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“Les vinyes toves 
pel novembre 

les podes”

Novembre
’07

Continúa la polèmica amb l’Escola nova

Recollida selectiva. Hi haurà sancions?  

Entrevista a Beni Aguiló, guia cultural
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JAUME	POL	

“Jimmy”
Escola Nova (II)

C
essions	de	crèdit,	manifestacions	que	no	agraden	a	
tothom,	anuncis	d’escola	nova	al	Parlament,	solars	
petits,	escoles	modulars,	pressupostos	que	no	
arriben,	polítics	compromesos,	obres	que	no	se	sap	
quan	començaran...
Sa	veritat	que	les	festes	de	Nadal	tenen	el	seu	

encant,	però	per	a	molts,	a	les	d’enguany	també	valdria	la	pena	
haver-les	passades	ja,	per	veure	si	ses	Majestats,	efectivament,	
deixen	el	seu	regal:	l’Escola	Nova.
	 Sa	veritat	que	n’han	hagudes	de	passar	moltes	de	coses	
d’ençà	que	aquell	Conseller	d’Educació,	el	dia	que	posaren	la	
primera	pedra	de	l’Institut,	ja	anunciàs,	per	sorpresa	i	alegria	de	
molts,	la	imminent	col·locació	de	la	primera	pedra	de	l’escola.	Allò	
passava	el	2004.	I	encara	ara	l’esperam,	a	la	primera	pedra.
	 I	clar,	ara	al	Govern	n’han	entrat	uns	altres,	i	si	aquests	
tampoc	fan	possible	la	construcció	de	la	nova	escola,	perquè	
com	s’ha	dit,	la	Conselleria	es	troba	al	límit	de	la	seva	capacitat	
pressupostària,	la	decepció	serà	gran	per	a	molta	gent.	El	mal	de	cor	
tornarà	a	florir.	O	bé,	serà	que	els	que	hi	havia	abans	han	deixat	un	
mort	als	que	hi	ha	ara.	Sigui	com	sigui,	la	pressió	continua.	

Bon Nadal i Bon Any

e d i t o r i a l

El món s’acaba?

Quants	de	pics	mos	han	enganat
dient	que	la	fi	del	món	venia?

I	ja	ho	veis,	de	moment,	aquest	dia,
encara	ara	no	ha	arribat.

Greenpeace	ja	ens	ha	assustat
i	diu	que	ens	podem	preparar;

el	món,	tant,	tant	ha	canviat
que	sols	junts	ho	podem	aturar.

Qui	té	ara	la	solució
per	a	la	situació	arreglar?

Crec	que	una	feinada	hi	haurà
per	evitar	la	total	destrucció.

I	si	en	el	fons	hem	de	partir,
a	què	ve	tanta	correlina?
Tanmateix	ningú	endevina
quin	serà	el	nostre	destí.



	 NOVEMBRE	2007	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

Naixements
Pep	Toni	Corvillo	Torrens	(31-10-07)
Adrià	Ramos	Fernández	(06-11-07)
Laura	Montequín	Salom	(11-11-07)
Aina	Segura	Rubert	(22-11-07)
Adrià	Rosselló	Noguera	(30-11-07)

Noces
Amaechi	John	Ekpa	i	
Sylvia	Balcke	(30-11-07)
Godian	Chiuba	Iroakazi	i
Josefa	Belmonte	Ferrer	(03-12-07)
Manoel	Vitor	Porto	de	Oliveira	i
Eliane	Rodrigues	Galvao	(03-12-07)
Tony	Kelechi	Iberi	i
Engracia	Díaz	Mbang	(03-12-07)
Dumitru	Aurel	Giocanaru	i
Yolanda	Rosario	Paulino	(07-12-07)

Defuncions
Teresa	Torrens	Rosselló	(01-11-07)
Francisca	Moyà	Salom	(01-11-07)
Maria	Concepció	Rosselló	
Engronyat	(07-11-07)
Joan	Arrom	Llompart	(07-11-07)
José	Muñoz	Mayo	(08-11-07)
Antònia	Munar	Salas	(12-11-07)
Joana	Maria	Llabrés	Pons	(19-11-07)
Catalina	Seguí	Ferrer	(29-11-07)
Raul	Rodríguez	Olmo	(04-12-07)
Jaume	Moyà	Pol	(08-12-07)
Sebastià	Romero	Sau	(11-12-07)

SuccessosLA	NOSTRA	
poblACIó	

oCt. / Nov. / DES.
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07-11-07.	Un	jove	del	poble	que	
conduïa	un	ciclomotor	a	gran	
velocitat	pel	carrer	Plaça	Església,	
perdé el control i no pogué 
frenar,	empotrant-se	contra	les	
vidrieres	d’una	entitat	bancària	
ubicada	al	Passeig	des	Born.

10-11-07.	Detenció d’un jove	
del	poble	per	la	sustracció	d’un	
ciclomotor	a	Lloseta.

10-11-07.	violència de Gènere.	
La	Guàrida	Civil	procedeix	a	la	
detenció	d’un	home	per	amenaces	
de	mort	a	la	seva	dona.	La	parella	
resideix	al	poble.

15-11-07.	Sustracció d’una 
motocicleta	marca	Honda	al	
carrer	Sa	Mostra.	El	vehicle	va	
ser	trobat	al	carrer	Sant	Antoni,	
amb	desperfectes,	suposadament	
ocasionats	per	l’accident	que	va	
patir	el	lladre	mentre	la	conduïa.

19-11-07.	Roben un ordenador	
portàtil,	els	doblers	de	la	caixa	
enregistradora	i	altres	520	euros	
de	les	propines	dels	cambrers,	
en	un	restaurant	de	la	zona	de	la	
Plaça	de	l’Església.

19-11-07.	troben una al·lota del 
poble morta	en	un	domicili	del	
carrer	Robines.	La	jove,	de	34	anys	
d’edat,	s’havia	suïcidat,	penjant-se.	
El	poble	va	viure	una	setmana	de	
gran	consternació.

28-11-07.	Greu accident laboral	
en	unes	obres	del	carrer	Sant	
Jordi	després	que	un	camió-grúa,	
que	s’havia	instal·lat	al	costat	de	
les	excavacions	que	es	duien	a	
terme,	bolcàs	i	resultàs	ferit	l’obrer	
que	anava	dins	la	cabina	situada	a	
l’extrem	del	braç	mecànic.
El	jove,	natural	de	Binissalem,	patí	
contusions	en	diverses	parts	del	
cos	i	hagué	de	ser	hospitalitzat.

Les	conseqüències	haguessin	
pogut	ser	molt	pitjors.
Segons	fonts	policials,	el	camioner	
havia	situat	massa	a	prop	de	les	
obres	el	peu	del	camió-grúa	i	la	
terra	cedí,	produint-se	l’accident.

06-12-07.	Robatori al punt verd.	
Obren	tots	els	vehicles	municipals	i	
se’n	duen	una	caixa	d’eines.

06-12-07.	Roben 400 euros	i	
un	bloc	de	paperetes	de	Nadal	
valorat	en	altres	100	euros,	en	un	
restaurant	del	carrer	Conquistador.
Segons	fonts	policials,	els	lladres	
entraren	per	la	finestra	davantera	
després	de	forçar-la	amb	un	cric.

11-12-07.	Mor un home	de	66	
anys	i	natural	de	Biniali,	a	causa	
d’un	infart,	al	carrer	Nou.

lA polICIA loCAl INfoRMA
Aquest	mes	de	desembre	ja	ha	
entrat	en	vigor	la	modificació	del	
Còdig	Penal	referent	al	trànsit	i	la	
circulació,	segons	la	qual:

·	Superar	en	60	km	la	velocitat	
establerta	en	una	zona	urbana	és	
delicte	amb	pena	de	presó.

·	Superar	els	0,60	mm/alcohol,	a	
la	prova	d’alcoholèmia,	és	delicte	
amb	pena	de	presó.	El	màxim	
permès,	actualment,	és	de	0,25.

·	Conduïr	sense	carnet	o	amb	el	
carnet	caducat	o	retirat,	és	delicte	
amb	pena	de	presó.
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obres a la plaça
El	projecte	de	remodelació	de	la	
Plaça	fa	un	mes	que	ha	començat.
	 Tot	i	que,	en	principi,	les	
obres	varen	ser	adjudicades	
a	Construccions	Pastor,	una	
empresa	inclosa	dins	la	categoria	
C,	categoria	que	permet	executar	
projectes	superiors	als	300.000	
euros,	un	dels	requisits	del	
concurs	era	que	l’empresa	
guanyadora	subcontractàs	a	
empreses	de	la	pedra	del	poble.
	 Així,	des	del	passat	15	de	
novembre,	un	grup	d’empresaris	
locals	treballen	en	la	reforma.	
	
El	projecte,	anomenat	“Adequació	
de	la	Plaça	des	Mercat”,	està	
pressupostat	en	342.000	euros,	
dels	quals,	144.000	provenen	
d’una	subvenció	de	la	Conselleria	
de	Comerç	i	Indústria	del	Govern	
de	les	Illes	Balears.	La	resta	els	
posarà	l’Ajuntament.
	 La	durada	de	les	obres	és	de	6	
mesos	i	consta	de	dues	fases.
	 A	hores	d’ara	s’està	treballant	
–amb	pedra	de	Binissalem–	en	
una	meitat	de	la	plaça,	on	es	van	
reparant	els	punts	afectats	per	les	
arrels	dels	arbres.

	 Cal	dir	que	algunes	de	les	
garangoles	d’aquests	arbres	
seran	ampliades	i	cobertes	amb	
un	material	resistent	i	permeable,	
que	evitarà	que	en	aquells	redols	
s’hi	acumulin	restes	de	fems	
i,	al	mateix	temps,	evitarà	més	
caigudes,	un	succés	que	ha	estat	
denunciat	sobretot	per	part	de	
persones	majors.	
Les	festes	i	verbenes	també	se’n	
veuran	beneficiades.

	 Segons	apunta	el	regidor	
d’Obres,	José	Fernández,	durant	
les	festes	de	Nadal	mitja	plaça	
romandrà	tancada	per	no	haver	
de	desmuntar	i	tornar	a	muntar,	
evitant	així	més	retard.
	 És	previst	que	la	segona	fase	
del	projecte	comenci	cap	a	finals	
de	gener,	i	s’espera	que	les	obres	
puguin	estar	llestes	el	pròxim	mes	
de	maig,	en	vistes	a	la	cinquena	
edició	de	la	Fira	de	la	Pedra.

Empresaris	locals	arreglen	l’empedrat.

Les	garangoles	dels	arbres	seran	ampliades.
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AltRES obRES
la cafeteria, aturada
A	la	reunió	celebrada	a	Can	
Gelabert,	el	dijous	dia	29	de	
novembre,	per	a	la	creació	del	
Fòrum	Ciutadà,	es	parlà	de	les	
obres	de	la	futura	cafeteria	del	
poliesportiu	municipal	que,	ara	per	
ara,	estan	aturades.
	 El	motiu	d’aquesta	paralització	
és,	com	va	dir	el	batle,	que	la	
persona	que	havia	guanyat	el	
concurs	per	explotar	el	negoci,	
finalment	no	ho	ha	vist	rentable	
econòmicament.	Ara,	s’està	a	
l’espera	de	convocar	un	nou	
concurs.

plaça des Rasquell
On	també	es	convocarà	un	
concurs,	en	aquest	cas	d’idees,	és	
a	la	plaça	des	Rasquell.	
Cal	dir	que	sobre	aquest	concurs	
l’Ajuntament	ha	distribuït,	casa	
per	casa,	un	fulletó	convidant	a	
tothom	a	aportar	idees	sobre	la	
futura	plaça,	bé	siguin	materials	
o	equipaments	que	el	lloc	en	
qüestió	precisi	disposar.

Rectoria i punt verd
I	per	altra	part,	unes	de	les	obres	
que	aviat	començaran	són	les	del	
Parc	de	Sa	Rectoria,	probablement	
dins	el	mes	de	gener,	i	les	de	
millora	del	trispol	del	Punt	Verd,	
perjudicat	els	dies	de	pluja.

El	Punt	Verd	veurà	millorat	el	seu	trispol.

Les	obres	de	la	cafeteria	del	poliesportiu	fa	mesos	que	estan	aturades.

fòrum Ciutadà
El	dijous	29	de	novembre,	unes	30	
persones	 assistien	 a	 la	 reunió,	 a	
Can	Gelabert,	per	a	la	creació	del	
Fòrum	Ciutadà.
Temes	com	 la	Recollida	Selectiva,	
la	neteja,	l’Escola	Nova,	les	obres	o	
l’aparcament,	 entre	 d’altres,	 varen	
ser	debatuts.

Reunió de batles
El	 dimecres	 21	 de	 novembre,	
l’Escola	Graduada	acollia	 la	 visita	
del	 conseller	 de	 Presidència,	 Sr.	
Albert	 Moragues,	 qui	 es	 reuní	 els	
batles	des	Raiguer	per	conèixer	les	
seves	necessitats.
A	part,	també	es	parlà	del	futur	de	
la	seu	de	la	Mancomunitat.

Juguetes per als pobres
Des	 de	 fa	 anys,	 quan	 arriben	
aquestes	dates	 tan	 assenyalades,	
(i	 també	 tan	 marcades	 pel	
consumisme)	 a	 l’Ajuntament	 es	
du	 a	 terme	 una	 campanya	 de	
recollida	 de	 juguetes	 de	 segona	
mà,	destinades	a	enviar-se	als	nins	
més	pobres.
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l’Ajuntament, obert 
també els capvespres

Des	del	passat	dia	3	de	desembre	
l’Ajuntament	està	obert	tots	
els	capvespres,	de	dilluns	a	
divendres.
	 L’al·lota,	Isabel	Pineda	Frau,	
resident	a	Binissalem	des	de	
fa	un	any	i	mig	–originària	
de	Barcelona	però	de	mare	i	
padrina	mallorquines–	és	la	
nova	administrativa	municipal	
encarregada	de	cubrir	aquest	
horari,	treballant	els	matins,	de	
9	a	13:00h,	a	l’Area	de	la	Policia	
Local,	on	du	a	terme	tot	el	que	
respecte	a	tema	burocràtic-
administratiu;	i	els	capvespres,	
de	16:30	a	20h,	a	l’Ajuntament,	
oferint	serveis	d’atenció	al	ciutadà	
com	ara:	informació,	certificats	
d’empadronament,	inscripcions	a	
cursos,	etc.

L’objectiu	d’aquesta	nova	
incorporació	és	donar	facilitats	a	
la	gent	del	poble,	ja	que	no	tothom	
pot	acudir	a	l’Ajuntament	els	
matins	dels	dies	feiners.

La	proposta	d’ampliació	de	l’horari	
de	treball	de	l’Ajuntament,	va	ser	
feta	pel	grup	d’Unió	Mallorquina	i	
aprovada	per	unanimitat	en	sessió	
plenària.

Isabel	Pineda	Frau,	la	nova	administrativa.

Asfaltar els clots 
Una	altra	de	les	tasques	–quasi	
eternes,	per	dir-ho	d’alguna	
manera–	de	la	Brigada	Municipal,	
és	la	de	tapar	i	asfaltar	els	clots	
dels	carrers	del	poble.
Potser	acabarem	els	doblers	però	
els	clots,	mai	s’acaben.	Sempre	
en	surten	de	nous.
	 A	la	imatge,	dos	operaris	–dues	
de	les	darreres	incorporacions	
de	l’equip	de	treball,	per	cert–	
treballant	de	bon	de	valent	al	
carrer	Antoni	Torrandell,	el	passat	
dimarts	4	de	desembre.

Arbres substituïts
Aquests	arbres	del	camí	de	Pedàs	
ben	aviat	seran	arrabassats	i	
substituïts	per	uns	altres,	les	
arrels	dels	quals	no	provoquin	
problemes	a	les	voravies.
	 Els	membres	de	la	Brigada	ja	
dugueren	a	terme	la	corresponent	
exsecallada	de	les	branques.
Aquesta,	no	serà	l’unica	zona	del	
poble	on	es	duran	a	terme	canvis	
de	les	diferents	plantes	i	arbres	
que	hi	hagi.
L’Àrea	de	Medi	Ambient	vol	evitar	
així	problemes	futurs.

l o c a l



	 NOVEMBRE	2007	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

Molts habitatges en venda
El	Boom	de	la	construcció	viscut	aquests	darrers	anys	
ha	 fet	 que	 molta	 gent	 d’altres	 llocs	 vengués	 a	 viure	
a	 la	 nostra	 vila.	 Però,	 com	 ja	 apuntaren	 dos	 agents	
immobiliaris	en	un	passat	número,	de	cases,	al	poble,	
se	n’han	 fetes	massa.	 I	ara	això	sembla	 traduïr-se	en	
el	 que	 es	 pot	 veure	 en	 aquestes	 imatges.	 Un	 munt	
d’habitatges	 nous	 en	 venda,	 des	 de	 fa	 mesos,	 i	 que	
sembla	no	trobaran	comprador	tan	fàcilment	com	fa	uns	
anys.	Sobretot,	 tenint	en	compte	que	l’Euribor	torna	a	
pujar	–segons	publicava	un	conegut	diari–.	Fet	que	es	
tradueix	en	una	pujada	de	les	hipoteques	cap	a	finals	
d’aquest	any.	Sí,	comprar	una	casa	està	difícil!

l o c a l
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No	tot	són	pisos	nous.	De	cases	antigues	també	n’hi	ha	en	venda. Aquella	anomenada,	als	anys	70,	“Terra	Hippie”,	també	es	ven.

l o c a l
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ESColA NovA
“L’APIMA torna a manifestar-se. La consellera anuncia la construcció del centre. 

El solar on s’ubicarà el nou col·legi és petit. I ara parlen d’una escola modular.”

“Per al finançament de 
l’Escola, la Conselleria 
estudia una cessió de 

crèdit mitjançant la qual 
l’Ajuntament hauria 

de firmar un conveni i 
sol·licitar-ho ell”

Tot	i	que	la	Consellera	d’Educació,	
Bàrbara	Galmés,	anunciàs	el	
passat	dia	15	de	novembre	(Dijous	
Bo),	en	el	Parlament	del	Govern	
de	les	Illes	Balears,	la	construcció	
de	la	nova	Escola	de	Primària	
dins	el	2008,	l’APIMA	tornà	a	sortir	
al	carrer	el	dissabte	dia	24.	La	
desconfiança	continua.
	 Una	segona	manifestació	–la	
primera	va	ser	el	3	de	juny	de	
2006–	que	reuní	més	de	200	
persones,	sortint	del	col·legi	
públic,	dirigint-se	cap	a	la	plaça,	
on	la	presidenta,	Fanny	Bauçà,	
llegí	un	manifest,	i	finalitzant	a	
la	zona	de	l’Institut,	lloc	on	és	
prevista	la	futura	construcció.

Reunió a Can Gelabert
Representants	de	tots	els	partits	
polítics,	professors	i	pares	
acudiren	a	la	convocatòria	de	
l’APIMA	del	Col·legi	Públic,	a	
les	sales	pompeianes	de	Can	
Gelabert,	el	dijous	8	de	novembre,	
per	decidir	les	accions	a	dur	a	
terme,	d’aquí	a	finals	d’any,	per	tal	
d’aconseguir	un	compromís	formal	
de	la	Conselleria	d’Educació	
i	Cultura	de	construïr	la	nova	
escola	el	2008.

En	una	reunió	que	comptà	amb	
la	intervenció	telefònica	de	la	
consellera	d’Educació	i	Cultura,	
Bàrbara	Galmés,	gràcies	a	la	

intermediació	de	la	directora	
general	d’Administació,	Ordenació	
i	Inspecció	Educativa,	Maria	
Gener,	qui	volgué	mostrar	tot	
el	seu	suport	a	la	reivindicació	

Manifestació	del	dissabte	24	de	novembre.
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amb	la	seva	assistència,	es	va	
acordar	que	hi	hauria	una	reunió	
immediata	amb	la	consellera	
per	tal	de	trobar	una	solució	
satisfactòria	per	a	totes	les	parts.

El crèdit salvador
La	Conselleria	té	problemes	per	
poder	incloure	als	pressuposts	del	
2008	la	construcció	de	l’escola	
de	Binissalem,	ja	que	es	troba	
als	límits	de	la	seva	capacitat	
pressupostària.	Això	és	el	que	
es	digué	a	la	reunió	del	dijous	
22	de	novembre	a	la	Conselleria	
d’Educació.	
L’opció	que	s’està	estudiant	ara	és	
una	cessió	de	crèdit	mitjançant	la	
qual	l’Ajuntament	hauria	de	firmar	
un	conveni	amb	la	Conselleria	i	
sol·licitar	ell	el	crèdit,	cosa	que	
va	qüestionar	un	representant	
d’Esquerra-Independents,	al·legant	
que	l’Ajuntament	també	es	troba	
molt	a	prop	del	límit	de	les	seves	
possibilitats.
	 Per	altra	part,	la	presidenta	
de	l’APIMA,	Fanny	Bauçà,	afirma	
que	una	vegada	acabada	aquella	
reunió,	la	consellera,	Bàrbara	
Galmés,	li	féu	saber	que	la	
manifestació	programada	per	
al	dissabte	24	era	una	falta	de	
respecte	cap	a	la	Conselleria.

