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“Desembre 
mullat, gener 

ben gelat”

Desembre
’07

La revista del PP crea polèmica i queixes

El Casal de Joves estrena nous gestors

Especial Cap d’Any i Nit de Reis 2008



27 de desembre de 1957.
Noces de Pedro Lladó Campins i Maria Comas Bestard. 

22 de gener de 1958.
Noces de Francisco Pol Munar i Antònia Pons Dols.

25 de novembre de 1957. 
Noces de Francisco Terrassa Vidal i Maria Reynés Moyà. 

2 de juliol de 1958.
Noces de Pep Vallès Sureda i Elisa Maria Capel.
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JAUME	POL	

“Jimmy”
Els Joves i la política

C
omença	una	nova	etapa	al	Casal	de	Joves.
Tot	un	camí	per	recórrer	que	no	serà	gens	fàcil,	
sobretot	els	primers	mesos.
Amb	aquesta,	ja	fa	tres	vegades	que	el	Casal	veu	
nous	dinamitzadors	entre	les	seves	parets.
Cert	és	que	els	canvis	sempre	poden	anar	bé,	però	

la	continuïtat	i	regularitat,	la	constància	en	un	projecte	d’aquests	és	
vital	per	poder	recollir	fruits	i	veure	progressos.
El	que	no	s’hauria	de	notar	mai	en	entitats	com	aquesta	són	els	
notables	altibaixos	–quant	a	gestió	i	dinamització	respecte–	que	sí	
s’han	vist	d’ençà	de	la	seva	inauguració.
Cal	tenir	molt	present	que	en	llocs	com	aquests,	ells	mateixos,	els	
joves,	poden	aprendre	també	a	gestionar	i	programar,	a	debatre	i	a	
organitzar;	tasques	fonamentals	en	altres	àmbits	com,	per	exemple,	
els	mateixos	Ajuntaments.
Qui	sap	si	d’aquí	a	uns	anys	uns	quants	d’aquests	joves	que	ara	
passen	pel	Casal	entraran	en	política,	disposats	a	fer,	precisament	
això:	gestionar.
Ara	bé,	anau	a	saber	el	que	n’opinen	ells	d’aquest	tema	tan	embullós	
que	és	la	política.	Perquè,	sa	veritat,	més	d’una	vegada	el	panorama	
no	convida,	gens	ni	mica,	ni	a	acostar-s’hi.	I	el	mal	rollo	entre	gent	
del	mateix	poble,	molt	manco.

e d i t o r i a l

Bon any 2008
De	tot	cor	vull	desitjar

un	bon	any	ple	d’alegria,
i	que	no	manqui	cap	dia
salut:	lo	millor	que	hi	ha.

També	cosa	bona	seria
que	no	ens	falti	on	treballar,

ja	que	d’aquí	surt	es	pa
que	hem	de	mester	cada	dia.

He	parlat	positivament
i	encara	més	hi	vull	parlar,

i	a	tothom	vull	desitjar
que	no	tengui	cap	accident.

Bon	any,	sincerament,
i	que	sigui	positiu,

procurau	fer	bé	es	cap	viu
de	l’inici	a	l’acabament.
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El	cotxe	destrossà	una	farola	i	un	arbre.

Naixements
Jesús	Romero	Fernández	
(15-12-07)
Jaume	Vallès	Padilla	(21-12-07)
Georgina	Bibiloni	Bahamonde	
(26-12-07)
David	Ortiz	García	(27-12-07)
Marc	Ortiz	García	(27-12-07)

Noces
Alejandro	Szilagyi	i	
Diana	Venjakob	(12-12-07)
José	Antonio	Gabarri	Navarro	i
Francisca	Sánchez	Marroquino
(14-12-07)
Pedro	Comas	Coll	i
Cristie	Serra	Willock	(22-12-07)

Defuncions
Joana	Salas	Morey	(01-12-07)
Pedro	Moyà	Rigo	(13-12-07)
Magdalena	Aloy	Villalonga	
(17-12-07)
Joan	Pol	Roig	(24-12-07)
Catalina	Llabrés	Mateu	(26-12-07)
Joana	Abrines	Capó	(28-12-07)
Francisca	Pol	Barceló	(01-01-08)
Melsion	Pol	Sans	(07-01-08)

SuccessosLA	NOSTRA	
poBlACió	
DESEmBrE i gENEr

l o c a l

14-12-07.	robatori d’una 
bicicleta valorada en 1.400 
euros	en	un	comerç	del	carrer	
Conquistador.
La	bicicleta	va	ser	localitzada,	una	
setmana	després,	en	un	domicili	
del	poble.
Després	d’obrir-se	una	
investigació,	la	Policia	Local	ha	
pogut	averiguar	que	els	lladres	
estan	relacionats	amb	d’altres	
robatoris	produïts	el	mes	passat.	
Així,	el	d’un	ordenador	portàtil	
i	més	de	500	euros,	en	un	
restaurant	de	la	zona	de	sa	plaça;	
i	amb	el	de	400	euros	en	un	
restaurant	del	carrer	Conquistador.

14-12-07.	Sustracció de 
màquinària	en	unes	obres	del	
carrer	Conquistador.

19-12-07.	Temptativa de robatori	
en	un	1r	pis	de	l’Avinguda	Antoni	
Morey.	El	propietari,	quan	arribà	
a	ca	seva,	descobrí	les	marques	
d’intent	de	forçament	de	la	porta.

24-12-07.	Apareixen pintades	en	
una	façana	d’un	comerç	del	carrer	
Conquistador,	a	través	de	les	quals	
s’indicava	al	propietari	del	mateix	
que	escrivís	el	rètol	en	català.

24-12-07.	Apareixen 12 gallines 
mortes	en	una	finca	del	Camí	de	
Son	Roig	a	causa	de	l’atac	de	
cans.

25-12-07.	Detenció d’un 
conductor	per	delicte	contra	la	
seguretat	del	trànsit.
Segons	fonts	policials,	l’home	
circulava	amb	el	seu	cotxe,	a	gran	
velocitat,	pel	carrer	Pou	Bo	i	anava	
begut.	En	el	control	d’alcoholèmia	
donà	1	de	positiu,	sobrepassant	en	
4	vegades	el	que	permet	la	llei.
El	conductor	havia	patit	un	fort	
accident,	colisionant	contra	una	
farola	i	un	arbre	i	destrossant-los.

02-01-08.	Una dona major 
denuncià	a	un	grup	de	joves	del	
poble	perquè	aquests	l’insultaven.	
Segons	afirmà	l’afectada,	aquesta	
no	era	la	primera	vegada	que	
succeïa.

Dones amb antecedents
La	Policia	Local	informa	que	
aquest	mes	de	desembre	varen	
ser	identificades,	i	posades	
a	disposició	judicial,	vàries	
parelles	de	dones	rumanes,	amb	
antecedents	per	robatoris,	que	es	
passejaven	pel	poble	demanant	
almoina	per	les	cases.
	 La	identificació	va	ser	possible	
gràcies	a	la	col·laboració	d’algunes	
persones	que	tot	d’una	avisaren.

Detenguts dos joves del poble
El	passat	22	de	desembre	sortia	
publicada,	en	un	conegut	diari	de	
les	Illes,	la	detenció	de	dos	joves	
per	haver	retengut,	durant	4	hores,	
en	un	pis	d’Inca,	a	dues	al·lotes	
–una	de	les	quals	menor	d’edat–	
per	un	suposat	deute.
	 Després	de	ser	alliberades,	
una	d’elles	contà	allò	succeït	
al	seu	pare,	qui	ho	denuncià.		
Poc	després	la	Guàrdia	Civil	es	
personava	a	l’habitatge	descobrint	
tota	una	plantació	i	sembra	de	
marihuana.
	 La	trista	notícia	d’aquest	
succés	és	que	els	dos	joves	que	
varen	ser	detenguts	són	del	poble.



Festa de la 
policia local
El	diumenge	dia	16	de	desembre	
el	Cos	de	la	Policia	Local	celebrà	
la	seva	festivitat.
Organitzada	al	Casal	de	Cultura	
Can	Gelabert,	a	la	mateixa	hi	
assistiren	els	membres	de	la	
policia	del	poble	de	Lloseta	i	de	
Binissalem.	De	fet,	es	tractava	de	
la	festa	dels	Cossos	de	Policies	
Locals	de	s’è,	tot	i	que	els	efectius	
del	poble	d’Alaró,	finalment,	no	hi	
pogueren	ser	presents.
	 A	les	11h	del	matí	es	procedí,	
davant	l’entrada	del	Casal,	a	
l’anomenada	Parada	de	les	Unitats	
i	a	la	corresponent	Revista	i	
Salutació	dels	batles	d’ambdós	
municipis,	Bernat	Coll	i	Jeroni	
Salom.	L’acte	també	comptà	amb	
la	presència	del	Director	General	
d’Interior,	Sr.	Sebastià	Amengual	
Segur.
	 Tot	seguit	–ja	dins	el	pati–	va	
tenir	lloc	el	lliurament	de	trofeus	
de	les	diferents	competicions	
disputades	entre	els	mateixos	
policies	i	un	aperitiu.
	 Després	d’uns	18	anys	sense	
celebrar-se,	aquesta	ha	estat	la	
segona	ocasió	en	què	es	du	a	
terme.	La	primera	va	ser	l’any	
passat	a	Lloseta.
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Parada	de	les	Unitats	Policíaques.

Cos	de	la	Policia	Local	de	Binissalem.

Cos	de	la	Policia	Local	de	Lloseta.
Tomeu	Munar	i	Mariano	Medina	
(Lloseta),	25	anys	de	servei	per	hom.

l o c a l
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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 d’en Vidal) - Binissalem

Telèfon: 971 511 332 
FAX: 971 886 615

Horari 
matins: de les 11 a les 14h 

capvespres: de les 16.30 a les 20h



	 DESEMBRE	2007	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

Binissalem ja disposa 
de servei de taxi

Després	que	el	desembre	de	2006	
fos	adjudicada	la	corresponent	
llicència	a	Manuel	Collado,	va	ser	
el	dimecres,	2	de	gener	de	2008,	
quan	es	procedia	a	la	inauguració	
oficial	del	primer	taxi	del	poble.
	 Segons	manifestà	el	batle,	
Jeroni	Salom,	la	creació	d’aquesta	
nova	plaça	de	transport	va	ser	
deguda	a	la	demanda,	sobretot	
de	gent	major	–que	no	compta	
amb	vehicle	propi	o	que	ja	es	
veu	amb	dificultats	per	fer-ne	
ús–	per	desplaçar-se	a	llocs	com	
l’Hospital	d’Inca,	Son	Llàtzer	o	a	
qualsevol	altre	indret.
Els	preus	estan	estipulats	per	la	
Conselleria	d’Obres	Públiques,	i	
pel	que	fa	a	desplaçaments	dins	
el	poble,	hi	ha	establert	un	únic	
preu	de	3	euros.

El	vehicle	està	adaptat	per	al	
transport	de	persones	amb	
minusvalies.	I	de	fet,	el	dia	de	la	
inauguració	ja	es	va	fer	una	prova	
per	comprovar	que	tot	estava	en	

regla.	L’usuari,	en	aquella	primera	
ocasió,	va	ser	el	resident	a	
Binissalem,	Jaume	Grimalt.

· Telèfon taxi: 626 963 904

l o c a l

gAlEriA EvENTo

La	galeria	Evento,	del	17	al	
31	de	gener,	en	consonància	
amb	les	festes	de	Sant	Antoni,	
exposarà	“dimonis	de	paper”,	
producte	genial	de	Bering	
Comparini,	dibuixos	“alla	prima”	
en	oli	damunt	paper	kraft.
	 L’1	de	febrer,	l’artista	Jorge	
Cabral	hi	presenta,	en	exposició	
individual	de	pintura,	els	fruits	
de	la	seva	producció	més	
recent.

obres a la plaça
El	dilluns	7	de	gener	es	reiniciaven	
les	obres	de	la	Plaça	de	l’Església.
Com	es	pot	veure	a	la	imatge,	unes	
3/4	parts	del	lloc	en	qüestió	han	
estat	tancats	al	públic.
	 Pel	que	fa	a	la	festa	de	Nit	
de	Cap	d’Any,	al	final	es	pogué	
disfrutar	de	la	zona	lliure	de	
tancaments.	
Ara,	la	pròxima	festivitat	que	se’n	
pot	veure	afectada	és	el	Carnaval,	
que	des	de	sempre	se	celebra	aquí	
mateix	i	que	enguany	coincideix	
cap	a	principis	del	mes	de	febrer.

ESporTiSTES

L’homenatge	que,	des	de	feia	
uns	anys,	l’Ajuntament	retia	
per	Nadal	als	esportistes	més	
destacats	de	Binissalem,	
enguany	s’ha	decidit	posposar	
per	a	l’estiu.
El	batle,	Jeroni	Salom,	troba	
que	no	sols	s’ha	d’homenatjar	
als	qui	han	tengut	èxit.	També	
als	qui	s’han	esforçat,	tot	i	que	
al	final	no	hagin	obtingut	premi	
o	bona	classificació.

rEviSTA

Per	publicar	articles,	insertar	
anuncis	publicitaris,	per	
subscripcions	o	per	informació	
de	successos	i	suggerències,	
podeu	telefonar	al:

	687 623 957 

o	bé,	podeu	enviar	un	mail	a:

salseta@arrosambsalseta.com
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De la nova rotonda
Les	obres	de	la	nova	rotonda	del	
camí	de	s’Aigua	es	troben	ben	
avançades.
És	molt	probable	que	dins	aquest	
primer	trimestre	de	2008	ja	es	
pugui	obrir	a	la	circulació.
Una	vegada	funcioni,	es	veurà	si	la	
nova	rotonda	serveix	d’ajuda	per	
solucionar,	en	part,	el	problema	de	
trànsit	pesant	que	tant	pateixen	
els	veïnats	de	la	carretera,	
condicionant	que	aquests	
vehicles,	i	també	la	resta,	circulin	
en	bones.
	 D’altra	banda	–com	ja	publicà	
el	Diari	de	Balears	el	passat	
dimecres	2	de	gener–	el	Consell	

de	Mallorca	començarà	dins	
aquest	2008	les	obres d’enllaç	
de	la	carretera	de	Lloseta	amb	
l’autopista.
	 És	evident	que	això	sí	que	
suposa	una	bona	notícia	per	a	la	
gent	del	carrer	Conquistador.	Ara	
només	falta	veure-ho	fet	realitat.
	 Unes	obres	de	primera	
necessitat,	tant	pel	municipi	de	
Lloseta	com	pel	de	Binissalem,	
que	havien	d’haver	estat	
executades	al	mateix	temps	que	
s’inaugurava,	fa	uns	anys,	el	nou	
tram	de	l’autopista.
	 Però	com	que	diuen	que	més	
val	tard	que	mai,	els	afectats	segur	
que	agrairan	que	comencin	aviat.El	creuer	de	la	carretera	de	Lloseta	serà	modificat	amb	una	rotonda.

Rotonda	el	camí	de	s’Aigua

papereres noves
Amb	l’objectiu,	que	des	de	
començaments	de	legislatura,	s’ha	
marcat	l’Àrea	de	Medi	Ambient	de	
mantenir	el	poble	més	net,	aquest	
mes	de	desembre	al	voltant	d’unes	
20	papereres	han	estat	instal·lades	
en	diferents	indrets	del	poble.
	 D’aquestes,	n’hi	ha	de	distints	
tipus,	com	per	exemple	les	que	
compten	amb	cendrer	o	les	sis	
que	són	per	a	depositar-hi	els	
excrements	de	cans.	Un	problema	
que,	pel	que	sembla,	serà	complicat	
de	resoldre,	ja	que	depèn,	sobretot,	
de	la	bona	voluntat	del	propietari	
de	l’animal	quan	treu	a	passejar-lo.	
Perquè	pareix	ésser	que	de	bona	
voluntat...	no	n’anam	sobrats.	

