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“Si plou per Sant 
Canut, de tres 

mesos no veuràs 
eixut”

Gener
’08

Polèmica amb l’Escola de Música...

Giovanni Lonardo, fabricant d’arpes

Sant Antoni 2008: Foguerons i Beneïdes



Finals de la dècada dels anys cinquanta. Quatre al·lotes binissalemeres al costat 
d’una font d’Inca: Francisca Pons, Joana Torrens, Anita Aloy i Francisca Torrens.
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JAUME	POL	

“Jimmy”
Números

E
l	Partit	Popular	està	fent	números	i	sembla	que	no	li	
quadren.	Es	necessiten	més	doblers.
Al	manco	això	és	el	que	ha	fet	saber,	en	repetides	
ocasions,	d’ençà	que	és	al	govern	municipal.

Les	queixes	dels	professors	de	l’Escola	de	Música	
també	són	qüestió	de	números,	de	doblers.	En	definitiva,	que	
feia	dos	mesos	que	no	cobraven	les	seves	hores	i	per	això	es	
presentaren	al	ple,	el	dilluns	dia	21	de	gener.

S’entendria	que	s’hagués	hagut	d’arribar	a	aquest	punt	si	no	hi	
hagués	doblers,	però	molts	no	acaben	de	creure	que	sigui	així	
després	de	veure	com,	el	passat	Nadal,	totes	les	cases	del	poble	
rebien	un	calendari,	de	grandíssima	qualitat,	totalment	de	franc,	i	el	
qual	ha	d’haver	costat	una	vertadera	pasta	a	les	arques	municipals.
Hauria	de	recordar	l’equip	de	govern	que,	de	calendaris,	està	ple	
de	comerços	i	entitats	que	cada	any	n’editen.	Per	tant,	no	era	tan	
necessari	que	l’Ajuntament	les	s’hagués	de	gastar	per	aquí.

Tant	des	de	l’oposició	com	del	carrer	mateix,	ja	s’està	recordant	un	
tòpic	–per	desgràcia,	molt	conegut	en	política–	que	diu	que:	“de	
doblers,	en	tenen	pel	que	volen”.

e d i t o r i a l

Divorci Exprés
S’ha	arribat	a	la	conclusió
que	la	gent	d’avui	en	dia,
no	les	fa	gens	d’alegria
mantenir	una	relació.

Per	això	arriba	un	moment
que	la	situació	ha	d’explotar,

i	així	tot	s’ha	d’acabar
amb	separació	permanent.

Més	d’un	jutge	està	content
i	ses	mans	se	sol	fregar,

perquè	això	li	augmentarà
sa	seva	compte	corrent.

El	Divorci	Exprés	és	actual
parelles,	pensau-ho	bé,
mirau	quin	panorama	ve

seguiu	fadrins,	que	no	fa	mal.
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SuccessosLA	NOSTRA	
poblAció	

gENEr
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06-01-08.	roben una cartera	de	
dins	l’entrada	d’un	domicili	del	
carrer	des	Pou	Bo.
La	porta	estava	oberta	i	la	madona	
es	disposava	a	sortir,	quan	s’adonà	
que	havia	desapareguda.

08-01-08.	roben una botella de 
butà,	maquinària	i	eines	diverses	
de	dins	una	cotxeria	del	carrer	
Can	Julià.

09-01-08.	Denuncien la mort 
d’una dona major	a	causa	dels	
cops	que	patí	després	que	un	
cotxe,	que	es	disposava	a	sortir	de	
l’aparcament,	la	tomàs	en	terra.

09-01-08.	roben una gran 
quantitat de cablejat elèctric	i	
eines	diverses	en	unes	obres	del	
carrer	Camilo	José	Cela.	També	hi	
causen	desperfectes.

10-01-08.	Denúncien retxades	
produïdes	en	els	laterals	d’un	
cotxe	estacionat	al	carrer	Porteta.

12-01-08.	recuperen un cotxe	
que	havia	estat	sustret	a	Palma	feia	
uns	dies.	El	vehicle	aparegué	en	el	
camí	des	Botadors.

15-01-08.	Violència de gènere.	
Detenen	a	un	home	per	maltractar	
a	la	seva	dona.	Segons	pogué	

averiguar	la	Policia,	no	era	la	
primera	vegada	que	es	produïen	
agressions.	Els	veïnats	foren	els	
qui	donaren	l’avís	després	de	
sentir	crits	procedents	del	domicili.

22-01-08.	Apareixen nombroses 
pintades	a	les	façanes	d’un	bloc	
de	pisos	ubicat	entre	els	carrers	
Llorenç	Villalonga	i	Avinguda	
Antoni	Morey.

23-01-08.	robatori amb força	
en	una	ferreria	del	carrer	
Conquistador.	Els	lladres	
s’emporten	eines	per	valor	de	
1.600	euros.

25-01-08.	Agents	de	la	Policia	
Local	localitzen a dues al·lotes,	
menors	d’edat,	pel	camí	de	Pedàs,	
en	horari	escolar.
Una	de	les	menors	és	del	poble.	
La	de	foravila	va	ser	traslladada	al	
Centre	de	Sant	Jeroni	de	Muro	–on	
s’acullen	persones	amb	problemes	
de	desemparament–.	Segons	ha	
pogut	saber	la	Policia,	la	menor,	de	
15	anys	d’edat,	ja	s’havia	escapat	
vàries	vegades	de	ca	seva.

12-01-08.	Una motocicleta 
colisiona	contra	la	part	posterior	
d’una	furgoneta	mentre	els	dos	
vehicles	circulaven	pel	camí	de	
Biniali.	El	motorista	resultà	ferit.

El	pas	de	maquinària	
pesant	i	les	pluges	

caigudes	dies	enrere,	
provocaren	que	la	paret	

d’una	finca	del	carrer	
Escola	Graduada	cedís	i	

s’esbucàs.

Naixements
Damià	González	Bestard	(02-01-08)
Mariona	Lancharro	Mesquida	
(03-01-08)
Mar	Moncada	Ribas	(03-01-08)
William	Harvey	(04-01-08)
Xavier	Obrador	Martínez	(05-01-08)
Xavier	Servera	Escandell	(05-01-08)
Caterina	Barberà	Borràs	(08-01-08)
Alejandro	Horrach	Sánchez	(11-01-08)
Ferran	González	Pibernat	(17-01-08)
Pep	Munar	Rosselló	(21-01-08)

Noces
Eduardo	Pérez	Mochón	i	
Carla	Maria	Carabetti		(11-01-08)
Youcef	Sauoli	i	Natividad	Pulet	
Rodríguez	(18-01-08)

Defuncions
Francisca	Vidal	Lladó	(09-01-08)
Catalina	Llompart	Ferragut	(10-01-08)
Mateu	Pons	Vicens	(15-01-08)
Catalina	Isern	Garcia	(16-01-08)

Dades	extretes	del	Registre	Municipal	
de	l’Ajuntament	de	Binissalem	el	
dimarts	dia	29	de	gener	de	2008.	



control Urbanístic
L’Àrea	d’Urbanisme	està	treballant	
en	la	millora	del	control	d’obres	
que	s’estan	executant	al	poble.
	 Segons	apunta	el	regidor,	José	
Fernández,	el	gran	creixement	
experimentat	aquests	darrers	
anys	ha	portat	a	una	situació	
quasi	caòtica.

Nou cartell indicador d’obres
Per	tal	de	posar-hi	remei,	un	
dels	punts	tractats	per	millorar	el	
control	urbanístic	és	el	disseny	
del	nou	cartell	d’obres,	imprès	
sobre	un	material	resistent	a	la	
pluja,	i	el	qual	serà	de	caràcter	
obligatori	per	a	tota	activitat	de	
construcció	o	reforma	on	hi	han	
de	figurar	l’expedient,	el	promotor,	
el	constructor,	etc.
	 Fernández	afirma	que,	ara	
mateix,	pràcticament	cap	obra	
compta	amb	aquest	tipus	
d’indicador,	el	qual	–remarca–	és	
exigit	per	la	Llei	de	Disciplina	
Urbanística.
	 En	un	termini	de	4	o	5	mesos,	
totes	les	obres	del	poble	hauran	
de	tenir	exposada	aquesta	
informació.	De	fet,	les	llicències	
d’aquest	mes	de	gener	de	2008	ja	
es	donen	juntament	amb	el	cartell.
	 El	regidor	vol	deixar	clar	que	

no	es	tracta	de	perseguir	a	ningú,	
simplement	de	dur	un	major	
control	i	complir	amb	la	normativa.

programa informàtic
Un	altre	aspecte	amb	el	que	
també	s’ha	treballat	és	amb	la	
incorporació,	des	del	passat	1	
de	gener,	d’un	nou	programa	
informàtic	de	seguiment	d’obres,	
ja	utilitzat	per	altres	ajuntaments	
i	el	qual	ha	estat	adquirit	a	través	
del	Consorci	d’Informàtica	de	
Mallorca.