Reunió del Consell Escolar
La	propera	trobada	va	ser	el	
divendres	30	de	novembre,	a	
l’Ajuntament,	en	una	reunió	del	
Consell	Escolar	Municipal,	a	la	
qual	hi	assistí	la	sra.	Margalida	
Moll,	Cap	del	Servei	de	Centres	
Educatius,	com	a	representant	de	
la	Conselleria.
	 Tot	i	que	continúen	les	
gestions	i	el	compromís	de	la	
Conselleria,	als	membres	de	
l’APIMA	no	els	agradà	gens	
l’opció	–que	sí	funciona	en	altres	
llocs–	d’instal·lar	una	ESCOLA	
MODULAR,	(que	al	parer	de	
molts	vendria	a	ser	una	escola	
prefabricada).	Des	de	l’associació	
no	creuen	que	si	es	du	a	terme	
aquesta	instal·lació	només	sigui	
per	un	any	sinó	per	més.
Aquest	tema	va	ser	debatut	en	el	
claustre	de	professors,	el	dilluns	3	
de	desembre.

Al fòrum Ciutadà
L’Escola	Nova	també	va	ser	tema	
de	debat	a	la	primera	reunió	per	
a	la	creació	del	Fòrum	Ciutadà,	
celebrada	a	Can	Gelabert	el	dijous	
dia	29	de	novembre.
	 El	director	de	l’Institut,	Biel	Fiol,	
demanà	al	batle,	Jeroni	Salom,	
que	des	de	l’Ajuntament	s’estudiàs	
bé	el	tema	del	solar	on	s’ha	
d’ubicar	la	nova	escola,	ja	que	
és	petit;	com	també	ho	són	els	
diferents	accessos	de	la	zona.	De	
fet	–apuntà	Fiol–	els	nous	carrers	
que	s’estan	obrint	són	estrets,	
dificultosos	per	a	la	circulació	dels	
autocars.
	 Cal	recordar	que	una	vegada	
inaugurat	l’Institut,	ja	s’hagueren	
de	fer	modificacions	a	la	via	
d’accés	al	centre.
	 Biel	Fiol	advertí	que	amb	la	
cafeteria	que	es	construirà,	el	
pàrking,	el	poliesportiu	cobert,	
l’escola	i	l’Institut,	tot	aquell	
complexe	pot	patir	problemes,	
tenint	en	compte	el	trànsit	que	
circula	pel	camí	de	Pedàs,	una	via	
d’entrada	i	sortida	del	poble.

Un altre solar?
El	batle	recordà	que	el	Partit	
Popular,	en	el	seu	moment,	no	era	
partidari	de	construir	l’escola	nova	
en	el	solar	on	és	previst	fer-ho;	
sinó	en	un	altre	terreny	situat	a	la	
zona	posterior	a	Ca’ts	Agustins.	
Però	volgué	deixar	clar	que,	des	
de	l’Ajuntament,	es	farà	tot	el	
que	sigui	necessari	per	evitar	
problemes,	tot	i	que	ara	ja	no	és	
possible	canviar	d’ubicació,	ja	que	
això	només	faria	retardar	més	la	
construcció	del	nou	col·legi.	I	no	
s’està,	precisament,	per	deixar	
passar	més	temps.

Per	altra	part,	el	batle	també	deixà	
clar	que	una	vegada	es	disposi	
del	nou	centre	escolar,	al	contrari	
del	que	en	un	principi	es	podia	
pensar,	el	col·legi	públic	Nostra	
Senyora	de	Robines	seguirà	
ocupat,	al	cent	per	cent,	per	
l’alumnat.	
Així,	la	idea	que	molta	gent	s’havia	
fet	d’aprofitar	les	instal·lacions	per	
ubicar-hi	associacions	o	altres	
entitats,	queda	descartada.

“El director de l’Institut, 
Biel Fiol, demanà al 

batle, Jeroni Salom, que 
des de l’Ajuntament 

s’estudiàs bé el tema del 
solar on s’ha d’ubicar la 

nova escola”

“La proposta d’instal·lar 
una ESCOLA MODULAR, 
que en el parer de molts 
vendria ser una escola 

prefabricada, no ha 
agradat gens als pares i 
mares del col·legi públic”
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fet a binissalem
L’associació	d’Empresaris	de	
Binissalem	i	l’Ajuntament	han	
posat	en	marxa	una	campanya	
de	promoció	nadalenca	dels	
comerços	del	poble.
Aquesta	promoció	consisteix	en	un	
sorteig	d’un	creuer	pel	Mediterrani	
i	diversos	descomptes	instantanis	
en	els	mateixos	comerços.
	 D’altra	banda,	ambdues	
entitats	estan	estudiant	la	firma	
d’un	conveni	per	donar	suport	a	
la	nova	marca	“Fet	a	Binissalem”,	
amb	l’objectiu	de	promocionar	els	
productes	elaborats	al	poble	així	
com	els	serveis	que	ofereixen	les	
empreses	locals	que	formen	part	
de	l’associació.
	 Donar	una	empenta	a	
l’economia	i	als	comerços	serà	
bo	per	a	un	poble	que,	aquests	
darrers	anys,	ha	vist	com	canviava	
la	seva	fesomia,	experimentant	un	
gran	creixement	i	acollint	a	un	gran	
nombre	de	nous	habitants.

Mobles Es pontarró
I	seguint	parlant	de	comerç,	on	hi	
haurà	canvis	és	al	número	15	del	
carrer	Bonaire.
Després	de	4	anys	i	mig	amb	
l’empresa	d’oci,	Videomatic,	les	
dependències	donaran	pas	a	
l’obertura	d’un	nou	negoci:	la	tenda	
de	mobles	“Es	Pontarró”.

plENARIS
1.500.000 euros
L’Ajuntament	aprovà,	en	la	
sessió	plenària	del	dilluns	10	de	
novembre,	amb	els	vots	a	favor	
del	PP,	l’abstenció	del	PSOE	i	
els	vots	en	contra	d’UM,	PSM	i	
Esquerra,	la	sol·licitud	d’1.500.000	
euros	a	una	entitat	bancària	com	a	
Operació	de	Crèdit.
	 Segons	el	regidor	d’Hisenda,	
Joan	Carles	Torrens,	l’equip	de	
govern	ha	hagut	d’optar	per	fer	
aquesta	sol·licitud	per	poder	fer	
front	al	pagament	del	gran	nombre	
de	factures	pendents	que	hi	ha	a	
l’Ajuntament.

Més policia al carrer
Amb	una	proposta	del	Partit	
Popular,	s’aprovà,	per	unanimitat,	
la	firma	d’un	conveni	amb	la	
Conselleria	d’Hisenda	del	Govern	
de	les	Illes	Balears	perquè,	a	
partir	de	l’1	de	gener	de	2008,	tot	
el	que	respecte	a	la	tramitació	i	
recaptació	de	multes	imposades	
per	la	Policia	Local,	sigui	gestionat	
per	l’esmentada	Conselleria,	que	
es	quedarà	38	euros	de	cada	
multa	tramesa.
	 Cal	dir	que,	anualment,	són	
imposades	unes	800	multes,	i	
aquest	conveni	suposarà	llevar	
feina	als	agents,	amb	la	finalitat	
que	aquests	treballin	més	al	
carrer	i	no	hagin	d’estar	tant	
de	temps	davant	l’ordenador	
realitzant	tasques	administratives.

Subvenció pel fems
També	s’aprovà	concedir	una	
subvenció	per	a	la	recollida	de	
fems	i	subministrament	d’aigua	
a	aquelles	famílies	amb	pocs	
recursos	econòmics.
L’Àrea	de	Serveis	Socials	
elaborarà	un	informe	a	partir	
del	qual	es	decidirà	a	qui	es	
concedeix	l’ajuda.

Zona Wi-fi
El	PSOE	presentà	una	moció	per	
tal	que	l’Ajuntament	doti	d’un	
espai	wi-fi	a	la	Biblioteca,	Can	
Gelabert,	Pavelló	Cobert,	Plaça	
Església	i	Parc	de	Sa	Rectoria.
La	zona	wi-fi	consisteix	en	

l’adequació	de	diferents	espais	
(edificis	o	zones	obertes)	on	la	
connexió	a	Internet	és	possible	i	
gratuïta,	sense	fils,	i	des	d’on	es	
pot	accedir,	a	través	de	dispositius	
mòbils,	com	ordenadors	portàtils,	
agendes	personals	digitals	
o	telèfons	mòbils	de	tercera	
generació.
	 La	moció	s’aprovà	amb	els	vots	
a	favor	del	PP,	PSOE,	UM	i	PSM.	
Esquerra	es	va	abstendre.

Arxiu Audiovisual
Aprovada	per	unanimitat	la	
moció	del	PSM	amb	què	s’instà	a	
l’Ajuntament	a	que	es	creàs	l’arxiu	
municipal	audiovisual,	en	el	qual	
s’hi	inclouria	tot	aquell	material	
fotogràfic,	radiofònic	i	audiovisual	
d’entitats	i	particulars	del	poble	
que	volguessin	prendre	part	en	el	
projecte.
És	evident	que	en	una	època	com	
la	que	vivim	actualment,	plena	de	
tecnologies,	s’han	d’aprofitar	totes	
les	possibilitats	per	guardar	bé	tot	
allò	que	és	història	del	poble.

Supressió de barreres
Els	nacionalistes	també	
presentaren	una	moció	per	
tal	de	prendre	mesures	per	
ajudar	a	aquelles	persones	amb	
problemes	de	desplaçament	viari.	
La	proposta	va	ser	aprovada	per	
unanimitat.
	 Cal	dir	que	en	una	altra	sessió	
plenària,	el	grup	Esquerra-
Independents,	ja	havia	presentat	
una	proposta	del	mateix	tema	per	
aplicar-la	a	Can	Gelabert.

promoció del poble
Aprovada	per	unanimitat,	
la	proposta	del	grup	d’Unió	
Mallorquina	amb	la	qual	instava	a	
l’Ajuntament	a	posar	en	marxa	una	
campanya	de	promoció	del	poble,	
tant	a	fora	del	municipi	com	per	
a	la	gent	nouvinguda	resident	a	
Binissalem.
	 Aquesta	modificació	també	
ajudaria	a	reduïr	els	36.000	m2	de	
zones	verdes	que,	des	del	Consell	
de	Mallorca,	s’exigeixen.
Així	ho	afirmà	el	batle,	Jeroni	
Salom,	a	la	reunió	per	al	Fòrum	
Ciutadà. Mobles	per	vídeos.
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Un	grup	d’integrants	de	
l’associació	ecologista	GADMA	
dugueren	a	terme,	la	setmana	
del	26	al	30	de	novembre,	la	
campanya	informativa,	casa	per	
casa,	del	nou	sistema	de	recollida	
selectiva.
Una	nova	etapa	que	començà	el	
diumenge	dia	2	de	desembre	amb	
la	recollida	de	rebuig	(fems	no	
reciclable).	I	precisament	el	rebuig	
són	els	tipus	de	residus	que	més	
interessa	reduïr,	amb	la	intenció	
d’haver	d’incinerar	el	mínim	de	tot	
allò	que	tiram.
	 I	és	que	en	aquests	darrers	
anys	la	quantitat	de	rebuig,	més	
que	minvar,	ha	anat	en	augment.	
El	gran	objectiu	de	la	recollida	
selectiva	és	reciclar	el	màxim	
possible	de	deixalles,	bé	sigui	
paper,	plàstic,	envasos,	vidre,	etc.	
I	deixar	de	veure	imatges	com	
aquestes	del	camí	de	ca	n’Arabí	o	
de	la	Plaça	31	de	Desembre.

S’han trobat de tot!!
Després	d’entrar	a	totes	les	cases	
del	poble,	GADMA	afirma	haver	
tocat	amb ses mans	el	problema.
Els	ecologistes	informen	que	s’han	
trobat	amb	tota	casta	d’històries:

1	Gent	que	no	sabia	ni	si	es	feia	
recollida	selectiva	al	poble.

2	Gent	nouvinguda	de	Palma	que	

com	que	a	la	capital	ho	llançava	
tot	al	contenedor	verd,	aquí	vol	
seguir	fent	el	mateix	i	no	separar.

3	Gent	que,	des	del	balcó	d’un	
segon	pis,	llança	al	carrer	les	
bosses	de	fems...

Una	vegada	conegut	tot	aquest	
panorama,	el	portaveu	de	GADMA,	
Bernat	Fiol,	reconeix	que	no	serà	

Recollida Selectiva
“Començà una nova etapa. GADMA alucina amb el que s’ha trobat”

Plaça	31	de	Desembre.	Bosses	de	
rebuig	tretes	a	les	16h	del	capvespre.

Camí	de	ca	n’Arabí.	Una	butaca	
deixada	devora	els	contenedors.

Recollia	de	paper,	el	dijous	6	de	desembre.
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gens	fàcil	la	recollida	selectiva.	
En	un	poble	que,	aquests	
darrers	anys,	ha	crescut	en	
desmesura	i	amb	tanta	gent	
nova	que	desconeix	com	
funcionen	les	coses,	és	evident	
que	serà	complicat	crear	una	
conscienciació	en	la	tasca	de	
separar	el	fems	i	reciclar.

Multes
Davant	una	situació	com	aquesta,	
Bernat	Fiol	es	mostra	partidari	
de	multar	a	tots	aquells	que	no	
respectin	la	normativa.	I	és	que,	
com	ja	s’ha	dit	en	vàries	ocasions,	
d’aquí	a	uns	mesos	l’Àrea	de	
Medi	Ambient	prendrà	mesures	i	

si	ha	d’imposar	una	sanció	a	qui	
no	compleixi	amb	la	normativa	
establerta,	ho	farà.	Ben	igual	com	
passa	amb	les	normes	de	trànsit,	
qui	circula	a	més	velocitat	de	la	
permesa,	és	multat.	
Serà vera que les persones només 
responem a base de premis o 
càstigs?

primeres queixes
D’altra	banda,	el	nou	calendari	
de	recollida	selectiva	ja	ha	
estat	objecte	de	les	primeres	
crítiques.	Així,	pel	que	respecte	a	
la	recollida	de	bolquers	–dilluns,	
dimarts	i	dimecres–	hi	ha	veïnats	
que	opinen	que	les	famílies	que	

tenen	infants	hauran	de	guardar	
els	bolquers	del	dijous	al	dilluns.	
Una	vertadera	molèstia.

Per	altre	lloc,	si	la	recollida	del	
vidre	és	correcte	fer-la	de	dia	per	
evitar	el	renou	de	nit,	la	del	paper	
pot	provocar	problemes	de	brutor,	
ja	que	amb	una	mica	d’oratge	n’hi	
pot	haver	per	tot,	de	paper.		
	 Perquè, d’aquí a que tothom ho 
tregui dins una capsa, bufff...
	 Els	bars	també	demanen	que	
la	recollida	dels	dijous	es	faci	
abans	del	migdia.	Si	no	és	així,	en	
llocs	com	el	Casc	Històric,	això	es	
tradueix	en	una	pèssima	imatge	
per	al	poble.

“Bernat Fiol, de 
GADMA, es mostra 

partidari de multar a qui 
no respecti les normes”

OPINIÓ

Comerç i reciclatge
Hi	hauria	qualcuna	possibilitat	que	
les	deixalles	del	Punt	Verd,	tan	
sol·licitades	com	estan,	més	que	
regalar-se	fossin	venudes	a	1	euro	
(solidari).	Qui	sap	si	el	poble	hi	
podria	sortir	guanyant	uns	doblers.
	 D’altra	banda,	un	tipus	de	
deixalles	molt	cotitzades	en	el	
mercat	de	la	reutilització	i	el	
reciclatge	és	l’alumini	o	el	plom,	
molt	presents	en	electrodomèstics	
i	en	aparells	elèctrics	i	electrònics.	
Hi	hauria	possibilitats	d’entrar	en	
aquest	comerç?

J.Pons

L’Àrea de Medi Ambient 
prendrà mesures i si ha 
d’imposar una sanció, 

ho farà”

Els	membres	de	GADMA,	durant	la	campanya	informativa	casa	per	casa.
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	A) Habitatges    2007 2008

1.-	Per	habitatge	no	habitat	 	 80,00	 85,00

2.-	Per	habitatge	fins	a	2	persones	 	 120,00	 130,00

3.-	Per	habitatge	de	3	o	4	persones		 155,00	 170,00
	
4.-	Per	habitatge	de	més	de	4	persones	 220,00	 210,00

5.-	Per	cada	habitatge	en	zona	rústica	
que	s’utilitzi	més	de	180	dies	a	l’any,	
fins	a	2	persones		 	 	 80,00	 120,00

6.-	Per	cada	habitatge	en	zona	rústica
que	s’utilitzi	més	de	180	dies	a	l’any,	
de	3	a	4	persones	 	 	 115,00	 160’00

7.-	Per	cada	habitatge	zona	rústica	que	
s’utilitzi	més	de	180	dies	a	l’any,	de	més	
de	4	persones	 	 	 	 190,00	 200,00

8.-	Per	qualsevol	habitatge	en	zona	rústica
que	s’utilitzi	menys	de	180	dies	a	l’any	 65,00	 85’00	

S’entén per habitatge, aquell destinat a domicili de caràcter 
familiar i allotjaments que no excedeixin de 10 places. 
Als habitatges amb local comercial, s’incrementarà la quota 
que les correspongui per l’activitat comercial amb un 50% de 
la corresponent com a habitatge.

b) Activitats    2007 2008

A.-	Despatxos	professionals,	oficines,	
loteries,	indústries	de	marbreria	o	
picapedrers,	perruqueries,	benzineres,	
papereries,	òptiques,	fotògrafs,	
centres	educatius		 	 	 160,00	 175,00

B.-	Comerços	al	detall	de	productes	tèxtils,	
roba,	calçat,	objectes	de	decoració,	mobles,	
floristeries,	apotecaries,	drogueries,	estancs.
	 	 B1)	fins	a	80	m2		 	 	 250,00	 280,00
	 	 B2)	més	de	80	m2		 	 350,00	 360,00

C.-	Comerços	al	detall	de	pa,	pastisseria,	
bolleria,	confiteria,	caramels,	fruits	secs,	
llepolies,	vins.
	 	 C1)	fins	a	80	m2	 	 	 200,00			225,00
	 	 C2)	més	de	80	m2		 	 300,00			325,00

D.-	Comerços	de	venda	d’electrodomèstics,	
maquinària,	ferreteries	i	tallers	mecànics.
	 	 D1)	fins	a	100	m2	 	 	 350,00			375,00
	 	 D2)	més	de	100	m2	 	 450,00			475,00

E.-	Comerços	al	detall	de	fruites,	verdures,	
hortalisses	i	altres	productes	alimentaris	 450,00			500,00

F.-	Carnisseries	i	peixateries	 	 600,00			650,00

G.-	Supermercats
	 	 G1)	fins	a	100	m2	 	 	 600,00			780,00
	 	 G2)	entre	100	i	200	m2	 	 1.000	 1.150
	 	 G3)	més	de	200	m2	 	 1.500	 1.700

H.-	Bancs,	caixes	d’estalvi	i	entitats	
financeres	 	 	 	 300,00			350,00

I.-	Bars,	cafeteries,	pubs	i	gelateries		 700,00			800,00

J.-	Restaurants-pizzeries	fins	a	100	m2

	 	 J1)	situats	dins	el	nucli	urbà	 800,00	 900,00		
	 	 J2)	situats	fora	del	nucli	urbà	 1.100	 1.200

K.-	Restaurants-pizzeries	més	de	100	m2

	 	 K1)	situats	dins	el	nucli	urbà	 1.200	 1.350
	 	 K2)	situats	fora	del	nucli	urbà	 1.500	 1.700

L.-	Magatzems
	 	 L1)	fins	a	100	m2	 	 	 500,00			550,00
	 	 L2)	entre	100	i	200	m2	 	 800,00			900,00
	 	 L3)	de	més	de	200	m2	 	 1.200	 1.350

Recollida de fems. Modificació de les taxes

La	nova	campanya	de	recollida	selectiva,	porta	a	porta,	no	només	ha	vist	modificat	el	seu	calendari	i	horaris,	sinó	
també	les	diferents	taxes	per	a	la	recollida	de	fems.
A	continuació	es	publiquen	les	tarifes	corresponents	al	2007	i	2008,	segons	el	tipus	d’habitatge	o	activitat.
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	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos.	07350	Binissalem.	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63

Ofertes a la Neu

· pas de la Casa 
Sortides Semanals de diumenge a divendres.  
Inclou vols, trasllats i allotjament a peu de   
pistes. Preu: des de 505 euros per persona.
 