I	és	que	un	gran	nombre	de	
persones	consenten	que	el	seu	ca	
embruti	portals	i	voravies,	quedant-
se	tan	amples.
Aquest	és	un	fet	que	ja	ha	estat	
denunciat,	moltes	vegades,	per	
veïnats	de	diferents	barriades.
	 Una	d’aquestes	barriades,	per	
exemple,	és	la	plaça	des	Rasquell,	
qui	ja	la	batejada	amb	el	nom	de	
plaça des cagallons,	degut	als	
nombrosos	interessats	que	hi	
ha	en	portar	allà	el	seu	animal	
de	companyia	per	a	fer-hi	les	
necessitats.
L’Ordenança	Municipal	que	des	
de	fa	un	any	hi	ha	establerta,	però	
que	fins	aleshores	no	s’ha	aplicat,	
potser	sigui	un	bon	remei.
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Hi	ha	solars	que	acaben	sient	abocadors	incontrolats.

En	alguns	hi	ha	crescut	una	gran	quantitat	de	males	herbes.

Aquest	punt	del	carrer	Joan	J.	Amengual	i	Reus	pot	ser	perillós.

Solars bruts
A	pesar	que	la	zona	des	Rasquell	sigui	una	de	
les	que	ha	viscut	amb	més	força	els	efectes	de	
l’urbanisme,	veient	aixecar	blocs	de	pisos,	un	rera	
l’altre,	de	solars	buits	encara	en	queden.	
Però	no	es	tracta	només	de	solars	buits,	sinó	
de	solars	que	estan	bruts	o	en	mal	estat,	i	que,	
evidentment,	són	una	mala	imatge	per	al	poble.
	 Aquests	que	apareixen	a	les	fotos	són	alguns	
dels	quals.	I	com	es	pot	veure,	si	en	una	parcel·la	
no	s’hi	construeix	i	es	deixa	passar	uns	anys,	aquell	
espai	dóna	pas	al	creixement	de	males	herbes	i,	
amb	el	temps,	acaba	sient	un	abocador	incontrolat	
de	restes	de	fems	de	tota	casta.
	 Mala	nota	per	a	tots	aquells	que	hi	tiren	
deixalles.	Però	també	per	als	propietaris	del	
solar,	que	s’haurien	de	preocupar	de	mantenir-lo	
mínimament	net.	I	de	no	fer-ho,	l’Ajuntament	hauria	
de	ser	qui	els	cridàs	l’atenció.
	 Algun	d’aquests	solars	poden	suposar	també	
un	perill	per	a	la	gent,	com	és	el	cas,	per	exemple,	
del	solar	que	hi	ha	ubicat	al	carrer	Joan	Josep	
Amengual	i	Reus,	en	el	qual	fa	temps	que	hi	ha	
obert	un	forat	entre	la	reixeta	i	el	terra,	per	on	hi	
podria	caure	qualcú	i	fer-se	mal.	A	més,	aquest	
punt	es	troba	situat	a	prop	de	l’actual	sortida	de	
l’Escola	Pública.

J.Pons

l o c a l
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Pròxima obertura: 
mes de febrer
C/	Antoni	Torrandell,	20	-	Binissalem

Perruqueria 

Carme
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Des del pSm
El	número	8	de	la	revista	
informativa	del	Partit	Popular	
ha	despert	polèmiques	i	
discrepàncies	entre	la	resta	de	
partits	i	particulars	del	poble.
	 Així,	des	del	PSM	s’han	
mostrat	molt	crítics	amb	què	els	
conservadors	afirmin	que	d’ençà	
que	ells	són	al	govern	han	aturat	
el	creixement	urbanístic	o	que	
s’hagi	signat	un	conveni	amb	
l’Ajuntament	de	Palma	–del	qual	
afirmen	no	estar-ne	assabentats–	
com	a	presa	de	mesures	per	
disminuir	el	deute	municipal.
	 Els	nacionalistes	opinen	que,	
al	ritme	que	va,	l’equip	de	govern	
no	complirà,	ni	de	prop	fer-s’hi,	
els	seus	170	compromisos	
electorals.
	 Un	altre	punt	del	full	
informatiu	també	molt	criticat	
pel	PSM	és	el	que	acusa	a	
alguns	polítics	locals	de	la	seva	
poca	col·laboració,	quan	es	
diu	que	alguns	d’ells	perden	el	
temps	per	Palma	i	no	dediquen	
ni	un	minut	a	Binissalem.
Com	a	resposta,	els	nacionalistes	
recorden	al	batle,	Jeroni	Salom,	
quan	ell	tenia	un	lloc	de	feina,	
a	Palma,	l’anterior	legislatura.	I	
afegeixen	que	al	contrari	del	que	
s’afirma	en	el	full	informatiu,	allò	
cert	és	que	hi	ha	regidors	de	
l’equip	de	govern	que	passen	
menys	temps	per	l’Ajuntament,	i	
fan	menys	feina,	que	la	majoria	de	
membres	de	l’oposició.
(més informació a la pàgina 48; 
article d’opinió).

Sobre Um
El	regidor	d’Unió	Mallorquina,	
Víctor	Martí,	també	ha	estat	
objecte	de	crítiques	a	la	
publicació	conservadora,	a	qui	

li	han	retret	que	només	pensi	
en	penjar-se	medalles	quan	diu	
que	l’Ajuntament	està	obert	els	
horabaixes	gràcies	a	ell.	
Segons	els	populars,	ja	feia	dos	
mesos	que	s’estava	tramitant.
	 Per	la	seva	part,	Víctor	Martí	
afirma	que	li	agradaria	saber	
quin	criteri	segueix	el	batle	per	
pagar	les	factures	que	hi	ha	
pendents.	I	recorda	també	que	la	
situació	econòmica	de	les	arques	
municipals	(heretada),	no	és	tan	
dolenta	com	el	PP	vol	donar	a	
entendre.
(més informació a la pàgina 49; 
article d’opinió).

Des del pSoE
Per	la	seva	part,	l’exbatle	i	ara	
regidor	a	l’oposició,	Miquel	Nadal,	
també	ha	expressat	el	seu	rebuig	
a	la	darrera	publicació	del	PP,	

afirmant	que	algunes	de	les	
seves	opinions	expressades	són	
ofensives.	
	 El	socialista	recorda	que	
durant	l’anterior	legislatura	també	
hi	havia	regidors	que	treballaven	a	
Palma	(al	govern)	i	ningú	va	posar	
en	dubte	que	feien	feina	i	que	
dedicaven	temps	al	seu	Poble.	

Nadal	diu	que	“és	mentida	i	
ofensiu	pels	regidors	de	l’oposició	
que	es	digui	que	“alguns	perdin	
molt	de	temps	per	Palma,	i	que	
a	l’Ajuntament	es	practiqui	“el	
no	perquè	no	i	també	és	fals	
que	un	regidor	“només”	pensi	
en	penjar-se	medalles,	apuntant	
que	la	revista	del	Partit	Popular	i	
“l’Ajuntam”	és	una	escaparata	de	
condecoracions”.	
	 Amb	tot	això,	Nadal	acaba	
retant	al	PP	al	proper	Debat	sobre	
l’Estat	del	Poble,	del	qual	opina	
que	“serà	una	bona	ocasió	per	
comparar	les	feines	que	fan	uns	
i	que	feien	els	altres	a	“Palma”,	
i	sobretot,	per	esbrinar	el	motiu	
pel	qual	Binissalem	va	perdent	
qualitat	en	els	serveis	socials,	
culturals,	juvenils	i	educatius”.	
	 El	regidor	creu	que	
“el	Debat	serà	també	una	
oportunitat	per	comprovar	
que	el	tarannà	de	
l’Ajuntament	ha	canviat	
en	negatiu,	i	molt,	en	el	

que	es	refereix	a	l’esperit	humil,	
conciliador,	d’escoltar	i	respectar,		
que	han	de	tenir	els	servidors	
públics.	És	ben	necessari	que	
“ens	ho	facem	mirar”,	perquè	els	
13	regidors	en	som	responsables”.
(més informació a la pàgina 50; 
article d’opinió).

AambS

la revista informativa 
del pp crea polèmica
“Diu que el regidor d’UM vol penjar-se medalles”

“A la revista també 
s’acusa a alguns 

regidors de perdre el 
temps per Palma i no 
dedicar-se al poble”

l o c a l
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Activitats d’Um
Aquest	mes	de	desembre,	UM	de	Binissalem	organitzà	
una	 sortida	 en	 autocar	 per	 a	 les	 associacions	 de	 la	
Segona	 i	 la	 Tercera	 Edat	 per	 anar	 a	 veure	 la	 revista	
“Madò	Pareta	se	casa”,	al	Teatre	Municipal	de	Palma.	
Per	 aquesta	 activitat	 s’havia	 fet	 un	 preu	 molt	 ajustat,	
amb	 anada	 i	 tornada	 incloses,	 tot	 pagat	 pel	 partit.	
L’associació	de	 la	Segona	Edat	 va	omplir	 un	autocar	
amb	55	persones.

La	 fotografia	 de	 la	 dreta	 correspon	 al	 concert	 de	 la	
Coral	de	la	Tercera	Edat,	el	passat	12	de	desembre.
La	Consellera,	Dolça	Mulet,	també	assistí	a	l’event.

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

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

pluviometria 2007

Arribat	el	gener,	oferim	les	dades	
de	pluviometria	de	les	pluges	
caigudes	al	nostre	poble	–zona	
interior	casc	urbà-	durant	l’any	
que	ha	acabat.	
Aquest	2007	podem	qualificar-lo	
de	“normal”.	El	nivell	de	pluges	
assolit	no	ha	estat	excessiu	però	
també	és	cert	que	no	s’ha	patit	
sequera.

Tot	i	això,	és	important	no	baixar	
la	guàrdia.	No	s’ha	de	tudar	
ni	l’aigua	ni	cap	dels	recursos	
naturals	escassos	que	tenim	
encara	a	l’abast.	
El	conjunt	de	fenòmens	
meteorològics	que	hem	començat	
a	sofrir,	conegut	com	a	“canvi	
climàtic”,	és	una	realitat,	i	si	cada	
un	de	noltros	no	hi	feim	la	nostra	
petita	aportació,	d’aquí	a	unes	
dècades	ja	serà	massa	tard	i	
patirem	un	clima	advers,	fins	ara	
desconegut.

A	continuació	es	publiquen	les	
dades	de	les	pluges	(en	litres	per	
metre	quadrat)	caigudes	durant	
els	mesos	de	2007,	amb	un	total	
de	432	lts/m2.	
Cal	fer	un	especial	esment	al	
mes	d’octubre,	que	va	ser	el	més	
plujós	i	sempre	serà	recordat	pel	
cap	de	fibló,	del	dia	4,	que	va	
perjudicar	a	tota	l’illa.
	 A	l’altra	columna	apareixen	
les	dades	pluviomètriques	dels	
darrers	12	anys,	amb	una	mitja	
resultant	de	514	lts/m2/any.

l o c a l

1996......738
1997.......	453
1998......	342
1999......	227
2000......374
2001.......546
2002......717
2003......579
2004......514
2005......329
2006......509
2007.......432

Gener....	2
Febrer...	28
Març......66
Abril.......60
Maig.......2
Juny.......0
Juliol......2
Agost.....41
Setem....39
Octub....119
Novem...65
Desem...21
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

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

Amb	 34	 anys	 d’edat,	 n’Andreu	
Villalonga	 representa	 la	 quarta	
generació	 de	 vinaters	 que	
han	 passat	 pel	 celler	 Vins	 Can	
Novell.
Llicenciat	en	Periodisme	i	amb	un	
màster	en	Enologia	 i	Viticultura,	
ell	 és	 qui	 porta,	 des	 de	 fa	 tres	
anys,	 el	 negoci;	 tot	 i	 que	 en	 fa	
més	de	deu	que	ja	hi	treballa.
Al	 celler,	 amb	 més	 de	 70	 anys	
d’història,	 hi	 treballaren	 el	 seu	
repadrí,	 el	 seu	 padrí,	 el	 seu	

pare	 i	 ara	 ell.	 Molts	 recordaran	
com	en	èpoques	passades	Can	
Novell	 produïa	 els	 seus	 propis	
vins,	 tradició	 que	 n’Andreu,	 a	
poc	 a	 poc,	 està	 recuperant,	
comptant	 amb	 una	 extensió	
de	 vuit	 quarterades	 de	 vinya	
sembrades	 i	 havent	 elaborat	 ja	
un	Vi	de	la	Terra	nomenat è.	
El	 gran	 projecte	 de	 futur	 és	 la	
construcció	 del	 nou	 celler	 a	 la	
casa	 de	 ca’s	 Poll,	 ubicada	 al	
mateix	carrer	 i	adquirida	fa	poc	
per	l’empresa.
Des	de	sempre,	al	celler	es	venen	
vins	de	tot	tipus:	negres,	blancs,	
rosats,	secs,	dolços	i	rancis.

De palma al poble

D’ençà	de	fa	dos	anys,	n’Hipólito	Martínez	López,	la	
seva	dona,	Antònia	Llobera	Salvà,	i	la	seva	filla	de	12	
anys,	Esther,	són	residents	a	Binissalem.
Cal	dir	que	n’Esther	és	la	menor	de	tres	germanes;	
les	altres	dues,	na	Yolanda	i	na	Verónica,	de	30	i	25	
anys,	viuen	a	Santa	Maria.
	 N’Hipólito	és	empresari	de	la	construcció.	I	de	fet	
–ens	conta–	la	seva	empresa	serà	una	de	les	que	
duran	a	terme	les	obres	de	la	nova	Escola.	
La	seva	empresa	també	és	una	gran	col·laboradora	
d’entitats	locals	com	el	Tennis	Club	Binissalem	o	el	
Club	d’Escacs.
Per	la	seva	part,	la	seva	dona	és	qui	porta,	des	d’abril	
de	2007,	la	pastisseria	Ca	n’Antònia,	ubicada	a	la	
zona	des	Rasquell,	i	de	la	qual	n’estan	molt	contents	
per	la	bona	acollida	que	ha	tengut.
	 Abans	de	venir	a	Binissalem	residien	a	Palma.	I	va	
ser	degut	a	la	massificació	que	patia	el	col·legi	Santa	
Mònica,	on	hi	estudiava	la	seva	filla	menor,	i	també	a	
que	coneixien	molt	al	director	de	Nostra	Senyora	de	
Robines,	que	decidiren	canviar-la	de	centre.	Al	cap	
de	dos	anys,	també	decidirien	canviar	de	municipi.
Primer	s’instal·larien	en	una	casa	del	carrer	Can	Julià,	
i	passat	un	temps	comprarien	un	adossat	a	la	Plaça	
31	de	Desembre,	on	ara	resideixen.
	 Del	poble	en	destaquen	la	qualitat	de	vida	i	la	
seva	gent.	“No canviaríem per res”	–afirmen.
	 Com	a	aspectes	negatius,	n’Hipólito	opina	que	les	
voravies	de	molts	de	carrers	són	massa	estretes,	i	
això	suposa	un	problema	per	als	majors.	També	troba	
que	alguns	claveguerams	desprenen	males	olors	cap	
a	l’exterior,	com	passava	al	carrer	Can	Julià.
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687 623 957

Es	ven	NISSAN	PATROL	GR	130	cv.	Molt	bon	estat.
Mòbil:	626	018	856

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

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

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

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

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

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	 	 	062		-		971	88	62	44

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

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

Venc	barca	Zodiac	semi-rígida	de	3	metres.	Motor	
de	quatre	cavalls	i	remolc	matriculat	amb	llums.	Preu	
1.500	euros.	Telèfon:	971	51	11	69

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.

Es	ven	Semirígida	AVON	560.	Motor	115	cv.	
Homologat	per	titulin.	Mòbil:	626	018	856
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Ravoles de Jonquillo

Tres Uvas, reserva del 2001

ingredients	(per	a	4	persones)
800	gr.	de	Jonquillo
3	ous
4	grans	d’all
4	cullerades	de	farina
Un	manat	de	julivert
Pebre	bo
Sal

Elaboració
1 ·	Netejau	el	Jonquillo	amb	un	poc	d’aigua	i	deixau-
lo	degotar	bé.
2 ·	Mentres,	tallau	els	alls	i	el	julivert	a	bocinets	molt	
petits.	
3 ·	Mesclau	els	ous	i	la	farina,	afegiu	la	resta	
d’ingredients	i	ho	mesclau	tot	fins	que	queda	una	
pasta	homogènia.
4 ·	A	continuació	posau	l’oli	al	foc	i	quan	sigui	ben	
calent	fregiu-ho,	emprant	una	cullera	per	agafar	les	
quantitats	òptimes.
5 ·	Treis	les	ravoles	i	deixau-les	reposar	dins	un	plat	
amb	un	paper	absorbent.

recomanació
Serviu	les	ravoles	amb	una	amanida	rissada.