Arquitecte tècnic
Finalment,	la	propera	passa	a	fer	
dins	la	nova	política	municipal	
d’urbanisme	és	la	contractació	
d’un	arquitecte	tècnic.
	 El	regidor	explica	que,	ara	per	
ara,	l’Ajuntament	compta	amb	
els	serveis	d’una	Aparelladora	i	
un	Arquitecte	només	un	dia	per	
setmana.	Però	assegura	que	és	
impossible	que	una	sola	persona,	
només	treballant	un	sol	dia	per	
setmana,	pugui	treure	endavant	
tota	la	feina	tal	i	com	està	el	
poble.
	 En	el	ple	del	dilluns	21	de	
gener,	el	PP	presentà	aquesta	
moció	que,	finalment,	no	va	ser	
aprovada.
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Trasllat de l’Ajuntament
Si	no	sorgeixen	inconvenients	
que	ho	poguessin	retardar	més	
temps,	és	previst	que	les	obres	de	
millora	de	l’Ajuntament	comencin	el	
pròxim	mes	de	novembre.
A	hores	d’ara	ja	s’està	cercant	
una	nova	ubicació,	provisional,	
on	instal·lar	les	dependències	
municipals.

Normes Subsidiàries
Binissalem	podria	comptar	amb	
les	noves	Normes	Subsidiàries	
aprovades	aquest	mateix	mes	de	
febrer.
Així	ho	afirmen	fonts	municipals	
després	de	subsanar-se	unes	
deficiències	sobre	Patrimoni,	que	ja	
han	estat	tramitades	al	Consell.
	 Les	deficiències	tractaven	
la	zona	compresa	entre	el	camí	
de	Son	Roig	i	el	camí	de	Biniali,	
la	qual	figurava	com	a	zona	
urbana,	de	manera	que	així	es	
desaprofitava	el	10%	de	terreny	
municipal.
Per	tal	d’evitar	això,	el	PP	presentà	
una	moció	en	el	ple	del	dilluns	
21	on	proposava	dividir	la	zona	
marcant	tres	unitats	d’actuació;	de	
manera	que	de	cada	una	d’elles	en	
sortís	un	10%	de	sòl	municipal.
	 Els	grups	de	l’oposició	votaren	
en	contra	al·legant	que		això	podria	
retardar	més	temps	l’aprovació	de	
les	NNSS.
	 El	batle	afirma	que	la	proposta	
exposada	ja	havia	estat	negociada	
amb	el	Consell	–institució	que	
havia	comunicat	que	ho	veia	
possible–	a	través	de	l’enginyer	de	
les	NNSS,	sense	que	hi	hagués	
intencions	de	construir	més.

Al final, obra legal
Després	que	el	passat	mes	de	
juny	fossin	paralitzades	unes	
obres	en	una	casa	senyorial	
del	carrer	Sant	Vicenç	de	Paul,	
degut	a	que	s’estava	tapiant	
una	finestra	balconera,	el	
departament	d’Urbanisme	del	
Consell	de	Mallorca	ja	ha	informat	
a	l’Ajuntament	que	no	s’estava	
cometent	cap	irregularitat	i,	per	
tant,	el	propietari	pot	continuar	
executant	el	projecte.

l o c a l

El	regidor,	José	Fernández,	amb	el	nou	cartell	indicador	d’obres.
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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
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Més personal municipal
L’equip	de	Govern	demana	més	
plantilla	de	personal.	Aquesta	era	
la	petició	que	va	fer	el	PP	a	la	
sessió	plenària	del	dilluns	21.
La	moció	tractava	tres	punts:	
la	plaça	d’un	gerent,	la	d’un	
arquitecte	tècnic	i	la	d’un	tècnic	
educatiu.

Un gerent
El	Partit	Popular	sol·licitava	la	
incorporació	d’un	gerent,	(com	
a	personal	laboral),	per	tal	de	
dur	endavant	una	millor	gestió	
d’ingressos	i	despeses	i	d’aplicar	
unes	mesures	d’eficàcia	per	
reduir	el	deute	municipal.
La	figura	del	gerent	és	una	plaça	
que	l’equip	de	govern	cerca	
d’ençà	que	entrà	al	govern	però	
que	encara	ara	no	ha	trobat.

Un Arquitecte Tècnic
Per	altra	part,	els	conservadors	
també	troben	que	a	l’Ajuntament	
necessita	un	arquitecte	tècnic	
(amb	caràcter	de	funcionari)	
perquè	les	tasques	relacionades	
amb	urbanisme,	llicències	
d’obres,	etc.	puguin	sortir	de	la	
saturació	en	què	es	troben.

Un Tècnic Educatiu
I	en	tercer	lloc,	el	que	també	volen	
incorporar	els	populars	és	un	
tècnic	educatiu,	el	qual	treballaria	
donant	suport	a	l’Escoleta	
Municipal,	als	altres	centres	
escolars	i	en	determinades	
activitats	com,	per	exemple,	les	
d’estiu.

	 El	regidor	d’Esquerra	hi	
votà	en	contra	al·legant	que	
necessitava	tenir	més	informació	
sobre	cada	una	de	les	places.
	 El	regidor	del	PSM,	Bartomeu	
Abrines,	tampoc	hi	donà	suport,	
afirmant	que	pel	que	respecte	al	
gerent,	l’Ajuntament	ja	compta	
un	interventor.	Pel	que	fa	a	
l’arquitecte,	se	n’hauria	de	parlar	
més.
En	relació	al	tècnic	educatiu,	
era	en	l’únic	punt	en	què	s’hi	
mostrava	a	favor,	tot	i	que	la	
proposta	abarcava	els	tres	punts	
conjuntament.

	 UM	també	hi	votà	en	contra,	
afirmant	no	entendre	l’opció	
del	gerent.	I	del	tècnic	educatiu	
apuntà	que	la	plaça	s’hauria	de	
convocar	amb	oposicions.
	 I	finalment,	des	de	les	files	
socialistes	tampoc	s’hi	donà	
suport,	explicant	que	la	tasca	i	
funcionalitat	del	tècnic	educatiu	
haurien	d’estar	més	clares.
	 Des	del	PSOE	també	es	
mostraren	més	partidaris	d’un	
arquitecte	que	no	d’un	arquitecte	
tècnic	i	defensaren	la	figura	de	
l’assessor	jurídic	i	l’interventor,	
front	a	la	del	gerent,	demanant-
se	si	aquest	gerent	hi	seria	per	
realitzar	tasques	que	realment	
corresponen	als	regidors.
	 D’aquesta	manera	la	proposta	
quedava	sense	aprovar,	amb	
6	vots	a	favor	i	7	en	contra	
(oposició).

pagaments fraccionats
La	proposta	que	sí	va	ser	
aprovada	fou	la	presentada	
per	UM,	i	la	qual	tractava	el	
fraccionament	del	pagament	
d’impostos	municipals.	
Així,	de	manera	voluntària,	les	
famílies	podran	distribuir	el	
pagament	dels	seus	tributs	com	
més	els	convengui.	
Segons	el	portaveu	d’UM,	Víctor	
Martí,	la	nova	mesura	servirà	per	
alleugerar	l’economia	dels	veïns,	
sobretot	els	mesos	de	major	
despesa.

No, al depòsit d’aigua
La	construcció	del	depòsit	d’aigua	
potable	a	la	zona	de	ca	n’Arabí,	
que	fa	uns	mesos	havia	estat	
aprovada	pel	consistori,	sembla		
de	cada	vegada	més	lluny.
	 Així	s’ha	d’entendre	després	
que	el	Director	Insular	de	
Cooperació	Local	del	Consell	de	
Mallorca,	Joan	Font,	comunicàs	
al	batle,	el	passat	dimarts	29	de	
gener,	que	degut	a	les	obres	de	
les	pluvials	i	del	cementeri,	ja	s’ha	
arribat	al	màxim	del	pressupost	
que	es	pot	concedir	enguany	a	
l’Ajuntament	de	Binissalem.
	 La	manca	de	doblers	serà	
patent	dins	aquest	2008.

Veus de carrer ...