Ofertes 2008

· Rias baixas. Paquet 5 vespres. 
Pensió completa. Sortides des del 6 
de gener fins al 29 de febrer.
Preu: des de 174 euros per persona.
 
· Circuit Jaén i Ruta de los olivos
Del 4 al 8 de març. Preu: des de 495 euros

· Circuit la Mancha i Ruta del Quixot
Del 4 al 8 de febrer. Preu: des de 589 euros

Sortides de Cap d’Any

· Roma
Del 30 de desembre al 2 de gener.
Preu: des de 380 euros

· venècia
Del 29 de decembre al 2 de gener. 
Preu: des de 417 euros
 
Cap d’Any a Mallorca 

· Hotel bocaccio *** - Port d’Alcúdia
Amb règim de mitja pensió. 
Inclou sopar de Cap d’Any i barra lliure.
Preu per persona: 150 euros

Per a més informació podeu passar per 
l’Agència. Tenim moltes més ofertes!S
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Conveni amb GADMA
Arrel	d’una	proposta	del	Partit	
Popular,	aprovada	per	unanimitat	
en	sessió	plenària,	l’Ajuntament	
firmarà	un	nou	conveni	amb	
l’associació	ecologista	GADMA.
	 L’objectiu	del	mateix	és	que	
dita	associació	dugui	a	terme	
activitats	relacionades	amb	el	
medi	ambient	i	la	seva	preservació	
i	amb	la	conservació	del	nostre	
Patrimoni.
Per	poder	dur	endavant	tota	
aquesta	tasca,	es	concedirà	una	
ajuda	de	12.000	euros	a	l’entitat.
	 A	part,	l’Ajuntament	també	
s’ha	compromès	a	contractar	
dos	becaris	perquè	es	dediquin	
a	recollir	dades,	facilitar	
informació	i	ajudar	en	la	millora	
del	funcionament	de	la	recollida	
selectiva.

Campanya 2008
Els	ecologistes	ja	tenen	
dissenyada	la	nova	campanya	per	
aquest	2008,	amb	les	següents	
activitats:
1	Conèixer	els	torrents,	on	s’hi	
durà	a	terme	la	neteja,	regeneració	
i	xerrades	divulgatives.

2	Actuacions	a	espais	naturals	
com	s’Albufera	o	sa	Dragonera.

3	Excursionisme	en	família,	
destinat	a	infants	a	partir	de	8	
anys.

4	Protecció	i	restauració	del	
Patrimoni	Cultural	de	fora	vila	com	
poden	ser	pous,	creus	de	terme,	
síquies	i	camins	públics.

Carpa al born
Dels	dies	23	de	desembre	al	7	
de	gener,	una	carpa	de	100	m2	
serà	instal·lada	al	Passeig	des	
Born,	destinada	a	aquells	actes	
d’aquestes	festes	de	Nadal	que	es	
poguessin	veure	afectats	pel	mal	
temps,	com	la	xocolatada	despres	
de	Matines,	etc.
	 La	instal·lació	serà	
cedida,	gratuïtament,	per	la	
Direcció	General	de	Promoció	
SòcioCultural	del	Consell	de	
Mallorca,	de	la	qual	és	Director	
General	el	regidor	d’UM	a	
l’Ajuntament,	Víctor	Martí.
	 Sembla	que	les	declaracions	
que	el	regidor	va	fer	en	el	passat	
número	de	l’Arròs amb Salseta,	
afirmant	que	per	les	passades	
Festes	des	Vermar	havia	oferit	
a	l’Ajuntament	una	d’aquestes	
instal·lacions	per	poder-hi	
celebrar	els	actes	que	es	vessin	
perjudicats	en	cas	de	pluja,	han	
fet	el	seu	efecte.

Rei o Pare Noel?
A	pesar	que	per	aquestes	dates	
hi	ha	molts	de	balcons	on	llueix	
el	pepot	del	Pare	Noel,	també	n’hi	
ha	on	ja	s’hi	deixa	veure	algun	Rei	
Màgic,	una	figura	més	tradicional	i	
propera	al	nostre	Nadal.

Curtmetratges
Tot	i	que	l’assistència	de	públic	va	
ser	més	bé	“en	petit	comité”,	tal	
i	com	s’havia	organitzat	des	del	
Casal	de	Cultura	Can	Gelabert,	
el	divendres	16	de	novembre	
varen	ser	projectats,	en	el	teatre	
municipal,	un	total	de	cinc	
curtmetratges	del	director	de	cine	
mallorquí,	Toni	Bestard,	els	quals	
havien	estat	nominats	als	Goya	
de	2007	i	2008.	Entre	aquests,	
“Equipajes	o	“El	niño	Vudú”.
	 Cal	dir	que	després	de	la	
polèmica	que	hi	hagué	en	un	
principi,	al	final,	l’Acadèmia	
de	les	Arts	i	les	Ciències	
Cinematogràfiques	canvià	la	
seva	postura	i	decidí	entregar	
els	premis	dels	curtmetratges,	en	
les	seves	tres	modalitats,	també	
durant	la	Nit	dels	Premis	Goya.

Concerts a Cas Cabrit
El	cafè	Cas	Cabrit	continúa	amb	
la	seva	línia	d’organitzar	petits	
concerts	i	té	previstes	tres	noves	
actuacions	musicals.
	 La	primera	serà	el	diumenge	
dia	16	de	desembre,	a	les	20h,	a	
càrrec	del	grup	Cross Band.	Un	
conjunt	que	oferirà	versions	de	
pop-rock	internacional.
	 La	segona	actuació	serà	ja	
dins	l’any	nou,	el	diumenge	20	de	
gener,	a	les	20h,	a	càrrec	del	duet	
de	música	soul,	Desi Duo.
	 I	una	setmana	després,	el	27	
de	gener,	també	a	les	20h,	serà	
el	grup	de	rock	espanyol,	Los 
Impresentables,	qui	tancarà	aquest	
primer	mes	de	concerts	del	2008	
a	Cas	Cabrit.

GADMA
Per a col·laboracions de 
caràcter lliure i voluntari: 

0061 0178 54 0029520118
2051 0121 49 0490621292
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits

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

Donants de Sang
La	Germandat	de	Donants	de	
Sang	de	Mallorca	ha	iniciat	un	
programa	de	captació	de	nous	
donants	a	la	ciutat	de	Palma.
	 L’objectiu	d’aquesta	nova	
campanya	de	telemàrketing,	
que	es	posà	en	marxa	el	27	de	
novembre,	és	incrementar	el	
nombre	de	donacions	per	tal	
d’augmentar	les	reserves	de	sang,	
que	ara	per	ara	són	insuficients	
i	que	podrien	derivar	en	una	
situació	molt	més	greu.
	 Per	dur	a	terme	aquest	
projecte	la	Germandat	ha	
dissenyat	un	complet	programa	
informàtic	específic	per	a	la	
captació	de	nous	donants.

La	campanya	pretén	conscienciar	
a	la	població	de	la	manca	de	
sang	a	la	capital	mallorquina,	on	
l’any	2006	hi	hagué	un	total	de	
13.761	donacions.
	 Pel	que	fa	a	l’illa de Mallorca,	
un	total	de	32.033	bosses	varen	
ser	les	obtingudes	l’any	passat.
 A binissalem, a	les	darreres	
sessions	de	donància	realitzades	
al	Centre	de	Salut,	es	recolliren	un	
total	de	83	bosses.		
	 I	finalment,	a Deià,	el	dijous	29	
de	novembre,	la	Germandat	també	
firmà	un	conveni	amb	l’Ajuntament	
per	promoure	la	donació	de	sang.

Telèfon	de	la	Germandat:	
971 76 42 76

l o c a l

Subscripcions any 2007
Aquest	mes	de	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	a	la	revista	
“Arròs	amb	Salseta”	és	de	18	euros	anuals.
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pujada a lluc
Entre	250	i	300	persones	prengueren	part,	el	
diumenge	dia	18	de	novembre,	en	la	tradicional	
pujada	a	LLuc.
La	sortida	va	tenir	lloc	a	les	6:00h	de	la	matinada	
des	de	la	Plaça	de	l’Església,	i	eren	devers	les	
10:00h	quan	els	caminants	arribaven	a	la	zona	del	
conegut	monestir.
Un	grup	de	gent	s’unia	a	la	resta	en	el	darrer	tram	
de	l’excursió,	des	de	Caimari,	a	les	8:30h.	Mentre	
que	un	tercer	grup	feia	ús	del	servei	d’autocar	que	
l’Ajuntament	havia	disposat,	sortint	a	les	8:30h	de	la	
Plaça	des	Rasquell.
Una	vegada	tothom	va	ser	a	lloc,	se	celebrà	una	
Missa	i	després	hi	hagué	el	dinar	de	torrada.
La	diada	va	ser	organitzada	per	la	Parròquia	i	
l’Ajuntament.

Contra la violència de Gènere
Des	de	fa	anys,	amb	motiu	de	la	celebració	del	dia	
Internacional	contra	la	Violència	de	Gènere,	el	25	
de	novembre,	l’entitat	Espais	de	Dona	i	l’Àrea	de	
Serveis	Socials,	organitzen	diversos	actes	de	caire	
reivindicatiu	per	tal	d’aportar	el	seu	granet	d’arena	
en	la	lluita	contra	aquest	greu	problema	que,	només	
aquest	any	2007,	ha	acabat	amb	la	vida	de	prop	de	
70	dones	a	l’Estat	Espanyol.
	 Entre	d’altres,	un	d’aquests	actes	ha	estat	la	
projecció	de	la	pel·lícula	“Princesas”,	del	director	
Fernando	León,	el	20	de	novembre,	en	el	teatre	
municipal.
Per	la	seva	part,	l’Ajuntament	també	aprovà	una	
moció	conjunta	per	lluitar	contra	aquest	problema.
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Jordi Palau-Ribes

 

per petits

Na	Cristina	Artigues	 sempre	ha	
treballat	 de	 cara	 al	 públic	 des	
dels	 17	 anys,	 ja	 que	 son	 pare	
tenia	 una	 gelateria	 i	 una	 pape-
reria	a	Ciutat.	L’any	2000	va	ve-
nir	a	viure	a	Binissalem	i	llavors	
va	 començar	 a	 fer	 feina	 de	 re-
presentant	 per	 a	 una	 empresa	
d’articles	 de	 regal	 i	 papereria.	
Però	al	cap	d’un	temps	s’adonà	
que	allò	no	li	acabava	de	fer,	do-
nat	que	el	producte	que	venia	era	
més	car	que	a	la	competència,	i	

que	anava	tot	lo	dia	en	cotxe	i	no	
tenia	temps	per	a	les	seves	filles.	
Després	d’un	parèntesi	de	qua-
tre	anys,	l’any	passat	es	va	fixar	
en	un	 local	que	 tenia	un	cartell	
de	lloguer,	i	en	veure	que	el	preu	
era	acceptable	s’animà	a	posar	
una	tenda	de	roba	i	sabates	per	
a	infants	de	0	a	12	anys.
El	passat	7	de	setembre	va	ser	
la	 inauguració	 i	 diu	 estar	 molt	
contenta,	 ja	que	per	no	ser	del	
poble	i	ser	el	primer	any,	ha	tin-
gut	 molt	 bona	 acollida.	 Inclús	
s’ha	 animat	 a	 fer	 promocions	
amb	 descomptes	 d’articles	 es-
pecífics	cada	quinze	dies.			

Músics al poble

Des	de	fa	dos	anys	i	mig	viuen	a	Binissalem.	En	
Xavier	Font	Jaume,	natural	de	Palma,	n’Elena	Sureda	
Martorell,	del	veïnat	poble	de	Lloseta	–tots	dos	de	31	
anys	d’edat–	i	el	seu	petit	binissalemer,	n’Arnau,	d’un	
anyet	de	vida.

	 Ja	imaginam	que	els	coneixeu,	sobretot	
musicalment.	N’Elena	és	la	directora	de	l’Escola	
Municipal	de	Música	des	de	fa	tres	anys,	tot	i	que	en	
porta	set	treballant-hi	com	a	professora	de	piano.	
	 Ella	ha	estat	la	mestra	musical	d’un	gran	nombre	
de	quintes	de	jovenets	i	jovenetes	de	Binissalem,	
que	ben	segur	sempre	recordaran	els	seus	inicis	en	
música,	allà	a	Can	Gelabert,	hagin	continuat	o	no,	
després,	amb	la	seva	trajectòria	musical.
	 Per	la	seva	part,	en	Xavier	també	hi	exercí	de	
professor	al	Casal.	Ho	va	fer	durant	quatre	anys,	
impartint	classes	d’iniciació	i	també	de	piano,	a	nins	
i	adults.	Ara	mateix	treballa	a	l’Escola	de	Música	
d’Esporles,	tot	i	que	participa	com	a	membre	de	la	
nova	Banda	Municipal	de	Música.

	 Pel	que	fa	a	la	seva	vida,	ells	es	conegueren	
fa	molt	de	temps,	a	la	Facultat,	i	anys	més	tard,	ja	
establerts	com	a	parella,	decidirïen	venir	a	viure	al	
nostre	poble,	sobretot	per	la	tranquilitat	i	per	l’àmplia	
oferta	cultural	que	hi	ha.	De	fet	–apunten–	només	
cercaren	casa	a	dos	municipis:	Biniali	i	el	nostre.
	 Ara	per	ara	resideixen	en	un	pis,	a	la	zona	des	
Rasquell,	tot	i	que,	d’aquí	a	poc	temps,	tenen	pensat	
traslladar-se	a	la	nova	casa	que	han	adquirit	al	carrer	
des	Fang.
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687 623 957

Es	ven	DRET	D’EDIFICACIÓ	en	una	segona	planta.	
Bona	ubicació.	Ideal	per	a	oficines.	462	m2.	
Preu	a	convenir.	Mòbil:	655	408	415.

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

Venc	estanteries	de	vidre,	d’alumini	i	de	fusta,	en	bon	
estat,	per	a	utilitzar	en	un	comerç.	Preu	a	convenir.	
Telèfon:	666	573	656

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

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

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	LLOGA	PLAçA	DE	PÀRKING	al	C/Guillem	Martí.	
Porta	automàtica.	Despeses	de	comunitat	incloses.	
Preu:	30	euros.	Telf.:	661	841	233.	Demanar	per	Jordi.

Venc	tros	de	terra	de	600m2amb	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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Arròs amb crancs

finca biniagual 2005 Negre

Ingredients:	12	crancs,	250	g.	d’arròs,	2	
tomàtigues	de	ramallet,	2	cebes	tendres,	2	alls,	1	
porro,	1	copa	de	conyac,	1	tassó	de	vi	blanc,	julivert,	
oli	d’oliva,	sal	i	pebre	bo.
per al brou:	1/2	kg	de	morralla,	1	ceba,	1	porro,	1	
tomàtiga	i	fonoll.

preparació:	Sofregiu	el	porro	i	les	cebes	tendres	
en	bocins	molt	petits.	Quan	tot	s’hagi	daurat,	afegiu-hi	
les	dues	tomàtigues	ratllades	i	deixau-les	coure	uns	
quants	minuts.
A	part,	netejau	els	crancs	i	daurau-los	en	una	paella	
amb	una	mica	d’oli	d’oliva	per	flamejar-los	després	
amb	el	vi	blanc	i	amb	el	conyac,	i	reservau-ho	tot	per	
més	tard.
Afegiu	el	brou	de	peix	al	sofregit,	adobau-ho	al	vostre	
gust	i	deixau-ho	bullir	15	minuts.	Transcorregut	
aquest	temps,	hi	tirau	l’arròs	i	ho	deixau	coure	9	
minuts.	Posau-hi	els	crancs	i	una	picada	feta	amb	els	
alls	i	amb	el	julivert.	Deixau-ho	coure	tot	junt	devers	3	
minuts	i	serviu	l’arròs	ben	calent.
per elaborar el brou:	posau	tots	els	ingredients	en	
una	olla	amb	aigua	freda	i	bulliu-los	35	minuts.

temps de preparació:	60	minuts.

Celler:	Vinícola	Biniagual

D.o.:	Binissalem

tipus de vi:	Negre

varietats:	Manto	Negre,	
Cabernet	i	Syrah

Elaboració:	Maceració	
prefermentativa	de	7	dies	i	
maceració	posterior	de	20	
dies.	Envelliment	dins	bóta	
de	roure	francès	durant	1	
any	i	mig.

fase visual:	Color	vermell	
cirera,	amb	una	capa	mitja	
alta	amb	rivets	moradencs.

fase olfactiva:	Al	nas	
és	intens	amb	aromes	
d’espècies	com	clau,	
notes	de	vegetals	frescs,	
eucaliptus,	etc.	Conforme	
el	vi	respira,	es	perceben	
aromes	a	groselles	i	a	
bàlsams	amb	aires	de	fusta.

fase gustativa:	A	la	boca	és,	en	primer	atac,	potent,	
i	al	mateix	temps	equilibrat	i	sense	despuntar;	de	pas	
amable	i	taní	marcat	que	polirà	en	la	botella.	És	llarg	i	
persistent,	amb	records	de	bàlsams	com	al	nas.

Suggeriment/maridatge:	És	un	vi	que	es	pot	
combinar	amb	carns	de	caça	i	carns	roges,	tant	en	
cuinats	com	a	la	graella.

preu:	14	euros

Finca Biniagual	va	ser	el	més	valorat	d’entre	28	
vins	d’arreu	d’Espanya,	a	la	sisena	edició	del	Tast	de	
novetats	de	l’Especial vins	que	se	celebra	cada	any.

	

l o c a l
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								eni	Aguiló	Grau

“Historiadora de l’Art i guia cultural, resident a Binissalem”

Beni	Aguiló	Grau	(Palma,	1960),	
historiadora	de	l’art,	veïna	de	
Binissalem,	llarga	de	currículum	i	
d’experiència.	En	punt	a	la	nostra	
vila,	organitzava,	el	desembre	
del	2006,	l’exposició	“SÓC	BAIX	
I	GRISENC”,	commemorativa	de	
Llorenç	Moyà	en	el	XXV	aniversari	
de	la	mort.	Entre	un	cúmul	d’altres	
raons,	és	apreciada,	ja	d’enrere	
a	la	vila,	com	a	dinamitzadora	
per	al	coneixement	del	patrimoni	
col·lectiu,	en	el	transcurs	de	
visites	guiades,	viatges	culturals	
i	itineraris.	La	pregunt	per	aclarir	
termes.

JoAN. En què es diferencien, 
precisament, les visites guiades, 
els viatges culturals i els 
itineraris?
BENI.	L’itinerari	implica	un	
desplaçament	per	vials	o	camins;	
com	a	exemple,	un	recorregut	pel	
centre	històric	de	la	vila	o	pels	
afores.	La	visita	guiada	té	com	a	
destinació	un	element	immoble	
–casa,	monestir,	església–,	sense	
canviar	de	lloc.	Per	viatge,	entenc	
una	sortida	fora	de	Mallorca.

J. Des de quan organitzes el 
que fa a binissalem?
B.	No	en	duc	el	compte.	Potser	els	
darrers	cinc	cursos,	d’octubre	a	
juny,	per	descomptat,	fins	al	juny	
del	2007.

J. pregunta avinent: com així a 
binissalem?
B.	Jo	promovia	les	activitats	en	
un	centre	de	Palma,	on	tenien	
acceptació	entusiàstica.	L’empresa	
gestora	també	duia	Can	Gelabert	
i	vam	traslladar-hi	l’experiència,	
amb	resultats	engrescadors.	
Per	començar	recorreguérem	el	
poble	en	quatre	rutes	setmanals	
consecutives:	Robines,	Pou	Bo,	

plaça	de	l’Església	i	la	zona	alta	
dels	afores.	Tot	plegat	és	un	lloc	
enciser:	hi	hem	quedat	a	viure.