Celler:	Antonio	
Nadal	Ros.	Finca	
de	Son	Roig.	

Do / Zona:	
D.O.	Binissalem

Tipus de vi:	
Negre

varietats:	
Manto	Negro,	
Callet	i	Cabernet	
Sauvignon

Elaboració.	El	
most	és	fermentat	
a	28	graus	C.,	
durant	12	dies.
Envelliment	
durant	2	anys	
en	bóta	de	
Roure	Americà,	i	
posterior	respòs	
dins	botella	fins	a	
completar	la	seva	
Criança.

Fase visual.	
Color	Vermell	
Cirera.

Fase gustativa.	En	boca	és	potent	i	equilibrat,	
consevant	els	aromes	a	fruites	silvestres.

Suggeriment/maridatge.	Combina	perfectament	
amb	carns	de	caça,	estofats	i	carns	a	la	graella.

preu.	8’60	euros

Es	tracta	d’un	autèntic	vi	Mallorquí,	elaborat	amb	raïm	
de	les	pròpies	vinyes	de	Son	Roig.	Disfrutau-lo.
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								ngels	Cardona	Palmer

“Una poetessa compromesa amb la seva terra i cultura”

Àngels	Cardona	Palmer	(Palma,	
1951)	va	néixer	un	diumenge	
d’hivern	a	la	barriada	de	Santa	
Catalina,	a	Palma,	quan	la	gent	
sortia	del	cine	Progrés	després	
de	veure	la	pel·lícula	“Las	cuatro	
plumas”.	El	part	va	ésser	casolà	
però	no	per	ideologia	sinó	per	
necessitat;	d’aquesta	manera	
esbrinareu	que	ja	emmagatzema	
molts	anys	a	les	seves	butxaques	
i	moltes	experiències	en	el	seu	
sarró	de	viatge.	
La	seva	educació	es	podria	
resumir	en	dues	paraules:	convent	
de	monges	i	castellà.	Anys	de	
postguerra,	de	pobresa	intel·lectual	
i	severes	repressions	de	tot	tipus.	
Quasi	quaranta	anys	de	la	seva	
vida	va	necessitar	per	assabentar-
se	que	“Raimundo	Lulio”	era	
Ramon	Llull.	Aleshores	va	patir	
una	mena	de	revolució	interior	
que	la	va	revoltar	contra	la	seva	
educació	i	la	seva	ignorància.	Fer	
el	reciclatge	per	aprendre	la	seva	
pròpia	llengua,	estudiar	la	història	
que	li	robaren,	investigar	sobre	
les	escriptores	i	els	escriptors	que	
desconeixia,	acumular	paraules	
en	un	quadern	com	si	fossin	un	
tresor,	etc.	Ara,	beu	de	la	font	de	
Blai	Bonet,	gaudeix	recordant	la	
presència	i	el	coratge	de	Josep	
Maria	Llompart,	s’agermana	amb	
Maria	Mercè	Marçal,	s’inquieta	
amb	la	prosa	de	Clarice	Lispector	
o	Djuna	Bharnes,	transgredeix	amb	
Charles	Bucowsky.	Per	a	ella,	la	
poesia	és	l’essencialitat,	la	síntesi	
de	la	veritat	que	roman	oculta	en	
la	vida	quotidiana.	Trobar	diferents	
llenguatges	per	dir	les	mateixes	
coses;	enriquir	el	pensament	i	
en	conseqüència,	el	món.	Entre	
tot	això	ha	publicat	els	següents	
llibres:	Poètica corporal, Tres 
camins, un viatge, Cicle del carboni, 
i Funció púb(l)ica.

Quins matisos pren en tu la 
paraula poesia?
Parlar	de	poesia	és	oferir	un	ciri	
al	diable	i	encendre	una	espelma	
a	Déu.	És	exorcitzar	els	mals	
averanys	per	convertir-los	en	verí	o	
en	mel;	és	emprendre	el	camí	que	
comença	en	una	mateixa	però	que	
també	hi	acaba;	és	el	pont	que	
convé	per	atracar	les	persones;	és	
la	revolució	de	la	bellesa.

Com descobrires aquest art?
Millor	la	inversió:	com em va 
descobrir ella a mi?	Poc	he	fet	
per	trobar-la.	El	camí	dels	gens,	
la	genètica,	crec	que	ha	estat	
insalvable:	el	meu	padrí	i	els	seus	

versos	modernistes,	la	meva	mare	
i	els	seus	versos	amorosos,	la	
dedicació	a	la	paraula	del	meu	fill...

Què és el que t’empeny a 
exercitar-lo?
Les	paraules	tenen	vida	pròpia,	
s’enfilen	per	les	parets	de	
l’estómac,	pugen	esòfag	amunt	
i	cerquen	un	camí	per	veure	la	
llum.	Després	hi	ha	la	voluntat.	
Sent	que	a	mi	em	robaren	les	
meves	paraules.	Quan	era	petita,	
a	l’escola	franquista,	em	prohibien	
parlar	en	català,	em	feien	pagar	
una	multa	d’una	pesseta	a	més	de	
ridiculitzar-me	davant	les	meves	
companyes.	Ja	molt	gran,	quan	
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vaig	poder	aprendre	a	llegir	i	
escriure	en	la	meva	llengua,	vaig	
sentir	la	necessitat	de	conèixer-
les,	de	descobrir-les,	d’utilitzar-les,	
de	reivindicar-les.

Què significa per a tu publicar 
un llibre?
Publicar	un	llibre	és	tan	sols	una	
manera	de	poder	arribar	a	la	gent	
d’una	manera	més	fàcil.	Escriure	
comporta	la	necessitat	d’expressió,	
sortir	de	l’autisme	de	la	solitud	de	
la	cambra,	del	paper	i	el	llapis,	
per	arribar	a	la	solitud	dels	altres.	
Publicar	un	llibre	és	icaritzar	les	
paraules	sense	la	cera.

Quina relació hi ha d’haver entre 
el poeta i l’univers?
La	paraula	no	és	inofensiva	ni	
tampoc	innocent.	L’escriptora,	
pel	fet	d’escriure,	està	ja	
compromesa	amb	tot	el	que	
l’envolta:	compromís	polític,	
compromís	social,	compromís	amb	
la	terra	i	amb	les	persones	que	
l’acompanyen	en	el	viatge	vital.

Què és el que més t’agrada del 
món que t’envolta?
Dalt	del	cim	d’una	muntanya,	no	
et	demanes	res,	tan	sols	respires	
l’aire	encès,	estires	la	vista	fins	
a	l’horitzó,	gaudeixes	de	cada	
raig	de	sol.	Davant	la	mar	gran,	la	
remor	rítmica	de	les	ones	és	el	que	
més	s’assembla		a	un	bon	poema.	
L’únic	comparable	a	la	natura	és	la	
companyia	de	l’amistat.

i el que menys t’agrada?
Des	de	molt	petita,	he	estat	molt	
sensible	a	les	injustícies.	Això	
m’ha	portat	molts	problemes	i	si,	
com	diu	López	Crespí	“...com	més	
amunt	més	mut”,	callar	no	és	una	
de	les	meves	virtuts.

Coneixes la teva obra?
Més	bé	ella	em	coneix	a	mi.	Em	
mostra	contínuament	el	meu	
estat	d’ànim,	els	meus	interessos	
i	desitjos.	Escriure,	per	a	mi,	és	
una	manera	d’autoconeixement;	
l’escriptura	és	la	llumeneta	que	
mostra	el	camí.

A qui vols que arribi?	
Mai	m’he	fet	aquesta	pregunta.	
Quan	acabes	d’escriure	un	poema,	
ja	té	vida	pròpia,	és	ell	qui	tria	qui	
pot	re-significar-lo.

Què és Fart d’Art?
Fa	16	anys,	començàrem	a	
reunir-nos	una	colla	de	persones	
interessades	en	la	poesia.	Poc	a	

poc,	ens	anàrem	engrescant	fins	
que	va	néixer	l’any	2001	el	grup		
Fart	d’Art,	que	és	un	projecte	
en	comú	entre	Toni,	Sole,	Àngel,	
Victòria,	Aina	i	jo	mateixa	per	
gaudir	amb	la	poesia	i	fer	que	
les	altres	persones	també	en	
gaudeixin.	El	substantiu	d’escamot	
que	acompanya	al	grup,	explica	
el	seu	compromís	amb	la	terra,	
la	llengua	i	la	cultura	catalanes	
així	com	el	propòsit	de	mostrar	
que	la	poesia	pot	arribar	a	tothom	
i	que	tothom	pot	participar-
hi.	La	proposta	escenogràfica	
acompanya	totes	les	nostres	
intervencions	així	com	la	fusió	
amb	altres	arts,	dansa,	música,	
vídeo,	fotografia,	etc.	Com	a	grup,	
Fart	d’Art	és	un	espai	privilegiat	
de	trobada	i	d’intercanvi,	on	no	
existeixen	rivalitats	ni	capelletes,	
on	allò	important	és	l’amistat	i	la	
Paraula.

Què som com a poble?
Qualsevol	poble	sotmès	durant	
molts	anys,	anorreat	en	la	seva	
llengua	i	la	seva	cultura,	té	
una	manca	d’autoestima	molt	
important,	tant	és	així	que	m’aferro	
obstinadament	a	l’optimisme,	
perquè	tenim	eines	suficients	per	
anar	creant	un	substrat	de	cultura	i	
coneixement	que	ens	permeti,	com	
a	poble,	desenvolupar-nos	i	créixer	
fins	allà	on	ens	dicti	l’enteniment.	
Tanmateix,	la	destrucció	del	
territori	i	les	empentes	de	
polítiques	desconsiderades,	no	fan	
sinó	esperonar	l’esperit	i	preparar-
lo	per	a	l’acció.

Què som com a grup humà?
Papallones	nocturnes	cercant	la	
llum	que,	tanmateix,	les	encega	o	
les	crema;	però	susceptibles	de	
metamorfosi.	

Quin verí no hauríem de tastar 
mai?
No	deixaria	cap	verí	per	tastar,	
fins	i	tot,	el	que	porta	a	la	mort	pot	
ésser	un	bon	destí.

Entrevista conjunta de Premsa 
Forana de Mallorca

“La destrucció del 
territori i les polítiques 

desconsiderades, no fan 
sinó esperonar l’esperit i 
preparar-lo per a l’acció”

e n t r e v i s t a
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lébedeva i 
Zanoguera: 
tres propostes 
artístiques
Si	l’art	imita	la	
natura	i	aquesta	
és	fruit	de	la	
creació,	tenim	
exemples	per	
al	goig	artístic	

amb	tres	pretensions	creacionals,	
una	de	Natasha	Lébedeva,	a	
la	sala	directori,	i	dues	de	Tià	
Zanoguera,	a	les	florentines	i	a	
la	imperial,	respectivament.	L’una	
i	l’altra	persones	anomenades	
són	artistes	que	sobrevolen	de	
no	gaire	la	trentena.	La	dona	és	
russa,	de	Sant	Petersburg,	i	té	
el	domicili	a	Alaró.	L’home	és	de	
Palma.	Tots	dos	gaudeixen	d’ampli	
recorregut	en	formació	i	notorietat.

NATASHA	LÉBEDEVA	està	oferint	
“ubicaciones”,	un	títol	inconcret,	
que	no	deixa	pistes,	perquè	la	
imatge	rònega	tengui	l’exclusiva	
de	comunicar-ne.	Mostra,	en	
conjunt,	10	fotomuntatges	digitals,	
amb	colors	blanc-i-negres	o	de	
pintura	urbana.	
	 El	contingut	s’emplena	del	cos	
humà	femení,	nu	i	quasi	sempre	
monstruós,	en	el	sentit	real	del	
terme	llatí	‘monstrum’,	que	denota	
prodigi	i	advertència	de	la	divinitat,	
contrapunt	de	la	deshumanització.		
	 De	contrast	exceptiu,	al	fons	
del	cup,	un	amàs	de	fotografies	
juxtaposades	realísticament:	el	
llençol	amb	12	postures	de	garrida	
model	despullada	captiva	la	
contemplació	des	d’enlaire.	De	tu	
no	m’ho	perdria.

TIÀ	ZANOGUERA	participa	amb	
dues	exposicions.	Les	florentines	
ens	reclamen	amb	“a	fora	còmic”,	
39	unitats	entre	acrílics	i	textos	
o	literatura	d’Albert	Balasch,	un	
projecte	comú	de	llibre	il·lustrat.	
Els	colors	no	imiten	la	naturalesa,	
analitzen	el	pensament,	fruit	de	la	
meditació	més	que	dels	sentits.	
La	sala	imperial	exhibeix	
“interludi”,	un	títol	sinestèsic	de	
música	entre	quadres	de	tragèdia,	
entre	l’horror	per	l’11s	de	Nova	
York	i	els	subsegüents:	són	24	
dibuixos	acrílics,	especialmente	
retrats,	amb	técnica	mixta,	paper,	
tinta	i	arena,i	colors	neutrals,	
que	recorden	el	suprarealisme	
de	lucien	freud.Al	sòl	del	pati,	un	
llenç	colossal	representa	jesús	
crucifix		tot,	en	suma,	revelació	
creativa	i	punyent.

propers actes

·	Inauguració	de	les	exposicions:
Antoni Amorós	(pintura).
Historietes. El còmic a les illes.
Serà	el	dissabte	2	de	febrer,	a	les	
20h.	Obertes	fins	el	9	de	març.

·	Presentació	del	llibre:
“porreres. Desfilades de dia, 
afusellaments de nit”,	de	
Bartomeu	Garí.	Un	llibre	que	
tracta	el	tema	de	la	guerra	civil	en	
aquest	municipi.
L’acte,	organitzat	per	l’Obra	
Cultural	Balear,	tendrà	lloc	el	
dissabte	dia	18	de	febrer,	a	les	
20h,	a	les	Sales	Pompeianes.

J. Escanelles
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Els Cors de Binissalem

El	desembre	23,	a	la	parròquia,	el	
Cor Cantilena	servia	un	concert	
de	Nadal.	El	dirigia	Baltasar	
Bibiloni,	amb	una	tria	de	peces	
pròpies,	sia	l’arranjament	o	la	
composició	íntegra.	
A	l’acompanyament	instrumental	
hi	havia	Bartomeu	Manresa,	a	
l’orgue;	Albert	Díaz,	al	piano,	i	
Tomàs	Rosselló,	al	violí.	Caterina	
Alorda,	l’actriu,	declamava	uns	
textos	d’Antoni	Pol	i	Marcús.	
El	cor	venia	reforçat	amb	la	
participació	d’antigues	i	d’antics	
cantaires	i	oferia	l’actuació	com	a	
homenatge	a	tota	la	gent	partícip	
del	cant	coral	a	Binissalem	en	els	
anys	vius	de	la	memòria.

El grup coral 3x4	de	Binissalem,	
teatre	municipal,	
desembre	28,	celebrava,	tot	
a	l’una,	el	quart	Centenari	
de	l’Òpera	(1607-2007)	i	el	
dotzè	aniversari	propi	(1995-
2007).	Realitzava	un	concert	
amb	la	pretensió	instructiva	
de	propagar	el	coneixement	i	
l’afició	quant	al	gènere	musical	
al·ludit.	Interpretava	números	de	
Monteverdi,	Händel,	Mozart,	Verdi,	
Wagner,	Puccini,	Borodín,	Lloyd	
Weber,	Gershwin	i	Joplin.	
Dirigit	d’Antònia	Borràs,	el	
Cor	va	tenir	l’acompanyament	
instrumental	de	Beatriu	Aguiló,	
al	piano,	i	del	Quartet	Harmònic	
(Sebastià	Llinares,	Gabriel	Reinès,	
Tomàs	Rosselló	i	Sebastià	Vicens),	
el	muntatge	audiovisual	de	Vicenç	
Matas	i	la	regidoria	escènica	de	
Caterina	Alorda.