Que	aquesta	serà	una	legislatura	
complicada,	molt	complicada,	està	
més	clar	que	s’aigua.
Per	a	què	l’equip	de	govern	arribi	
a	aprovar	una	proposta,	sembla	
necessari	que	hagin	de	baixar	un	
parell	de	Sants	del	cel.
Ni	euro	solidari,	ni	gerent,	ni	
arquitecte	tècnic,	ni	tècnic	
educatiu...	
L’oposició,	la	majoria	de	vegades	
no	està	d’acord	amb	les	mocions	
que	presenta	PP,	i	clar,	el	7	guanya	
al	6.
Les veus de carrer, de cafè, de 
botiga,	ja	van	filant	les	seves	
pròpies	opinions,	conclusions	i	
escrutinis.	
Per	a	molts,	qui	se’n	ressent	és	
el	mateix	poble.	Per	a	uns	altres,	
que	tot	això	servirà	per	donar	
la	majoria	absoluta	al	PP	a	les	
pròximes	eleccions	municipals;	i	
per	a	uns	altres	–aquests	ja	més	
recercats–	que	algunes	actuacions	
dels	conservadors,	com	ara	
les	crítiques	al	full	informatiu	o	
el	tema	de	l’Escola	de	Música,	
formen	part	d’una	estratègia	per	
veure	si,	tal	vegada	no	ara,	però	
sí	a	mitjana	legislatura,	els	quatre	
adversaris	piquen	i	s’animen	a	
acostar	posicions	i	treure	endavant	
la	famosa	moció	de	censura,	en	
una	clara	aposta	popular	perquè	
el	poble	ho	ves	amb	mals	ulls	i	
els	imposàs	un	càstig	més	gran	
a	les	urnes	que	suposàs,	com	a	
conseqüència,	poder	governar	
amb	molta	més	llibertat	de	decisió	
la	propera	legislatura.	El	joc	polític	
dóna	marge	per	opinar.

Està	clar	que	governar	en	minoria,	
sense	un	soci	que	suposi	un	punt	
de	recolzament,	és	complicadíssim.
	 En	el	que	resta	de	legislatura,	
no	li	queda	més	remei	a	l’equip	de	
govern	que	debatre	i	consensuar,	
AL	MÀXIM,	cada	proposta	que	faci	
abans	de	dur-la	a	ple.	Perquè,	de	
seguir	així	la	cosa,	com	aquell	qui	
diu	no ens queda res,	no,	quasi	res.
El	pròxim	debat	de	l’Estat	del	Poble	
serà	un	bon	exemple	de	veure	
quines	són	les	maneres.

J.Pons
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De	tensa	es	podria	qualificar	
la	sessió	plenària	celebrada	el	
dilluns	dia	21	de	gener.
	 Un	ple	al	que	hi	assistiren	els	
professors	de	l’Escola	de	Música	
per	tal	de	conèixer,	de	prop,	
l’opinió	de	l’equip	de	Govern	i	dels	
partits	de	l’oposició	envers	la	seva	
actual	situació,	la	qual	–afirmen–	
no	era,	precisament,	la	millor	que	
poguessin	viure	ni	de	prop	fer-s’hi.
	 I	és	que,	segons	s’apunta	
des	de	la	directiva	de	l’Escola,	
fa	tres	mesos	que	els	professors	
no	cobren.	De	fet	–s’informa	des	
de	la	direcció–	el	dilluns	dia	28	
encara	ara	no	s’havia	cobrat	
una	part	del	novembre	i	tot	el	
desembre	de	2007.

Factures sense aprovar
La	gerent	de	l’empresa	gestora,	
Musidiversitat,	Fanny	Marí	
Torres,	de	Palma,	afirma	haver	
hagut	d’avançar	doblers	durant	
varis	mesos	per	poder	fer	front	
a	les	despeses,	degut	a	que	
l’Ajuntament	no	havia	aprovat	les	
factures	i	el	banc	no	li	concedia	el	
crèdit,	cosa	que	–segons	diu–	mai	
s’havia	produït	abans,	ja	que	
sempre	s’aprovaven	les	factures	i	
el	banc	no	posava	pegues.

Moció d’urgència
Amb	motiu	d’això,	els	grups	
de	l’oposició	presentaren,	amb	
caràcter	d’urgència,	una	moció	
en	què	sol·licitaven	a	l’equip	de	
govern	que	faci	feina	per	regular	
i	millorar	la	situació,	evitant	que	
aquests	fets	es	tornin	a	repetir.
	 Abans	de	començar	el	ple,	el	
batle,	Jeroni	Salom,	demanà	a	
l’oposició	si	el	seu	grup	també	
podia	adherir-se	a	la	moció,	al	
mateix	temps	que	els	recordava	
que	l’haguessin	pogut	avisar.
Cap	grup	de	l’oposició	s’hi	negà.

la regidora de cultura
En	aquella	moció,	el	PSOE	
demanava	la	presència	i	
intervenció	de	la	regidora	
d’Educació	i	Cultura,	Maria	
Gomila,	perquè	donàs	
explicacions	al	respecte.
	 El	regidor	d’Esquerra,	Pep	
Martí,	recolzà	aquesta	opció,	
exigint	que	la	regidora	respongués	
en	aquella	mateixa	sessió	
plenària.	Però	el	batle	contestà	
que	aquell	era	un	tema	d’Hisenda	
i,	per	tant,	no	era	necessari	que	la	
regidora	intervingués.
	 Tots	els	grups	de	l’oposició	

es	mostraren	partidaris	que	
l’Ajuntament	pagàs	les	quotes	
corresponents	als	sous	dels	
professors.	Fins	i	tot	el	regidor	
d’UM,	Víctor	Martí,	afegí	que	tot	i	
que	des	de	l’Àrea	d’Hisenda	s’hagi	
dit,	en	vàries	ocasions,	que	les	
arques	municipals	estan	en	una	
situació	precària,	si	hi	ha	doblers	
per	unes	coses,	n’hi	ha	d’haver	
per	unes	altres,	que	fins	i	tot	són	
més	necessàries,	recordant	que	
per	les	festes	de	Nadal	es	llogà	un	
Tren	Infantil	que	degué	costar	uns	
doblers.
	 Per	la	seva	part,	el	batle	durant	
el	seu	torn,	manifestà	que	no	
era	cert	que	des	d’octubre	no	
s’hagués	pagat	res	als	professors.
	 Fins	i	tot	afirmà	que	existia	el	
compromís	d’aprovar,	per	Junta	de	
Govern,	les	factures,	i	efectuar	el	
respectiu	pagament	a	l’endemà.
	 Mentres	pronunciava	aquestes	
paraules,	els	murmuris	entre	els	
membres	del	professorat	eren	
patents.	Fins	i	tot	minuts	després	
d’haver	abandonat	la	sala	no	

Els professors de l’Escola Municipal 
de Música es queixen perquè no cobren

L’empresa gestora diu que l’Ajuntament no havia aprovat les factures

“La gerent de l’empresa 
gestora afirma haver 

hagut d’avançar doblers, 
durant varis mesos, per 

poder fer front a les 
despeses de l’Escola”

Els	professors	i	la	gestora,	Fanny	Marí	–segona	per	l’esquerra–	assistiren	al	ple.
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donaven	crèdit	al	que	acabaven	
d’escoltar	del	primer	edil.
Al	final,	no	va	fer	falta	sotmetre	
la	moció	a	votació	ja	que	quedà	
aprovada	per	assentiment.

Declaracions a s’Arròs
A	part	de	les	declaracions	fetes	
al	ple,	Jeroni	Salom	també	ha	
manifestat	a	Arròs amb Salseta	
que	el	polèmic	tema	de	l’Escola	
de	Música	arranca	amb	la	
situació	que	es	troben	quan	el	
seu	partit	(PP),	accedeix	al	poder	
després	de	guanyar	les	passades	
eleccions	municipals.
	 Segons	diu	Salom,	el	nou	
equip	de	govern	es	troba	amb	
una	factura	de	14.000	euros	i	amb	
una	altra	de	6.000,	corresponent	
a	hores	incrementades;	la	qual,	
segons	Secretaria,	és	una	
al·legalitat,	ja	que	l’Ajuntament,	en	
realitat,	no	pot	pagar	amb	doblers	
negres.
	 De	totes	formes	s’arriba	a	un	
acord	i	al	compromís	que,	a	partir	
d’aquell	moment,	s’acceptaran	les	
factures	per	Junta	de	Govern	i	es	
pagaran.

Del conveni amb l’EMMb
Per	altre	lloc,	el	conveni	
signat	entre	empresa	gestora	
i	Ajuntament	–apunta	Salom–	
també	demostra	tenir	a	aquest	
darrer	ben	fermat,	ja	que	en	el	
mateix	es	diu	que	l’Ajuntament	
està	obligat	a	pagar	a	60	dies	i,	
baix	cap	concepte,	ni	tan	sols	per	
manca	de	pagament,	l’empresa	
haurà	de	deixar	de	desenvolupar	
la	seva	activitat.	O	sigui,	que	se	
l’haurà	de	pagar	sí	o	sí.
	 El	batle	també	vol	deixar	
clar	que	l’esmentada	empresa,	
durant	la	passada	legislatura,	ja	
passà	per	situacions	difícils	com	
aquesta,	estant	varis	mesos	sense	
cobrar,	amb	la	diferència	que	mai	
es	muntà	cap	moguda	com	la	
viscuda	ara.
	 Un	altre	aspecte	amb	què	
es	topa	el	nou	equip	de	govern	
–afirma	el	batle–	és	la	difícil	
situació	econòmica	de	les	arques	
municipals,	i	per	tal	de	subsanar-
la	es	lloguen	uns	serveis	
econòmics	externs.