J. Ets incardinada en algun 
col·lectiu?
B.	Sóc	membre	fundadora	de	
l’Associació	per	a	la	Interpretació	
del	Patrimoni	de	les	Illes	Balears	
(AIP-IB),	un	projecte	que	he	
compartit	amb	Gaspar	Valero,	
Margalida	Castells	o	Tomàs	

Vibot,	persones	de	reconegut	
compromís	en	el	ram	de	la	
Història.	La	constituïem	el	juny	del	
2003,	a	l’objecte	de	procurar	el	
coneixement,	l’estima,	el	respecte	
de	tot	el	patrimoni	artístic,	local	i	
arreu	del	món.	Estam	aconseguint	
la	dignificació	del	guiatge	turístic	
en	l’àmbit	que	ens	afecta.	Amb	
aquest	gremi	hem	pactat	acords	
de	benefici	mutu.	En	col·laboració	
amb	l’Institut	d’Estudis	Turístics	

			

e n t r e v i s t aB 
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e n t r e v i s t a

(INESTUR),	hem	organitzat	cursos	
de	reciclatge	per	a	guies	turístics,	
per	dotar-los	d’uns	continguts	
i	uns	mètodes	rigorosos	que	
dignifiquin	la	comesa	amb	la	gent	
que	ens	visita	de	fora.	Nosaltres	
ens	dedicam	especialment	a	la	
població	autòctona.

J. fes-me, si et plau, una breu 
declaració de principis.
B.	Visitar	els	elements	patrimonials	
no	és	un	passatemps;	és	un	
aprenentatge.	La	nostra	feina	com	
a	guies	culturals	deu	aportar-
hi	l’ajuda	conseqüent.	Impartim	
docència	al	carrer,	educació	a	
l’aire	lliure,	talment	de	rigorosa	i	de	
responsable.	Dirigim	l’aprenentatge	
en	coneixements	i	en	valors,	vers	
la	riquesa	artística	de	casa	nostra	
i	de	la	humanitat.	Per	això	incloem	
viatges	a	fora	de	les	Illes.

J. fas un munt d’insistència en 
el rigor.
B.	És	una	premissa	de	respecte	
cap	al	públic	i	a	mi	mateixa.	Val	

a	afegir-hi	que	no	donar	la	talla	
és	perillós,	no	ja	en	punt	a	l’ètica,	
sinó	al	prestigi.	De	vegades	
m’escolten	catedràtics,	arquitectes,	
historiadors,	gent	entesa	en	
suma.	No	puc	oferir-los	vaguetats	
o	insensateses	en	comptes	de	
ciència.	Fóra	caure	en	ridícul.

J. Mig any transcorregut de la 
darrera, celebram el teu retorn a 
les activitats de binissalem.
B.	Gràcies	al	patrocini	de	
l’Ajuntament,	oferim	el	pla	de	tot	
un	semestre.	El	pròxim	12	de	
gener,	hi	ha	visita	comentada	a	la	
Seu	de	Mallorca,	més	ben	dit,	a	la	
Capella	de	Sant	Pere,	on	se	situa	
la	gegantina	pell	de	ceràmica,	
obra	de	Miquel	Barceló.		Darem	
compte	de	tot	el	programa	en	
el	butlletí	QUÈ	PUC	FER.	Les	
persones	interessades	s’apunten	a	
l’Ajuntament.

J. És dramàtic, però en el clímax 
de la nostra conversa, el temps 
s’és acabat.
B.	Si	et	feia	pla,	doncs,	una	visita	
al	nord	d’Itàlia:	Bergamo,	Llac	de	
Garda,	Verona,	Venècia,	la	tenim	
projectada	per	a	març	del	2008,	
del	4	al	9,	un	grup	restringit	a	
30	persones.	El	nombre	ideal	és	
de	20,	però	n’hi	encabim	unes	
quantes	més.	Estic	segura	que	
t’agradarà.

Entrevista: Joan Escanelles

Beni	Aguiló,	a	la	plaça	de	Todi,	
poblet	de	la	regió	d’Umbria	(Itàlia).

“Visitar els elements 
patrimonials és un 

aprenentatge, i el dirigim 
en coneixements i        

en valors”

 iatge a Venècia
Viatge	a	Venècia,	Bérgamo,	Llac	
de	Garda	i	Verona.

Del 4 al 9 de març de 2008

Itineraris	realitzats	i	conduïts	per	
Beni	Aguiló,	Historiadora	de	l’art	i	
guia	cultural,	i	subvencionats	per
l’Ajuntament	de	Binissalem.
	
pREU: 575 Euros!! 
Places	limitades!!

El	preu	del	viatge	inclou:

·	Avió	directe	Palma-Bérgamo-
Palma.

·	Taxes	incloses.

· Trasllats	en	autocar	aeroport	
Bérgamo-Bérgamo	ciutat-
Venècia-	aeroport	Bérgamo.

· 1	Vespre	d’hotel	3*	a	Bérgamo.

· 4	Vespres	d’hotel	3*	a	Venècia.

· Itinerari	patrimonial	en	barca	
privada	a	les	illes:	Murano,	
Burano	i	Torcello	(1/2	dia).

· Excursió	en	autocar	i	itineraris		
patrimonials	pel	Llac	de	Garda	
(Sirmione)	i	Verona.	
(Dia	complet	/8	hores).

· Itinerari	patrimonial	pel	centre	
històric	de	Bérgamo.

· Itineraris	patrimonials	per	
Venècia.		

· 1	sopar	d’acomiadament	a	
Venècia.

· Assegurança	de	viatge.

INSCRIpCIoNS
Inscripcions	per	ordre	estricte	
de	pagament	de	100	euros	en	
concepte	de	reserva	de	plaça	a:

Viatges Serra Nord
Arxiduc	Lluís	Salvador,	8-a	

Palma	de	Mallorca

V
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Agenda
DISSABTE	22	DE	DESEMBRE
Mercadet de Nadal
De	10	a	15h.

tallers de manualitats de Nadal
A	partir	de	les	17h.

Inauguració de les exposicions
Natasha	Lébeva	i	Sebastià	
Zanoguera.	A	les	20h.

Homenatge als esportistes
A	les	20:30h.

DISSABTE	29	DE	DESEMBRE
Scalextric
Activitat	adreçada	a	infants,	joves	i	
adults.	A	partir	de	les	10h.

DIMARTS	29	DE	GENER
Concert pedagògic “Sí a 
l’Òpera”.	A	les	19h.

c u l t u r a

Actuacions 
musicals
El	COR	
CANTILENA,	
dirigit	de	Baltasar	
Bibiloni,	realitzarà	
el	concert	de	
Nadal	a	l’Església	
de	la	Parròquia,	

el	pròxim	23,	diumenge,	a	les	5	i	
mitja	de	l’horabaixa.		 	
	 L’esdeveniment	es	dedica	a	les	
persones	que	han	sigut	partícips	
de	tantes	agrupacions	corals	de	la	
nostra	vila	en	els	últims	recordats	
decennis:	Massa	Coral,	Escolania	
i	Cor	parroquials,	Cor	de	les	
Trinitàries,	Cor	de	la	Caritat,	Tuna,	
Tall	de	Vermadors,	Grup	Coral	3x4,	
Grup	Coral	de	la	Tercera	Edat	i	Cor	
Cantilena.

El	GRUP	CORAL	3x4	DE	
BINISSALEM,	dirigit	d’Antònia	
Borràs,	interpretarà	un	concert	
commemoratiu	del	4t	Centenari	de	
l’òpera	(1607-2007).	L’actuació	es	
desplegarà	en	el	Teatre	Municipal,	
el	28	de	desembre,	coincidint	amb	
el	12è	aniversari	del	grup.	Serà	a	
les	20:30	hores.

Audicions musicals 
El	Casal	ha	ofert	dues	audicions	
musicals	amb	el	contingut	del	
MESSIAH,	de	Händel,	com	
a	instrucció	per	al	concert	
participatiu	a	celebrar,	el	pròxim	
15,	a	la	Seu	de	Mallorca.		
	 La	professora	NÚRIA	GARCIA,	
de	l’Escola	Municipal	de	Música,	
ha	dirigit	les	sessions.	El	públic,	
tan	suficient	com	s’esperava,	ha	
rebut	l’oferta	amb	profit	i	amb	
satisfacció.

J. Escanelles
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GAlERIA EvENto
A	la	galeria	d’art	Evento,	exposa	
Jorge	Azri,	pintor	madur,	sirià	de	
naixença	i	domiciliat	a	Inca.	
	 Hi	ha	exposades	22	obres	amb	
temes	de	paisatgística	urbana,	de	
les	ciutats	populoses:	Nova	York,	
Madrid,	Palma.	Mostra	recursos	
de	composició	variadíssims,	com	
la	terra,	el	collage	i	la	pintura	amb	
austeritat	de	colors.	
	 La	mostra	s’inaugurà	el	
divendres	7	de	desembre	i	estarà	
oberta	al	públic	fins	el	dia	11	de	
gener	de	2008.

Per	a	la	difusió	d’aquesta	exposició	
s’han	elaborat	uns	tríptics	amb	
fotografies	realitzades	per	Bering	
Comparini.

c u l t u r a

Cant Gregorià
El	concert	de	CANTUS	FIRMUS,	
que	va	incloure	gregorià	i	polifonia	
renaixentista,	tenia	lloc	el	30	
de	novembre	a	Cals	Agustins.	
Una	comunitat	de	veus	ungides	
–sis	dones	i	quatre	homes–	
interpretaven	a	cappella	dotze	
cants	litúrgics	gregorians	i	quatre	
peces	polifòniques	de	Tomás	Luis	
de	Victoria.	Un	dels	membres	
partícips,	MARC	VAQUER,	dirigia	
el	conjunt,	per	a	un	auditori	
reverent	i	emocionat.	Val	a	dir	
que	l’església	era	quasi	de	gom	a	
gom,	en	senyal	d’apreci	cap	a	la	
música	religiosa,	abonat	el	prestigi	
en	una	recent	funció	anàloga	de	
Marc	Vaquer,	dirigint	la	Schola	
Cantorum,	a	Binissalem.
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El mEu poblE: binissalEm 
El meu poble té una església
i també un bell campanar,

quan se posa a repicar:
ding, dang, dong, dansa que dansa.

Ding, dang, dong, ding, dang, dong,
què és de bell el campanar.

Ding, dang, dong, ding, dang, dong,
quan se posa a repicar.

El meu poble té una plaça
amb molts d’arbres i jardins,

enrevoltada de cases
per jugar-hi tots els nins.

El meu poble és el meu poble, 
m’agrada molt viure-hi;
poder anar a can Arabí,

per passejar i fer una volta.
 Ding, dang, dong...

El meu poble ple de vinyes,
pintat tot de colorins;

dibuixat dels millors vins
per donar vida a Robines.

Dins la bóta congrenyada 
hi reposa el millor vi,

beveu tots del fruit diví
per festejar sa vermada.

 Ding, dang, dong...

Pedra viva, la més noble,
belles cases i carrers;

els joves, els més festers,
veniu tots en aquest poble!

 Ding, dang, dong...

C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem

Tel.: 971 886 324
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Camí	de	Sa	Cabaneta,	7
Apartat	de	Correus,	275	-	07350	Binissalem	(Mallorca)

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

www.protecciondatosbaleares.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.

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 u l t u r a

Casa musEu 
lloREnÇ VillalonGa
vendrà un Cor Juvenil de luxe

La	CASA	MUSEU	arriba	a	final	
d’any	amb	uns	mesos	de	molta	
activitat.
Així,	les	interessantíssimes	
conferències	sobre	les	relacions	
franco-mallorquines,	que	ja	
arriben	a	la	seva	fi;	la	proposta	
teatral	que	presentaren	els	
televisius	Nies	Jaume	i	Xisco	
Segura;	el	concert	de	Maia	
Planas,	acompanyada	al	piano	
per	David	Mohedano	que,	malgrat	
la	intensa	pluja,	va	ser	uns	dels	
millors	recitals	que	es	recorden	a	
Can	Sabater,	i	l’actuació	d’Assun	
Planas	i	Maria	Rotger,	qui	posaren	
en	escena	les	vicissituds	de	dues	
gosses	amb	els	seus	amos.
Tots	aquests	han	estat	actes	que	
han	protagonitzat	aquesta	nova	
etapa	de	la	Casa,	després	de	la	
gran	reforma	que	s’hi	ha	duit	a	
terme.

Desembre
Tot	això	tenia	lloc	dins	el	mes	de	
novembre,	però	el	desembre	Can	
Sabater	continua	amb	la	seva	
dinàmica	cultural.
	 Així,	abans	de	Nadal	vendrà	
la	traca	final	amb	dues	cites	
imperdibles.	La	primera	serà	
l’actuació	del	Cor Juvenil de la 
fundació del teatre principal	de	
Palma	que,	sota	la	direcció	de	
Xisco	Bonnin,	oferirà	un	
concert	nadalenc.	Serà	el	
dimecres	dia	19,	a	les	19	hores.
	 I	en	segon	lloc	i	per	acomiadar	
l’any,	el	dijous	dia	20,	també	a	
les	19	hores,	les	actrius	Lluqui	
Herrero	i	Margalida	Grimalt,	
acompanyades	al	piano	per	
Jaume	Manresa,	interpretaran	
Gabriela,	una	proposta	teatral	
basada	en	textos	de	l’escriptor	
Miquel	Àngel	Riera. Els	actors	Nies	Jaume	i	Xisco	Segura.
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tornen a formar la 
banda de Música
És	la	darrera	gran	notícia	musical	
al	poble:	la	reagrupació	de	la	
Banda	Municipal	de	Música,	
desapareguda	ara	fa	uns	anys.
	 Després	que	el	dilluns	19	
de	novembre	començassin	
els	assajos,	la	convocatòria	
de	músics	va	ser	tot	un	èxit,	i	
la	nova	Banda	de	Música	ha	
quedat	formada	per	una	vintena	
d’integrants,	entre	els	quals	hi	
ha	membres	de	l’antiga	banda	i	
alumnes	de	l’Escola.
	 La	direcció	anirà	a	càrrec	del	
jove	Emili	Vivas	Móra,	de	31	anys	
d’edat	i	natural	de	Mancor	de	la	
Vall.
Emili	Vivas	és	llicenciat	en	Música	
i	especialitzat	en	Clarinet,	i	compta	
amb	experiència	en	haver	dirigit	
altres	bandes	de	música,	com	la	
de	Pollença.
	 Aprofitant	aquestes	línies,	des	
de	la	direcció	de	l’Escola	de	

Música	es	vol	enviar	un	missatge	
a	tots	aquells	que	estiguin	
interessats	en	participar-hi.	Els	
dies	d’assaig	són	els	dilluns,	a	les	
20:30	hores,	a	Can	Gelabert.
	 I	com	que	diuen	que	“per	a	
mostra	un	botó”,	tot	i	només	

haver-ne	realitzat	uns	quants,	la	
nova	formació	convida	a	tothom	a	
assistir	a	l’actuació	de	presentació	
que	tendrà	lloc	en	el	mercadet	
de	Nadal,	al	Casal	de	Cultura,	el	
dissabte	dia	22	de	desembre,	a	
les	11h.

Escola Municipal de 
Música de binissalem
Com	cada	any,	dia	22	de	
novembre	l’Escola	de	Música	
celebra	Santa	Cecília,	patrona	
dels	músics.	
Enguany,	la	celebració	va	
consistir	amb	una	jornada	
de	portes	obertes,	on	pares	i	
alumnes	pogueren	assistir	a	les	
classes	que	s’impartien	aquest	
dia.	El	conjunt	instrumental	de	
l’escola	va	fer	el	seu	assaig	a	la	
sala	oberta	de	les	golfes.

Així	mateix,	durant	aquest	mes	
de	desembre,	i	coincidint	amb	el	
final	de	trimestre	i	amb	les	festes	
de	Nadal,	cal	destacar	el	gran	
nombre	d’audicions	que	hi	ha	
programades,	les	quals	han	hagut	
de	ser	repartides	durant	tota	la	
darrera	setmana	lectiva	degut	a	
la	quantitat	d’alumes	inscrits,	més	
de	200,	i	degut	també	a	la	varietat	
de	formacions	que	s’imparteixen.
Les	dates	establertes	són	les	
següents:

·	Dilluns	17,	a	les	18:30h:	audició	
de	violoncel,	clarinet,	guitarra	i	
piano.

·	Dimarts	18,	a	les	18:30h:	audició	
de	cant,	piano	i	Binibatuca.

·	Dimecres	19,	a	les	18h:	audició	
dels	alumnes	més	petits	i	de	les	
corals	infantil	i	juvenil	de	l’escola	
al	Teatre	Municipal.

·	Dijous	20,	a	les	18:30h:	
audició	de	flauta,	violí	i	conjunt	
instrumental.

·	Dijous	20,	a	les	20:30h:	concert	
dels	alumnes	de	l’Aula	de	Música	
Moderna.

·	Divendres	21,	a	les	18:30h:	
audició	de	violí	i	piano.

Concert de la Coral  
de la tercera Edat
El	dimecres	12	de	desembre,	
les	Corals	de	la	Tercera	Edat	de	
Binissalem	i	d’Inca	oferiren	un	
concert	a	l’Església	Parroquial.
Aquest	és	un	acte	ja	tradicional	
de	la	gent	major	dins	aquestes	
festes	de	Nadal.
Cal	recordar	que	la	Coral	de	la	
Tercera	Edat	és	dirigida	per	la	
binissalemera	Antònia	Borràs,	
qui	durant	uns	dos	mesos	anà	
preparant	a	tots	els	i	les	cantaires	
del	grup	per	aquest	dia	especial.
A	part	de	les	corals,	també	es	
va	oferir	un	concert	de	cançons	
variades,	a	càrrec	d’un	quartet	
musical.
Les	actuacions	varen	ser	
organitzades	per	la	Direcció	
General	de	Promoció	
Sòciocultural	del	Consell,	i	
comptaren	amb	la	col·laboració	
de	la	Federació	de	Corals	de	
Mallorca.

AambS

La	nova	Banda	de	Música,	preparant	el	concert	del	dissabte	dia	22.

c u l t u r 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
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Unes pinzellades 
medievals per 
servar la memòria: 
conquestes i 
coronacions reials, 
més incombustibles 
que les fotos de 
paper. 
Desembre, però, 

era un mes de religiositat sota formats 
diferents:
personatges que aixequen temples, 
campanars i convents. 
I els cors d’angelets binissalemrs que 
els omplen de músiques celestials. 
Doncs... ¡bones festes!
  

31 de desembre de 1229
Ja no sap ningú la història
del nostre gran Rei En Jaume.
Mustia està ja la pauma
que mos donà la victòria.
Donç recordem, ara que tant se parla 
de memòria històrica, l’entrada del 
Rei En Jaume amb les seves tropes 
a la Madina Mayurka capturant Abu 
Yaya, el darrer rei moro de Mallorca. 
Unes trenta mil persones, expoliades 
pel saqueig, hagueren de sortir de la 
Ciutat i refugiar-se a les muntanyes 
per evitar la matança.

24 de desembre de 1285
A l’església de Santa Maria de 
Robines són elegits els representants 
que assistiran a la proclamació 
d’Alfons com a Rei d’Aragó. Molts 
de llinatges d’aquests síndics encara 
senyoregen a Binissalem: Torrens, 
Salom, Moyà, Ferrer, Gilabert, 
Esteva...

26 de desembre de 1358 
Els Jurats del Regne de Mallorca 
reclamen la presència dels Joglars 
de Robines –i d’altres parròquies, 
és clar– per alegrar les festes de 
Sant Silvestre i Santa Coloma que 

se celebren a Ciutat. ¡Honor als 
convilatans que mantenen al nostre 
poble la tradició del cant i el teatre i 
han passat de les formes medievals a 
les més modernes!

10 de desembre de 1492
Cal que el poble estigui atent als 
abusos dels vius i espavilats que 
tanquen camins de titularitat pública 
en benefici propi. El mal és vell. Tal 
dia com avui, el governador ha de 
cridar a l’ordre en Joan Torrella de 
Morneta per haver ocupat un camí 
reial i haver-hi plantat vinya.

11 de desembre 1506 
Els binissalemers, decidits a construir 
un campanar que mai no es pugui 
perdre de vista, se deixen convèncer 
pels Jurats i Consellers de Robines 
per establir un tall o contribució a fi 
de dur a efecte l’empresa. (Recordin 
els lectors que fa cent anys, encara el 
trobaren baix i l’hi afegiren dos pisos 
més i el pinacle neogòtic).

20 de desembre de 1663
Neix al si d’una família benestant 
de Sineu, Mn. Rafel Sabater, rector 
de Binissalem des de 1703. Morirà 
quaranta anys després a Palma, però 

les seves despulles reposen al peu de 
l’altar major del temple parroquial, 
del qual ell en va ser el principal 
impulsor. 

14 de desembre de 1753
Ja durant el rectorat de Mn. Nadal 
Sabater, successor i nebot de Mn. 
Rafel Sabater, es posen les primeres 
filades de pedra blava dels arcs de les 
capelles de Sant Pere i de les Ànimes. 
El mestre major és Bartomeu Moyà 
(a) Xeu.  