Botigues de Palma

En	aquesta	ocasió,	la	poesia	és	
imatge	i	nostàlgia.	
El	fotògraf,	Jaume	Gual,	de	Palma,	
i	l’Estudi	de	Disseny	Gràfic	Joan 
Rosselló,	de	Binissalem,	han	
editat,	conjuntament,	el	llibre	de	
fotos	“Botigues	de	Palma”.	Un	
llibre	on	es	poden	veure,	en	color,	
més	de	90	imatges	(antigues	i	
actuals)	del	que	varen	ser	fa	més	
de	20	anys	–i	alguns	d’ells,	per	

sort,	encara	són–	comerços	de	
la	capital	de	l’illa.	Llocs,	en	el	seu	
temps,	no	sols	de	compra-venda;	
també	amb	un	caràcter	propi,	
amb	un	tracte	personal	i	amistós	
al	client	i,	en	resum,	amb	un	pes	
social	dins	una	societat	que,	en	
dues	dècades,	ha	canviat,	i	molt.
	 A	les	dues	llibreries	del	poble	
en	trobareu	a	la	venda.
	 Per	als	qui	us	pugui	interessar,	
dir-vos	també	que	de	les	mateixes	
fotografies	se	n’ha	obert	una	
exposició	al	Museu	de	Mallorca.	
Hi	estarà	fins	el	2	de	febrer.

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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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
Kafka o l’anticipació de l’Holocaust

Fidel	a	la	seva	programació,	la	
Casa	Museu	ofereix	activitats	de	
tot	caire	que	puguin	interessar	a	
tothom,	als	àmbits	de	la	literatura,	
del	teatre	i	de	la	música.

Conferències
Passat	festes	es	començà	l’any	
amb	un	cicle	de	conferències	
dedicat	als	grans	mestres	de	la	
literatura	universal	del	segle	XX.
	 La	conferència	inaugural,	el	
dia	10	a	les	19	h,	anà	a	càrrec	
de	Jaume pomar	i	versà	sobre	
un	escriptor	que	influencià	molt	
a	Llorenç	Villalonga,	en	Marcel	
Proust.	
	 El	cicle	de	conferències	
continuarà	el	dia	17	a	les	19h	
amb	la	figura	de	l’escriptora	
guardonada	enguany	amb	el 
Nobel de literatura, Doris 
lessing.	L’escriptora	i	experta	
en	la	matèria,	Marta	Pessaredona	
oferirà	la	conferència	“Doris	
Lessing	com	a	pretext”.
	 I	per	la	seva	part,	serà	
l’escriptora,	Rosa	Planas,	qui	
oferixi	la	tercera	conferència,	
titulada:	“kafka	o	l’anticipació	de	
l’Holocaust”.

Teatre
Els	interessats	pel	teatre	o	per	la	
nostra	llengua,	dia	15	a	les	20h,	
podran	gaudir	d’una	ocasió	d’or,	
ja	que	la	companyia	Remor	Teatre	
oferirà	l’espectacle,	“mot a mot… 
Francesc de Borja moll o la 
recerca continua”.	

música
Els	amants	de	la	música	compten	
el	mes	de	gener	amb	la	presència	
del	quintet de vent, Bòreas,	que	
interpretarà	obres	de	Debussy,	
Albéniz	i	Granados,	entre	d’altres.	

Presentació de llibre
I	per	finalitzar	aquest	primer	
mes	del	nou	any,	el	dia	31	la	
Casa	Museu	presentarà	el	llibre	
sobre	la	correspondència	que	
mantingueren	el	germà	de	Llorenç	
Villalonga,	Miquel	Villalonga,	
amb	el	polifacètic	Gabriel	Fuster	
Mayans,	Gafim:	“Cartes	de	
Postguerra.	De	Miquel	Villalonga	
a	Gafim	(1941-1946)”,	l’autora	
del	qual	és	Margalida	M.	Socías	
Colomar.	La	presentació	anirà	a	
càrrec	del	Dr.	Joan	Mas	i	Vives.

“Dins el cicle de 
conferències sobre els 

grans mestres de la 
literatura, l’escriptora, 
Marta Pessaredona, 
parlarà sobre Doris 

Lessing, guardonada al 
Nobel de Literatura”

Imatge	de	l’espectacle	“Mot	a	mot”,	
de	la	companyia,	Remor	Teatre.

c u l t u r a
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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
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Antoni Pol

c u l t u r a

Binipèdia
L’ombra del campanar

Època de nous 
estadants a la llotja 
de la Rectoria, uns 
per designació 
reial, altres per 
nomenament 
episcopal, tots fruit 
de la inspiració 
divina. 

La Parròquia és un eix de gravitació 
important en la vida del veïnatge,
que aixeca un temple singular, on no 
hi falta ni un orgue de Jordi Bosch. 
Creix el poble, s’amplia el cementeri, 
no se pensa en la construcció 
d’escoles, se fonamenta l’orgull 
binissalemer, vull dir, l’autoestima...

Dia 20 de gener de 1393
Berenguer de Montagut, lloctinent del 
governador del Regne de Mallorca, 
se veu obligat a urgir al batle de 
Robines que s’observi el dimecres 
com a dia de mercat, tal com ho havia 
decidit el Rei Jaume III de Mallorca 
el 29 de maig de 1341. Molts pensen 
que el mercat sempre havia estat en 
divendres, però la gent amb pedigrí 
robinenc encara es recorda molt bé de 
quan se celebrava en diumenge.

24 de gener de 1493
El Rei –les coses anaven així en 
aquell temps– concedeix la rectoria 
de Binissalem a Domingo Alberó, 
canonge de la Seu de Lleida. El 
rector Joan Mir, naturalment, 
s’enfada, i defensa a mà armada la 
seva prebenda. ¿Com va acabar el 
conflicte? Ja us ho podeu suposar: El 
Rei feu complir la seva reial voluntat i 
va castigar els qui se li oposaven.

15 de gener de 1503
A falta de carpa i de partit polític que 
en brindàs una desinteresadament, 
els Jurats de la Vila, a causa de la 
pluja, s’han de reunir dins l’església, 

per determinar els impostos que 
posaran per quedar cabals dels deutes 
pendents.

22 de gener de1652
Atraca al Port de Sóller un vaixell 
procedent de Tarragona en el qual 
viatja un malalt de pesta groga. 
Desembarcat sense passar pel llatzaret 
–l’arc de detecció de virus infecciosos 
de l’època– ocasiona un focus 
d’epidèmia a l’Illa que també afecta 
Binissalem.

11 de gener de 1704
Els jurats i les autoritats eclesiàstiques 
de la Vila –Mn. Rafel Sabater és 
el nou rector que acaba d’arribar 
de Muro– decideixen prosseguir la 
construcció del nou temple. Dins 
aquest mateix any se tanca l’arc de la 
capella major.

19 de gener de 1762
Jordi Bosch, “factor de l’orgue de la 
present vila”, cobra 230 lliures per la 
feina que porta feta. Posteriorment, 
aquest orgue ha estat reformat 
diverses vegades però sembla que 
encara hi queden rastres de la mà del 
famós organer.

20 de gener de 1793
A Son Tafona, de Mancor de la Vall 
(municipi de Selva), neix Joan Josep 
Amengual i Reus, personatge que 
serà secretari i batle de l’Ajuntament 
de Binissalem, des d’on exercirà una 
gran tasca de polític liberal, lexicògraf 
i difusor cultural.

10 de gener de 1814
L’alegria de l’augment demogràfic 
posa l’Ajuntament en la trista situació 
d’haver d’ampliar el Cementeri. A 
tal efecte, adquireix 245 destres de 
terreny –1032 m2– per 6.750 pessetes, 
o sia, no gaire més de 40€ dels 
actuals.

Gener de 1954
Arriba un nou rector a Binissalem, 
aquesta vegada nomenat pel bisbe. Es 
tracta de don Joan Martorell, natural 
d’Inca.

14 de gener de 1968
A la finca de Can Dameto se firma un 
document que recull l’esperit que en 
endavant ha d’inspirar la celebració 
de sa Vermada i marca una passa en 
l’evolució de la Festa. Serà revisat el 
21 de juliol de 1971.

22 de gener de 1987
Com homenatge i agraïment pels 
serveis prestats al poble durant tants 
anys, l’Ajuntament acorda dedicar 
un carrer a la germana de la Caritat 
Sor Francisca Nicolau Bover –Sor 
Francisqueta de ses cunes, pels 
amics– que havia mort dia 3.

16 de gener de 1988
Debuta el grup binissalemer de 
música mallorquina “Els Raiguers”, 
dirigit per Francesc Canals i format 
per Joana Villalonga, Margalida 
Manresa, Catalina Isabel Bibiloni i els 
germans Margalida i Bartomeu Sans. 
Llaüts, guitarres i bandúrries a dojo...
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Novetats a la BiBlioteca

Novel·la
La bodega.	Autor:	ken	Follet
Zapatos Italianos.	
Autor:	Henning	Mankel
La elegancia del erizo.	
Autora:	Muriel	Barbery

infantil
La lladre de llàgrimes
Tota la colla se’n va de safari
¡Qué disparate Teo!
Com escriure històries d’aventures
El libro completo de los 
dinosaurios
El peix irisat torna a casa
L’oncle Xesc i la por
L’oca Ruca
El riure és la millor medecina
Mares del món
Vols jugar amb mi?
Els meus primers 100 animals
En Ramon ja no vol biberons
En Pepet ja no vol bolquers
Una mamá para Owen
Crominyona

CD’s
The Police
Diana Krall. Deluxe Edition
Lluís Llach. Verges 2007
Pereza. Aproximaciones
James Blunt. All the lost souls
Andrés Calamaro. La lengua 
popular

Bebo Valdés y Javier Colina. Live at 
the village vanguard
Acordes con Leonard Cohen
Chick Corea and Béla Fleck. The 
Enchantment

DvD’s	
Manuale d’amore 2
El ilusionista
Frank Spadone
Déjavù
Los Borgia
La vida de los otros

varis
Més enllà dels macarrons.	
Autora:	Ada	Parellada

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

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

T’agradaria llegir 
aquest llibre?

Si	t’agrada	llegir	i	vols	compartir,	
amb	un	grup	de	lectors	el	plaer	

de	la	lectura,	des	de	la	biblioteca	
t’oferim	la	possibilitat	de	participar	

en	el	Tast	de	Llibres	(Tertúlies	
Literàries),	activitat	on	un	grup	de	
lectors	es	reuneix,	periòdicament,	

per	comentar	el	mateix	llibre.
La	propera	tertúlia	és	dia	7	de	

febrer,	a	les	20h,	i	el	llibre	és	
Dins el darrer blau.

Passa	per	la	biblioteca	a	recollir	
el	teu	exemplar.

·&

c u l t u r a
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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	desembre	ha	estat	
n’Aina	Vidal	Bestard.	El	llibre	
amagat	era	Mecanoscrit del segon 
origen,	de	l’autor	Manuel	de	
Pedrolo.

12è lliBrE AmAgAT

Text.

“... El día que lo iban a matar se 
levantó a las 5.30 de la mañana 
para esperar el buque en que 
llegaba el obispo. Había soñado 
que atravesaba un bosque de 
higuerones donde caía una llovizna 
tierna, y por un instante fue feliz en 
el sueño, pero al despertar se sintió 
por completo salpicado de cagada 
de pájaros. “Siempre soñaba 
con árboles”, me dijo su madre, 
evocando 27 años después los 
pormenores de aquel lunes ingrato 
(…) Tenía una reputación muy bien 
ganada de intérprete certera de los 
sueños ajenos, siempre que se los 
contaran en ayunas, pero no había 
advertido ningún augurio aciago en 
esos dos sueños de su hijo, ni en 
los otros sueños con árboles que 
él le había contado en las mañanas 
que precedieron a su muerte. 
Tampoco él reconoció el presagio 
(…)
El día en que lo iban a matar, 
su madre creyó que él se había 
equivocado de fecha cuando lo vio 
vestido de blanco (…) Fue la última 
vez que lo vio.

coNcURs “el lliBRe aMaGat”

QUE NiNgú S’ADormi ...

Nessun dorma,	com	va	dir	en	
Jota	Perelló,	crític	de	cinema	de	
la	revista,	tot	un	luxe	per	a	la	
“binissalemeria”	militant	i	felicit	a	
la	direcció	de	la	Salseta	per	tan	
interessant	adquisició,	és	una	
de	les	meves	àries	preferides.	
La	meva	afició	a	l’òpera,	com	
al	flamenc,	ha	estat	més	aviat	
tardana.	La	primera	experiència	
seriosa	i,	per	això,	definitiva,	la	
vaig	tenir	a	Itàlia,	com	no	podia	ser	
d’altra	manera,	de	camí,	amb	la	
millor	companyia,	cap	a	la	“ciutat	
invisible”	del	meu	cor,	la	mítica,	
mística,	decadent,	passada	per	
aigua,	bella	i	vella,	vella	i	bella,	
VENÈCIA.	No	la	oblidaré	mai.	De	
fet,	com	el	personatge	viscontià,	hi	
aniria	també	a	morir	plàcidament.	
Així	fou	com	a	la	popular	Arena	
de	VERONA	vaig	tenir	el	gran	
gust	d’assistir,	assistírem,	a	la	
representació	de	l’òpera	pòstuma	
de	GIACOMO	PUCCINI,	la	gran	
TURANDOT,	de	la	qual	la	famosa	
ària	referida	n’inicia	el	tercer	acte.	
Si	Wagner	és	la	transcendència,	
Puccini	és	la	delicadesa.	El	2007	
ha	fet	400	anys	de	l’ORFEU	
de	MONTEVERDI,	obra	que	
simbolitza,	mai	de	manera	exacta,	
el	naixement	de	l’òpera.	Tant	me	
fa	la	qüestió	comptable,	però	
Monteverdi	és	un	altre	il·lustre	
extraterrestre	que	passejà	el	
seu	geni	per	la	Plaça	de	Sant	
Marc.	Pavarotti,	potser	també	una	
“casualitat”,	ha	mort	aquest	mateix	
any.	Pens	com	ell	que	una vida 
per a la música és una existència 
gastada meravellosament.

tgomil@ ...per a Laia.

c u l t u r a
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 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63

· rias Baixas
Paquet 5 vespres. Pensió completa
Sortides del 6 de gener 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

SETmANA SANTA

Nacional.................................................................

· madrid i voltants
Del 20 al 24 de març. Preu: des de 483 euros
	
· Navarra
Del 20 al 24 de març. Preu: des de 499 euros

· Extremadura i Salamanca
Del 19 al 24 de març. Preu: des de 545 euros

Internacional.........................................................

· Dubrovnik
Del 20 al 24 de març. Preu: des de 610 euros
	
· roma
Del 20 al 24 de març. Preu: des de 450 euros
	
· Amsterdam
Del 19 al 24 de març. Preu: des de 635 euros

·
Per a més informació podeu passar per 
l’Agència. Tenim moltes més ofertes!S
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Polar Expres

Una	 altra	 pel·lícula	 d’animació	 per	
veure	 aquestes	 festes,	 amb	 sos	
al·lots,	és	Polar	Expres,	del	2004,	la	
qual	tracta	d’un	nin	de	6	anys	que	
dubta	de	 la	màgia	del	Pare	Noel	 i	
dels	Reis	Màgics,	ja	que	veu	coses	
rares	sobre	qui	porta,	realment,	els	
regals	a	ca	seva.	(Idò	ja	ho	sabeu,	
anau	 alerta	 a	 l’hora	 d’amagar	 els	
regals	que	ets	al·lots	 les	se	saben	
totes).
Al	 protagonista,	 la	 Nit	 de	 Nadal,	
mentre	 dorm,	 se	 li	 apareix	 en	
somnis	 un	 tren	 màgic	 que	 el	 se’n	
porta	 fins	 al	 Pol	 Nord,	 allà	 on	 el	
Pare	Noel	prepara	les	juguetes.	Així	
comença	la	seva	aventura.
	 Vaig	 comentar	 als	 meus	 amics	
la	 pel·lícula	 i	 se’ns	 passà	 pel	 cap		
fer	 el	mateix,	 però	degut	 al	 nostre	
limitat	 pressupost	 vàrem	 decidir	
anar	 lo	 més	 lluny	 possible	 sense	
sortir	de	l’illa.	Dit	i	fet,	agafam	el	tren	
“magic”	 de	 Binissalem	 al	 Port	 de	
Sóller,	i	efectivament,	també	va	ser	
una	bona	 aventura.	 Això	 sí,	 vàrem	
quedar	 ben	 “pelats”,	 ja	 que	 els	
bitllets	ens	varen	sortir	ben	cars.

vÍDEo-ClUB
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c i n e m a

objectiucritic@hotmail.com

Soy leyenda

Imagina’t	 trobar-te	 a	 Palma	 tot	
sol,	amb	so	teu	canet,	sense	cap	
cotxe,	sense	fer	coa	al	super,	sa	
Plaça	Major	deserta,	poder	entrar	
a	les	tendes	i	agafar	el	que	vulguis,	
sense	 cap	 renou	 ni	 empentes,	
veure	qualque	animalet	córrer	per	
ses	avingudes...	
A que seria massa?	Sí.	Però	hi	ha	
una	 condició:	 tot	 d’una	 que	 es	
pon	el	sol,	“cametes	te	valguin”	i	
a	tancar-te	dins	ca	teva,	i	procura	
tancà	 bé	 perquè	 hi	 ha	 uns	
mutants,	amb	molta	mala	llet,	que	
si	t’apleguen	faran	del	teu	cosset	
el	seu	sopar	de	Nadal.	
Això	és	el	que	 li	passa	a	en	Will	
Smith	en	aquesta	pel·lícula,	però	
a	Nova	York	que	és	més	fashion.