Mentre	això	es	va	duent	a	terme	
–continua–	el	tema	de	l’Escola	
de	Música	queda	pendent,	però	
amb	l’empresa	gestora	no	amb	els	
professors.

Una maniobra de l’oposició
El	que	succeix	–diu	Salom–	és	
que	a	l’Escola	de	Música	hi	ha	
pares,	i	si	a	aquests	se’ls	fa	
arribar	una	circular	informant-los	
que	l’EMMB	passa	per	dificultats,	
allò	es	pot	traduir	en	polèmiques	
com	la	viscuda	el	passat	dia	21.	
Polèmica	que,	al	seu	entendre,	va	
ser	una	maniobra	de	l’oposició;	
perquè	el	mateix	dia	21	tots	els	
partits	sabien	que,	a	les	11h	de	
matí,	batle	i	empresa	gestora	
havien	arribat	a	un	acord.	I	per	
tant,	si	s’havia	de	presentar	una	
moció	urgent,	l’equip	de	govern	
també	tenia	dret	a	saber-ho.

	 Al	final	–diu–	la	jugada	els	sortí	
malament,	ja	que	tothom	s’adherí	
a	la	proposta.
	 Salom	assegura	que	dos	dies	
abans	de	Nadal	es	va	fer	entrega	
a	l’empresa,	Musidiversitat,	de	
10.000	euros,	establint-se	un	
compromís	que	el	pròxim	mes	es	
pagaria	el	que	hi	havia	pendent.

reunió amb els pares
Passat	el	ple	del	dilluns,	el	dijous	
dia	24	el	batle	convocava	a	una	
reunió	a	pares,	mares,	alumnes	i	
professors,	en	la	qual	feia	saber	
que	l’Escola	de	Música	té	un	bon	
futur.	Que	els	professors	cobraran	
el	que	les	pertoca	i	que	si	hi	ha	
res	a	dir,	que	ho	facin	saber	a	
l’equip	de	govern,	que	estan	a	la	
seva	disposició.	

El cost de l’EMMb
Segons	fonts	municipals,	l’Escola	
té	un	cost	superior	als	200.000	
euros	anuals,	comptant	amb	unes	
entrades	de	70.000,	cosa	que	es	
tradueix	en	un	dèficit	de	130.000.
	 Amb	aquestes	dades,	el	batle	
proposà	també	que	entre	tots	
es	cercàs	un	equilibri	econòmic	
per	fer	front	a	les	despeses,	
recordant	que	dels	200	alumnes	
que	assisteixen	a	classe,	60	són	
de	foravila	i	el	30%	d’aquests	
s’aprofita	del	pressupost	
municipal.

l’equip de govern i la cultura
El	batle	conclou	que	s’ha	acusat	
al	seu	equip	de	govern	de	no	
cuidar	ni	mirar	per	la	cultura,	
de	no	invertir	en	cultura,	però	
en	canvi	–assegura–	va	ser	
iniciativa	del	PP	la	reorganització	
de	la	Banda	de	Música,	en	la	
seva	opinió,	una	bona	manera	
que	el	poble	pugui	disfrutar	i	
veure	els	progressos	musicals;	
una	iniciativa	en	la	qual	s’hi	
inverteixen,	mensualment,	prop	de	
1.000	euros.

Respecte	a	la	recent	
reorganització	de	la	Banda	de	
Música	però,	s’ha	de	dir	que	
professors	de	l’Escola	ja	havien	
proposat	la	iniciativa	a	l’anterior	
equip	de	govern,	tot	i	que,	al	final,	
no	es	posàs	en	marxa.

Associació de pares
D’altra	banda,	el	divendres	25,	els	
pares	d’alumnes	de	l’Escola	de	
Música	es	reunien	per	parlar	de	
la	nova	associació	que	és	a	punt	
de	formar-se,	amb	els	objectius	
de	cercar	finançament	per	a	
l’Escola,	podent-se	acollir	a	les	
línies	d’ajudes	i	subvencions	que	
es	convoquen	des	de	les	diferents	
institucions,	i	també	organitzar	
activitats,	sortides	o	intercanvis	
amb	altres	escoles.

AambS
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Jeroni Salom: 
“Va ser una maniobra 

de l’oposició; perquè el 
mateix dia 21 tots els 

partits sabien que batle i 
empresa gestora havien 

arribat a un acord”
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Neteja del pou Salat
L’associació	ecologista	GADMA	
organitzà,	el	dissabte	dia	26	de	
gener,	una	jornada	de	neteja	i	
reparació	a	la	zona	des	Pou	Salat.
	 Després	d’un	any	d’haver-se	
condicionat	aquest	emblemàtic	i	
històric	lloc	del	poble,	els	actes	
de	vandalisme	s’han	repetit	i	el	
pou	era	ple	d’una	gran	quantitat	
de	deixalles	de	tot	tipus,	entre	les	
quals	també	hi	havia	els	soports	
de	fusta	dels	arbres	(pulitxons),	
que	hi	varen	ser	sembrats	al	
voltant.
Cal	dir	que	els	veïnats	del	lloc,	en	
més	de	dues	ocasions	han	donat	
l’avís	que	allà	s’hi	estaven	fent	
gamberrades,	tot	i	que	mai	s’ha	
pogut	identificar	als	autors	de	les	
malifetes.

Aquell	mateix	dissabte	l’associació	
també	netejà	les	antigues	síquies	
que	recollien	l’aigua	procedent	
de	la	muntanya,	el	recorregut	de	
gran	part	de	les	quals	va	ser	tapiat	
amb	les	obres	del	tren	i	d’asfalt	
del	camí,	cosa	que	ara	provoca	la	
inundació	de	vàries	finques	quan	
es	produeixen	pluges	intenses.

La	neteja	des	Pou	Salat	és	una	
de	les	nombroses	activitats	que	
GADMA	realitzarà	aquests	propers	
mesos,	inclosa	dins	el	conveni	
que	el	mes	passat	firmà	amb	
l’Ajuntament.
Així	per	exemple,	ben	aviat	també	
es	durà	a	terme	una	altra	jornada	
de	neteja	a	zones	com	es	Pou	
d’en	Torrens,	Camí	Romà	o	Pou	
Poal,	entre	d’altres.

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

0061 0178 54 0029520118
2051 0121 49 0490621292
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GADMA	tregué	molta	brutor	de	dins	es	Pou	Salat.

Les	columnes	del	pou	varen	ser	reforçades.



	 GENER	2008	<	11	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

retirada de contenedors
L’Ajuntament	està	procedint	a	la	
retirada	dels	iglús	de	reciclatge	de	
vidre,	paper,	plàstic,	etc.,	que	hi	ha	
distribuïts	en	nombrosos	punts	del	
poble.
	 Aquesta	és	la	nova	passa	de	la	
campanya	de	reciclatge	que	s’està	
duent	a	terme	a	la	Mancomunitat	
des	Raiguer,	amb	la	qual	es	pretén	
deixar	ben	clar	que	separar	els	
fems	és	una	obligació,	no	una	
opció.
	 A	partir	d’ara,	tots	els	domicilis	
de	dins	el	poble	s’hauran	d’ajustar	
als	horaris	de	recollida	o	bé,	
hauran	de	dur	els	residus	al	Punt	
Verd.

Com	en	tot,	els	canvis	sempre	són	
objecte	de	queixa,	però	en	el	cas	
del	reciclatge	les	crítiques	fortes	
provenen	de	les	zones	foranes	
del	poble	on,	ara	per	ara,	no	es	fa	
recollida	selectiva	però,	en	canvi,	
sí	paguen	imposts	com	qualsevol	
altre	domicili.
Alguns	d’aquests	veïnats	es	
queixen	també	perquè	el	Punt	
Verd	tanca	a	les	19h,	quan	molta	
gent	surt	de	la	feina	a	les	20h.
	 Binissalem	és	un	dels	pobles	
on	encara	hi	havia	iglús	i	a	la	
Mancomunitat	es	decidí	que	a	
partir	de	l’1	de	gener	de	2009	no	
hi	han	de	ser,	ja	que	es	compta	
amb	recollida	selectiva	a	domicili.

contracte amb Vodafone
Des	d’aquest	mes	de	gener	
l’Ajuntament	de	Binissalem	compta	
amb	els	serveis	d’una	nova	
companyia	de	telefonia.
	 Així,	si	des	de	sempre	Telefònica	
era	l’empresa	encarregada	
d’aquests	serveis	municipals,	ara	
és	Vodafone	l’entitat	que	ha	estat	
contractada.
	 Segons	explica	el	regidor	del	
Partit	Popular,	José	Fernández,	
aquest	canvi	ha	estat	degut	a	
motius	econòmics	i	també	als	
nombrosos	serveis	que	ofereix	
Vodafone.	A	més,	l’empresa	ha	
regalat,	a	l’Ajuntament,	40	equips	
de	telefonia,	15	mòbils	i	4	equips	de	
Fax.