8 de desembre de 1850 
Per iniciativa de Mn. Jaume Moyà, 
rector de la vila, se funda oficialment 
el Convent de les Monges de la 
Caritat. Sor Catalina Jaume i tres 
monges més que, des de 1947, 
ja exercien les seves activitats 
d’ensenyança als infants i assistència 
als malats, són investides amb l’hàbit 
de la Congregació.

9 de desembre de 1950
La desgràcia d’aquest mes és l’incendi 
ocorregut a la casa nº 2 del carrer 
de la Pau, on hi moren Catalina 
Coll Munar i el seu fill Gabriel 
Vidal. Altres dos fills resultaren amb 
cremades greus.

24 de desembre de 1956
Els aires de Nadal desperten l’afició 
de Binissalem pel cant. Aquest any és 
la Massa Coral, creada per iniciativa 
del vicari Mn. Pere Julià, que actua 
per primera vegada a les Matines. Se 
mantendrà fins a l’any 1980 i un dels 
seus èxits culminants és l’actuació a 
TVE el 30 de desembre de 1973.

21 de desembre de 1991
I ara és el Cor Cantilena, format per 
una quarentena de cantaires, el que 
ofereix el seu primer concert nadalenc 
a l’Església parroquial, sota la batuta 
del mestre Baltasar Bibiloni.

Antoni Pol

c u l t u r a

Binipèdia
Devocions i grandeses
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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
Viure el Nadal.	Autors:	varis
L’oncle Xesc i la neu.	Autor:	
Ricardo	Alcántara
El muñeco de nieve.	Autor:	
Raymond	Briggs
La historia de Tucan.	Autor:	David	
McKee
El gran libro de los porqués.	
Autora:	Martine	Laffon
El gran libro de los cómos.	Autora:	
Martine	Laffon
Les meves rondalles catalanes.	
Autors:	varis
Sopa de clau.	Autor:	Eric	Maddern
La lluna d’en Lluc.	Autora:	Silvia	
Roncaglia
Una granota reial.	Autora:	Maria	
Carme	Roca
El superiaio i la Martina en el mite 
d’Ícar.	Autora:	Bertoli

Novel·la
El maestro Juan Martinez que 
estaba allí.	Autor:	Manuel	Chaves	
Nogales
La fiesta vigilada.	Autor:	Antonio	
José	Ponte
El camarero perfecto.	Autor:	Alain	
Claude	Sulzer
El padre de Blancanieves.	Autora:	
Belen	Gopegui
El puente de los judíos.	Autor:	
Martí	Gironell
Un amor a cada bar.	Autor:	Lluís-
Anton	Baulenas
La vida interior d’en Martin Frost.	
Autor:	Paul	Auster
El amante de Shangai.	Autora:	
Michèle	Kanh
Así vuela el cuervo.	Autor:	Ann-
Marie	MacDonald
La historia de Lissey.	Autor:	
Stephen	King
El dependiente.	Autor:	Bernard	
Malamud
Exploradores del abismo.	Autor:	
Enrique	Vila-Matas

DvD’s	
La joven del agua
Los fantasmas de Goya
Copying Beethoven
The Queen
El jefe de todo esto
Ghost Rider
El último rey de Escocia
Robin Hood
Atlas de Geografía Humana

varis
La ruta prohibida y otros enigmas 
de la historia.	Autor:	Javier	Serra
La libertad del ser.	Autora:	Annie	
Marquier

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.	Els	materials	els	portaran	
els	monitors.

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.

27	de	desembre,	a	les	11.00h.
taller de manualitats de Nadal.	
Activitat	adreçada	a	infants	a	partir	
de	5	anys.

Activitats de gener
4	de	gener,	a	les	11.00h.	
Contacontes a càrrec de 
Contes bojos. El rei Gaspar 
torna vell.	Tots	els	nins	que	
participin	al	contacontes	han	
de	portar	una	sabata	i	alguna	
coseta	per	deixar	als	Reis,	ja	que,	
segurament,	durant	la	nit	passaran	
per	la	Biblioteca	per	deixar-vos	
un	regalet.	Activitat	adreçada	a	
infants	a	partir	de	3	anys.

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

Horari de Nadal
De	dilluns	a	divendres	de	10	a	14h.	
Tel.	971	870	486
e-mail:	biblioteca@ajbinissalem.net

&

·
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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.

La	guanyadora	del	llibre	amagat	
del	mes	de	novembre	ha	estat	
na	Margalida	Banús	Gomila.	
El	llibre	amagat	era	La Historia 
Interminable	de	Michael	Ende.

11è llIbRE AMAGAt

Text.

“...	I	l’Alba	va	mirar	encara	
un	moment	cap	als	estranys	
objectes	ovalats	i	plans	que	
avançaven	de	pressa	cap	a	la	
vila	mentre	la	tremolor	de	la	
terra	i	de	l’aire	augmentava	i	el	
soroll	creixia,	però	va	pensar	
de	nou	en	el	fill	de	la	seva	veïna	
Margarida,	en	Dídac,	que	havia	
desaparegut	en	les	profunditats	
de	la	resclosa,	i	es	va	capbussar	
en	l’aigua,	darrera	els	nois,	que	
s’havien	oblidat	del	tot	de	llur	
acció	i	ara	deien:

–Guaita	com	brillen!	Semblen	de	
foc!...”

coNcURs “el lliBRe AMAGAt”

DE lA tERRA Al CEl
Al	dia	d’ahir,	11	de	l’onze	en	curs,	
s’oficià	a	l’Auditòrium	una	litúrgia	
de	reconeixement	de	tot	una	
parella	de	fet,	probablement	de	
les	més	atípiques	que	es	poden	
veure	ara	al	món	musical	i	a	l’estil	
que	representen.	Allà		mateix	
la	simpàtica	parella	de	CHICK	
COREA	i	BELA	FLECK	presentà	
les	seves	credencials	de	monstres	
del	jazz	que	són.	A	sobre	vaig	
tenir	la	gran	sort	d’estar	instal·lat	
gairebé	a	primera	fila,	a	dos	
pams	de	nas	dels	molt	il·lustres.	
El	pianista,	mestre	de	cerimònia,	
fou	força	prudent	cedint	el	
protagonisme	al	suposat	vaquer,	
que	es	presentà	com	a	alumne	
avantatjat,	tot	i	desafiant	un	risc	
instrumental	prou	inèdit	per	a	la	
generalitat	dels	melòmans.	No	
fou	precisament	música	vaquera	
la	que	sortí	del	banjo,	malgrat	
les	arrels	sempre	hi	són	per	
davall	terra	d’un	instrument	que,	
com	el	nostre	guitarró,	estri	“de	
terra”	per	excel·lència,	es	deixa	
endinsar	en	els	corrents	d’aigua	
de	la	música	més	líquida	del	
planeta.	Banjo	i	piano	és	igual	a	
l’invers	i	l’equació	és	aclarida	pel	
banjo	com	a	sorprenent	incògnita.	
Parelles	així	no	acaben	mai	amb	
violència	de	gènere.	Aquest	tipus	
de	músics,	primer	impressionen	
per	tècnica,	però,	quan	t’escapes	
a	la	fi	del	control,	et	retrobes	amb	
la	inconsciència	d’un	somni	que	
no	saps	ni	quant	temps	durarà	ni	
a	quin	lloc	t’acabarà	emportant.	
“Visca	la	música”	és	l’únic	que	
pots	aclamar	quan	et	desvetlles	
del	so.	

tgomil@...melomania

c u l t u r a
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Després	d’haver	duit	a	terme	
durant	dos	anys	consecutius	
l’Espai	Familiar	anomenat,	De	la	
mà	dels	contes,	i	a	partir	dels	
resultats	positius	obtinguts,	com	
són	ara:	la	satisfacció	i	l’interès	
demostrat	per	les	famílies	
participants,	el	major	apropament	
de	les	famílies	a	la	biblioteca…,		
des	de	la	Biblioteca	s’ha	decidit	
iniciar	el	projecte	un	altre	cop.
	 Per	aquells	que	no	el	coneixen,
es	tracta	d’un	espai	pensat	
perquè	hi	participin	tots	els	
membres	de	la	família,	fent	
possible	una	activitat	conjunta;	
i	està	adreçat	a	famílies	que	
tenguin	algun	infant	amb	edats	
compreses	entre	els	2	i	els	6	anys.

	 A	través	dels	contes	i	dins	d’un	
espai	adient	i	acollidor	com	és	
la	Biblioteca,	s’intenta	reflexionar	
sobre	diferents	temes	relacionats	
amb	l’educació	dels	infants,	que	
abans	els	pares	han	escollit.		

Alguns	temes	que	es	treballen	
són	la	gelosia,	l’autoestima,	la	por,	
l’egoisme,	els	hàbits…
	 La	dinàmica	de	l’activitat,	que	
es	realitza	un	dissabte	matí	al	
mes,	durant	sis	sessions	d’unes	
dues	hores	aproximadament,	
es	desenvolupa	en	tres	temps	
diferenciats:

1	En	primer	lloc,	es	reuneixen	
tots	al	voltant	d’un	conte	d’inici	
que	serveix	per	presentar	el	tema	
que	es	tractarà.	A	continuació,	els	
pares	participen	d’una	manera	

lúdica	i	entretenguda,	en	un	espai	
de	reflexió	on	exposen	les	seves	
inquietuds,	dubtes…,	arrel	de	les	
seves	pròpies	experiències.	Els	
acompanyen	una	psicòloga,	una	
pedagoga	i	la	tècnica	
educativa,	que	aporten	els	
seus	coneixements	i	diferents	
dinàmiques	de	grup	per	a	cada	
una	de	les	sessions.

2	Paral·lelament,	els	infants	
participen	del	mateix	tema	a	
través	de	diferents	tallers	plàstics	
o	lúdics	que	es	realitzen	a	la	
secció	infantil	de	la	Biblioteca,	
acompanyats	del	personal	de	la	
mateixa	i	d’alguns	voluntaris.

3	Per	acabar,	es	reuneixen	tots	
plegats	per	escoltar	un	conte	de	
cloenda	atractiu	i	divertit.
	 Una	vegada	acabada	la	sessió,	
es	proporciona	als	pares	una	
guia	de	lectura	i	se’ls	convida	
a	consultar	o	a	portar-se’n	a	
casa,	en	préstec,	els	llibres	i	
contes	sobre	el	tema	treballat	
que	s’exposen	en	un	racó	de	la	
Biblioteca.

Inscripcions
Els	membres	de	l’equip	que	fa	
possible	dur	a	terme	aquest	
projecte,	conviden	a	tots	aquells	
que	hi	puguin	estar	interessats	a	
apropar-se	a	la	Biblioteca	per	tal	
de	demanar,	si	cal,	més	informació	
o	fer	directament	la	inscripció.

Hi	ha	temps	fins	dia	9	de	gener.	
Dia	11,	a	les	19.30h,	tots	els	
interessats	es	reuniran	a	la	
Biblioteca	Municipal	per	fer	una	
presentació	prèvia	de	l’activitat	i	
elegir	els	temes	que	es	treballaran.

  Anam a la biblioteca 
   De la mà dels contes

“Un espai familiar pensat perquè hi participin tots els membres de la família”

“A través dels contes 
s’intenta reflexionar 

sobre diferents temes 
relacionats amb 

l’educació dels infants”

c u l t u r a

El	conte,	un	element	molt	educatiu.
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El pare vicedo ha mort
L’Associació	de	Premsa	Forana	de	
Mallorca	està	de	dol,	però	al	mateix	
temps	farcida	d’agraïment	per	la	
mort	del	Pare	Salustiano	Vicedo,	
pare	frasciscà	que	visqué	21	anys	
al	convent	de	Sant	Bernardí	de	
Petra.
	 Està	de	dol	per	la	seva	mort	als	
83	anys	a	una	residència	de	Terol.	
Però	més	agraïment	que	dol,	ja	que	
Premsa	Forana	no	es	pot	entendre	
sense	la	seva	figura	i	sense	la	seva	
feina:
-	Feina	constant	i	callada	en	la	
publicació	de	la	revista	“Apóstol	
y	Civilizador”	i	de	tot	el	que	fes	
referència	a	la	figura	del	Pare	Serra	
i	a	la	història	de	Petra.
-	Feina	acollidora	per	a	la	
confecció	i	edició	de	moltes	de	les	
revistes	de	Premsa	Forana.	Hem	
de	recordar	que	als	anys	setanta	i	
vuitanta,	les	revistes	disposaven	de	
minsos	recursos	econòmics	i	calia	
emprar	l’enginy	i	el	voluntarisme.	
I	el	Pare	Vicedo,	amb	la	seva	
impremta	i	l’adquisició	d’una	
nova	màquina	Offset,	i	el	seu	baix	
preu,	féu	possible	la	continuïtat	
de	moltes	d’aquestes	revistes	i	
l’aparició	de	noves.
-	Feina	aglutinadora	i	animadora	
en	la	creació	del	col·lectiu	Premsa	
Forana:	ell	hi	fou	present	i	estirant	
del	carro.

Associació de Premsa Forana 
de Mallorca

premsa forana 
presenta el projecte 
de digitalització en 
una diada celebrada a 
porreres

Els	integrants	de	l’Associació	
de	Premsa	Forana	de	Mallorca	
es	reuniren,	el	dissabte	3	de	
novembre	a	Porreres,	per	celebrar	
una	jornada	de	treball,	la	qual	
fou	aprofitada	per	presentar	
els	treballs	de	digitalització	de	
l’hemeroteca	i	per	reunir-se	en	
assemblea	general	ordinària.
	 El	batle	de	Porreres,	Bernat	
Bauzà,	fou	l’encarregat	d’encetar	
la	diada	amb	un	breu	parlament	
en	el	qual	destacà	la	labor	
realitzada,	durant	prop	de	tres	
dècades,	per	l’Associació,	així	
com	per	la	revista	amfitriona,	la	
porrerenca	“Llum	d’oli”.
	 A	continuació,	el	director	
del	Servei	de	Biblioteques	i	
Documentació	de	la	UIB,	Miquel	
Pastor,	i	el	Cap	d’Unitat	de	
Digitalització	i	Web,	Eduard	del	
Valle,	mostraren	als	presents	
l’estat	dels	treballs	de	digitalització	
de	l’hemeroteca.
	 Pastor	va	oferir	a	Premsa	
Forana	l’oportunitat	que	
l’hemeroteca	digitalitzada	passi	a	
integrar-se	a	la	Biblioteca	Digital	
Científica	que	la	UIB	va	obrir	fa	
uns	mesos.
	 Per	la	seva	banda,	Eduard	del	
Valle	va	explicar	que	la	fase	actual	
dels	treballs	inclou	l’escaneig	
d’aproximadament	270.000	de	
les	600.000	pàgines	que	Premsa	
Forana	té	emmagatzemades	a	
l’hemeroteca	ubicada	al	primer	
pis	de	la	seu	social	de	Sant	Joan.	
Aquests	treballs	podrien	finalitzar-
se	durant	els	primers	mesos	de	
2008.
Els	treballs	s’han	pogut	dur	a	
terme	gràcies	a	un	ajut	econòmic	
de	70.000	euros	concedit	per	la	
Generalitat	de	Catalunya.
	 Després	d’un	breu	descans,	la	
diada	prosseguí	amb	la	celebració	
de	l’assemblea	general.	
El	president,	Gabriel	Mercè,	
presentà	els	informes	de	
presidència	i	també	de	tresoreria,	

en	absència	de	la	tresorera	Maria	
Galmés,	fent	un	balanç	positiu	de	
l’acció	duita	a	terme	al	llarg	del	
darrer	exercici,	especialment	pel	
que	fa	referència	a	l’obtenció	de	
publicitat	conjunta.		 	
A	la	vegada,	i	després	d’haver	
mantingut	contactes	amb	
representants	polítics	de	diferents	
institucions,	va	transmetre	als	
associats	la	intenció	de	les	
institucions	d’augmentar	el	suport	
a	la	premsa	feta	en	català	i	per	
entitats	sense	afany	de	lucre.	 	
També	va	comentar	les	gestions	
iniciades	per	poder	completar	la	
digitalització	de	l’hemeroteca.
	 Al	torn	de	precs	i	suggeriments	
es	va	tenir	un	record	per	a	la	
recent	desaparició	del	pare	
Salustiano	Vicedo,	fundador	de	
Premsa	Forana	i	de	la	revista	
“Apóstol	y	Civilizador”.	 	 	
Seguidament,	la	historiadora	de	
Porreres,	Maria	Barceló,	obsequià	
els	representants	de	Premsa	
Forana	amb	una	visita	guiada	pel	
casc	antic	de	Porreres.	
	 Tot	seguit,	l’amfitriona	de	
la	diada,	Joana	Móra,	conduí	
els	assistents	a	l’Ajuntament	
de	Porreres,	on	es	visità	una	
exposició	fotogràfica	sobre	la	
Guerra	Civil	a	Mallorca,	amb	
una	selecció	de	fotografies	del	
succés	bèl·lic	a	Porreres.	El	batle	
de	Porreres	obsequià	a	tots	els	
convidats	amb	el	llibre	“Porreres.	
Desfilades	de	dia,	afusellaments	
de	nit”,	de	Bartomeu	Garí,	i	també	
“La	Filharmònica	Porrerenca.	
Estudi	històric	1856	-	2006”	de	
Maria	Barceló,	Francesc	Melià,	
Marta	Nicolau	i	Joan	Ballester.

La	diada	culminà	amb	un	dinar	
al	monestir	de	Montision,	i	que	
comptà	amb	la	presència	de	la	
vicepresidenta	del	Consell	de	
Mallorca	i	consellera	de	Cultura	i	
Patrimoni,	Joana	Lluïsa	Mascaró.
	 Cal	destacar	que	la	jornada	fou	
seguida	en	directe	pel	programa	
d’IB3	Ràdio,	“No	et	quedis	a	ca	
teva”,	que	va	realitzar	diverses	
connexions	i	comptà	amb	un	
enviat	especial,	el	conegut	de	tots	
Biel	Massot.

c u l t u r a



Pesadilla antes de Navidad
Com	diu	la	pel·lícula	de	Tim	Barton,	
ara	 és	 cert	 que	 començarà	 el	
nostre	vertader	malson	d’abans	de	
Festes:	les	compres	per	al	sopar	de	
la	Nit	de	Nadal	i	de	la	resta	de	dies	
festius	(que	tot	puja	una	barbaritat);	
els	 regals	 del	 Pare	 Noel	 per	 als	
al·lots	(que	volen	tot	el	que	surt	per	
la	tele),	i	també	pels	qui	encara	ho	
volem	ser;	el	 regal	per	a	 la	sogra,		
(a	qui	estimam	tant),	per	al	cunyat	i	
cunyada,	etc.	
	 Després,	 si	 encara	 us	 queda	
qualque	 dobler,	 llogau	 aquesta	
pel·lícula	 de	 dibuixos	 animats	
“estranys”,	 i	 mirau-la	 devora	 sa	
ximeneia	 –escalfant-vos	 amb	 so	
tió	de	Nadal–	i	passareu	una	bona	
vetllada.	I	barata.
	 La	 pel·lícula	 tracta	 d’uns	
personatges	de	la	nit	de	Halloween,	
farts	de	només	saber	fer	por.	
Un	 d’ells	 decideix	 entrar	 al	 món	
de	 l’esperit	 Nadalenc	 i	 queda	
entusiasmat	 per	 l’alegria	 d’aquella	
gent.	Quan	surt,	ho	conta	a	tota	la	
comunitat	de	fantasmes	i	esquelets,	
i	aquests	no	ho	poden	entendre	de	
cap	de	les	maneres.

vÍDEo-ClUb
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c i n e m a

objectiucritic@hotmail.com

Las Trece Rosas
Va	ser	un	dels	episodis	més	cruels	
de	 la	 repressió	 franquista.	 El	 5	
d’agost	de	1939,	 tretze	dones,	 la	
meitat	d’elles	menors	d’edat,	foren	
torturades	i	després	executades.	
La	 seva	 història	 és	 tan	 peculiar	
degut	 a	 que	 les	 seves	 bromes,	
bon	humor	 i	 innocència	 tenien	a	
tot	el	penal	revolucionat.
Pareix	 mentida	 que	 la	 guerra	
civil	i	la	història	que	ens	conta	la	
pel·lícula,	 succeís	 a	 Espanya	 fa	
només	uns	70	anys.
Qui	 més	 qui	 manco,	 a	 la	 seva	
família,	ha	tengut	qualque	afectat,	
tant	de	part	dels	republicans	com	
dels	 falangistes.	 Servidor	 que	
us	 escriu,	 va	 tenir	 el	 seu	 padrí	
tancat,	un	parell	d’anys,	a	la	Mola	
(Menorca),	 i	 gràcies	 a	 Déu	 ho	
pogué	contar,	no	com	altres.