La Brújula Dorada

Aquesta	 pel·lícula	 és	 ideal	 per	
anar-hi	amb	sos	al·lots;	i	mentres	
ells	 s’entretenen	 amb	 la	 Brújula,	
que	 sempre	 diu	 la	 veritat;	 amb	
sos	animalets,	que	són	les	ànimes	
dels	seus	amos;	amb	els	efectes	
especials,	que	són	parescuts	al	s	
del	 Senyor	 dels	 Anells...	 Noltros,	
“els	homes”,	ens	podem	entretenir		
contemplant	les	curves	i	la	bellesa	
de	na	Nicole	kidman,	baldament	
en	 aquesta	 pel·lícula	 faci	 de	
dolenta.	Als	seus	40	anys	segueix	
estant	tan	bona	com	sempre.	
Jo	 no	 entenc	 com	 el	 guaperes	
d’en	 Tom	 Cruise	 (que	 estudiava	
per	 capellà)	 s’hi	 casà	 el	 1990	 i	
el	 2001	 se’n	 separà,	 deixant-la	
escapar.	 ”Aquest tio sempre ha 
estat un poc colló”.

**

**

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

***
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Cant de la Sibil·la
Tradició	 de	 les	 festes	 de	 Nadal	 és	 la	 interpretació	
del	Cant	de	la	Sibil·la,	la	Nit	de	Matines.	I	enguany	–i	
també	l’any	passat–	la	jove	encarregada	de	cantar-
la	va	ser	n’Aina	Cristina	Pujades	Torres.	La	nina,	Cati	
Comas,	 interpretà	 el	 paper	 d’àngel;	 i	 el	 nin,	 Àngel	
Padilla,	oferí	el	Sermó	de	la	Calenda.

la carpa i el Tren infantil
Dues	novetats	 importants	hi	 ha	hagut	en	aquestes	
passades	festes	de	Nadal.	Una	ha	estat	la	carpa	que	
cedí	el	Consell	de	Mallorca,	que	estigué	preparada	
a	la	plaça	per	si	qualque	acte	es	veia	afectat	pel	mal	
temps.	 Dins	 aquest	 espai	 s’hi	 organitzaren	 tallers	
infantils.
L’altra	 novetat,	 idea	 de	 l’Àrea	 de	 Festes	 de	
l’Ajuntament,	 va	 ser	el	 Tren	 Infantil	 que	durant	uns	
dies	circulà	pels	carrers	del	poble	 i	del	qual	molts	
d’infants	i	també	pares	i	mares	pogueren	disfrutar.

i n f à n c i a

Un model ben jovenet
Aquest	 jovenet	 binissalemer	 que	
veis	a	la	imatge	és	en	Norbert	klaus	
Llabrés,	de	6	anys	d’edat.
Ell	va	ser	escollit	per	l’empresa	Palma 
Pictures,	d’entre	una	multitud	de	nins	
de	la	seva	edat,	per	protagonitzar,	els	
dies	18	i	19	de	desembre,	un	rodatge	
d’un	spot	publicitari	de	productes	de	
neteja,	el	qual	 ja	ha	estat	emès	per	
televisió.
Cal	 dir	 que	 aquesta	 no	 és	 la	 primera	 vegada	 que	
Norbert	es	posa	al	davant	d’una	càmara,	 ja	que	el	
mes	 de	 juny	 de	 2006	 també	 actuà	 com	 a	 model	
publicitari	per	a	la	revista	alemana	Quelle.
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el jove cranc

i n f à n c i a

Un jove cranc va pensar: “Per què a la meva 
família tots caminen endarrera? Vull aprendre 
a caminar endavant com les granotes, i així em 

caigui la cua si no me’n surt!!!

Va  començar a entrenar-se d’amagat, entre 
les pedres del riuet  nadiu, i els primers dies 
acabava esgotat per l’esforç. Topava a tot 
arreu, s’entortolligava una pota amb l’altra, 

però de mica en mica les coses van anar millor, 
perquè tot es pot aprendre, si es vol.

Quan va estar segur d’ell mateix, 
es va presentar a la seva família i 

els va dir:

– Fixeu-vos bé. I va fer una 
magnífica cursa endavant.

– Fill meu! –va esclafir en plors 
sa mare–, que se t’ha girat 

l’enteniment? Torna al teu seny, 
camina tal com t’han ensenyat ton 

pare i ta mare, camina com els teus germans 
que tant t’estimen.

Els seus germans, no obstant, es petaven de 
riure.

El pare se’l va mirar severament i després va dir:

– Ja n’hi ha prou! Si vols viure amb nosaltres, 
camina com tots els crancs. Si vols anar a la 

teva, el riu és prou gros: ves-te’n i no tornis més!

El bon cranc s’estimava els seus familiars, però 
estava massa segur d’anar pel bon camí com per 

tenir dubtes. Va abraçar sa mare, va saludar el 
pare i els germans i se’n va anar a córrer món.

El seu pas va desvetllar tot seguit la sorpresa 
d’un grapat de granotes que, com a bones 

xafarderes, s’havien reunit al voltant d’una fulla 
de nenúfar per fer petar la xerrada.

– El món va al revés –va dir la granota. Mirau 
aquell cranc i digueu-me que m’equivoco, si 
podeu.

– Ja no hi ha respecte! –va dir una altra.

– I ara! I ara! –va dir una tercera granota.

Però el cranc va tirar endavant, tal com sona, 
pel seu camí. I al cap d’una estona va sentir 

que el cridaven. Era un vell cranc 
d’expressió melangiosa que estava 
sol al costat d’un roc.

– Bon dia –va dir el jove cranc.

El vell el va observar llargament, i 
li va preguntar:

– Què et penses què fas? També 
jo, quan era jove, em pensava que 
ensenyaria als crancs a caminar 

endavant. I vet aquí què hi he guanyat: visc 
tot sol. Fes-me cas: fes com els altres i un dia 
m’agrairàs el bon consell.

El jove cranc no sabia què contestar i no va dir 
“piu”. Però per dintre pensava: “Tenc raó jo”.

I tot saludant gentilment el vell, va respondre 
orgullosament el seu camí.

Anirà molt lluny? Farà fortuna? Redreçarà totes 
les coses tortes d’aquest món? Nosaltres no ho 
sabem, perquè ell continua caminant encara 
amb el mateix coratge i decisió del primer dia. 

Només podem desitjar-li, de tot cor:  

BON VIATGE!!!!
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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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Nous aires al Casal de Joves

l’empresa CiAC se’n 
farà càrrec de la gestió
El	Casal	de	Joves	compta,	des	del	
passat	dijous	dia	3	de	gener	de	
2008,	amb	nova	direcció.
	 Després	que	l’Ajuntament	
obrís	el	concurs	per	a	entitats	
gestores	interessades	en	fer-se	
càrrec	de	la	gestió,	programació	
i	dinamització,	ha	estat	l’empresa	
CIAC	qui	se	n’ha	adjudicat	la	
plaça.
	 Cal	dir	que	una	vegada	que	
l’empresa	ÒMNIUM	acabàs	
la	seva	etapa,	des	de	feia	uns	
mesos	i	de	manera	provisional,	va	
ser	una	altra	qui	se	n’ocupà	del	
centre.
	 Ara,	els	nous	gestors	ja	han	
començat	a	treballar	en	la	seva	
nova	tasca	per	tal	de	donar	un	
nou	impuls	a	l’activitat	i	dinàmica	
juvenil	del	poble.

Nova dinamitzadora
I	d’aquesta	dinamització	qui	en	
portarà	el	major	pes	serà	l’al·lota,	
Eva	Siquier	Fiol,	de	25	anys	d’edat	
i	natural	de	Sa	Pobla.
	 Ella	és	Diplomada	en	Treball	
Social	i,	actualment	i	des	de	fa	
aproximadament	un	any,	està	
treballant	en	un	alberg	per	a		
drogodependents,	a	Palma.
	 Abans	ja	havia	treballat	en	
tasques	relacionades	amb	aquest	
tema	en	diferents	municipis	com	
Muro	o	Santa	Ponsa,	i	en	altres	
àmbits	com	poden	ser	el	de	temps	
lliure.	També	ha	treballat	fora	
de	les	Illes,	com	per	exemple	a	
València	o	al	Marroc.

programació i objectius
Pel	que	respecte	a	la	seva	nova	
tasca	a	Binissalem,	dir	que	ja	ha	
començat	a	mantenir	els	primers	
contactes	amb	els	usuaris	que	
normalment	visiten	el	Casal,	i	a	
hores	d’ara	està	duent	a	terme	
una	anàlisis	de	la	situació	i	
elaborant	un	estudi	de	recursos	i	
necessitats.

D’entre	les	primeres	activitats	que	
té	previst	organitzar,	hi	figuren	
tallers	de	tot	tipus,	sempre	d’acord	
amb	la	demanda	que	hi	hagi.	Però	
sobretot	–remarca	Eva–	la	intenció	
és	aconseguir	que	la	gent	jove	
s’apropi	al	Casal	i	participi.
I	a	partir	d’aquí	s’intentaran	dur	
a	terme	diferents	activitats	de	
caire	lúdico-social,	amb	l’objectiu	
de	transmetre	uns	valors	com	
la	tolerància,	el	respecte,	etc.,	
primordials,	avui	en	dia.

Eva	Siquier,	la	nova	
dinamitzadora	del	
Casal	de	Joves.

j o v e n t

Cinema
Per	aquest	segon	diumenge	
de	l’any,	dia	13	de	gener,	
i	com	a	primera	activitat	
del	Casal,	hi	ha	prevista	la	
projecció	de	la	pel·lícula	
“TrAiNSpoTTiNg”,	del	
director,	Danny	Boyle.	
Serà	a	les	18h.
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07350	Binissalem

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

binissalem@ciclosgomila.com

07009	palma

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

palma@ciclosgomila.com

Tennis
Homenatge al Club

A	principis	de	desembre	es	va	
celebrar	el	sopar	que	cada	any	
organitza	la	Federació	de	Tennis	
de	les	Illes	Balears,	al	qual	hi	són	
convidats	tots	els	clubs	de	les	
illencs.	
	 En	aquesta	ocasió	es	va	
retre	homenatge	a	dos	clubs;	el	
primer	fou	per	al	club	amb	més	
llicències	federatives,	el	Club	
de	Tennis	de	Manacor.	L’altre	
homenatge	va	ser	per	al	Tennis	
Club	Binissalem,	per	la	seva	
gran	labor	i	promoció	del	tennis	
Balear.	Va	fer	l’entrega	de	la	placa	
commemorativa	el	president,	Don	
Jaume	Amengual,	al	president	del	
club,	Miquel	Àngel	Lladó,	qui	va	
recordar	que	aquest	homenatge	
no	hagués	estat	possible	sense	
l’equip	d’entrenadors,	professors	
i	monitors	que	fan	possible	que	
cada	any	el	tennis	a	Binissalem	
vagi	creixent.
	 El	club	agraeix	als	alumnes,	
pares,	patrocinadors	i	a	
l’Ajuntament	la	seva	confiança.

Torneig d’adults
Durant	els	caps	de	setmana	
d’aquest	passat	mes	de	desembre	
se	celebrà	un	torneig	intern	entre	
tots	els	alumnes	adults	del	club,	
d’entre	els	quals	quedaren	com	a	
semifinalistes	en	Mateu	Planes	i	
n’Andreu	Moyà;	i	com	a	finalistes		
Miquel	Rosselló	i	en	Martí	
Martorell,	proclamant-se	

aquest	darrer,	campió	del	torneig.	
L’acte	d’entrega	de	trofeus	i	regals	

va	tenir	lloc	enmig	d’un	sopar	
celebrat	al	Bar	Can	Miquel.

Don	Jaume	Amengual	entregà	la	placa	a	Miquel	Àngel	Lladó.

Els	finalistes	del	torneig	intern	d’adults.

e s p o r t s
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Atletisme
xix carrera de s’è
Amb	la	major	participació	
registrada	mai	–segons	els	
nostres	càlculs	fins	a	541	
corredors	creuaren	la	línia	de	
meta–	la	carrera	de	s’è	arribà	a	la	
seva	XIX	edició.
Per	tant,	la	de	l’any	que	ve	se	
suposa	que	ha	de	ser	molt	
especial,	i	més	encara	tenint	en	
compte	que,	si	no	hi	ha	canvis	
de	recorregut,	l’arribada	s’ha	de	
produïr	a	Binissalem.	
Seguint	la	distribució	tradicional	
de	sortida	i	arribada,	el	proper	any	
toca	començar	a	Alaró,	passar	per	
Lloseta	i	finalitzar	aquí.
	 Vint	anys	són	molts	d’anys.	
No	és	cosa	fàcil	que	un	acte	
o	un	projecte	arribin	a	complir	
dues	dècades.	I	per	això,	la	
vintena	edició	de	la	carrera	de	s’è	
s’ha	de	preparar	d’una	manera	
molt	especial.	Organització	i	
Ajuntaments	s’hi	han	de	bolcar,	
com	se	sol	dir,	“en	cos	i	ànima”.

la carrera
Pel	que	fa	a	la	carrera	del	passat	
26	de	desembre	de	2007,	amb	
sortida	des	de	Lloseta,	passada	
per	Binissalem	i	meta	a	Alaró,	
quedava	com	a	primer	classificat	
el	pobler,	Miquel	Capó,	amb	un	
temps	de	46	minuts	i	22	segons;	
seguit	d’en	Joan	Puigserver	
(48’12”)	i	d’en	Carlos	Coll	(48’57”).
	 De	corredors	locals	també	n’hi	
hagué	uns	quants.	Entre	d’altres,	
en	Xavier	Morey,	en	Jaume	Pol	
(fa	poc	federat	al	Club	d’Inca),	
na	Rosa	Morro,	en	Joan	Esteva	
Quetglas,	en	Toni	Nadal,	en	Tomeu	
Rubí	i	l’incombustible,	Jesús	
Rodríguez	(també	organitzador	de	
la	carrera).
Melina	Sagrera,	Maria	Ramis	
i	Gemma	Clar	eren	les	tres	
primeres	fèmines	classificades,	
i	en	Gerardo	Radó	pel	que	fa	a	
veterans	de	més	de	40	anys.
	 A	destacar	que	la	carrera	cada	
any	compta	amb	la	participació	
del	supercampió	del	món,	Emilio	
de	la	Cámara.

Xavier	Morey.

Toni	Nadal	i	l’exdirector	del	Cor	
Cantilena,	Llorenç	Salom.