El	missatge	telefònic	de	recepció	
de	cridades	a	la	Casa	de	la	Vila	
també	ha	estat	modificat,	de	
manera	que	l’operadora	informa	
dels	diferents	números	a	marcar	
segons	el	departament	amb	qui	es	
vulgui	contactar.

informació per mail
Totes	aquelles	persones	que	
vulguin	rebre	informació	municipal	
mitjançant	correu	electrònic,	
només	han	de	facilitar	la	seva	
pròpia	adreça	a	l’Ajuntament.	
	 Així,	cada	vegada	que	sigui	
emès	un	comunicat	o	aprovada	
una	proposta	municipal,	se	li	farà	
arribar	via	internàutica.

AambS

Al	carrer	Reg	ja	no	hi	ha	els	contenedors.

En	alguns	punts	del	poble	on	hi	ha	comerços	a	prop,	no	seran	retirats.

l o c a l
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L’associació	ecologista	GADMA	
està	fent	una	enquesta,	casa	per	
casa,	sobre	el	tema	de	residus	i	
reciclatge.
	 Segons	explica	el	portaveu	
de	l’agrupació,	Bernat	Fiol,	
a	l’enquesta	es	demana	als	
binissalemers	una	sèrie	de	
preguntes	relacionades	amb	la	
recollida	selectiva,	amb	l’objectiu	
que	amb	les	opinions	obtingudes	
es	pugui	contribuir	a	millorar	
aquest	tema	en	qüestió	i,	al	mateix	
temps,	en	la	millora	de	l’aspecte	
del	poble,	el	qual,	en	algunes	
zones,	continua	sient	problemàtic.

preguntes
Entre	algunes	de	les	preguntes	
formulades	es	demana	als	veïnats	
si	coneixen la nova campanya	
que,	des	del	passat	mes	de	
desembre,	s’ha	posat	en	marxa.	I	
és	en	aquesta	primera	pregunta	

on	ja	sorgeixen	dubtes,	ja	que	hi	
ha	gent	que	ho	desconeix.
	 Una	altra	qüestió	és	si	estan 
d’acord amb el que paguen,	
pregunta	a	la	qual,	una	majoria,	
responen	que	ho	troben	car.
	 Però	en	canvi,	a	la	pregunta	
de	si	estan d’acord en imposar 
multes	als	qui	no	separen	
correctament	el	fems	o	als	qui	
cometen	algun	tipus	d’infracció,	
la	majoria	s’hi	mostra	a	favor;	
postura	que	dóna	entendre	que,	
en	el	fons,	interessa	que	les	coses	
es	facin	bé.

L’enquesta	també	s’interessa	per	
saber	qui falla en tot aquest 
procés.	I	aquí	tothom	en	surt	
un	poc	ferit,	ja	que	les	opinions	
recollides	fins	ara	diuen	que	si	bé	
des	de	l’administració	es	cometen	
errades,	també	és	cert	que	els	
mateixos	ciutadans	i	l’empresa	
encarregada	de	la	recollida	no	
fan	el	que	toca	més	de	dues	i	tres	
vegades.

Més mesures
Bernat	Fiol	afirma	que,	en	els	
propers	anys,	s’hauran	de	prendre	
noves	mesures	i	accions.
	 Així,	respecte	al	tema	de	les	
bosses	de	plàstic,	l’ecologista	
troba	que	l’Ajuntament	i	els	
comerços	del	poble	haurien	
d’emprendre	una	campanya	
conjunta,	deixant	d’utilitzar-les	
el	màxim	possible	i	fent	ús	de	
bosses	biodegradables	o	de	
paper,	ja	que	el	plàstic	és	un	dels	
elements	més	contaminants.

punt Verd
D’altra	banda,	Fiol	creu	que	seria	
interessant	que	el	Punt	Verd	
pogués	ampliar	el	seu	horari	els	
dissabtes	i	obrir	els	diumenges.

gADMA fa una enquesta
“L’associació recull opinions sobre reciclatge” 

Membres	de	GADMA,	parlant	amb	veïnats	del	carrer	Can	Julià.

“Amb les dades 
obtingudes es pretén 
contribuir a millorar 
l’aspecte del poble”

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

Perruqueria 

Carme



revista Arròs amb Salseta
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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Viatge a la Neu
Del 24 al 29 de març

Opció A)
Viatge a la Molina per a joves 
i adults 

inclou:	
·	Avió	Palma-Barcelona-Palma
·	Trasllats	Barna-La	Molina-Barna.
·	5	dies	d’esquí	(Material	i	Forfait)
·	Hotel	en	Pensió	Completa
·	Excursions	i	Animació
·	Curset	d’esquí	(10	Hores)
preu:
Adults*:	515	euros	(aquest	grup	
ha	de	constar	d’un	mínim	de	20	
persones).
Joves	de	6	a	16	anys:	480	euros.	
+	Taxes	Aeroport	(màxim	20	
euros).

Opció B)
Viatge a la Molina per a infants 
acompanyats de monitors

No	inclou	el	curs	d’esquiar	sinó	
tota	una	sèrie	d’activitats	com	
excursions	o	animació.

inclou:
·	Avió	Palma-Barcelona-Palma
·	Hotel	Pensió	Completa	(Hotel	
Supermolina)
·	Excursions	a	Andorra,	Llívia,	
Puigcerdà
·	Programa	d’animació
preu:	350	euros.

Interessats,	apuntau-vos	a	
l’Ajuntament	abans	del	26	de	
febrer.

l o c a l

Educació d’adults
obtenció del graduat
El	Centre	d’Educació	per	a	Adults	
(CEPA),	de	la	Mancomunitat	
des	Raiguer,	ha	obert	el	termini	
d’inscripció	per	a	persones,	majors	
d’edat,	interessades	en	matricular-
se	en	el	curs	d’obtenció	del	
Graduat	en	Educació	Secundària.	
Els	menors	d’edat	interessats	han	
de	presentar	un	contracte	de	treball	
o	estar	matriculats	en	un	programa	
de	garantia	social.

inscripcions
Els	dies	d’inscripció	són	el	4,	
5,	6,	7	i	8	de	febrer	a	l’antiga	
Escola	Graduada,	de	10	a	13	h;	
(dimarts,	dimecres	i	divendres);	o	
bé,	a	l’Institut	de	Marratxí,	de	17	a	
21h.	(de	dilluns	a	divendres).
	 És,	precisament,	a	l’Institut	de	
Marratxí	on	s’impartiran	les	classes,	
en	horari	de	capvespre.

Telèfons d’informació
Escola	Graduada	-	971	51	21	57
Instit.	de	Marratxí	-	971	22	96	04

Associació d’Empresaris
El	dissabte	19	de	gener	l’associació	
d’Empresaris	de	Binissalem	
inaugurava	les	seves	noves	
dependències.	El	nou	local	és	
al	número	19	del	carrer	Llorenç	
Villalonga.
L’associació	informa	que	el	número	
premiat	en	el	sorteig	d’un	creuer	pel	
Mediterrani,	durant	la	campanya	de	
Nadal,	va	ser	el:

Encara ara no ha sortit el guanyador!

Visita del conseller
El	dimarts	29	de	gener,	el	Conseller	
d’Habitatge	del	Govern	de	les	Illes	
Balears,	Jaume	Carbonero,	visità	
alguns	Ajuntaments	de	la	comarca,	
i	entre	ells,	també	el	nostre.
	 El	Conseller	s’interessà	pel	
terreny	que	hi	ha	disponible	per	a	
Habitatges	de	Protecció	Oficial,	que	
a	hores	d’ara	és	un	solar	ubicat	al	
carrer	Guillem	Martí,	amb	el	qual	
s’hi	podrà	començar	a	treballar	
una	vegada	siguin	aprovades	les	
Normes	Subsidiàries.
	 Jaume	Carbonero	també	es	
mostrà	dispost	a	negociar	amb	
particulars	que	disposin	de	terreny	i	
que	el	vulguin	posar	a	disposició	de	
l’IBAVI.
	 D’altra	banda,	també	es	parlà	
de	les	línies	d’ajuda	en	Patrimoni	o	
per	a	projectes	municipals	de	difícil	
execució,	com	ara	el	soterrament	
del	cablejat	elèctric	de	les	façanes	
o	la	restauració	de	zones	del	casc	
històric,	ajudes	que	poden	arribar	a	
cobrir	fins	a	un	80%	de	la	despesa	
total.

pou del carrer creu
I	seguint	parlant	d’ajudes	i	de	
Patrimoni,	l’Ajuntament	ja	ha	
rebut	la	notificació,	per	part	del	
Consell	de	Mallorca,	de	l’aprovació	
d’una	subvenció	que	havia	estat	
sol·licitada	per	arreglar	el	Pou	
del	carrer	Creu,	un	dels	indrets	
històrics	del	poble.

