Pons

El	passat	27	
d’octubre	
la	Ministra	
del	Govern	
d’Espanya,	
Carme	Chacón	
i	el	Batle,	Jeroni	
Salom,	firmaren	
un	protocol	

per	a	la	rehabilitació	integral	de	
l’edifici	de	l’Ajuntament.	El	valor	
econòmic	d’aquest	compromís	és	
de	1.870.000	euros.	

Com	mai	s’havia	fet	fins	ara,	és	
en	situacions	com	aquestes	on	es	
demostra	el	vertader	tarannà	del	
PSOE,	que	sempre	ha	anteposat	
el	respecte	a	les	institucions	
per	davant	de	partidismes,	cosa	
que,	per	desgràcia,	cau	molt	
enfora	de	l’estil	del	Partit	Popular.	
Aquest	fa	del	menyspreu	a	les	
entitats	i	l’arbitrarietat	de	les	
seves	actuacions	el	seu	referent,	
si	més	no,	donant	les	culpes	de	
tot	el	que	no	li	convé	a	governs	
passats	o	actuals	amb	tal	de	que	
la	culpa	no	sigui	del	PP.	Recordem	
les	paraules	de	l’ex-consellera	
d’Obres	Públiques,	Mabel	Cabrer,	
quan	va	dir	que	el	metro	es	podia	
arreglar	en	dues	setmanes.	
La	realitat	ens	ha	demostrat	
que	la	gestió	del	PP	només	va	
ser	repartir	els	doblers	entre	els	
seus	amics	i	coneguts,	fora	de	
qualsevol	mesura	ni	control.	
Deim	que	davant	aquest	estil	del	
PP,	el	PSOE	demostra	que	fa	i	
farà	feina	pel	poble,	ja	ho	va	dir	
l’anterior	Batle,	Miquel	Nadal,	quan	
va	pronunciar	unes	paraules	en	el	

dia	de	l’elecció	del	nou	Batle	que	
deien	textualment:		

“... Que treballar pel poble sempre 
ha de ser en positiu... No vull 
pagar amb la mateixa moneda 
que a vegades vaig rebre..., 
des de dilluns prosseguiré les 
negociacions amb el Govern 
Central, per tal que la subvenció 
que tenia emparaulada, de 
quasi dos milions d’euros, per 
arreglar aquest edifici, véngui a 
Binissalem.”

Recordem	les	primeres	gestions	
per	aconseguir	aquesta	important	
subvenció,	destinada	a	la	
rehabilitació	integral	de	l’actual	
edifici	de	l’Ajuntament,	amb	la	
reparació	de	l’edifici,	la	supressió	
de	barreres	arquitectòniques,	
instal·lació	de	sanitaris	adaptats,	
dos	ascensors,	aire	condicionat	
d’alta	eficiència,	instal·lació	de	
plaques	solars	per	aigua	calenta	
sanitària,	reparació	de	les	coxeres	
de	la	Policia	Local,	redistribució	de	
les	oficines,	nova	sala	de	Plens,	
etc.,	un	projecte	que	va	iniciar	
l’Equip	de	Govern	Socialista	a	
finals	de	2005.	Poc	després	vàrem	
conèixer,	verbalment,	la	voluntat	
del	Govern	de	Rodríguez	Zapatero	
per	dur	envant	aquest	projecte	
emblemàtic.

Les	sempre	presents	dificultats	
burocràtiques,	legals	i	d’agenda	
del	Ministeri	impediren	firmar	el	
conveni	durant	el	2006,	i	tant	
el	Batle,	Miquel	Nadal,	com	la	
Ministra,	no	cregueren	convenient	
fer-ho	a	inicis	del	2007,	en	plena	
pre-campanya	electoral,	a	pesar	
dels	bons	rèdits	que	hagués	
pogut	donar	des	del	punt	de	vista	
electoral.
Així	creim,	els	Socialistes	de	
Binissalem,	que	s’ha	de	fer	la	
política.	Gestionant	l’arribada	de	
la	subvenció	aparaulada	malgrat	
ara	el	PSOE	no	sigui	al	davant	
de	l’Ajuntament,	tal	com	es	va	
comprometre	en	Miquel	Nadal,	
complint	d’aquesta	manera	la	
seva	paraula	donada.	Només	
cal	afegir	que	en	Miquel	Nadal,	
des	del	lloc	que	ara	ocupa	en	el	
Govern,	va	voler	ser	present	en	el	
moment	que	el	nou	Batle	firmava	
el	document.