Joan	Esteva	Quetglas.

e s p o r t s

Tomeu	Rubí.
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Bàsquet
Aturada nadalenca

En	aquest	número	poc	podrem	
parlar	de	Bàsquet,	ja	que,	igual	
que	a	la	lliga	futbolera,	els	equips	
han	fet	la	tradicional	–i	mai	millor	
dit–	aturada	de	Nadal.
Hi	ha	alguns	equips	que	han	
arribat	a	estar	aturats	quatre	
setmanes	continuades.	Massa	
jornades	sense	disputar	un	partit,	
al	parer	de	qualque	entrenador.
Aquest	segon	cap	de	setmana	del	
nou	any	2008	(12	i	13	de	gener)	
tots	tornen	a	la	competició.
	 Finalment,	expressà	un	
agraïment	a	Pep	Simón,	que	va	ser	
qui	ens	cedí	totes	les	fotografies	
corresponents	a	la	presentació	
del	club,	publicades	en	el	passat	
número	de	novembre.

Futbol
Campions d’hivern

Tot	i	que	és	a	final	de	lliga	quan	
interessa	ser	campió,	també	és	
d’agraïr	que	els	al·lots	de	l’equip	
filial	hagin	aconseguit	mantenir-
se	en	el	primer	lloc	de	la	taula	
classificatòria.	Ara	porten	39	
punts,	40	gols	a	favor	i	15	en	
contra.
Això	sí,	varen	tenir	un	mal	regal	
de	Reis,	el	diumenge	dia	6,	amb	la	
derrota	per	2	a	0	dins	el	camp	del	

Joventut	Bunyola,	tercer	classificat	
amb	37	punts.	Un	equip,	el	
bunyolí,	molt	ben	format	i	amb	
jugadors	que,	no	fa	molt,	militaven	
a	la	Tercera	Divisió.	És	el	cas	d’en	
Cabot,	exjugador	del	Binissalem,	
i	qui	aquell	passat	diumenge	
marcava	el	segon	gol.
Després	d’aquest	partit,	en	queden	
dos	per	tancar	la	primera	volta.	
Per	tant,	l’antepenúltim	partit	de	
lliga	dins	Binissalem	(contra	el	
Bunyola)	–tal	i	com	estan	ara	
les	coses–	qui	sap	si	podria	ser	
decissiu	per	decidir	el	campió	de	
Segona	Regional?

Tercera Divisió
Pel	que	al	primer	equip,	les	dues	
darreres	victòries	sumades,	primer	
6	a	3	contra	l’Artà,	i	la	darrera,	0	a	
1	dins	Alcúdia,	estrenant-se	amb	
bon	peu	dins	aquest	2008,	han	
aportat	oxígen	i	tranquilitat	a	la	
plantilla	i	cos	tècnic.
Els	blaus	es	troben	ara	en	un	sisè	
lloc,	així	així	esperançador,	de	
cara	als	objectius	d’aficar-se	en	
posicions	de	lligueta	d’ascens	a	
Segona	B.
Aquest	diumenge	13	de	gener,	el	
pròxim	rival	a	batre	és	l’històric	
Sporting	Maonès.
El	conjunt	menorquí	no	està	
visquent,	precisament,	una	de	les	
seves	millors	temporades,	anant	
situat	en	una	perillosa	15	posició.
Sens	dubte	és	una	altra	bona	
oportunitat	per	al	Binissalem	per	
no	deixar	escapar	cap	dels	tres	
punts.

Tomeu munar, nou 
metge del mallorca
El	binissalemer,	Tomeu	Munar,	és	
des	del	passat	30	de	desembre	
el	nou	metge	del	primer	equip	del	
Mallorca.
Munar,	que	ja	feia	10	anys	que	
treballava	per	al	club	com	a	metge	
del	segon	equip,	començà	la	
seva	etapa	vermellenca	quan	el	
Mallorqueta	encara	militava	a	la	
Segona	A	(1998).	Per	tant,	es	tracta	
de	la	incorporació	a	la	primera	
plantilla	d’un	home	que	coneix	
molt	bé	la	casa.
	 El	debut	del	binissalemer	
no	ha	pogut	ser	millor,	ja	que	el	
seu	primer	partit	en	què	ocupà	
la	banqueta	–després	del	seu	
nomenament	oficial–	va	ser	en	el	
partit	de	tornada	de	Copa	del	Rei	
contra	l’Osasuna,	el	dimecres	2	de	
gener,	a	l’estadi	de	Son	Moix,	on	el	
Mallorca,	en	una	nit	de	pluja,	fred	
i	poc	públic	al	camp,	li	endossava	
un	contundent	4	a	0	al	conjunt	de	
Pamplona.	I	això	que	en	el	partit	
d’anada,	dins	el	Regne de Navarra,	
s’havia	perdut	per	2	a	0.
	 Tomeu	Munar	té	ara	40	
anys,	treballa	amb	el	Grup	de	
Traumatologia	de	la	Clínica	
Juaneda	i	és	Adjunt	del	Servei	
d’Urgència	de	l’Hospital	d’Inca.L’equip	de	Segona	Regional	va	perdre	el	seu	segon	partit	de	lliga	dins	Bunyola.

e s p o r t s
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Ser conseqüent 
“No és gens fàcil, i això ha afavorit la intolerància” 

“No crec que el nom de 
cap dels polítics que ens 
governa passi als annals 

de la història, però... ”

Joana Artigues

Quan	tenia	
17	anys,	vaig	
tenir	un	nòvio	
llucmajorer	que	
deia	que,	el	més	
important	d’una	
persona,	era	que	
fos	conseqüent	
amb	els	seus	

actes.	No	sé	si	perquè	era	més	
gran	que	jo	o	perquè	era	un	
hippy	d’aquells	temps	jo	me’l	
mirava	amb	admiració.	Em	vaig	
enamorar	d’ell	rere	una	màscara	
de	supervivència,	en	un	carnaval	
en	què	reivindicava	la	no	entrada	
a	l’OTAN,	o	alguna	cosa	així,	però	
a	mi	em	va	parèixer	un	heroi	
desfilant	pels	carrers	del	meu	
poble.	En	Tomeu,	que	és	el	nom	
del	meu	exnòvio-adolescent	és	
pare	d’una	criatura,	o	de	dues,	
la	veritat	és	que	li	he	perdut	la	
pista,	però	estic	convençuda	que,	
en	aquests	moments,	ens	uneix	
una	cosa	molt	espaial,	la	manca	
d’espai	educatiu	per	als	nostres	
fills.

Quan vaig venir a viure a 
Binissalem, em vaig trobar amb 
un poble digne d’admiració; 
l’aleshores batle, en Salvador 
Cànoves, tot i les crítiques 
d’alguns bons amics que, estic 
segura, ara enyoren poder fer,	
tenia	un	model	de	poble	dins	el	
cap,	més	proper	al	de	l’estimat	
poeta	Salvador	Espriu”...	nord	
enllà,	on	diuen	que	la	gent	és	
neta	i	noble,	culta,	rica,	lliure,	
desvetllada	i	feliç!...”	que	cap	dels	
qui	li	han	vengut	darrere,	als	qui,	

posaria	la	mà	al	foc,	la	poesia	els	
deixa	indiferents.	I	així	anam,	que	
els	qui	ens	governen	ara	varen	ser	
els	més	o	menys	simpàtics	de	la	
classe,	de	làbia	fàcil	(en	alguns	
casos),	els	qui	no	brillaven	per	
res,	però	feien	gràcia,	els	qui,	fins	
i	tot,	menyspreaven	els	qui	amb	
l’esforç	aspiraven	a	aprendre	
alguna	cosa	dels	antics.	No	vull	
dir	amb	això	que	tots	els	qui	ens	
governen	siguin	així,	sempre	hi	
ha	excepcions,	però	pocs	se’n	
veuen	d’aquells	polítics	amb	
majúscules	les	alabances	dels	
quals	puguin	passar	de	generació	
en	generació.

I	és	que,	com	deia	el	meu	ex,	ser	
conseqüent	no	és	gens	fàcil	i,	a	
més,	això	ha	afavorit	el	creixement	
de	la	intolerància	entre	certs	
sectors.	Ara,	qui	no	està	amb	mi	
està	contra	mi	i,	crec,	pel	que	
m’han	transmès	a	casa	meva,	

que,	entre	el	blanc	i	el	negre,	hi	
ha	molts	de	matisos	i	tots	iguals	
de	respectables.	De	tota	manera,	
cada	vegada	és	més	fàcil	de	veure	
que,	en	un	món	com	el	nostre,	
aquesta	llei	casolana	no	serveix	
per	a	res	i	no	fa	falta	dedicar-
se	a	la	política	per	convertir-se	
en	un	intolerant.	Ara,	qualsevol 
directoret, de qualsevol entitat 
pública o privada, sap com fer-
s’ho per no respectar els drets 
dels altres, com coaccionar 
la voluntat dels subordinats,	
sense	faltar	mai	al	respecte,	és	
clar,	perquè	de	manuals	per	
aprendre	a	dirigir	i	manipular	n’hi	
ha	molts;	i,	amb	qualsevol	curset	
per	correspondència,	i	una	mica	
de	falta	d’escrúpols,	un	es	pot	
convertir	en	un	Einstein	en	la	
matèria.

Bé,	tornem	al	que	anàvem:	no 
crec que el nom de cap dels 
polítics que ens governa passi 
als annals de la història, però 
no estaria gens malament 
que algun d’ells pogués ser 
recordat pels seus convilatans 
com el polític que va fer alguna 
cosa pel bé d’aquesta terra i 
de la seva gent;	no	sé	com	dir-
ho:	ser	conseqüent	amb	el	seu	
càrrec?

o p i n i ó



	 DESEMBRE	2007	<	�2	>		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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Eduardo Rubin

La	presència	
d’alguns	hàbits	
perniciosos	com	
xupar-se	el	dit,	ús	
i	abús	de	“xupa”	
més	de	dos	anys,	
deglució	infantil,	
respiració	bucal,	
o	la	influència	

hereditària	de	certs	defectes	
de	desenvolupament	de	dents	i	
osssos,	són	només	una	part	de	
les	alteracions	funcionals	que	
provoquen	canvis	de	forma	en	els	
maxilars	d’una	boca.

	 És	important	acudir	amb	els	
nins	al	dentista	de	confiança,	a	
partir	dels	4	anys,	de	forma	anual	
per	a	una	revisió	i	per	determinar	
el	seguiment	d’aquest	nin	de	la	
millor	manera	possible,	ja	sigui	
observant	el	seu	creixement	
o	inclús,	amb	la	col·locació	
d’algun	aparell	ortodoncic,	fix	
o	mòbil,	en	una	primera	etapa	
interceptiva	per	ajudar	a	corregir	
els	petits	problemes	o	alteracions	
detectades	i,	fins	i	tot,	guiar	els	
maxilars	per	a	que	creixin	de	
manera	adequada.

	 La	pèrdua	prematura	de	dents	
de	llet	per	càries,	també	provoca	
una	alteració	de	la	posició	de	les	
noves	dents.	El	seu	dentista	li	
indicarà	la	necessitat	de	col·locar	
o	no,	un	mantenidor	d’espai.
	 La	respiració	bucal	produïda	
per	amígdales	inflamades	o	
vegetacions,	inclús	algunes	
alèrgies,	requereix	la	col·laboració	
de	pediatres	i	otorins	per	

subsanar	les	alteracions	que	
afecten	directament	a	la	forma	i	
funcions	de	la	boca.
Algunes	enfermetats	de	la	geniva	
tendeixen	a	moure	o	separar	
dents.	Primer	s’ha	de	curar	i	
tractar	l’enfermetat	per	a	que	es	
col·loquin	aparells	d’ortodòncia.

Cal	resaltar	que,	per	a	un	bon	
diagnòstic,	s’hauran	de	prendre	
uns	registres	de	la	boca,	
juntament	amb	unes	fotografies	
i	radiografies	especials.	Amb	
això,	el	professional	que	ho	tracti	
valorarà	allò	que	sigui	més	eficient	
per	aconseguir	un	tractament	curt,	
econòmic	i	eficaç.

Els	tractaments	dels	nins	i	adults	
són	diferents	ja	que	hi	ha	casos	
que	es	poden	corregir	de	forma	

òptima	i	senzilla	amb	tractaments	
més	curts	gràcies	a	les	noves	
tecnologies	amb	materials	
transparents	i	lleugers	per	a	ús	en	
boca.

Allò	més	important	és	el	
diagnòstic	i	la	planificació.
Els	tractaments	d’ortodòncia	s’han	
popularitzat	més	degut	a	la	major	
divulgació	en	revistes	i	televisió.	
Aquests	darrers	anys,	l’interès	per	
l’estètica	i	la	qualitat	de	vida	ha	
propiciat	que	molts	d’adults	ho	
sol·licitassin,	no	sols	per	als	seus	
fills,	sinó	també	per	a	ells.

Dr. Eduardo Rubin
(President de la Comissió Científica del 

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

eduru@arrakis.es

les maloclusions
“Allò important és el diagnòstic i la planificació”

 “La pèrdua prematura 
de dents de llet per 

càries, també provoca 
una alteració de la 

posició de les noves 
dents”

“La respiració bucal 
produïda per amígdales 
inflamades, requereix 

la col·laboració de 
pediatres per subsanar 

les alteracions”

o p i n i ó
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits
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Al 2008
“La vida encara serà millor”

Miquel A. Barrios

o p i n i ó

Ni	m’agrada	el	PP	
ni	m’entusiasma	
el	PSOE.	Són	dos	
partits	que	tenen	
coses	bones	–va,	
no	sigueu	dolents,	
que	segur	que	les	
tenen–	i	algunes	
dolentes.	Ja	

sabem	que	això	és	com	l’església	
–quin	exemple!–,	que	no	la	fa	
Déu,	sinó	els	homes,	d’aquí	la	
seva	imperfecció.	El	que	més	em	
disgusta	és	quan	intenten	fer-me	
combregar	amb	pardalades	de	
partit,	com	ara	les	darreres	que	
ens	han	fet	arribar	a	ca	nostra:

És	insòlit	veure	publicat	a	l’AambS	
que	ens	augmenten	la	taxa	de	
recollida	selectiva.	Què	hi	farem?	
Però	estareu	d’acord	amb	mi	que	
és	indignant	llegir	–a	la	mateixa	
revista–	l’afirmació	electoralista	
del	Batlle:	“Hem	abaixat	els	costos	
de	la	recollida	selectiva”.	Perfecte!	
I	quan	ens	baixareu	el	rebut?	Ho	
dic	perquè	abaratir	els	costos	no	
és	el	mateix	que	abaratir	els	preus	
als	usuaris.	Proposta:	per què no 
deixem de pagar el lloguer del 
local a on hi ha la policia i ho 
munten a l’Escola graduada? 
Ens estalviaríem milers d’euros 
cada mes.	

Aquest	any	–una	altra	vegada–	no	
m’ha	tocat	la	grossa	de	Nadal.	
L’any	2007	acaba	i	en	comença	
un	que	serà	molt	millor.	No	serà	
millor	perquè	ens	pugin	el	sou	ni	
perquè	ens	donin	més	dies	de	
vacances.	Serà	millor	–això	ho	diu	

el	Batlle	de	Binissalem–	gràcies	
al	Mariano	Rajoy.	No	sé	a	on	
cony	el	faré	jeure	a	Don	Mariano;	
perquè	imagino	que	vindrà	a	casa	
a	fer-me	el	dinar	i	s’aixecarà	quan	
els	nens	plorin	de	nit.	No	ho	heu	
llegit?	Ho	diu	inclús	en	castellà	
–pur	marketing	polític–	“Con	Rajoy	
todo	será	mejor	en	2008”.	Collons!	
i jo que pensava que lo de “Con 
Z de Zapatero” era massa fàcil 
d’inventar...

Potser	serà	Don	Mariano	el	
qui	ens	durà	al	poble	tot	el	
promès	a	la	darrera	campanya	
electoral:	més	metges	per	a	que	
no	siguem	el	poble	de	Mallorca	
a	on	es	passen	més	consultes	
per	facultatiu	i	dia	(55	per	ser	
exactes	contra	les	35,2	que	va	
marcar	l’anterior	President	del	

Govern	Balear),	potser	serà	ell	
qui	ens	durà	més	papereres,	
millor	il·luminació	i	més	neteja	als	
carrers	de	la	Vila,	el	ginecòleg	i	el	
psicòleg	infantil	gratuït	promès,	les	
50	VPO	amb	aposta	pel	lloguer,	
evitarà	el	problema	d’aparcament	
que	tenim,	millorarà	el	servei	de	
benzinera	fora	del	casc	urbà,	ens	
durà	l’escola	nova	promesa...