Encantada
Una	princeseta,	ingenua	(i	un	poc	
cursi)	 d’un	 regne	 de	 conte	 de	
fades	està	esperant	el	seu	príncep	
blau,	però	la	seva	madrastra	no	ho	
pot	consentir,	ja	que	si	es	casen	li	
prendrà	el	regnat.
	De	tan	furiosa	que	està,	tira	dins	un	
pou	a	la	princeseta	i	aquesta	surt	
per	una	claveguera	a	Manhattan,	
ja	 convertida	 en	 humana;	 i	 allà	
comença	 l’aventura.	Coneix	a	un	
advocat,	amb	qui	es	quedarà	fins	
que	el	seu	príncep	la	rescati.
	Allà	 descobrirà	 que	 en	 la	 vida	
real,	els	animalets	que	acudeixen	
a	la	seva	crida	no	són	conillets	ni	
caderneres,	sinó	rates	i	coloms.
		 Aquesta	 pel·lícula	 és	 una	
paròdia	 de	 tots	 els	 contes	 de	
Disney	 junts;	 és	 molt	 divertida.	
Ideal	per	a	tota	la	família.

***

****

Regular:	* Interessant:	** Bona:	*** Molt	Bona:	**** *****Obra	Mestra:	

**
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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 millor regal

i n f à n c i a

Fa temps, un home va castigar la seva filla 
petita de tres anys per haver fet malbé 
un rotlle de paper daurat d’embolicar 
paquets. 

La família, aquella temporada, anava 
faltada de diners, per això el pare va 
explotar de fúria quan va veure la nena 
atrafegada embolicant una caixa que 
volia posar sota l’arbre de Nadal.

Tot i els crits, el matí següent, la nena va 
dur el regal al seu pare i li va dir:

– “Això és per a tu, papi”.

Ell es va sentir avergonyit de la seva 
reacció de fúria, però va tornar a 
explotar quan va veure que la caixa era 
buida. 

La tornà a escridassar dient:

– Que no ho saps que quan dónes un 
regal a algú se suposa que hi ha d’haver 
alguna cosa a dedins?”

La petita aixecà el cap i amb els ulls plens 
de llàgrimes va dir:

– “Papi, no és buida, jo he omplert de 
petons la caixa. Tots són per a tu, papi!!”.

El pare es volia morir. Va obrir els braços, 

va agafar la nena, la va abraçar i li va 
suplicar que el perdonés.

Hom diu que aquell home guardà aquella 
caixa daurada prop del capçal del llit 
durant molt d’anys i sempre que se sentia 
enfonsat i sense ànims, agafava de la 
caixa un petó imaginari i recordava l’amor 
amb què la seva petitona els hi havia 
posat dedins.
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Ca n’Antònia
baR · panaDERia · pasTissERia

C/ pare payeras, 1 - 07350 binissalem - Telf. 971 886 816
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Altres serveis

P.I.J. Espabila’t
Servei	gratuït	que	depèn	del	
Casal,	per	a	què	pogueu	informar-
vos	sobre	diferents	temes.

Cessió d’espai
En	el	casal	també	podràs	
trobar	un	espai	per	gaudir	de	
la	tranquil·litat	per	a	estudiar	i	
la	infraestructura	per	exposar	
les	teves	obres	d’Art		(pintura,	
escultura,	fotografia,...)	i	donar-li	
difusiò.
Tan	sols	has	de	xerrar	amb	el	
personal	del	casal.	Ells	et	diran	
les	dates	i	hores	en	les	que	pots	
gaudir	d’aquest	espai.
Si	et	manca	un	espai	on	trobar-
te,	reunir-te,	jugar	o	fer	alguna	
activitat/	taller,	nosaltres	tenim	la	
soluciò	al	teu	problema.
Si	ets	jove	(12	a	18	anys)	i	tens	
una	iniciativa,	Associació	o	
qualsevol	inquietud,	et	cedim	un	
espai	per	a	què	puguis	fer	el	que	
havies	somiat.

borsa de monitors
Mitjançant	la	borsa	de	monitors	
del	nostre	Casal	podràs	accedir	a	
diferents	ofertes:
Cursets,	Voluntariat,	Tallers	al	
casal	i	altres	ofertes	que	puguin	
arribar.

Tu tries!
Vols	fer	un	taller,	anar	d’	excursiò,	
anar	de	viatge	o	realitzar	qualsevol	
tipus	d’activitat	i		el	Casal	no	el	
proposa,	idó	cerca	6	amics	i	vine	
al	casal	i	nosaltres	mirarem	de	
muntar-lo.

Horari
Matins,	de	dilluns	a	dissabte:	
de	10	a	13h.
Horabaixes,	de	dilluns	a	dijous:
de	17	a	21h.
Divendres	i	dissabte:	de	17	a	22h.

Telf:	971886265	-	Fax:	971886265
a/e:	casaldejoves@binissalem.org

S’acosta la Nit de Cap d’Any ...

tallers

taller de cuina
Tots	els	dilluns,	a	partir	de	les	18h

taller de relaxació
Dimarts	4,	a	partir	de	les	17:30h

taller d’Estampes de Nadal
Dimecres	5	i	12,	a	partir	de	les	18h

taller de manualitats
Carteres de paper
Divendres	7,	a	partir	de	les	18h

taller de manualitats
Objectes mòbils penjants
Dimarts	11,	a	partir	de	les	17:30h

taller de manualitats 
Guardioles
Dimarts	18,	a	partir	de	les	17:30h

taller de maquillatge
Dijous	20,	a	partir	de	les	18h

taller de maquillatge	
Nit de Cap d’Any
Dijous	27,	a	partir	de	les	18h

taller Calendari 3 D 2008
Divendres	28,	a	partir	de	les	18h

Activitats puntuals

Decoració del Casal
Dissabte	22,	a	partir	de	les	17h

berenar de Nadal
Dilluns	24,	a	partir	de	les	17:30h

tornejos

torneig Sing Star 
Dissabte	1	de	desembre	
a	partir	de	les	18h

torneig tekken
Dijous	13,	a	partir	de	les	18h

torneig de Dards
Divendres	14,	a	partir	de	les	18h

torneig fifa 07
Dissabte	15,	a	partir	de	les	18h

torneig de buzz
Dimecres	19,	a	partir	de	les	18h

torneig de billar
Divendres	21,	a	partir	de	les	18h

torneig de ping pong
Dissabte	29,	a	partir	de	les	18h

Nota:
•	Totes	les	activitats	on	no	
s’especifiqui	el	contrari	són	de	
franc	i	van	destinades	a	joves	
d’entre	14	i	30	anys.
•	Tots	els	cursos	i	tallers	són
	d’iniciació	i	on	no	s’especifiqui	el	
contrari	és	obligatori	apuntar-se.

j o v e n t
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C/Selva,	25	-	07350	Binissalem	-	Tel.	971	51	13	24

·	Instal·lacions	elèctriques
·	Subterrànies
·	Manteniment
·	Canvis	de	tensió
·	Instal·lacions	domèstiques	
·	Instal·lacions	industrials
·	Telecomunicacions

Llorenç	Rosselló	Bestard

ElEcTricisTa
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e s p o r t s

Alevins	Futbol-11	2007/2008.

futbol
tercera Divisió 
Després	dels	darrers	mal	resultats:	
derrota	per	4	a	1	dins	Constància,	
en	un	partit	bastant	dolent;	i	empat	
a	1,	a	casa,	contra	el	Cala	d’Or,	
l’equip	de	Miquel	Bestard	s’ha	
situat,	amb	21	punts,	en	la	novena	
posició	de	la	taula,	a	set	del	quart	
classificat,	el	Santanyí.
S’ha	de	recordar	però	que,	fa	un	
any,	poc	abans	de	Nadal,	ja	es	
qüestionava	si	el	tècnic	solleric	
menjaria	els	torrons	aquí,	i	al	final,	
continuà	i	es	visqué	una	segona	
volta	que	deixà	els	blaus	molt	a	
prop	de	les	places	d’accés	a	la	
lligueta	d’ascens.	Queda	molt	per	
jugar	i	la	pròxima	jornada	es	visita	
el	camp	del	penúltim	classificat,	
Son	Servera.	Un	camp,	en	teoria,	
accessible	per	a	puntuar-hi.

Segona Regional
On	no	han	canviat	gaire	les	coses	
és	a	l’equip	filial.	Situat	líder	amb	
36	punts,	seguit	molt	de	prop	pel	
Bunyola,	amb	33,	el	conjunt	dirigit	
per	Villalonga	es	mostra,	jornada	
rera	jornada,	com	un	líder	sòlid;	
tot	i	la	travelada	dins	Binissalem	
amb	el	colista,	Sant	Jordi,	equip	
que	ens	empatà	a	dos	gols	en	els	
darrers	minuts.	En	un	partit,	per	
cert,	bastant	dolent.

Juvenils
Esperem	que	el	2008	porti	bones	
vibracions	als	al·lots	de	l’equip	
Juvenil,	ja	que	aquest	2007	
sembla	que	l’acabaran	com	a	
colistes	del	grup.	
A	hores	d’ara,	no	han	aconseguit	
cap	victòria	i	només	tenen	un	
punt.

Cadets
A	pesar	de	la	victòria	–la	primera	
d’enguany–	per	3	a	0	davant	
s’Horta	(colista),	en	el	seu	pròxim	
desplaçament	els	Cadets	patiren	
una	forta	golejada:	8	a	0	dins	el	
camp	del	Rotlet	Molinar.	
Situats	en	el	penúltim	lloc	del	seu	
grup,	també	sembla	que	hauran	
de	fer	pregàries	de	millorança	al	
nou	any	que	és	a	punt	d’entrar.

Infantils i Infantils f-7
Els	al·lots	d’en	Rafel	Ramis	han	
donat	la	sorpresa	d’aquest	final	
d’any,	situant-se	líders	del	seu	
grup,	empatats	a	28	punts	amb	
el	Gènova	i	a	tan	sols	un	de	
diferència	del	Sant	Marçal,	equip	
a	qui	es	guanyà	per	2	a	0	en	la	
darrera	jornada	disputada.
	 Pareix	ésser	que	el	petit-
gran	home	ha	trobat	la	fórmula	
per	extreure	lo	millor	d’aquesta	
plantilla.
	 I	pel	que	fa	als	de	Futbol	7,	
es	troben	col·locats	setens,	ben	
enmig	de	la	classificació,	després	
de	perdre	per	la	mínima	(2	a	3),	a	
casa,	contra	el	líder,	La	Unión.	

Alevins futbol 11 i f-7
No	es	pogué	passar	de	l’empat	a	
1	en	el	darrer	partit,	a	casa,	contra	
el	Pollença.	I	això	que	els	primers	
15	minuts	portaren	unes	quantes	
ocasions	claríssimes.
En	una	d’elles,	després	d’una	
genial	jugada	del	davanter,	
Vallespir,	que	serví	el	gol,	

pràcticament	fet,	s’aconseguia	l’1	
a	0.
L’equip	entrenat	per	Joan	Vallespir	
–qui,	fa	molts	d’anys,	va	saber	el	
que	era	fer	campió	d’alevin–	es	
troba	situat	en	la	desena	posició,	
amb	deu	punts.	El	míster	reconeix	
que	no	és	fàcil	jugar	a	Primera.
	 En	canvi,	un	poc	més	a	dalt	de	
la	taula	classificatòria	es	troben	
els	seus	companys	de	Futbol	7.
Situats	en	la	sisena	posició,	el	
grup	que	condueix	l’exjugador,	
Miquel	Merrito,	s’imposà	per	2	a	
1	al	Son	Cotoner,	superant-lo	així	
amb	dos	punts	de	diferència.

benjamins i prebenjamins
Després	de	golejar	per	5	a	1	al	
Montaura,	els	Benjamins	són	
tercers,	empatats	a	30	punts	amb	
el	segon,	l’Alcúdia.	Mentre	que	
els	més	menuts	–les	joies	del	
club–	l’Escola	Municipal	i	l’equip	
del	grup	E	de	pobles,	són	7è	i	14è,	
respectivament.

Rectificació
En	un	escrit	del	passat	número	
on	es	parlava	dels	horaris	
d’entrenament	del	Primer	Equip,	
s’informava,	equivocadament,	que	
aquests	eren	de	17:00	a	20:30h,	
quan,	en	realitat,	la	Tercera	Divisió	
entrena	de	18	a	19:30h.
Com	es	comentava	el	mes	passat,	
i	així	ho	reafirmen	persones	
vinculades	al	futbol	base,	aquest	
horari	ha	afectat	a	alguns	
d’aquests	equips,	com	poden	ser	
els	Benjamins	o	Alevins.

Joan	Vallespir,	míster	dels	Alevins.
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pàdel
Iv torneig per a 
jugadors aficionats
Fins	a	20	participants	prengueren	
part	en	la	IV	edició	del	torneig	de	
Pàdel	per	a	aficionats	disputat,	el	
dissabte	dia	24	de	novembre,	a	la	
zona	de	sa	Goleta.
Seguint	el	sistema	de	les	anteriors	
edicions,	es	triaren	a	sort	les	deu	
parelles,	d’entre	les	quals,	les	
formades	per	Manolo	Fuertes-
Pep	Pachón	i	Joan	Toribio-Andreu	
Bestard,	varen	ser	les	finalistes,	en	
una	partida	a	un	set	i	guanyada	
pels	dos	darrers	per	6	a	1.
	 El	tercer	i	quart	lloc,	també	
jugat	a	un	set,	el	disputaren	
les	parelles	Felip	Miquel-Joan	
Rosselló	i	Pep	Abrines-Juan	
Macías,	guanyant	aquests	dos	
darrers	per	6	a	3.
	 El	torneig	començava	a	les	
9:00	hores	del	matí	i	s’allargava	
fins	a	les	14:30h.	Tot	seguit	tenia	
lloc	l’entrega	de	la	camiseta	
verda	acreditativa	de	campions,	
la	sessió	de	fotos	i	el	dinar	de	
porcella	rostida	(on	no	hi	hagué	
guanyadors	ni	perdedors).
	 La	gran	cafetada,	discusió	
de	les	jugades	polèmiques	i	
l’amonestació	verbal,	de	gran	part	
dels	padelistes,	al	jugador	Joan	
Toribio,	advertint-lo	que	no	torni	
amb	tanta	diferència,	es	dugué	a	
terme	al	bar	Can	Gaspar.

Novetats
Donada	la	bona	acollida	que	ha	
tengut	la	competició,	a	partir	del	
2008	és	previst	que	s’organitzin	
tres	trobades	padelístiques	(fins	
ara	eren	dues).	La	primera,	a	
principi	de	març;	la	segona,	a	

finals	de	juny	–que	serà	nocturna–	
i	la	tercera,	a	finals	d’octubre.
	 Per	altre	lloc,	des	del	Comité	
d’Organització	s’informa	que,	ben	
aviat,	estarà	activa	la	pàgina	WEB	
del	torneig,	amb	la	història,	fotos	i	
anècdotes	del	mateix.

e s p o r t s

Tots	els	participants	en	el	torneig.

Campions	i	subcampions:	A.	Bestard,	M.	Fuertes,	J.	Toribio	i	P.	Pachón.	
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tennis
I Campus de Nadal i 
Reis 2008
L’Escola	Municipal	de	Tennis	
organitzarà	els	dies	24,	27,	28	i	31	
de	desembre	i	2,	3	i	4	de	gener,	un	
Campus	per	a	tennistes	d’entre	4	
i	15	anys	d’edat,	duent-se	a	terme	
les	diferents	activitats	en	horaris	
de	9	a	13h.	
	 El	campus	es	planteja	com	
una	activitat	específica	de	
formació	en	aquest	esport,	raó	
per	la	qual	l’alumnat	es	distribuirà	
per	edats	i	en	grups	d’Iniciació	
o	Perfeccionament,	en	funció	
dels	resultats	que	determinin	les	
proves	de	nivell.	Totes	les	classes	
seran	impartides	per	tècnics	
especialitzats.
	 El	campus	compta	amb	la	
col·laboració	de	l’Ajuntament.

objectius
Les	principals	activitats	i	objectius	
marcats	són	els	següents:

•	Aprenentatge	dels	cops	bàsics	
del	tennis	i	les	regles	bàsiques.

•	Perfeccionament	dels	cops	del	
tennis.

•	Aprenentatge	de	la	tàctica,	tant	
en	el	joc	individual	com	en	el	de	
dobles.

•	Aprendre	a	competir	sense	
perdre	el	respecte	al	contrincant,	a	
ser	tolerant	amb	els	companys	i	a	
saber	autocontrolar-se	davant	un	
possible	desencís.

•	Desenvolupament	de	les	qualitats	
físiques	bàsiques.
	
•	Recordar	els	valors	educatius	
que	poden	néixer	en	la	
convivència	diària	amb	un	grup	de
companys	i	companyes.

•	Aconseguir	que	l’alumnat	es	
diverteixi	i	gaudeixi	d’una	bona	
experiència.

preus
Tots	els	dies:	75	euros
Dies	eventuals:	15	euros

Inscripcions
Les	inscripcions	es	poden	fer	
cridant	als	telèfons:
971	512	162	-	617	787	342

·	Hi	ha	temps	per	apuntar-se	fins	
el	divendres	dia	21	de	desembre	
de	2007.
·	Places	limitades.

bàsquet
presentació de tots  
els equips
Segur	que	si	n’Antoni	Ladària	veiés	
les	presentacions-celebracions	del	
Club	Bàsquet	Binissalem	que	s’han	
pogut	veure	aquests	darrers	anys,	
gràcies	sobretot,	a	la	disposició	
del	pavelló	cobert	–que	porta	el	
seu	nom–	estaria	ben	content	de	
totes	aquelles	hores	que	dedicà	a	
promocionar	aquest	esport	entre	la	
gent	jove	del	poble.
Enmig	d’un	ambient	un	tant	NBA,	
amb	música	i	molt	de	públic	
a	les	grades,	el	diumenge	dia	
2	de	desembre	tengué	lloc	la	
presentació	de	tots	els	equips	de	
la	temporada	2007/2008.	
En	total,	14	equips	i	a	prop	de	200	
jugadors	i	jugadores.

Resultats
Pel	que	respecte	a	resultats,	
l’Autonòmica	masculí	porta	
guanyats	5	partits	dels	12	jugats,	
ocupant	el	8è	lloc.	El	darrer	partit	
contra	l’Ozono Limpiezas,	el	varen	
guanyar	per	59	a	73.
	 L’Autonòmica	femení	només	
ha	pogut	guanyar	1	dels	10	
partits	jugats.	Dia	9	de	desembre	
perderen	contra	el	LLucmajor	per	
29	a	45.
	 L’equip	Sénior	d’Empreses	ha	
guanyat	5	partits	dels	9	jugats.	
Mentre	que	el	Júnior	masculí	
només	porta	una	victòria	en	cinc	
jornades	disputades.	El	darrer	
partit	el	perdé	contra	el	De	La	Cruz,	
per	39	a	68.
	 El	Júnior	femení	encara	no	ha	
guanyat	cap	partit.	El	darrer	va	
ser	a	casa	contra	l’Alcúdia,	amb	
resultat	de	45	a	70.
	 Pel	que	fa	als	Cadets,	els	al·lots,	
entrenats	per	Miquel	Vich,	duen	1	
victòria	i	4	derrotes.	Mentre	que	
les	al·lotes	són	l’equip	amb	millor	
classificació	del	Cub,	situades	en		
tercer	lloc.	Perderen	el	seu	primer	
partit	dins	Porreres	(57	a	34).		
	 L’Infantil	femení,	entrenat	per	
Bernat	Gual,	ha	guanyat	un	partit	
dels	5	jugats.	El	darrer	el	varen	
perdre	contra	Pollença	(27	a	72).

e s p o r t s
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Equip	de	l’Escoleta	de	Bàsquet Equip	Minifemení

Equip	de	l’Escoleta	de	Bàsquet

Equip	Minimasculí Equip	Minifemení	(no	federat)

Equip	de	l’Escoleta	de	Bàsquet

Equip	Infantil	femení Equip	Cadet	masculí

e s p o r t s
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Equip	Júnior	femení Equip	Sénior	d’Empreses

Equip	Júnior	masculí

Equip	Sénior	Autonòmica	femení Equip	Sénior	Autonòmica	masculí

Equip	Cadet	femení

e s p o r t s
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971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com
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L’associació	
d’Empresaris	
de	Binissalem	
i	l’Ajuntament	
han	llançat	
una	promoció	
nadalenca	per	
a	promoure	
les	compres	

d’aquestes	festes	als	comerços	
del	poble.	
	 Aquesta	promoció	consisteix	
en	un	sorteig	d’un	creuer	pel	
Mediterrani	i	diversos	descomptes	
instantanis	als	mateixos	
comerços.	Es	tracta	de	donar	a	
conèixer	les	moltes	avantatges	
que	tenen	els	comerços	del	nostre	
poble:	tracte	directe,	qualitat,	
servei,	proximitat,	etc.	
	 De	vegades,	pareix	que	
aquests	serveis	són	millorats	per	
les	grans	superfícies,	les	quals	
disposen	de	molts	més	recursos	
a	l’hora	de	fer	creure	a	la	gent	
certes	coses.
	 Allò	ben	segur	és	que	quan	
compres	en	una	gran	superfície	
no	ets	conscient	però	ets	víctima	
del	seu	màrqueting.	Totes	les	
passes	que	tu	creus	que	fas	
lliurement,	estan	calculades	
milimètricament;	fins	i	tot	el	
productes	estan	distribuïts	de	
manera	que	no	en	deixis	cap	
sense	posar	dins	la	cistella.	Ah,	
i	a	més,	quasi	sempre	has	de	fer	
mitja	hora	de	coa	per	PAGAR.
	 Tot	això	no	passa	als	comerços	
del	poble,	i	ben	segur	que	totes	
les	avantatges	del	petit	comerç,	
que	he	descrit	anteriorment,	estan	
aplicades	fa	molts	d’anys.