&5.157
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Visita d’alts càrrecs d’UM
El	divendres	25	de	gener,	la	seu	
d’Unió	Mallorquina	va	rebre	la	
visita	de	tres	alts	càrrecs	del	
partit:	el	president	d’UM,	Miquel	
Nadal;	el	Secretari	General	del	
partit,	Miquel	Ferrer;	i	el	Secretari	
d’Organització,	Pep	Mèlia.
Els	polítics	oferiren	un	parlament	
tractant	el	tema	de	la	nova	

agrupació	sorgida,	Unió	de	
les	Illes	Balears,	de	cara	a	les	
pròximes	eleccions	generals,	
fruit	de	l’acord	establert	entre	els	
partits	d’Esquerra,	PSM	i	UM.
Amb	motiu	d’això,	els	tres	polítics	
aprofitaren	l’acte	per	donar-se	a	
conèixer	als	afiliats	i	simpatitzants	
del	poble,	interessant-se	per	les	
necessitats	del	nostre	municipi.

Nova Executiva del pSoE 
de binissalem
El	passat	dia	25	de	gener	
el	PSOE	local	aprovà,	en	
assemblea,	la	nova	executiva	
socialista	de	l’agrupació	de	
Binissalem.	
	 Els	principals	nous	càrrecs	
orgànics	són:	Apol·lònia	Crespí	
Sureda,	com	a	Secretària	
General;	Xavier	Navarro	Cerdà,	
com	a	Secretari	d’Organització;	
i	Joan	Carles	Oliver	Torres,	
com	a	Secretari	de	Relacions	
Municipals.
	 A	l’assemblea	també	
s’expressà	un	especialment	
agraïment	a	D.	Joan	Amengual,	
Secretari	General	fins	ara,	qui	va	
dimitir	del	seu	càrrec	per	donar	
pas	a	la	nova	executiva	i	a	la	
resta	de	companys,	per	la	feina	
feta	durant	tots	aquests	anys.	
Des	del	partit	creuen	que	el	
seu	suport	i	la	seva	experiència	
seran	molt	importants	en	la	nova	
etapa.
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Francesc Antich amb la premsa Forana
El	 dissabte	 19	 de	 gener,	 els	 diferents	 mitjans	 de	
comunicació	 adscrits	 a	 Premsa	 Forana	 de	 Mallorca	
participaren	en	un	dinar	de	 trobada	amb	el	president	
del	 Govern	 Balear,	 Francesc	 Antich,	 i	 la	 directora	
general	de	Comunicació,	Gina	Garcies.
	 El	 president	 escoltà	 les	 reclamacions	 referides,	
especialment,	a	 la	manca	de	suport	econòmic	de	 les	
institucions	i	a	l’exclussió	de	les	campanyes	publicitàries	
de	l’administració.
	 Antich	es	va	comprometre	a	corregir	la	situació	i	a	
iniciar	polítiques	per	protegir	i	potenciar	els	mitjans	de	
comunicació	local.

l o c a l
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

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



Matances	a	Can	Pompa,	en	plena	elaboració	de	la	sobrassada.
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Temps de matances
Els	mesos	de	novembre,	
desembre	i	gener	són	els	mesos	
de	l’any	escollits,	des	de	temps	
enrere	ferm,	per	dur	a	terme	les	
tradicionals	i	típiques	matances	
del	porc.
Avui	en	dia,	en	què	la	tecnologia	i	
la	normativa	sanitària	s’ha	imposat	
a	la	tradició,	ja	no	se	celebren	
tantes	matances	com	en	un	temps	
primer;	temps	en	què,	matar	a	un	
porc	no	era	una	opció	sinó	més	
bé,	tota	una	necessitat	alimentària,	

ja	que,	una	vegada	s’havia	
engreixat	l’animal,	s’aprofitava	tot.
Ja	coneixeu	aquella	dita	de	“...a ca 
nostra matam un porc cada any”.
	 Al	poble,	de	famílies	que	
organitzen	el	seu	particular	dia	
de	matances	encara	n’hi	ha	
unes	quantes.	Així	per	exemple,	
Can	Geremí	o	Can	Pompa,	entre	
d’altres.
Pel	que	fa	a	la	primera,	el	dissabte	
dia	26	començaven	la	tasca	a	les	
7h	de	matí	i	l’acabaven	cap	a	les	
16h	del	capvespre,	elaborant	

uns	58	quilos	de	sobrassada,	
15	enfilalls	de	botifarrons	i	7	
botifarres,	a	més	de	sopar	d’un	
bon	frit.
	 A	Can	Pompa,	les	matances	
del	dissabte	12	de	gener	reuniren	
a	quatre	famílies,	matant	a	un	porc	
de	100	quilos	i	començant	la	tasca	
cap	a	la	migdiada,	per	finalitzar	
devers	les	22h.
Al	final,	40	quilos	de	sobrassada,	
un	bon	sopar	de	frit	i	a	l’endemà	
un	bon	dinar	d’Arròs	amb	Salseta	
Idò!

Netejant	el	porc.
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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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pingdai

N’Araceli	Escañuela	Moreno,	de	
36	anys,	és	 la	propietària	de	 la	
tenda	de	 roba	Pingdai,	ubicada	
al	 carrer	 Anselm	 Turmeda	 i	
oberta	al	públic	des	de	fa	un	any	
i	mig.
A	 la	 tenda	 s’hi	 ven	 moda	 i	
complements	per	a	dona	i	també	
algunes	peces	per	a	home.
El	 seu	 marit,	 Javier	 Bonnín	
Tugores,	 dissenyador	 gràfic	 de	
professió,	és	qui	s’encarrega	del	
tema	de	la	publicitat	i	promoció,	

i	 la	 seva	 mare	 –resident	 a	
Binissalem–	 despatxant	 i	
atenent	els	clients,	ja	que,	a	part	
d’aquesta,	 també	 porten	 altres	
dues	tendes	amb	la	mateixa	línia	
empresarial	als	pobles	de	Sineu	
i	Alaró.	
És	 en	 aquest	 municipi	 on	
resideixen,	tot	i	que	els	dos	són	
naturals	de	Palma.
	 Ens	 conta	 n’Araceli	 que	
entrà	en	aquest	negoci	després	
que	 de	 joveneta	 treballàs	 com	
a	 decoradora	 –havent	 realitzat	
alguns	 cursos–	 i	 a	 la	 tenda	 de	
roba	 que	 portaven	 els	 seus	
sogres.

gent de ciutat ha vengut al poble

Pel	setembre	es	compliran	tres	anys	d’ençà	que	la	
família	Elías-Ballarín	resideix	a	Binissalem.
Arribaren	un	dia	abans	de	Sa	Vermada.	I	bé	que	se’n	
recorden.
	 En	Jaume	Elías	Orfila,	de	42	anys,	natural	de	
Palma	i	de	professió,	pianista,	afinador	de	pianos	i	
tècnic	en	reparació	d’aquests	instruments,	és	nét	
de	l’únic	fabricant	de	pianos	de	Balears,	don	Jaume	
Elías,	qui	en	el	seu	temps	fabricà	la	marca	Jayel.	
El	seu	pare	també	seguí	la	tradició,	fabricant	la	marca	
Hayel	Son.
	 La	seva	dona,	Sofia	Ballarín	Saura,	de	39	anys	
d’edat,	és	mestressa	de	casa,	tot	i	que	ha	exercit	
de	Directora	d’Hotel	i	també	ha	treballat	a	les	pistes	
d’esquí	de	Cerler	(Osca).
Les	seves	dues	filles,	Alexandra,	de	4	anys,	i	Sofia	de	
9,	van	a	escola	a	Ses	Trinitàries	i	l’Assumpció.
	 Ens	conten	que	vengueren	al	poble	perquè	a	
la	zona	del	Vivero,	on	residien	abans,	ja	estava	
molt	massificat,	i	va	ser	a	través	d’un	familiar	que		
s’informaren	que	es	llogava	la	casa	on	actualment	
resideixen,	ubicada	al	carrer	Catedràtic	Llabrés.
	 De	Binissalem	els	agrada	molt	la	gent,	acollidora,	
l’Escola	de	l’Assumpció,	els	seus	professors	i	la	
manera	d’educar,	els	Parcs	de	Sa	Rectoria	i	Can	
Gelabert,	l’oferta	cultural	i	per	a	infants	que	es	
programa	i	el	poble	en	sí,	tot	i	que	troben	que	
hi	manquen	zones	verdes	i	voravies	un	poc	més	
amples.	I	si	pot	ser,	embellir-lo	un	poc	més,	ja	que	
Binissalem	compta	amb	moltes	possibilitats.
També	agraeixen	que	la	recollida	del	fems	vagi	
millorant.
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687 623 957

Venc	sofà	raconera	de	5	places	de	color	blau.	Preu:	
150	euros.	Mòbil:	664	293	628.	Demanar	per	Maria.