Esperem	que	no	sorgeixin	
entrebancs	i	els	Binissalemers	
disposem	d’un	casal	emblemàtic	
del	nostre	patrimoni	històric,	
restaurat	amb	molta	cura	i	amb	
unes	dependències	municipals	
modernes,	adaptades	i	adequades	
a	les	necessitats	administratives	
i	a	tots	els	serveis	del	poble,	que	
any	rere	any	han	anat	creixent.
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A poc a poc i amb bona lletra 
“Hi haurà una nova campanya de recollida selectiva”

Benvolgudes	
lectores	i	lectors,	
el	proper	16	
de	novembre	
farà	cinc	mesos	
que	el	Partit	
Popular	començà	
a	gestionar	
l’Ajuntament	i	

els	serveis	municipals	i,	m’heu	
de	creure,	no	és	una	tasca	gens	
fàcil,	però	els	regidors/-es	del	
Grup	Popular	i	el	personal	de	
la	Corporació	hi	posen	ganes	i	
dedicació	per	treure	les	coses	
endavant.	

No	és	la	meva	intenció	respondre	
a	totes	les	crítiques	dels	partits	
de	l’oposició	que	manifesten	en	
aquesta	revista,	i	consider	més	
positiu	que	estigueu	assabentats,	
mensualment,	d’algunes	de	les	
feines	que	des	de	l’Ajuntament	
anam	fent	per	resoldre	problemes	
i	millorar	el	servei	municipal:

NETEJA.	S’ha	contractat	a	una	
persona	més	a	la	brigada;	s’han	
adquirit	300	nous	contenidors	
i	25.000	borses	de	fems	de	
diversa	cabuda	per	a	dipositar-
hi	fems;	una	màquina	netejadora	
es	passetja	per	tots	els	carrers	
del	poble;	nova	campanya	de	
recollida	selectiva	a	partir	de	l’1	
de	desembre	amb	millores;	instal.
lació	de	papereres	normals,	amb	
cendrers	i	per	a	cans.

SERVEiS SociAlS.	S’ha	
contractat	a	una	nova	
treballadora	familiar	i	s’han	
ampliat	les	jornades	de	feina	de	
4	treballadores	i	de	l’assistenta	
social;	donada	la	poca	ocupació,	
es	gestiona	fusionar	les	dues	
cases	tutel·lades;	s’ha	posat	en	
marxa	la	cuina	del	centre	de	dia	
que	serveix	uns	60	menús	diaris.

ZoNES VERDES.	Es	realitzarà	
un	concurs	d’idees	per	a	la	
futura	Plaça	des	Rasquell;	s’ha	
iniciat	la	poda	dels	arbres	de	les	
vies	públiques,	amb	substitució	
d’arbres	que	provoquen	danys	
a	cases;	convenis	amb	La	
Sapiència	i	Projecte	Home	per	a	

manteniment	de	jardins;	millores	al	
Punt	Verd	i	ampliació	d’horaris.

ANTENES DE TElEFoNiA 
MÒbil i TRÀFic pERillóS.	
S’han	iniciat	gestions	amb	les	
operadores	per	a	què	traslladin	
les	antenes	fora	del	casc	urbà;	
s’han	iniciat	contactes	amb	
CEMEX	(sa	Cimentera	de	Lloseta)	
per	a	què	els	camions	pesants	no	
transitin	pel	C/Conquistador,	sinó	
que	accedeixin	a	l’autopista	per	
Inca.	Vull	agraïr	la	iniciativa	del	
regidor	Tomeu	Abrines.

uRbANiSME.	Les	llicències	es	
tramiten	més	eficientment;	hi	ha	
més	vigilància	urbanística	i	s’estan	
adoptant	mesures	per	eliminar	
barreres	arquitectòniques	a	Can	
Gelabert	i	a	l’Església	en	una	1a	
fase;	s’iniciarà,	abans	d’acabar	
l’any,	la	rehabilitació	del	parc	
de	sa	Rectoria	i	del	trispol	de	la	
Plaça.

AiGuA poTAblE.	S’ha	presentat	
al	Consell	un	projecte,	consensuat	
amb	tots	els	partits,	per	a	un	
dipòsit	de	4.000	tones	d’aigua	
a	ca	n’Arabí	valorat	en	1	milió	
d’euros;	s’instal·laran	claus	de	
pas	a	la	urbanització	des	Rasquell	
i	s’ha	comprat	una	nova	bomba	
d’impulsió.

ASSociAcioNS i FESTES.	
Aquest	mes	de	novembre	es	
reunirà	el	Fòrum	Ciutadà	per	
a	què	tothom	pugui	participar	
del	futur	del	poble;	s’ha	acabat	
l’obra	de	l’Escola	de	Ses	Nines	
i	es	reformarà	una	sala	de	can	

Gelabert	per	disposar	de	més	
locals.	Vull	felicitar	a	totes	les	
associacions	i	persones	del	poble	
que	heu	participat	en	els	diversos	
actes	de	les	festes	de	sant	Jaume,	
Sant	Gall	i,	especialment,	sa	
Vermada.	Un	èxit.