	 Moltes	vegades	passa	que	
quan	tenim	una	cosa	a	prop	no	
la	sabem	valorar.	Per	exemple:	
imaginau	que	no	hi	hagués	cap	
forn	al	poble.	Quin	pa	menjaríem?	
Barres	d’aquelles	que	venen	que	
són	com	el	“chicle”.	
	 Igualment	passa	amb	tots	els	
altres	comerços,	tants	i	tan	variats	
com	les	tenim	al	nostre	poble,	
i	el	dia	que	no	els	tenguem	els	
enyorarem.	
	 Tal	i	com	ha	passat	amb	
la	indústria	que	hi	havia	a	
Binissalem;	quan	anys	enrera	eren	
molts	pocs	els	Binissalemers	que	
s’havien	de	desplaçar	a	fora	del	
poble,	avui	el	90%	es	desplaça	a	
altres	indrets	per	anar	a	fer	feina;	i	
això	no	només	és	una	incomoditat	
sinó	que	també	és	una	despesa	

enorme	per	a	les	famílies	de	
Binissalem.
	 Per	això	l’associació	
d’Empresaris	hem	començat	
aquesta	campanya	nadalenca,	
i	posteriorment	crearem	una	
marca	que	pugui	diferenciar	
els	productes	fets	a	Binissalem	
d’altres	que	no	ho	siguin,	sempre	
pensant	amb	el	benestar	del	
nostre	poble.		
Bon	nadal

Jaume Ramon Sans,
President de l’associació 

d’Empresaris de Binissalem

promoció nadalenca 
“Les moltes avantatges dels comerços del poble”

Jaume Ramon

“Passa que quan tenim 
una cosa a prop no la 

sabem valorar. 
Imaginau que no 

hi hagués cap forn 
al poble. Quin pa 

menjaríem?”

“Aquesta promoció 
consisteix en un 

sorteig d’un creuer pel 
Mediterrani i diversos 

descomptes instantanis 
en els mateixos 

comerços”

Per un Bon Nadal, 
aquestes festes, 

compra als comerços del poble

o p i n i ó



	 NOVEMBRE	2007	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

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

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim menús
i també menjar 
per a endur-se

· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta
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L’Organització	
Mundial	de	la	
Salut	(OMS),	en	
una	reunió	recent	
d’experts,	ens	va	
alertar	sobre	
el	dèficit	de	
vitamina	D	que	
afecta	a	gran	part	

de	la	població	mundial,	amb	gran	
incidència	en	l’Osteoporosis	i	amb	
risc	de	fractures	òssies,	dolors	
musculoesquelètics	crònics	i	
alteracions	bucodentals.

La	falta	de	vitamina	D	pot	suposar	
un	retràs	en	l’erupció	de	les	dents	
i	defectes	en	la	mineralització.	
La	vitamina	C	intervé	en	la	
formació	de	la	matriu	proteïca,	
anomenada	dentina.
La	vitamina	A	és	necessària	
per	a	la	formació	de	l’esmalt	i	
la	vitamina	D	és	essencial	per	a	
què	el	calci	es	depositi	sobre	les	
dents.

Cal	considerar	que	els	derivats	
lactis,	els	ous	i	els	cereals	són	
fonts	de	vitamina	D,	igual	que	
l’exposició	a	la	llum	solar.	Fins	
ara	sabíem	que	les	dones	que	

resideixen	en	zones	geogràfiques	
de	calor	s’havien	de	despreocupar	
de	la	vitamina	D	o	vitamina	del	sol,	
però	l’estudi	realizat	pels	experts	
de	l’OMS	demostra	que	és	una	
falsa	creència.	A	més,	d’aquest	
estudi	també	s’ha	deduït	que	sols	
una	de	cada	cinc	dones	amb	
Osteoporosis	pren	suplements	
vitamínics.
	 Diferents	estudis	apunten	que	
el	calci	i	la	vitamina	D	tenen	una	
acció	benèfica	per	a	les	genives,	
malgrat	que	el	seu	consum	sigui	
de	cada	vegada	menor,	igual	que	

l’exposició	al	sol.
Per	tant,	es	posa	en	evidència	
que	un	dèficit	de	vitamina	D	i	calci	
ocasiona	pèrdua	d’òs	i	augment	
de	la	inflamació,	signes	de	
l’enfermetat	periodontal	(piorrea).
	 Crec	que	aquestes	dades	
s’han	de	tenir	en	compte	per	
metges	i	pacients,	per	tal	
d’aconseguir	beneficis	per	a	la	
nostra	salut.

Dr. EDUARDO RUBIN
(President de la Comissió Científica del 

Col·legi de Dentistes de Balears)
www.cdeduru.es

“Els derivats lactis, 
els ous i els cereals 

són fonts de vitamina D, 
igual que l’exposició 

a la llum solar”

Manca de vitamina D
Incidència en Osteoporosis i alteracions bucodentals

Tel. 971 511 709

Eduardo Rubin

o p i n i ó
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Calçats i Complements

bonaiRE

· Bolsos
· Sabates
· Perfumeria
· Complements

C/	Bonaire,	32	-	Binissalem	(al	costat	de	l’òptica)
Telf. 871 91 15 88

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

Disponible 
per a la seva 

publicitat
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Curiositats
F	És	curiós	
que	ara	que	
¡per	fi!	s’ha	
aconseguit	que	
una	Consellera	
es	comprometi,	
l’Apima	i	el	
Claustre	de	
professors	hagin	

entès	coses	tan	radicalment	
diferents.	

F	És	curiós	que	davant	d’una	
convocatòria	per	tal	de	millorar	
una	mancança	greu	–com	és	ara	
la	necessitat	d’una	escola	nova–	
només	acudeixin	els	de	l’Escola	
Nostra	Senyora	de	Robines.	
Creia que millorar un poble era 
cosa de tots, i no només dels 
afectats.	Potser	s’haurien	de	
convocar	les	manifestacions	amb	
una	xocolatada	a	la	Plaça.

F És	curiós	veure	sortir	al	Batlle	
a	la	porta	de	l’Ajuntament	a	donar	
la	cara	davant	dels	manifestants.	
És manco curiós i sí més 
lamentable, que alguna persona 
l’increpés	de	males	maneres.	
Les	diferències	polítiques	no	han	
d’eliminar	les	bones	formes.	

F És	curiós	que	havent-hi	un	
Ajuntament	de	tant	de	colors	
polítics,	només assistís a la 
manifestació en pep Martí.	
Potser	és	l’únic	amb	fills	en	edat	
escolar,	escolaritzats	a	la	pública?	
Sigui	com	sigui,	ens	agradà	
veure’l	allà.

F És més una sort que una 

curiositat, que les escoles 
no es concedeixin segons 
la quantitat de persones 
assistents a la manifestació,	
ni	segons	la	grandària	de	la	
pancarta.	Si	així	fos,	ens	donarien	
–màxim	dels	màxims–	dues	aules	
prefabricades	noves,	en	lloc	d’una	
escola	nova	sencera.	

F És	curiós	que	rebent	
comunicats	oficials	en	un	català	
tan	lamentable,	tinguem	repartit	
per	tot	el	poble	un	cartell	que	
diu	“prou	de	pegats”	en	lloc	d’un	
“prou	de	parxes”,	molt	més	nostro.

F És	curiós	–canvi	de	tema–	que	
ara	que	arriba	Nadal,	els pares 
Noels comencin a pujar per 
les façanes del poble.	¿No	
podrien	prohibir-ho	per	qüestions	
estètiques?	Ara	només	falta	posar	
un	gran	arbre	de	Nadal	a	la	Plaça,	

prohibir	la	coca	de	torró,	eliminar	
la	Sibil·la	i	deixar	les	Matines	de	
banda	per	acabar	de	carregar-nos	
les	tradicions.	

F És curiós que cada dos per 
tres ens canviïn la manera de 
reciclar.	Ara	haurem	de	fer-ho	
de	19:00	a	20:00	–hores	en	què	
tothom	treballa–	i,	a	més	a	més,	
els qui tinguin infants petits 
hauran d’aguantar els bolquers 
bruts des del dimecres vespre 
fins al dilluns a la nit.	Si	això	és	
tenir	un	poble	net...

F És	curiós	que	volent	ser	
capdavanters	en	qüestions	
ecològiques,	ens	gastem	en	
electricitat	per	les	llums	de	Nadal	
–a	tot	l’Estat–	el	que	consumeix	
una	ciutat	de	50.000	habitants	en	
tot	un	any.

Miquel A. Barrios
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No	és	cap	secret.	
Segurament	no	
ho	fa	amb	mala	
intenció,	però	la	
paraula	Barbaritat	
es	nodreix	sovint	
amb	la	seva	
imprudència	
verbal.	Primer	

intuírem	perquè	arribà,	i	ara	
intuïm,	segurament	vostè	inclosa,	
perquè	partirà.	

En	escassos	trenta	dies,	des	de	
la	“seva”	conselleria,	ens	heu	
enganyat	una	vegada	rere	l’altra	
als	representants	de	l’Ajuntament	
de	Binissalem	i	dels	pares	i	mares.

Primer	se’ns	digué	que	la	
nova	escola	estaria	inclosa	al	
pressupost	de	la	CAIB	pel	2008.	
Falsetat,	engany	o	mentida?		vés	a	
saber!,	però	no	era	cert.

També	se’ns	digué	que	
probablement	per	maig	del	
2009	ja	estaria	acabada;	Ara	
heu	admès	que	no	s’hi	podrà	
començar	el	curs	2009/10.

Després	se’ns	digué	que	en	tres	
o	quatre	setmanes	trobaríeu	una	
solució	(una	“fórmula”)	per	a	
poder-la	fer.	Ja	hi	tornam	esser!;	
no	és	cert	i	ho	heu	hagut	d’acabar	
reconeixent.	Ara	ens	deis	que	
la	“fórmula”	estarà	per	gener	o	
febrer...	Ens	ho	hem	de	creure?

Però	no	t’ho	perdis,	des	de	la	
Conselleria	se’ns	ha	anticipat	
que	ens	duran	una	dotzena	de	

barracons.	No	serà	això	una	nova	
burla?,	Binissalem	ja	ho	ha	dit	
clarament:	prou	de	pegats!

Miri.	Tots	dos	sabem	que	el	
problema	de	la	conselleria	és	
que	el	Govern	no	vol	posar	
més	doblers	per	a	escoles.	Així	
de	simple.	Però	si	ho	digués	
oberta	i	clarament,	sense	donar	
llargues	irresponsablement	i	que	
no	porten	enlloc	(que	ja	anam	
prou	escaldats),	nosaltres	ens	
estalviaríem	haver	de	comprovar	
com	se’ns	continua	passant	amb	
cançons.	Aturi’s	un	moment,	
pensi-ho	bé	i	provi	de	dir-nos	la	
veritat.	Li	ho	agrairem.

Per	molt	que	digueu,	no	serà	fàcil	
pels	economistes	trobar	doblers	

rere	l’enigmàtica	i	ja	famosa	
“cessió	de	crèdit”	a	l’Ajuntament;	
Semblen	alquimistes	cercant	la	
pedra	filosofal,	pensant	que	estan	
a	punt	de	trobar	una	cosa	que	no	
existeix.

Deu	entendre	que,	en	aquestes	
alçades,	és	difícil	creure	en	la	
seva	paraula	i	la	dels	seus.	L’han	
ben	devaluada.	Pensi	que	qui	
perd	credibilitat	és	tot	el	Govern,	
perquè	són	pocs	els	noms	propis	
que	seran	recordats.	No	creu	que	
val	la	pena	posar-hi	una	mica	de	
seny,	a	tot	plegat?
I	no	es	confongui,	a	Binissalem	
sempre	se	la	convidarà	a	un	cafè.

Josep Martí i Sastre
Regidor d’Esquerra-Independents 

“Tots dos sabem que 
el problema de la 

conselleria és que el 
Govern no vol posar 
més doblers per a 

escoles. Així de simple. 
Pensi-ho bé. Provi de 

dir-nos la veritat”

Pep Martí

“En trenta dies, des 
de la conselleria, ens 

heu enganyat una 
vegada rere l’altra 
als representants 

de l’Ajuntament de 
Binissalem i dels pares 

i mares”

Adéu, bàrbara
“i gràcies per res”
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prodependència
“Dificultat d’exercir el dret de mobilitat”

Seguint	les	
línies	marcades	
a	principi	de	
legislatura,	des	
de	l’Agrupació	
local	del	PSM	
i	mitjançant	
la	tasca	duita	
a	terme	per	

un	nombrós	grup	de	gent	
agradosa	de	ser	binissalemer	
i	binissalemera,	em	vaig	
comprometre	a	fer	un	estudi	
acurat	sobre	la	“prodependència”,	
es	a	dir,	la	dificultat	d’exercir	
el	dret	de	mobilitat	i	autonomia	
personal	per	causes	alienes	
a	la	persona	afectada	d’algun	
impediment	bé	sigui	físic	o	
psíquic,	a	Binissalem.	

S’ha	parlat	amb	un	número	
significatiu	de	persones	
residents	a	Binissalem	afectades,	
directament	o	de	forma	indirecta	
(familiars	propis),	d’un	problema	
greu	de	mobilitat	i	autonomia	
personal	a	l’hora	de	desplaçar-
se	pels	espais	públics	del	
nostre	poble.	El	que	s’ha	fet,	en	
primer	lloc,	ha	estat	escoltar	la	
veu	de	les	persones	afectades	
d’aquesta	injusta	prodependència	
i	seguidament	se’ls	ha	comunicat	
que	totes	aquestes	aportacions	
serien	traslladades	fidelment	a	
l’equip	de	govern	de	l’Ajuntament	
mitjançant	el	procediment	de	
moció	i	que	a	més	se’n	faria	una	
crida	adreçada	a	la	població	en	
general	per	ajudar,	en	la	mesura	
del	possible,	a	una	conscienciació	
social	del	problema	que	pateixen	
un	grup	prou	nombrós	de	
conciutadans	i	conciutadanes	del	
nostre	poble.	

En	aquest	grup	de	població	
prodepenent	s’inclouen:	persones	
joves	amb	problemes	físics	o	
psíquics,	persones	que	pateixen	
alguna	malaltia	de	caire	temporal	
i	persones	de	més	de	65	anys	
que,	per	la	seva	edat,	han	vist	
minvades	les	seves	capacitats	de	
mobilitat	i	autonomia	personal.	
	 Les	persones	amb	qui	s’ha	
parlat	ho	han	fet	tan	clar	com	
convençudes	que	la	seva	realitat	

quotidiana	és	més	dura	per	
la	diferència	d’oportunitats	de	
conviure	als	espais	públics	amb	la	
resta	de	gent	que	per	les	pròpies	
mancances	físiques	patides,	
siguin	per	les	causes	que	siguin.

Totes	les	persones	entrevistades	
han	coincidit	amb	una	sèrie	
d’aspectes	que	són	de	justícia	
tenir-les	en	compte	i	de	justícia	
engegar	un	decidit	i	real	pla	
d’actuació	per	minvar	i	eliminar	
tots	els	impediments	físics	
(arquitectònics)	i	actitudinals	que	
hi	ha	als	nostres	carrers.	
	 A	manera	de	resum,	les	
aportacions	que	més	il·lustren	
la	desavantatjosa	realitat	de	
les	persones	que	se	senten	
prodependents	ha	estat:

·	Deficient	instal·lació	de	
senyalització	vertical,	pals	
de	corrent	o	telèfon,	tanques	
publicitàries	o	informatives	i	
papereres.	

·	Voravies	amb	una	variabilitat	
d’amidament	d’amplària	amb	pocs	
o	escassos	accessos	reduïts	i	
sovint	amb	un	ferm	molt	inestable.
	
·	Accessos	presumptament	per	
a	gent	amb	minusvalideses	

extremadament	perillosos	a	Plaça,	
Església	i	passejos.

·	Nul	accés	a	excusats	públics.
	
·	Carrers	amb	doble	sentit	de	
circulació	sense	voravies.

·	L’edifici	de	l’Ajuntament	sense	
adaptació	per	a	contribuents	amb	
mancances	de	mobilitat.	

·	Manca	d’un	servei	de	gestió	
administrativa	municipal	(finestra	
única)	per	a	gent	que	no	pot	fer	
massa	corralines	burocràtiques.	

·	Adaptació	d’horaris	i	servei	de	
recolzament	durant	l’estiu	a	la	
piscina	municipal	per	a	persones	
amb	problemes	de	mobilitat	
reduïda.	

·	L’escassa	presència	de	persones	
amb	problemes	de	mobilitat	dins	
les	associacions	actives	dins	
el	poble	(segona	edat,	tercera	
edat,	corals,	partits	polítics,	
esportives...).

A	més,	han	afegit	que,	sovint 
es creuen en gent pel 
carrer que manifesten una 
insensibilitat absoluta a les 
mancances patides arribant, 
a vegades, a la burla i crítica 
fàcil,	fet	que	provoca	molts	cops	
l’enclaustrament	voluntari	a	casa	i	
la	depressió	de	veure’s	menys	que	
la	resta	de	gent.	

S’ha	elaborat	un	informe	que	
ha	estat	lliurat	al	regidor	que	
representa	l’agrupació	del	PSM	
a	l’Ajuntament	perquè	en	faci	
la	corresponent	moció	i	intenti	
extreure	un	ferm	compromís	
d’esmena	de	totes	les	deficiències	
que	provoquen	aquesta	
indesitjable	prodependència.

Antoni Amengual i Ferré

A. Amengual

o p i n i ó

“En aquest grup de 
població prodepenent 
s’inclouen: persones 
joves amb problemes 

físics o psíquics, 
persones que pateixen 
alguna malaltia de caire 
temporal i persones de 

més de 65 anys”
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Víctor Martí

Ara	que	ve	
Nadal,	res	millor	
que	aprofitar	
aquestes	línies	
per	desitjar-vos	
unes	bones	festes	
i	un	bon	any	nou,	
i	comentar	una	
sèrie	d’iniciatives	

que	hem	duit	a	terme	des	de	les	
institucions	i	com	a	grup	municipal	
d’UM	a	l’Ajuntament.