Un	poble	no	es	guanya	fent	arxius	
audiovisuals	ni	posant	WIFI	que	
arribi	per	tot	–encara	que	la	idea	
és	bona–;	ni	es	guanya	amb	una	
brigada	que	en	tres	dies	tapa	un	
forat.	Tampoc	amb	una	rotonda	ni	
amb	un	pàrking	privat.	El poble 
es guanya a diari fent de la 
sanitat, l’educació i la seguretat 
ciutadana els fonaments del 
bon govern.

Tel. 971 511 709

“És insòlit veure publicat 
que augmenten la taxa 
de recollida selectiva. 
Però indignant llegir 

l’afirmació electoralista 
del Batlle: Hem abaixat 

els costos de la recollida”

“El 2008 serà millor 
–això ho diu el Batlle 

de Binissalem– gràcies 
al Mariano Rajoy. No sé 
a on el faré jeure a Don 
Mariano; perquè imagin 

que vendrà a casa”
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La	infidelitat	
probablement	
més	èpica	que,	
de	tant	en	tant,	
recorden	els	
mallorquins	va	
succeïr	una	
primavera	de	
fa	molts	anys.	

En	descàrrec	del	pecaminós	
marit	convé	dir	que	la	donzella	
companya	d’aventura	era	la	seva	
pròpia	esposa,	que	l’enganyà	
sibil·linament.	Però	val	a	dir,	amb	
clerical	satisfacció,	que	no	empleà	
preservatiu,	ad	maiorem	dei	gloria.	
Deixarem	les	disquisicions	sobre	
l’existència	o	no	d’infidelitat	als	
professionals	de	la	sotana.	Podem	
avançar,	però,	que	la	culpa,	
segons	ells,	segurament	(ai	las!)	la	
tendrà	la	dona.

Independentment	d’aquestes	
rèmores	misògines,	podem	dir	
que	va	ser,	amb	una	expressió	
genuïnament	selvatgina	i	beneïda	
pel	més	famós	caçador	de	
paraules,	una	bona	netejada	de	
trompeta.

Diran	el	que	vulguin,	però	mesos	
més	tard,	fruit	d’aquella	treta,	
nasqué	el	Rei	En	Jaume,	el	
nostre	Rei	En	Jaume.	Els	fulls	del	
calendari	marcaven	el	2n	dia	de	
febrer	de	l’any	1208.	Ara	fa	vuit-
cents	anys.

En	el	Rei	En	Jaume,	que	ens	
guià	i	obrí	camí	fins	a	Mallorca,	
trobam	el	mite	fundacional	dels	
mallorquins.	És	tan	forta	la	seva	

petjada	“figurada	i	pseudo-
real”	que	fins	i	tot	el	seu	cavall	
la	immortalitzà	al	seu	pas	per	
Binissalem	a	la	Pota	del	Rei.

Moltes	són	les	rondalles	que	
de	llavors	ençà	s’han	contat	a	
l’escalfor	de	tantes	xemeneies	
mallorquines.	Amb	llesques	
primes,	sovint.	Així,	amb	rondalles	
que	tenien	per	heroi	el	Rei	En	
Jaume,	amb	altres	rondalles	i	
més	herois,	i	també	amb	sang	i	
suor,	hem	anat	bastint	el	nostre	
imaginari	col·lectiu	i	la	nostra	
consciència.	Les	rondalles	ens	
fan,	però	també,	sobretot,	ens	
retraten.

Aquest	any	en	què	es	commemora	
el	8è	centenari	del	naixement	

del	rei	en	Jaume,	tenim	una	
bona	oportunitat	per	continuar	
transmetent	algunes	de	les	
essències	que	ens	fan	com	
som.	Potser	ni	millors	ni	pitjors,	
segurament	diferents,	però	
sense	cap	dubte,	una	mica	més	
mallorquins.

El	que	som	avui	ho	hem	anat	
construint	els	darrers	vuit-cents	
anys.	I	seguim,	encara	que	alguns	
no	ho	vulguin	i	a	pesar	d’algun	
sotrac	del	que	encara	intentam	
sortir.	Hi	ha	motius	més	que	
suficients	per	a	la	celebració	
col·lectiva.	I	en	podem	estar	ben	
orgullosos.

Pere Daniel Pol i Creus

“El que som avui ho 
hem anat construint els 
darrers vuit-cents anys. 
I seguim, encara que 
alguns no ho vulguin i 
a pesar d’algun sotrac 
del que intentam sortir”

Pere Pol

“La llarga història que 
començà amb una 

trompeta.
Moltes són les rondalles 

que de llavors ençà 
s’han contat a l’escalfor 
de tantes xemeneies”

El rei En Jaume
“800 anys construint l’imaginari col·lectiu”

o p i n i ó
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Quins barruts!
“... Després de llegir el full informatiu del PP”

En	bon	mallorquí	
deim	d’una	
persona	que	
és	un	barrut	
quan	mostra	
actituds	de	
desvergonyiment,	
d’insolència,	
de	poca	

consideració	cap	a	l’altra	gent.
	 Això	em	ve	al	cap	després	de	
llegir	el	full	informatiu	que	el	PP	
ens	ha	fet	arribar	aquestes	festes.		
	 Res	a	dir	que	un	partit	polític	
elabori	aquest	tipus	de	publicació	
per	intentar	fer	conèixer	la	seva	
tasca	o	criticar	els	altres	partits.	
Però	jo	crec	que	ho	ha	de	fer	amb	
arguments	i	sense	mal	considerar	
la	intel·ligència	dels	lectors.

En	aquest	full	informatiu	del	PP	
(el	número	8),	hi	ha	una	secció	
titulada	“primeres	passes	/	
primeres	solucions”.	Quasi	s’han	
enredat	més	que	un	nadó,	a	fer	
les	primeres	passes.	Si	després	
de	més	de	sis	mesos	de	govern,	
aquests	són	els	èxits	que	es	
poden	apuntar,	s’evidencia	la	seva	
migradesa:	una	bona	part	són	
actuacions	que	va	iniciar	l’anterior	
equip	de	govern	municipal;	una	
altra	part,	iniciativa	dels	altres	
partits	de	l’ajuntament;	altres,	
pura	entelèquia	(aturada	del	
creixement	urbanístic:	fa	gràcia	
que	ho	diguin);	altres,	purament	
decoratives	(creació	regidoria	
específica	per	a	associacions),	
i	altres,	la	veritat	és	que	essent	
regidor	no	n’estava	assabentat	
(signatura	d’un	conveni	amb	

l’Ajuntament	de	Palma,	presa	de	
mesures	per	disminuir	el	deute	
municipal).	Què	queda	després	de	
fer	aquesta	porgada?	Ben	poca	
cosa.	I	sembla	que	volen	donar	a	
entendre	que	amb	aquest	ritme	
assoliran	els	170	compromisos	del	
seu	programa	electoral.

En	una	altra	secció	(“problemes	a	
resoldre”),	diuen	que	un	d’aquests	
problemes	és	la	poca	col·laboració	
d’alguns	polítics	locals.	Diuen	
que	alguns	“perden”	el	temps	
per	Palma	(potser	en	Jeroni	
recorda	quan	ell	també	tenia	un	
lloc	de	feina	(?)	a	Palma	l’anterior	
legislatura)	i	que	no	“dediquen	ni	

un	minut	a	Binissalem”.	És	una	
clara	hipèrbole,	naturalment,	però	
palesa	la	seva	mala	bava:	hi	ha	
regidors	de	l’equip	de	govern	
que	passen	menys	temps	per	
l’Ajuntament	i	fan	menys	feina	
que	la	majoria	de	membres	de	
l’oposició.	I	crec	que	això	és	de	
domini	públic.
Ah!	I	consideren	evident	que	el	
poble	està	més	net.	Vosaltres,	l’hi	
veis?

i el pSm? 
Seguim	fent	la	nostra	feina	
constructiva	des	de	l’oposició.	
Presentant	propostes,	fent	
aportacions	quan	se’ns	demana	
(p.	ex.,	en	les	ordenances	
municipals	o	en	la	creació	del	
Consell	Escolar	Municipal),	
assistint	a	les	reunions	dels	
òrgans	de	què	som	membres	(i	
també	a	alguns	de	què	no	ho	
som).	Fent	camí,	per	Binissalem.	
Que	tengueu	un	bon	any	2008.

Bartomeu Abrines

El PP diu que alguns 
polítics locals “perden” 
el temps per Palma i no 
“dediquen ni un minut 
a Binissalem; (potser 

en Jeroni recorda quan 
ell també tenia un lloc 
de feina (?) a Palma 

l’anterior legislatura)”

o p i n i ó



	 DESEMBRE	2007	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Ja	hem	passat	
Nadal,	hem	
menjat	torrons	
i	esper	que	els	
Reis	us	hagin	
duit	molts	de	
regals.	Primer	de	
tot,	vull	desitjar-
vos	un	any	2008	

ple	de	satisfaccions	i	que	els	
vostres	desitjos	es	facin	realitat,	
i	si	no	tots,	com	a	mínim	el	més	
important:	que	hi	hagi	salut.	
	 Pareix	ser	que	enguany	
pinta	bé	en	alguns	aspectes.	
Segons	paraules	de	la	Consellera	
d’Educació	i	Cultura,	s’iniciaran	
les	obres	de	la	nova	escola,	
tan	necessària	per	al	nostre	
poble	des	de	fa	ja	massa	temps.	
També	sembla	que	es	farà	un	
desviament	a	l’autopista	i	una	
rotonda	a	Lloseta,	que	desviarà	el	
trànsit	rodat	i	que,	per	tant,	farà	
innecessari	el	pas	de	camions	de	
la	cimentera	i	dels	vehicles	dels	
veïnats	d’aquest	municipi.	

D’altra	banda,	era	el	28	de	
desembre	quan	arribava	a	
les	meves	mans	uns	fulls	
propagandístics	del	partit	polític	
que	ostenta	la	responsabilitat	
de	governar	Binissalem.	En	
principi	em	pensava	que	era	
una	innocentada,	però	després	
de	les	primeres	línies	em	vaig	
adonar	què	no.	Unes	afirmacions	
moltes	vegades	en	forma	de	
desqualificacions	que	no	són	
pròpies	ni	de	les	dates,	ni	d’un	
batle	ni	molt	manco	corresponen	a	
la	realitat.	 	
Actuacions	que	s’ha	fet	pròpies	el	
Partit	Popular	de	Binissalem	quan	
han	estat	fruit	de	les	propostes	
i	de	la	feina	feta	per	part	dels	
partits	que	actualment	estam	
a	l’oposició:	les	millores	del	
cementeri	nou	i	vell,	la	construcció	
de	la	rotonda	de	l’entrada	del	
poble,	la	finalització	de	l’obra	de	
l’institut,	etc.,	foren	dissenyades,	
aprovades	i	parcialment	o	
totalment	executades	per	l’anterior	
equip	de	govern.	La	tramitació	
de	l’inici	de	les	obres	de	la	nova	
Escola	de	Primària	a	Binissalem,	
la	posada	en	funcionament	de	les	

pistes	de	tennis,	la	creació	d’una	
marca	pròpia	per	promocionar	
els	comerços	i	empreses	de	
Binissalem,	l’acord	per	treure	
les	antenes	de	telefonia	mòbil	
del	casc	urbà,	l’obertura	de	
l’Ajuntament	els	horabaixes…	
s’han	pogut	dur	endavant	gràcies	
al	consens	entre	les	diferents	
forces	municipals	(govern	i	
oposició).	Un	consens	que	el	
senyor	batle	s’atreveix	a	negar.	
Això	que	diu,	personalment,	que	
l’oposició	diu	“no”	per	anar	contra	
l’equip	de	govern,	és	totalment	
fals;	si	hagués	estat	així	haguessin	
estalviat	paper,	els	hagués	bastat	
amb	una	quartilla.	En	aquesta	
mateixa	revista	s’insinua	que	
l’arc	polític	municipal	està	dividit	
en	dos	grans	blocs,	el	partit	de	
dretes	del	batle	i	els	d’esquerres.	
S’oblida	que	Unió	Mallorquina	no	
pertany	a	cap	d’aquests.	És	l’únic	

partit	que	representa	el	centre,	un	
lloc	que	ells	fa	molts	d’anys	que	
estan	cercant	i	encara	ara	no	han	
trobat.		
Unió	Mallorquina	de	Binissalem	
s’ha	ofert	i	ha	col·laborat	en	totes	
aquelles	propostes	i	actuacions	
que	beneficien	el	nostre	poble,	
i	així	continuarem	fent-ho.	Un	
cas	seria	que	la	subvenció	de	
la	construcció	de	les	pistes	de	
tennis	perillava	perquè	no	s’havien	
presentat	les	certificacions	d’obra	
a	l’INESTUR,	i	personalment	vaig	
posar-ho	en	coneixement	del	
batle	perquè	esmenàs	aquesta	
situació	i	el	poble	no	se’n	ves	
perjudicat.
Sí	estam	d’acord	amb	una	cosa.	
A	una	de	les	pàgines	parla	
de	la	discriminació	soferta	a	

Mallorca	per	part	del	govern	
central,	il·lustrant	que	la	nostra	
comunitat	està	a	la	cua	d’inversió	
per	habitant	i	que	les	pensions	
de	jubilació	són	unes	de	les	
més	baixes	de	l’Estat	Espanyol.	
Aquest	és	un	fet	que	no	es	limita	
a	aquests	darrers	quatre	anys.	
Aquesta	situació	ja	es	donava,	i	
fins	i	tot	més	accentuada,	quan	
el	seu	partit	governà	els	vuit	
anys	anteriors.	És	per	això	que	
és	ben	necessari	que	hi	hagi	
una	força	que	representi	a	tots	
els	mallorquins	a	Madrid,	i	que	
no	estiguin	a	les	ordres	de	cap	
partit	estatal,	que	únicament	
es	preocupen	de	nosaltres	
per	demanar-nos	el	vot	quan	
s’acosten	unes	eleccions.	Quant	
a	l’afirmació	que	l’Ajuntament	
es	troba	en	una	greu	situació	
econòmica,	Unió	Mallorquina	
ha	demanat	a	l’actual	equip	de	

govern	que	presentàs	un	pla	de	
sanejament,	un	pla	de	viabilitat	i	
una	memòria	de	l’estat	actual	dels	
comptes	de	la	corporació	i	encara	
ara	és	hora	que	ens	el	faciliti.	
Mentre,	l’Ajuntament	de	
Binissalem	està	endeutat	en	un	
milió	i	mig	d’euros	més	que	no	
estava	fa	sis	mesos.	Si	això	és	
sanejar…	No	serà	que	només	
cerquen	excuses	per	justificar	la	
seva	ineficàcia?	Servirà	aquest	
nou	préstec	per	pagar	les	factures	
pendents?	Quin	criteri	se	seguirà	
per	afrontar	aquestes	despeses?	
Esperem	que	aquestes	respostes	
arribin	en	aquest	nou	any	carregat	
de	bones	intencions	i	millors	
desitjos	per	a	tothom.

Molts	d’Anys!

Víctor Martí

“Això que diu el batle, 
que l’oposició diu “no” 
per anar contra l’equip 
de govern, és totalment 

fals”

“L’Ajuntament està 
endeutat en un milió i 

mig d’euros més que no 
estava fa sis mesos. 
Si això és sanejar…”

o p i n i ó
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Miquel Nadal

“He d’expressar el meu 
rebuig a la publicació 

del Partit Popular“

Desig el millor per a tots
“Aquest és el principal motiu d’aquest escrit” 

Altra	vegada	
escric	l’article	per	
a	la	revista	“Arròs	
amb	Salseta”,	no	
vull	perdre	aquest	
costum,	al	manco	
uns	quants	mesos	
a	l’any.
	