ESpoRTS.	Les	pistes	de	tennis	
ja	funcionen;	disposam	d’un	
pla	topogràfic	per	millorar	la	
ubicació	de	noves	instal·lacions;	
s’ha	reunit	el	Patronat	d’Esports	
dues	vegades	per	a	resoldre	els	
problemes	econòmics	i	de	serveis	
dels	9	clubs.

iNSTAl·lAcioNS.	S’eliminaran	
els	comptadors	penjats	dels	
arbres	de	sa	Plaça;	s’ha	acabat	la	
1a	fase	de	reforma	del	cementeri	
i	s’estudia	ja	la	seva	ampliació;	
ja	s’ha	iniciat	l’obra	de	la	redona	
que	disminuirà	la	velocitat	
dels	vehicles	per	la	carretera;	
s’ha	comanat	la	reparació	dels	
semàfors;	dia	27	d’octubre	
es	signà	un	conveni	amb	el	
Ministerio de Vivienda	per	a	la	
reforma	de	l’edifici	consistorial	
amb	1’8	milions	d’euros	(un	
agraïment	especial	per	a	l’anterior	
batle	Miquel	Nadal	per	la	bona	
col·laboració	i	tasca	feta).

EDucAció i culTuRA.	S’ha	
aprovat	una	ajuda	per	a	la	
reutilització	dels	llibres	de	text	i	
s’ha	elaborat	una	ordenança	per	
a	regular	l’ajuda;	s’han	iniciat	tots	
els	cursos	i	activitats	formatives,	
així	com	les	excursions	d’hivern	i	
itineraris	culturals.	

I	moltes	altres	iniciatives	i	
suggerències	de	la	gent	que,	no	
per	petites,	són	menys	importants;	
me	teniu	a	la	vostra	disposició	a	
l’Ajuntament;	anem	per	feines.

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem

“Les llicències 
es tramiten més 

eficientment; hi ha més 
vigilància urbanística”

o p i n i ó

Jeroni Salom
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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
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El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	na	...

Joana Servera

El seu nom comença per G

Entre 1,70 i 1,80 d’estatura

Té un germà i una germana

El seu primer llinatge comença per M

Va néixer el 1971

salut:	Descansa	el	suficient	i	
recupera	l’energia.
amor:	Fes	passejades	per	la	platja	
amb	la	parella.
petit	consell:	Cerca	la	bondat	dels	
altres	amb	precaució.

	
salut:	Petit	problema	dels	peus.	No	
duguis	tacons	alts,	és	la	solució.
amor:	Fa	estona	que	no	sortiu	a	
sopar	plegats.	Què	esperes?
petit	consell:	Posa	els	teus	
coneixements	en	acció.

salut:	Precaució	amb	els	
constipats.	Ara	n’hi	ha	molts.
amor:	Programa	un	bon	viatge	
amb	la	parella.	Ara	hi	ha	rebaixes.
petit	consell:	No	acusis	si	no	
coneixes	prèviament	la	veritat.

salut:	No	t’excedeixis	molt	en	el	
menjar	diari.
amor:	Prepara	una	bona	sorpresa	
a	la	teva	costella.
petit	consell:	Observa	els	teus	
propis	defectes.

salut:	No	mengis	molta	dolçor	
perquè	el	barram	ho	patirà.
amor:	Dóna	més	conversa	a	la	
parella,	funcionarà	millor.
petit	consell:	Analitza,	amb	
tranquilitat,	les	teves	virtuts.

salut:	Veim	una	petita	molèstia	al	
coll.	Un	antibiòtic	el	curarà.
amor:	Rebràs	una	cridada	d’un	
vell	amor...	però	passaràs	d’ell.
petit	consell:	Deixa	de	fer	coses	
que	te	resultin	perjudicials.

salut:	Realitza	més	exercici	físic,	
per	exemple	córrer.
amor:	De	moment,	res	a	la	vista.	
Ja	veurem	pel	novembre.
petit	consell:	No	et	deixis	influir	
per	l’opinió	pública.

salut:	Bon	moment	per	deixar	de	
fumar.	Així	començaràs	bé	l’any.
amor:	És	com	la	pila	alcalina,	que	
si	l’encertes	dura	i	dura.
petit	consell:	No	pensis	què	dirà	la	
gent.	Tu	fes	el	teu	camí.

salut:	Practica	molt	la	natació.	Et	
curarà	el	mal	d’esquena.
amor:	Tendràs	una	cita	a	cegues.	
Pot	ser	excitant...	mmm.
petit	consell:	No	imposis	la	teva	
voluntat	als	altres.

salut:	Descansa	i	allibera’t	de	
totes	les	tensions.
amor:	Veim	discussions	de	parella.	
Si	calles	tot	anirà	bé.
petit	consell:	Accepta’t	tal	i	com	
ets.	Fora	disfresses.