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

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

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

Ofertes!

ES	LLOGA	local	comercial	de	90	m2,	al	carrer	
Germanies.	Preu	a	convenir.	Telf.	657	851	254

Venc	tros	de	terra	de	900	m2,	amb	ametlers,	al	camí	
de	ca	n’Arabí	(darrera	can	Frare).	Preu	a	convenir.	
Telf.	971	49	10	49.

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

Venc	cotxet	motoritzat	per	a	transportar	persones	
amb	problemes	de	mobilitat.	Preu	a	convenir.	
Telf.	971	51	19	92.	Demanar	per	madò	Maria.

Ajuntament (centraleta)  971 88 65 58

Ajuntament - Urbanisme  971 88 65 27

Ajuntament - Serveis Socials 971 88 65 29

Taxi Binissalem   626 963 904

Mancomunitat des Raiguer  971 87 04 09

Policia Local   971 51 11 26

Bombers / Emergències   085  - 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

Biblioteca / Can Gelabert 971 87 04 86 / 971 88 65 31

Camp Municipal d’Esports  971 87 01 27

TELÈFONS D’iNTERÈS
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Ciurons a la pobra

Son Bordils Negre 2003

ingredients (per	a	4	persones)
1/2	kg	de	ciurons,	1	fulla	de	llorer,	3	patates,	2	
tallades	de	xuia,	1	ceba,	2	alls,	1	òs	de	cuixot,	1	
òs	de	canya	de	vedella,	1	cullarada	de	farina,	1	
cullaradeta	de	pebre	vermell,	1	tassó	de	vi	blanc,	1	
cullaradeta	de	julivert	picat,	oli	i	sal.

preparació
1.	La	nit	anterior	posau	els	ciurons	en	remull	dins	
aigua	teba,	amb	una	mica	de	sal	i	la	fulla	de	llorer.
2.	Tallau	la	xuia	en	daus	i	picau	la	ceba	i	els	alls.
3.	Colau	els	ciurons	i	posau-los	dins	una	cacerola	
amb	els	ossos	de	cuixot	i	vedella,	cubriu-los	amb	
aigua	calenta	i	deixau-los	coure,	a	foc	suau,	1	hora.
4.	Passat	aquest	temps,	pelau	i	tallau	les	patates	en	
daus,	afegiu-les	als	ciurons	i	posau-les	a	coure	fins	
que	siguin	tendres.
5.	Mentres,	encalentiu	un	poc	d’oli	dins	una	paella	i	
fregiu-hi	la	ceba,	però	només	una	mica.
6.	Afegiu	els	alls	i	la	farina	i	fregiu-los	2	minuts;	
posau-hi	la	xuia,	el	pebre	vermell	i	el	vi,	i	posau-ho	a	
coure	altres	5	minuts.
7.	Posau	el	sofrit	a	la	cacerola	i	que	bulli	uns	minuts.
8.	Una	vegada	colats,	escampau	el	julivert	per	sobre	
els	ciurons	i	serviu	el	brou	a	part.

celler:	Finca	Son	
Bordils	(Inca).

Do/ Zona:	Vi	de	
la	Terra	I.	Balears

Tipus de vi:	Negre

Varietats:	
Merlot,	Cabernet	
Sauvignon,	Manto	
Negro,	Callet,	
Tempranillo,	
Monastrell	i	Syrah

Elaboració:	
Fermentació	
alcohòlica	de	
cada	varietat	
per	separat	
controlada	a	
28	graus	C.,	en	
depòsits	d’acer	
inoxidable.	
Fermentació	
malolàctica		a	
21	graus	C.,	en	
depòsits	d’acer	
inoxidable.	
Criança	durant	
12	mesos	en	
botes	de	roure	
americà,	francès	
i	hongarès	i,	

posteriorment,	afinament	en	botella.

Fase olfactiva:	Intensos	aromes	fruitals	(figues)	
integrats	amb	la	vainilla,	el	cacau,	el	café	i	altres	
aromes	torrats	procedents	de	la	seva	maduració	en	
botes	de	rour.
	
Fase gustativa:	A	la	boca	és	ampli,	saborós,	de	
tanins	llépols,	càlid	i	madur.
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Giovanni	Lonardo	(Gènova,	Itàlia,	
13-IX-1963),	artesà	relativament	
autodidacte,	és	conegut	com	a	
arper,	denominatiu	de	la	persona	
que	fabrica	arpes.	Tenim	la	
conversa	a	la	pròpia	casa	taller,	
situada	al	carrer	de	les	Roques,	
número	13.

JoAN. per ventura ets abonat al 
13?
GIOVANNI.	És	un	nombre	que	m’ha	
vingut	al	pèl.	Sóc	nat	un	divendres	
13,	visc	en	un	13,	i	la	caixa	
harmònica	de	les	meves	arpes	és	
construïda	amb	13	dogues.

J. Quin nombre s’adiu amb el 
temps que dus a Mallorca?
G.	El	mateix,	exacte,	que	visc	a	
Binissalem:	4	anys.

J. per quina raó has elegit 
binissalem?
G.	Ho	resumiría	amb	un	mot:	
casualitat.	No	t’hi	puc	afegir	
explicacions,	em	sap	greu.	Tot	i	
així,	hi	he	volgut	quedar.

J. passem, idò, pàgina. com es 
diu la teva professió?
G.	Potser	lutier,	ja	que	fabric	
instruments	de	música	o,	si	et	
sembla	ajustat,	arper.	Al	meu	país,	
arparo.

J. De quina escola n’has après?
G.	En	assumpte	d’arpes,	sóc	
autodidacte.	Quant	al	maneig,	
però,	de	materials,	he	tingut	
de	mestre	Carlo	Cecotti,	que	
regentava	un	taller	de	restauració	
mobiliària	a	Roma.	L’aprenentatge	
incloïa	l’ètica	del	bon	artesà,	amb	
el	gust	de	la	feina	ben	acabada.	
Posteriorment	em	traslladava	a	
Llombardia	i	al	Trentino:	Milà,	
Cremona,	Roveretto.	En	una	escola	
de	Cremona,	vila	natal	d’Antonio	

Stradivari,	ensenyen	la	fabricació	
d’instruments	de	cordes	fregades,	
violins,	per	exemple.	L’escola	té	un	
prestigi	mundial;	s’hi	matriculen	
estudiants	de	pertot	arreu	dels	
països.	Jo	hi	vaig	fer	dos	cursos	
i	mig,	sense	finalitzar,	però,	la	
carrera.	Tot	seguit	em	va	atreure	
la	corda	pinçada,	una	destresa	
que	no	s’aprenia	a	l’escola.	Ara	se	
m’acut	que,	fa	13	anys,	em	va	sortir	
la	primera	arpa.	Tornam	a	ser	a	la	
xifra	13.

J. De què és feta una arpa?
G.	Et	respondré	per	mi,	de	què	
la	fabric	jo.	Com	a	fusta,	utilitz	
planxes	de	cirerer	francès	o	d’auró	
blanc.	Faig	servir	filets	de	caoba	
que	ajusten	les	dogues	de	la	
caixa	harmònica.	Els	peus	de	les	

cordes	són	de	banús;	les	clavilles,	
de	ferro;	els	trasts,	de	llautó,	i	
les	palanques,	de	llautó	cromat.	
Les	cordes,	segons	el	preu:	les	
més	cares	són	de	tripes	d’anyell.	
N’hi	ha,	així	mateix,	de	carboni	o	
de	fibres	artificials,	com	el	niló,	
comparativament	barates.

J. És, la teva, una professió 
peregrina, rarament practicada?
G.	Òbviament,	i	és	fácil,	això,	de	
comprendre.	A	mi,	tanmateix,	
m’apassiona.

J. Són, les arpes d’artesania, 
instruments venals a 
comptagotes?
G.	M’he	d’espavilar,	però	s’arriben	
a	vendre.	La	gent	fabricant	i	la	
compradora	acudim	als	festivals,	

			 G 								iovanni	Lonardo

“Un lutier, fabricant d’arpes, resident al carrer de les Roques”

e n t r e v i s t a
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per	a	la	satisfacció	recíproca	
d’interessos:	juliol	a	Bretanya,	
octubre	a	Provença.	Pel	març,	si	
més	possible,	viatjaré	a	Edimburg.	
Pian	pianino,	treball	perfet	i	sort.