Primer	vull	comentar	el	número	
6	de	la	revista	que	publica	la	
corporació	municipal	anomenada	
Ajuntam.	S’han	de	matisar	
dues	coses:	allà	on	diu	que	
l’Ajuntament	obrirà	els	horabaixes	
perquè	“l’equip	de	govern	ha	
decidit	millorar	l’atenció	al	
ciutadà”	s’ha	de	recalcar	que	
l’equip	de	govern	s’ha	limitat	a	
seguir	les	instruccions	donades	
pel	Ple	de	l’Ajuntament	a	resultes	
d’una	moció	presentada	per	
Unió	Mallorquina.	A	l’última	
pàgina	de	la	mateixa	revista,	on	
enumera	les	mocions	i	propostes	
aprovades	als	plenaris	i	parla	
de	la	mateixa	moció	d’UM	que	
va	ésser	aprovada:	“obertura	
de	l’Ajuntament	durant	dos	
horabaixes	i	els	dissabtes	matí”	i	
continua	dient	que	“fou	aprovada	
per	unanimitat,	encara	que	el	batle	
afirmà	que	no	només	s’obriria	
dos	horabaixes	sinó	tots	els	
horabaixes	de	la	setmana”	s’ha	de	
dir	el	que	realment	posa	la	moció	
aprovada	per	unanimitat:	“Que	a	
partir	del	mes	de	gener	de	l’any	
2008	els	serveis	administratius	de	
l’ajuntament	estiguin	a	disposició	
dels	ciutadans	dos	capvespres	a	
la	setmana	i	el	dissabte	matí,	com 
a mínim,	perquè	el	ciutadà	pugui	
realitzar amb èxit qualsevol 
tràmit i consulta”,	per	tant,	per	
una	banda	la	moció	aprovada	
no	es	limita	només	a	dos	dies	a	
la	setmana	i	el	dissabte	matí,	i	
d’altra,	insistir	en	l’esperit	de	la	
moció:	l’ajuntament	no	ha	d’ésser	
simplement	un	edifici	obert,	ha	
de	servir	perquè	els	veïnats	de	
Binissalem	poguem	realitzar	
qualsevol	tràmit,	facilitant	l’accés	
dels	ciutadans	i	evitar	haver	de	

passar	per	la	Casa	de	la	Vila	
un	altre	matí	perquè	els	serveis	
dels	capvespres	siguin	el	que	
s’anomenen	serveis mínims.	UM	
vigilarà	i	publicarà	l’incompliment	
de	l’acord	de	plenari	en	cas	que	
es	produeixi.

També	vàrem	presentar	dues	
mocions	més,	una	referida	a	la	
reforma	de	la	plaça	de	l’església	
i	l’altra	referent	a	la	possibilitat	de	
fraccionar	els	pagaments	de	les	
taxes	i	impostos.	
De	la	primera	sol·licitàvem	al	
plenari	que	demanàs	informes	
a	les	diverses	administracions	
competents	en	patrimoni,	
d’entre	d’altres	a	la	Comissió	de	
Patrimoni	del	Consell	de	Mallorca,		
perquè	creim	que	la	reforma	
de	la	plaça	ha	d’estar	sotmesa	
a	les	modificacions	mínimes	i	
estrictament	necessàries	per	al	

seu	ús	i	conservació.	Se’ns	va	
demanar	que	la	deixàssim	damunt	
de	la	taula	a	l’espera	de	sol·licitar	
aquest	informe	i	pareix	ésser	que,	
o	bé	no	ha	arribat,	o	no	se’ns	ho	
ha	comunicat.	Les	obres	ja	s’han	
començat,	tot	i	que	és	cert	que	
sinó	hagués	estat	així	hi	havia	
el	perill	de	perdre	la	subvenció,	
però	pensam	que	s’hagués	pogut	
negociar	per	tal	de	no	perdre-la.	
	 L’altra	moció	presentada	i	
no aprovada,	anava	referida	
al	pagament	de	les	taxes	i	els	
impostos.	Demanàrem	que,	
a	partir	del	mes	de	gener	de	
2008,	aquest	pagament	es	
pogués	distribuir	mensualment,	
contribuint	a	la	millora	econòmica	
dels	veïnats	de	Binissalem,	
especialment	en	els	mesos	de	

més	càrregues,	com	aquest	en	el	
qual	ens	trobam.
	 Pròximament	presentarem	
una	proposició	perquè	es	creï	
una	comissió	per	elaborar	un	pla	
de	promoció	turística	que	ajudi	
a	donar	a	conèixer	els	valors	
històrics,	arquitectònics	i	culturals	
del	nostre	municipi.	Aquestes	
accions	han	d’ajudar	a	conèixer	
un	poc	més	les	nostres	riqueses,	
no	només	als	turistes,	sinó	també	
als	habitants	de	Binissalem,	siguin	
nouvinguts	o	no,	ja	que	creim	
que	sense	coneixement	no	hi	pot	
haver	estimació	o	respecte	per	
allò	que	és	nostre.	
	 Demanam	també	la	creació	
d’una	marca	que	ens	representi	i	
es	publiciti	amb	rètols	publicitaris	
a	la	carretera	i	l’elaboració	en	
diferents	idiomes	de	fulletons	
informatius	amb	diferents	rutes	
d’interès	turístic.

També	s’ha	de	dir	que,	com	
sempre	hem	fet,	ens	hem	posat	a	
disposició	de	l’Ajuntament	i	de	les	
diverses	associacions	del	poble	
que	ens	han	vengut	a	demanar	
ajut,	des	de	les	institucions	que	
governa	UM,	per	això	podem	
dir	que	hem	aconseguit	dos	
ordinadors	per	al	Club	Colombòfil	
Binissalem,	cedits	pel	Consell	
de	Mallorca,	i	que	la	carpa	que	
s’instal·larà	en	el	Passeig	des	
Born	durant	aquestes	festes,	ha	
estat	cedida	gratuïtament	per	
la	Direcció	Insular	de	Promoció	
Sòciocultural	del	Consell	de	
Mallorca,	del	qual	en	som	el	
Director.

Feliç	any	nou	i	que	no	ens	facin	
mal	els	torrons.

 “L’Ajuntament obrirà 
els horabaixes i els 
dissabtes matí, a 

resultes d’una moció 
presentada per Unió 

Mallorquina”

“La carpa que 
s’instal·larà en el 

Passeig des Born, 
durant aquestes 

festes, ha estat cedida, 
gratuïtament, pel CIM”
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	 NOVEMBRE	2007	<	�2	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

“En aquests fulls 
distribuïts per l’APIMA 

semblava que la 
Conselleria no havia 

aportat cap solució a la 
problemàtica”

“Tots hem de fer l’esforç 
de que la informació 

que arribi no és la 
visió d’una part de la 
comissió, sinó de tot 

el conjunt”

Sobre la construcció 
de la nova escola

“Hi ha el compromís d’iniciar les obres el 2008”

El	passat	dia	22	de	novembre	la	
Consellera	d’Educació	i	Cultura,		
va	rebre	a	la	recent	creada	
Comissió	Municipal	de	Seguiment	
del	nou	Col·legi	Públic.	A	la	reunió	
hi	assistiren	tots	els	components	
de	la	Comissió,	amb	l’objectiu	
d’obtenir,	de	part	de	la	Conselleria,	
tota	la	informació	sobre	el	procés	
de	l’inici,	el	més	aviat	possible,	
de	la	construcció	de	la	nova	
escola,	així	com	la	forma	de	
finançament,	ja	que	és	de	tots	
coneguda	la	necessitat	d’aquesta	
nova	infrastructura	per	al	nostre	
municipi.
El	compromís	de	la	Consellera	
no	foren	paraules	maques.	El	
dia	15	de	novembre,	durant	la		
compareixença	de	la	Consellera	
davant	la	Comissió	d’Hisenda	i	
Pressuposts	del	Parlament	de	les	
Illes	Balears,	es	comprometé	a	
dur	endavant	una	sèrie	d’obres	
planificades,	quantificades	
en	40	milions	d’euros,	a	més	
d’aquelles	previstes	en	partides	
directes	del	pressupost	de	la	
conselleria.	Es	tracta	de	13	
centres	educatius,	entre	els	quals	
anomenà	explícitament	el	C.P.	de	
Binissalem,	tal	i	com	consta	al	
diari	de	sessions	de	l’esmentada	
comissió	del	Parlament	de	les	
Illes	Balears.	Aquesta	intervenció	
de	la	Consellera	d’Educació	i	
Cultura	pot	ser	consultada	al	diari	
de	sessions	a	l’adreça:	http://
web.parlamentib.es/repositori/
PUBLICACIONS/7/comissions

Durant	la	reunió	de	dia	22,	la		
Consellera,	amb	tot	el	seu	equip	
de	responsables	econòmics	i	
de	planificació	i	construcció	de	
centres,	es	va	comprometre	a	
iniciar	les	obres	l’any	2008.	
En	aquesta	reunió,	no	només	
es	va	expressar	el	compromís,	
sinó	que	ja	es	començà	a	entrar	

en	detalls	sobre	la	fórmula	de	
finançament,	una	cessió	de	crèdit.	
La	cessió	de	crèdit	és	una	fórmula	
jurídico-administrativa	que	fa	
possible	executar	l’obra	de	la	
manera	més	ràpida	possible.	Paga	
la	Conselleria	i	executa	l’obra	
l’Ajuntament.	Per	tot	això	ens	
va	sorprendre	molt	el	contingut	
d’un	comunicat	que	es	repartí	
pel	poble	el	dia	després	de	
l’esmentada	reunió.	Ens	semblava	
no	haver	assistit	a	la	mateixa	
reunió.	En	aquests	fulls	distribuïts	
per	l’APIMA	semblava	que	la	

Conselleria	no	havia	aportat	cap	
solució	a	la	problemàtica.	Ni	tan	
sols	s’esmentava	el	compromís	de	
la	Consellera	a	la	cessió	de	crèdit,	
que	va	posar	damunt	la	taula	
d’una	manera	ben	contundent.	
Ens	va	sorprendre,	i	a	més	ens	
va	saber	greu,	que	aquesta	fos	la	
informació	que	arribava	al	conjunt	
de	mares	i	pares	de	l’escola	
i	al	poble	en	general,	ja	que,	
des	del	nostre	punt	de	vista,	no	
s’ajustava	a	la	realitat	del	que	va	
succeïr	a	la	reunió	mantinguda.	
De	fet,	la	Conselleria	va	emetre	
un	comunicat	el	divendres	dia	
23	en	el	que	tornava	a	expressar	
el	seu	compromís	ferm	amb	
la	construcció	de	l’escola	de	
Binissalem.	S’hauria	de	cercar	
una	fórmula	que	permetés	garantir	

a	les	persones	del	nostre	poble	
una	informació	imparcial	d’allò	
que	es	va	desenvolupant	al	voltant	
d’un	tema	tan	delicat.	Entenem	
que	la	construcció	de	la	nova	
escola	és	un	tema	que	afecta	i	
preocupa	a	la	gran	majoria	de	
les	persones	d’aquest	poble.	
Entenem	que	el	poble	el	que	
vol	és	que	es	construeixi	d’una	
vegada	aquest	col·legi,	que	tots	
estam	cansats	de	paraules	i	el	
que	volem	són	realitats,	que	toca	
moltes	sensibilitats,	perquè	és	
essencial	que	els	nostres	nins	i	

nines	puguin	gaudir	d’un	espai	
digne	per	a	la	seva	escolarització.	
Sempre	és	important	tenir	una	
bona	informació,	però	en	temes	
tan	sensibles	com	aquest,	encara	
més.	Per	això,	tots	hem	de	fer	
l’esforç	de	que	la	informació	
que	arribi	no	és	la	visió	d’una	o	
dues	persones	o	d’una	part	de	la	
comissió,	sinó	de	tot	el	conjunt,	
perquè	aquesta	reflectirà	millor	
la	veritat.	Tots	tenim	el	mateix	
objectiu:	que	el	nou	col·legi	sigui	
una	realitat	ben	aviat	i	estam	
convençudes	que	junts	ho	podrem	
celebrar	en	un	termini	curt.

Maria Gener, D.G. d’Administració, 
Ordenació i Inspecció Educatives

Apol·lònia Crespi Sureda, Regidora 
Grup Municipal Socialista

Maria Gener Apol·lònia Crespí

o p i n i ó



	 NOVEMBRE	2007	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Millores a la recollida selectiva

“El nou sistema permet un abaratiment dels costos”

Jeroni Salom

Benvolgudes	
lectores	i	lectors,

En	aquest	darrer	
número	de	l’any	
vull	aprofitar	
l’espai	d’aquesta	
revista	per	reiterar	
el	missatge	de	

fomentar	una	millor	recollida	
selectiva	en	el	nostre	municipi.

Els	resultats	insatisfactoris	
obtinguts	fins	ara	varen	dur	als	
nou	municipis	de	la	Mancomunitat	
des	Raiguer,	que	gestionen	de	
forma	conjunta	la	recollida	de	
fems,	a	cercar	solucions	i	millorar	
el	sistema	actual.	Fa	poques	
dates	es	presentava	a	la	seu	
de	la	Mancomunitat	una	nova	
campanya	que	serà	vigent	a	partir	
d’aquest	mes	de	desembre.

El	nou	sistema	millora	la	
distribució	d’horaris,	més	lògica	
i	racional,	que	podrà	permetre	
un	abaratiment	dels	costos	i	que	
la	tarifa	de	l’impost	no	segueixi	
pujant	com	ha	fet	fins	ara.	A	
fora	vila,	s’incrementa	un	dia	
la	recollida	del	rebuig.	Però,	la	
finalitat	principal	és	implicar	als	
ciutadans	a	respectar	els	horaris	i	
facilitar	una	millor	selecció	de	les	
deixalles	i	residus,	cadascú	al	seu	
lloc.

Per	part	de	l’Ajuntament	s’han	
realitzat	reunions	sectorials	amb	
associacions,	finques	de	pisos	i	
altres	entitats;	s’està	realitzant	una	
campanya	publicitària	que	permeti	

conèixer	el	nou	sistema	a	través	
d’aquesta	revista,	del	butlletí	
municipal	Ajuntam,	d’informació	
porta	a	porta	i	de	cartes;	s’han	
ampliat	els	horaris	del	Punt	Verd	
(matí	i	horabaixa),	s’ha	augmentat	
el	número	de	contenidors,	feina	a	
les	escoles,	etc.	

En	aquest	aspecte,	vull	agrair	el	
suport	i	col·laboració	que	ens	
presta	l’associació	ecologista	
GADMA,	que	s’ha	implicat	també	
en	la	tasca	de	poder	trobar	
solucions	i	informar	als	veïnats	
dels	nous	horaris	i	resoldre	
dubtes.

No	són	pocs	els	esforços	realitzats	
i	doblers	destinats,	però	es	
manté	el	compromís	de	no	baixar	
la	guàrdia	i	de	seguir	prestant	
recolzament	i	millorar	la	informació	
ciutadana,	fet	primordial	per	a	
millorar	la	recollida	selectiva	del	
fems.	Volem	destinar-hi	un	becari	

i	més	personal	que,	dia	a	dia	i	
porta	a	porta,	seguirà	fent	tasca	
de	suport.

També	vull	repetir	que	tots	els	
veïnats	i	comerços	disposau	
de	contenidors	marrons	petits	i	
més	grossos,	juntament	amb	les	
borses,	tot	totalment	gratuït,	al	
Punt	Verd	de	Binissalem.

La	recollida	selectiva	no	té	
passa	enrera.	És	necessària	
dur-la	a	terme,	el	canvi	climàtic,	
la	problemàtica	de	ser	una	illa,	
el	respecte	al	medi	ambient,	les	
generacions	futures...	Tenim	les	
festes	de	Nadal	aquí	a	prop;	
no	cal	dir	que	és	una	bona	
oportunitat	per	separar	i	reciclar	
tot	el	fems	i	materials	que	
produirem.	Entre	tots	podrem	
aconseguir	una	millor	convivència.

Vull	arribar	a	tots	vosaltres	i	
desitjar-vos	unes	bones	festes	de	
Nadal	i	Any	Nou,	que	les	pogueu	
gaudir	amb	les	vostres	famílies	i	
amistats,	amb	un	record	especial	
per	als	qui	per	malaltia,	distància	
o	altre	motiu	no	poden	viure-les	
amb	la	intensitat	que	pertocaria.	
Una	abraçada.

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem

“Tenim les festes de 
Nadal aquí a prop; no 

cal dir que és una bona 
oportunitat per reciclar”
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El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	en	...

Guillem Moyà i Pol
de can Carreter i de cas Niué

El seu nom comença per M

El seu segon llinatge comença J

És morena

Té dos germans menors

El seu primer llinatge comença per V

Salut:	Abriga’t	fort	que	aquesta	
neu	du	constipats.
Amor:	Convida	a	la	teva	parella	a	
un	curs	de	ball.
Petit	consell:	Cumpleix	amb	les	
teves	promeses	i	tot	anirà	bé.

Salut:	Evita	els	excessos	de	
menjar	greix.	No	és	gens	bo.
Amor:	Tendràs	ganes	d’aventura...	
extramatrimonial.	Endavant!
Petit	consell:	Desperta’t	a	noves	
possibilitats.

Salut:	Evita	els	esforços	i	
enfadaments.	Hi	guanyaràs!
Amor:	Fes-li	un	bon	massatge...	
per	tot,	de	dalt	a	baix.
Petit	consell:	Desitja	bona	sort	als	
altres.

Salut:	Fa	estona	que	no	vas	a	
córrer.	Ala venga mem!
Amor:	No	perdis	el	temps	amb	
aquesta	persona.	Deixa-la	anar!
Petit	consell:	Digues	bon	dia,	
baldament	tenguis	mal	dia.

Salut:	Ara	és	temps	de	torró	però	
no	n’abusis!
Amor:	Proposa	una	excursió	a	la	
teva	estimada	i...	qui	sap.
Petit	consell:	Allibera	totalment	la	
ment	i	amollaràs	tensions.

Salut:	Alerta	amb	el	vi	perquè	et	
pot	pegar	al	cap.
Amor:	L’hauries	de	fer.	Trobar	a	
qualcú	ja	que	ara	no	tens	a	ningú.
Petit	consell:	Deixa	que	els	altres	
siguin	ells	mateixos.

Salut:	Beu	dos	litres	d’aigua	al	dia.	
Et	sentiràs	bé!
Amor:	Prepara	una	nit	molt	
especial	a	l’estimada	del	teu	cor.
Petit	consell:	Aclareix	qualsevol	
confusió	amb	honestedat.

Salut:	Te	falten	peces	dentals.	
Acudeix	al	dentista.
Amor:	No	converteixis	la	relació	de	
parella	en	una	competició.
Petit	consell:	Associa’t	amb	gent	
amb	qui	comparteixis	idees.

Salut:	Precaució	amb	la	vista	hi	ha	
petits	problemes	de	visió.
Amor:	Fes	un	detall	a	la	parella	i	
evitaràs	tensions.
Petit	consell:	Deixa	fluir...	el	teu	
costat	tendre.

Salut:	Descansa	les	hores	
suficients	perquè	quasi	no	dorms.
Amor:	Comparteix	més	temps	amb	
la	teva	costelleta	estimada.
Petit	consell:	Posa	el	teu	granet	
d’arena	per	arribar	als	objectius.

Salut:	Tapa’t	bé	les	orelles	perquè	
sinó	et	sortiran	ceres.
Amor:	De	moment	oblida’t	de	
l’amor.	Gaudeix	de	la	vida	tot	sol.
Petit	consell:	Llença’t	amb	les	
teves	il·lusions.	Aprofita-les!

Salut:	Alerta	als	ulls	de	poll.	Deixa	
respirar	els	peus.
Amor:	S’ha	acabat	de	viure	fermat.	
No	és	la	solució.	Posa’t	ales	i	vola.
Petit	consell:	Mostra	el	teu	costat	
amistós	i	cordial.
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Confessions... Un	bon	dilluns,	un	home	va	a	confessar-se.
–	Pare,	necessit	que	m’ajudi	perquè	he	pecat.	
–	Digues	fill,	quin	pecat	has	comès?–	Ahir,	a	la	platja,	vaig	tocar	els	pits	a	la	meva	al·lota.
–	I	digues,	els	hi	tocares	per	damunt	o	per	davall	el	banyador?
–	Per	damunt,	pare.–	De	pardal,	que	me	fas	dir!!	Si	el	pecat	és	el	mateix!

Problemes amb l’ordenador

Un	home	tenia	un	problema	–sèrio–	amb	el	seu	ordenador.

Després	de	culejar	una	hora	i	no	trobar	la	solució,	es	decideix	per	

telefonar	al	servei	tècnic.

–	Escolti,	em	passa	això	i	això...	i	no	sé	com	arreglar-ho.

–	Ah	val,	en	aquest	cas	pulsi	F8.

Al	cap	d’uns	segons...	

–	Escolti,	segueix	sense	anar	bé.

–	Què	ha	fet,	exactament?	–demana	el	tècnic.

–	El	que	m’ha	dit.	He	pitjat	vuit	vegades	la	F.

–	Bufff...	amb	vostè	hem	triomfat.

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

Va de
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Avui, dissabte 15 de desembre, 
inauguració de la tenda

Mobles Es Pontarró
carrer Bonaire, 15. Binissalem. 971 870 518

· Hi estau tots convidats.

· Serà a les 19:30 hores.

· Hi haurà un petit refrigeri.

Val per un 15% 
de descompte el dia 
de la inauguració

✃

Mobles Es Pontarró

Bon Nadal i 

Feliç 2008



Temps de torró!
“Els dolços de Nadal fets a ca nostra, una recepta sempre present”

J a  é s  a q u í  e l  N a d a l

S’acaba un any. Aviat tornarem a veure les busques del rellotge 
de l’Església una sobre l’altra, marcant les 00:00 hores, la nit del 
31 de desembre.