salut:	Fes	una	dieta	equilibrada	i	
rica	en	fibra.	Et	fa	falta.
amor:	Fes	un	bon	regal	al	teu/a	
estimat/da.
petit	consell:	No	soportis	càrregues	
innecessàries,	no	val	la	pena.

salut:	Si	vols	llevar	quilos,	no	
beguis	begudes	amb	gas.
amor:	De	moment,	va	com	diuen	
els	mariners:	“vent	en	popa”.
petit	consell:	No	les	te	donis	de	
valent.	El	més	dèbil	et	pot	guanyar.

o c i



A s’oculistaAixò	era	un	tio	que	anava	pes	carrer	amb	un	pot	de	vidre	
on	hi	duia	un	tibarro	de	pam	i	mig.
Amb	això	que	es	troba	amb	un	conegut	i	aquest	li	demana:–	I	on	vas	amb	aquest	present?–	Vaig	a	s’oculista.–	A	s’oculista???	-demana	aquell	tot	sorprès.–	Sí,	a	s’oculista.	Quan	faig	això	me	ploren	ets	ulls.	Idò!

D’homes i dones

Un	home	condueix	un	cotxe	per	una	carretera,	i	en	sentit	contrari	ve	un	

altre	cotxe	conduït	per	una	dona.

En	el	moment	de	creuar-se,	la	dona	baixa	el	vidre	de	la	finestra	i	crida:	

CAVAAALL!!!!

Automàticament,	l’home	baixa	el	vidre	de	la	seva	finestra	i	respon:	

VACAAA!!!

Cadascú	segueix	el	seu	camí,	però	l’home	a	la	primera	curva	xoca	de	ple	

contra	un	cavall.

Conclusió: Serà vera que els homes mai escolten les dones?

“xISTES”
secció d’acudits, dites i estranyes conclusions

Va de
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En un diumenge, 28 d’octubre, 
en què el bon temps acompanyà, 
fins a 400 persones s’animaren a 
pujar a ca n’Arabí per dinar d’un 
excel·lent Arròs amb Salseta.
En la que ha estat la seva sisena 
edició, enguany els encarregats 
de cuinar-lo varen ser els 
membres de l’associació de la 
Tercera Edat. Tots uns mestres!
 Els cuiners poden estar ben 
satisfets, ja que tothom lloà lo 
bona que havia sortit aquella 
salseta.

90 quilos de carn (40 de magre 
de porc, 30 de fetge i 20 de xuia), 
45 quilos d’arròs i una llarga 
llista d’altres ingredients varen 

ser utilitzats per elaborar el típic, 
tradicional i tan nostre, arròs amb 
salseta.
 Com cada any, dins el menú 
també s’hi incloïa ensaïmada, vi 
i sangria. I una vegada tothom 
panxa plena, es procedia al 
sorteig dels regals, el qual va 
moure molta espectació i on la 
guanyadora del premi important, 
l’estància en un hotel de Mallorca 
per a dues persones (obsequi de 
Viatges Massanella) va ser l’al·lota 
binissalemera, Antònia Ferrer.

Agraïments
Darrera un trull d’aquests, 
agraïments sempre n’hi ha per a 
molta gent.

En aquest cas podríem començar 
per la brigada municipal, qui 
ens ajudà traginant la llenya i el 
calderó, entre d’altres coses.
 Al personal de l’Ajuntament 
–Antònia i Marga– que dugueren a 
terme la venda de tiquets.
 A la família de ca’l Negro, qui 
ens deixà estris de cuina i ens 
ajudà a cuinar i servir l’arròs, com 
també ho feren d’altres particulars.
 A tota la gent de la Tercera 
Edat i d’altres persones que 
col·laboraren tallant la carn i 
preparant el dinar.
 Als comerços que feren 
entrega dels diferents premis 
sortejats, i a l’Ajuntament, que 
posà el vi.

Boníssima Salseta!
“400 persones pujaren a ca n’Arabí a menjar Arròs amb Salseta”

Els dos caps de cuina: madò Antònia Moyà i l’amo en Paco Reinés90 quilos de carn per cuinar una boníssima Salseta

Dinar d’Arròs amb Salseta



Ja eren les 14 hores. A la primera aturada servien l’arròs ... ... I a la segona la Salseta.

A puuunt!

Dinar d’Arròs amb Salseta



Taula de quatre Taula de sis

Salseta per a grans, joves i jovenets

Taula de vuit Taula de deu

Dinar d’Arròs amb Salseta



Treballadors de la Conselleria d’Agricultura, del poble i de foravila Taula del grup d’Esquerra-Independents

El sorteig després del dinar va despertar molta espectació!

Molta gent del poble convidà a gent de foravila

Taula de dos

La guanyadora de l’estància a l’hotel va ser n’Antònia Ferrer

Dinar d’Arròs amb Salseta