El	motiu	pel	qual	vaig		deixar	
d’escriure	amb	regularitat	fou	
que	em	semblava	que	els	lectors	
tenien	un	empatx	de	cartes	i	
missatges	polítics.		Si	recordau,	
aquesta	forma	de	comunicar	
s’inicià	quan	vaig	accedir	a	la	
batlia	l’any	2001,	i	després	s’hi	
sumaren,	a	poc	a	poc,	les	altres	
forces	polítiques.		
	 És	possible	que	fos	un	error	
no	exposar	les	coses	de	l’equip	
de	govern	socialista	i,	sobretot,	no	
contestar	a	algunes	coses	que	es	
deien.
	 El	motiu	principal	d’aquest	
escrit	és	expressar	el	desig	dels	
socialistes	perquè	aquest	2008		
sigui	el	millor	possible	per	a	tota	la	
ciutadania,	tant	en	el	pla	personal	
com	també	en	el	col·lectiu	de	la	
nostra	comunitat	binissalemera.
	 A	la	vegada,	vull	mostrar	
la	meva	satisfacció	perquè	
s’ha	demostrat	la	força	de	
l’associacionisme	del	nostre	
poble,	de	la	participació	i	de	la	
feina	feta	amb	gratuïtat	i	il·lusió.
És	ben	cert	que	els	fonaments	de	
l’estructura	social	binissalemera	
són	molt	forts	i	és	reconfortant	
per	a	tots	els	que	hem	fet	feina	
–que	són	molts–	per	aconseguir-
ho,	comprovar	com	tot	tipus	

d’associacions	i	particulars	s’han	
bolcat	una	vegada	més	en	les	
nostres	festes	nadalenques.		
	 Moltes	gràcies	a	tots	per	
l’extraordinària	feina	feta,	és	el	
que	esperava	i	desig	que	el	mateix	
esperit	de	col·laboració	sempre	és	
mantengui	viu.	
	 Per	altra	banda,	he	d’expressar	
–no	puc	travelar	amb	la	mateixa	
pedra–	el	meu	rebuig	a	la	

publicació	que	el	Partit	Popular	va	
repartir	durant	les	festes	de	Nadal.	
Alguns	del	seus	continguts	no	són	
apropiats,	precisament	en	els	dies	
que	interioritzam	els	bons	desitjos	
de	pau,	veritat	i	d’amor	per	la	
vida	quotidiana.	Però	encara	es	
més	greu	si	consideram	que	
algunes	de	les	seves	opinions-
informacions	són	partidàries,	a	
més	no	poder,	i	fins	i	tot	ofensives.	
Vull	recordar	que	a	l’anterior	
mandat	també	hi	havia	regidors	
que	treballaven	a	Palma	(al	
govern)	i	ningú	va	posar	en	dubte	

que	feien	feina	i	que	dedicaven	
temps	al	seu	Poble.	És	mentida	i	
ofensiu	pels	regidors	de	l’oposició	
que	es	digui	que	“alguns	perdin	
molt	de	temps	per	Palma”.	És	
mentida	que	a	l’Ajuntament	es	
practiqui	“el	no	perquè	no”;	és	
mentida	que	es	facin	burles	i	
desqualificacions;	és	mentida	
i	una	contradicció	patètica	
assegurar	que	un	regidor	“només”	
pensi	en	penjar-se	medalles,	quan	
el	seu	imprès	i	“l’Ajuntam”	és	una	
escaparata	de	condecoracions.	
	 Us	puc	assegurar	que	“ho	
farem	mirar”,	com	ens	recomanen.	
El	Debat	anual	sobre	la	situació	
del	poble	serà	una	bona	ocasió	
per	comparar	les	feines	que	
fan	uns	i	que	feien	els	altres	a	
“Palma”,	i	sobretot,	per	esbrinar	
el	motiu	pel	qual	Binissalem	va	
perdent	qualitat	en	els	serveis	
socials,	culturals,	juvenils	i	
educatius.	El	debat	serà	també	
una	oportunitat	per	comprovar	
que	el	tarannà	de	l’Ajuntament	ha	
canviat	en	negatiu,	i	molt,	en	el	
que	es	refereix	a	l’esperit	humil,	
conciliador,	d’escoltar	i	respectar,		
que	han	de	tenir	els	servidors	
públics.	És	ben	necessari	que	
“ens	ho	facem	mirar”,	perquè	
tots,	els	tretze	regidors	en	som	
responsables.

Miquel Nadal

o p i n i ó
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Hem fet Nadal entre tots
“El 2008 serà un any de reptes i molta feina”

Jeroni Salom

Benvolgudes	
lectores	i	lectors,

Ja	hem	tornat	a	
passar	fulla	del	
calendari	i	de	
la	nostra	vida.	
Un	any	més	per	
endavant,	un	

any	més	a	la	vida	de	cadascú	
de	vosaltres	que	ha	de	servir	per	
donar	una	altra	passa	dins	la	
nostra	existència,	amb	la	nostra	
família	i	amistats,	amb	tot	el	que	
ens	envolta.	

Haurem	de	fer	camí	dins	aquest	
just	estrenat	2008	i	salvar	els	
entrebancs	que	hi	haurà,	però	
no	tingueu	cap	dubte	que,	amb	
el	sacrifici	i	ganes	de	viure	i	
amb	l’ajut	de	qui	estat	a	prop	de	
vosaltres,	els	dies	del	calendari	
aniran	passant	i	gaudirem	un	any	
més	d’això	tan	hermós	que	és	la	
vida.	

Vull	aprofitar	el	canal	de	
comunicació	que	em	serveix	
aquesta	revista	per	agraïr,	molt	
especialment,	la	predisposició	i	
col·laboració	de	moltes	persones	
que	han	fet	possible	que	les	
activitats	d’aquestes	festes	s’hagin	
pogut	dur	a	terme.	La	llista	de	
persones	i	associacions	és	llarga	
i	no	cabria	dins	aquesta	pàgina	
nomenar-los	un	a	un.

Em	falten	paraules	i	gestos	
per	resaltar	aquesta	ajuda.	Els	
medis	materials	i	humans	dels	
que	disposa	l’Ajuntament	no	són	

suficients	per	a	engegar	totes	les	
activitats	en	les	que	ha	participat	
el	poble	sencer;	actes	dirigits	
sobretot	als	més	petits	i	jovenets,	
que	han	gaudit,	plenament,	
d’aquestes	festes.	Veure’ls	
somriure	i	observar	amb	atenció	el	
que	passava	per	tot	arreu	també	
m’omplia	a	mi	de	satisfacció,	i	ho	
vull	traslladar	a	tots	els	que	ho	
han	fet	possible.

Com	a	Batle	de	Binissalem,	sé	
que	2008	serà	un	any	de	reptes,	
de	molta	feina	per	fer,	de	treure	
projectes	endavant,	de	satisfer	
necessitats,	de	problemes	de	tota	
la	nostra	comunitat	per	resoldre,	
però	també	sé	que	amb	l’ajuda	de	
tots	els	podrem	treure	endavant.
	 Cal	que	ens	hi	impliquem	tots,	
la	convivència	és	de	vegades	
difícil	i	són	molts	els	deures	i	

obligacions	que	hem	de	respectar:	
el	respecte	al	pròxim,	al	medi	
ambient,	als	nostres	valors	socials	
i	educatius,	la	solidaritat	entre	
persones	i	pobles,	etc.
	 No	dubteu	que,	si	pogués,	
acabaria	amb	moltes	injustícies	
i	problemes	que	són	presents	
entre	nosaltres	però	heu	de	tenir	
per	segur	que	l’equip	de	gent	que	
fa	feina	amb	jo	hi	posarà	tota	la	

il·lusió	i	ganes;	tenc	ben	clar	quina	
és	la	meva	tasca	com	a	Batle;	
sovint	ens	equivocarem,	però	no	
ens	abandonaran	les	ganes	de	
tornar	a	fer	una	passa	endavant.
	 Esperant	que	la	salut	
acompanyi	cada	un	dels	veïnats	
de	Binissalem,	em	pos	altra	
vegada	a	la	vostra	disposició.	

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem	

“Vull agraïr la 
predisposició i 

col·laboració de moltes 
persones que han fet 
possible les activitats 

d’aquestes festes”

“No dubteu que, si 
pogués, acabaria 

amb moltes injustícies 
i problemes que 

són presents entre 
nosaltres”

o p i n i ó
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· Instal·lacions elèctriques
· Subterrànies
· Manteniment
· Canvis de tensió
· Instal·lacions domèstiques 
· Instal·lacions industrials
· Telecomunicacions

Llorenç Rosselló Bestard

ElEcTricisTa



El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	na	...

Marina Vallès

Ha sortit a una de les fotos del Cap d’Any

És dona, i rossa

Té entre 37 i 42 anys

El seu nom comença per ... L

Té quatre germans

salut:	No	et	vendria	malament	un	
poc	d’exercici.	Posa-t’hi	aviat.
amor:	Ja	comences	a	estar	un	poc	
cansat	de	la	teva	parella.	Diga-li.
petit	consell:	Realitza	activitats	
que	et	diverteixin.	Seràs	feliç.

salut:	Abusar	per	les	festes	de	
Nadal	passa	factura.
amor:	Si	no	vols	discutir	amb	la	
parella,	controla	el	teu	geni.
petit	consell:	No	estimis	els	
doblers	ni	+	ni	-	del	que	valen.

salut:	No	t’oblidis	de	les	classes	
de	natació,	reforçaran	l’esquena.
amor:	Et	trobaràs	més	alegre	i	
atent	per	a	la	teva	parella.
petit	consell:	Ordena	els	teus	
pensaments	per	errar-te.

salut:	La	vida	et	fa	anar	escapat.	
Apunta’t	a	classes	de	relaxament.
amor:	Treu	el	teu	esperit	de	
conqueridor	que	tens.	Triomfaràs!
petit	consell:	La	veritat	és	el	més	
valuós	que	tenim.	Practica-la!

salut:	Cuida’t	de	no	agafar	pes	de	
més.	Guarda	la	bona	línia.
amor:	Valora	bé	amb	qui	estàs	i	
mai	ho	perdràs.
petit	consell:	Comprova	el	camí	
abans	de	sortir	a	caminar.

salut:	No	mengis	fins	a	rebentar.	
Baldament	el	cos	t’ho	demani.
amor:	No	contradiguis	a	la	
costella.	Ella	sol	tenir	raó	sempre.
petit	consell:	En	començar	el	dia	
repeteix:	avui	és	el	meu	millor	dia.

salut:	S’ha	acabat	de	fer	esforços.	
Agafa	la	vida	amb	tranquil·litat.
amor:	Sentiràs	la	necessitat	
d’augmentar	la	família.
petit	consell:	Tu	tot	sol	trobaràs	el	
camí	que	has	de	seguir.

salut:	No	descuidis	els	peus	
perquè	són	els	fonaments	del	cos.
amor:	Arma’t	de	valor	i	pren	tu	la	
iniciativa.	
petit	consell:	El	luxe	és	una	
necessitat	quan	acaba	la	necessitat.

salut:	Mataràs	la	tristor	si	li	dones	
un	poc	d’alegria.
amor:	Fa	estona	una	persona	et	ve	
a	darrera	i	no	te	n’has	temut	gens.
petit	consell:	Empra	el	que	has	
après	per	al	bé	dels	altres.

salut:	Tens	tots	els	ossos	que	et	
fan	mal.	Pren	vitamines	i	curaràs.
amor:	No	alcis	la	veu	a	la	parella.	
De	moment	no	et	convé.
petit	consell:	Treballa	sempre	amb	
fermesa	i	seràs	recompensat.

salut:	A	les	menjades	no	deixis	de	
posar	all.	És	bo	per	la	circulació.
amor:	Aquest	Nadal	porta’t	bé	
amb	la	teva	estimada.
petit	consell:	Utilitza	la	saviesa	que	
els	errors	i	encerts	t’han	donat.

	

salut:	Una	copeta	de	vi	en	cada	
menjada	està	bé	i	no	et	farà	mal.
amor:	Si	has	de	rompre	la	relació,	
fes-ho	d’una	manera	honesta.
petit	consell:	No	siguis	tant	
selectiu.	Així	i	tot	pot	fallar.

o c i

A qui endevini el personatge misteriós d’aquest mes, se li farà entrega d’un exemplar del llibre “Botigues de Palma” 
i un calendari de taula. Comunicà la resposta a: Estudi Joan Rosselló. C/ Antoni Torrandell, 17. Binissalem



Identificacions Un loco	estava	enfilat	a	un	arbre,	cantant	i	cridant.	

Amb	això	que	passa	una	patrulla	policial	i	un	agent	li	diu:

–	Ala	venga!,	ja	estàs	baixant	d’aquí	tot	d’una!Aquell,	obeeix	l’ordre	i	es	planta	a	davant	ell.	
El	policia,	procedint	a	la	seva	identificació,	li	demana:

–	Mem,	digues,	qui	ets	tu?–	Pardal,	es	qui	estava	enfilat	damunt	s’arbre!	–respon.

Unes messions amb el dimoni

El	dimoni	digué	a	un	home	que	ho	endevinava	tot,	i	l’home,	volent	

comprovar	que	era	cert,	li	jugà	messions	que	no	endevinaria	una	cosa.

El	dimoni	acceptà	l’aposta.

L’home	va	portar	una	cadira	amb	mil	forats,	s’hi	va	asseure	i	va	amollar	

un	pet.	I	tot	seguit	li	demanà.	

–	Ala!	diga’m	per	quin	forat	ha	sortit.

El	dimoni,	ensuma	que	t’ensuma,	al	cap	d’uns	moments	respon:

–	Per	aquest	–indicant	un	dels	forats	de	la	cadira.

Però	aquell	diu:	

–	No.	Per	aquest	–mentre	li	mostrava	es	cul	i	s’apuntava	amb	so	dit.

...	I	així	va	perdre	unes	messions	el	dimoni.

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

Va de



Arribà el 2008!

El xampany i els 12 raïms, indispensables.

Besades i desitjos per al nou any!

Una vegada entrat el 2008, les recepcions d’aquell 
milenar de persones reunides a la plaça eren molt 
diverses. 
N’hi havia que el rebien amb dolces besades; 
d’altres que semblaven contemplar, tendrament, 
aquelles besades; i n’hi havia que, tot plens 
d’il·lusions, alçaven el cap al cel com qui demanar 
veure complerts tots els seus desitjos. L’espectacle 
de focs artificials posava el punt de lluminositat 
vistosa a l’arribada del nou any (foto inferior).

N i t  d e  C a p  d ’ A n y



Per a alguns era una de les primeres Nits de Cap d’Any a la plaça

Les cares d’alegria ho diuen tot. Abrics i bufandes són bons companys.

Aquesta nit se sap qui és el grup de cadascú.

N i t  d e  C a p  d ’ A n y



La música que no falti.

Expressions d’alegria i somriures.

Molta gent lluïa els típics collars de festa.

N i t  d e  C a p  d ’ A n y



Els pares s’ho passaren igual de bé que els al·lots (o més).

La infància també celebrà l’arribada 
del 2008 a la plaça de l’Església.
Quina neu més guay!

N i t  d e  C a p  d ’ A n y



L’Estrella que sempre guia als Reis.

Reis Màgics 2008!

Carrosses guapes!

Reis Màgics d’Orient

La cavalcada de Reis d’enguany va estar marcada 
per un canvi de recorregut. I no per cap motiu en 
especial, simplement per variar un poc respecte 
dels darrers anys.
Així, les tres carrosses de ses Majestats i de les 
juguetes arribaven a la Plaça de l’Església baixant 
pel carrer General Moranta, passant pel Passeig 
des Born i fent les dues corresponents voltes a la 
plaça per tal que cada carrossa quedàs col·locada 
d’acord amb la posterior entrega de regals.

R e i s  M à g i c s  d ’ O r i e n t



L’Ofrena al Bon Jesús.

Tots, petits i grans, volen una foto amb el Reis.

Els pages de ses Majestats.

Quina sort poder agafar un caramel de la mà del Rei!

R e i s  M à g i c s  d ’ O r i e n t



A l’espera que diguin el meu nom! Quan em tocarà a mi?

... Regals, regals i regals!

A més d’un regal, una besada reial!

La Nit de Reis és, sobretot, una nit de molta emoció!

No esperam a arribar a ca nostra per obrir el regal!

R e i s  M à g i c s  d ’ O r i e n t



Feis lloc, que estrenam bicicleta!

La vaca del Betlem va fer molta bonda. I les dues someres, mare i filla, guardaven s’altra part.

Les cares dels infants, tot un poema!
Però les d’algunes mares, també.

R e i s  M à g i c s  d ’ O r i e n t