J. i a Mallorca?
G.	Estàvem	a	zero	i	no	dic	pus.	
Ja	ho	veurem,	qui	sap!	Cosa	
canvia.	Des	del	curs	2006-2007,	
s’imparteixen	cursos	d’arpa	al	
Conservatori	de	Música	i	Dansa.	
Bon	senyal,	confiem-hi.

J. Tu hi mantens, en canvi, la 
dedicació. Ho dus a les venes?
G.	Hi	tenc	passió,	ja	ho	he	dit,	i	
un	punt	de	congènit.	He	sabut,	
al	respecte,	d’un	personatge	
homònim	i	famós	arpista	napolità,	
que	es	deia	Giovanlonardo	
dell’Harpa	(1525-1602).	Era	tan	
segur	de	si	mateix	i	del	seu	
prestigi,	que	refusà	una	invitació		
per	a	tocar	a	Sant	Pere	de	Roma.	
No	hi	posava	excuses,	però	sí	
condicions	inacceptables.	Li	tenc	
simpatia	i	n’he	duit	el	nom	a	la	
página	web:	lonardodellarpa.

J. Què dura, de mitjana, la 
fabricació?
G.	La	durada	és	relativa,	segons	el	
tamany	de	l’instrument	i	el	rigor	de	
l’artesà.	Per	als	més	grossos	que	

fabric,	de	34	cordes,	necessit	300	
hores:	en	la	pràctica,	un	mes	i	mig.

J. Una feinada en suma, que 
requereix costos elitistes, em 
pens.
G.O	entre	justs	i	barats.	Em	som	
referit	a	les	més	llargarudes	quant	
a	temps	de	fabricació.	N’hi	ha	de	
més	senzilles	i,	per	tant,	menys	
oneroses.	Amb	tot,	he	aconseguit	
clients	que	no	es	planyen	del	
cost	i,	més	aviat,	em	feliciten,	
enforteixen	la	confiança	en	la	
meva	obra	i	passen	gust	d’haver-la	
adquirida.	El	producte	aconseguit	
d’un	artesà	ha	de	constituir	una	
peça	mestra,	única	en	el	món,	
irrepetible.

J. com expliques això únic 
d’una arpa teva?
G.	Jo,	amb	la	fusta,	no	construiré	
res	igual	de	formós	que	l’arbre	
d’on	ha	provingut.	Procur,	així	
i	tot,	mostrar-li	respecte,	tant	
com	puc,	amb	la	bellesa	de	l’art.	
M’esforç	a	vessar-hi	esperit:	
idees,	sentiments,	passions.	Cada	
instrument	és	un	individu	que	té	
cos	i	ànima.	El	bateig	amb	un	nom	
identificatiu.	Damunt	la	tapa	de	la	
caixa	harmònica,	a	la	banda	més	
íntima,	que	no	es	pot	veure,	hi	
escric	un	poema	al·lusiu	al	nom,	i	
perdura	eternitzat	als	entrevins	de	
l’arpa,	en	el	secret	de	si	mateixa,	
no	per	a	la	vista	de	ningú.	La	
tapa	és	la	zona	sensible	per	
antonomàsia,	la	que	garanteix	el	
súmmum	d’elegància	sonora,	puix	
que	transmet	carácter	exclusiu	
a	les	vibracions	provinents	de	
les	cordes,	abans	de	resplendir	
a	l’interior	de	la	caixa.	Una	petita	
mutació	en	la	tapa	du	els	efectes	
més	decisius	en	la	qualitat	del	so.	
Hi	pos	el	màxim	de	cura.

J. Finalment, quin és el punt de 
perfecció?
G.	Mai	no	ha	existit,	llevat	
d’aproximacions.	Si	em	pensàs	
haver-lo	obtingut,	jo	estaria	
perfectament	acabat,	inútil,	doncs,	
per	a	l’ofici.

Entrevista:	Joan Escanelles

“Com a fusta, utilitz 
planxes de cirerer 

francès o d’auró blanc”

e n t r e v i s t a
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c u l t u r a

Exposicions
L’1	de	febrer	
es	clausuren	
l’exposició	
de	Natasha	
Lebédeva	i	les	
de	Sebastià	
Zanoguera,	
presentades	a	
l’interès	del	públic	

a	mitjan	desembre	del	2007	i	tot	el	
gener	del	2008.
	 El	2	de	febrer	se	serviran	
dues	inauguracions:	d’una	
banda	l’exposició	individual	de	
TONI	AMORÓS	i,	de	l’altra,	la	
mostra	col·lectiva	HISTORIETES,	
de	subtítol	EL	CÒMIC	A	LES	
ILLES	BALEARS,	on	participen	la	
trentena	de	bons	autors	nostrats	
del	gènere.	Val	a	dir	que	per	a	dia	
16,	s’organitza	un	taller	de	còmic,	
obert	a	la	inscripció	d’interessats.

concerts pedagògics
Dos	concerts	pedagògics	són	
programats	per	al	febrer.	Les	
dates	són	el	15	i	el	29,	amb	els	
títols	respectius	de	SÍ	A	L’ÒPERA	
i	LLARGA	VIDA	D’UNA	MELODIA.	
Aquests	tipus	d’activitats	són	fruit	
de	la	gestió	cultural	que	realitza	la	
Fundació	la	Caixa,	per	a	l’abast	i	
interés	de	tots	els	públics.	
	 Els	precedents	donen	garantía	
de	qualitat	en	la	música	i	de	
lucidesa	en	l’explicació.	De	tot	
plegat,	resulten	sessions	amenes	i	
instructives.	
Les	hores	respectives	de	
començament	són	les	19.00,	el	15	
(massa	d’hora,	possiblement),	i	les	
20.00,	dia	29.

per la Memòria Històrica
Per	a	15	de	febrer,	a	les	20.00,	la	
secció	binissalemera	de	l’Obra	
Cultural	Balear	organitza	un	
acte	per	la	memòria	històrica,	
arran	del	procés	inconclús	de	la	
Guerra	Civil	espanyola.	El	nou	
esdeveniment	comptarà	amb	les	
intervencions	de	Bartomeu	Garí	
Salleres,	historiador,	i	de	Maria	
Antònia	Oliver	París,	presidenta	de	
l’Associació	per	la	Recuperació	de	
la	Memòria	Històrica	de	Mallorca.	
El	grup	organitzador	confia	de	
captar	l’interès	del	públic	per	
un	tema	que	no	és	precisament	
exclusiu	del	passat,	sinó	fresc	en	
el	dia	d’avui	i	d’imprescindible	i	
urgent	solució.

J. Escanelles

El	pintor	Toni	Amorós,	amb	algunes	de	les	seves	obres.
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Lo Castell de l’Harmonia

La sent dins la llum del cel,
i dins los núvols daurats,
dins los bells colors de l’iris,
dins la pluja, dins lo llamp.

Errant va per los boscatges,
i puja per los penyals;
s’asseu dels rius a la vora,
passeja vergers i prats.

N’és lo sospir del ramatge,
n’és l’espuma de la mar,
n’és lo perfum de les roses,
n’és del rossinyol lo cant.

No hi ha res de bell, de noble,
en lo món no hi ha res gran,
on lo seu alè no hi senta
l’ardor de son foc sagrat.

Jo vull viure sols per ella,
jo cantant vull expirar;
vull que em don la mà d’esposa,
vull que l’ànima m’inflam.

Animeta, llum de Déu,
lo camí te cansarà;
deixa lo pes de ton cos
que t’emportes rossegant.

Jeroni Rosselló i Ribera (1827-1902)

c u l t u r a

El músic, paco de lucía,                   
visità el bar Americano

El	diumenge	dia	13	de	gener,	el	
bar	Americano	era	escenari	de	la	
visita	sorpresa	de	l’extraordinari	i	
famosíssim	guitarrista	de	flamenc,	
Paco	de	Lucía.
	 Vestit	molt	discretament	i	amb	
una	gorra	que,	a	priori,	feia	encara	
més	difícil	reconèixer-lo,	Paco	de	
Lucía,	amb	companyia	de	la	seva	
dona	i	filla	i	d’uns	amics,	prenia	una	
copa	al	conegut	bar	de	la	plaça	
sobre	les	15h	del	migdia.
	 Va	ser	una	de	les	cambreres	
–també	andalussa–	qui	s’adonà	que	
aquell	home	era	qui	era.
	 L’al·lota	no	pogué	resistir	
la	temptació	de	demanar-li	un	
autògraf,	petició	a	la	qual	el	músic	
accedí	encantat.
	 Cal	recordar	que,	actualment,	
Paco	de	Lucía	resideix	a	Campos,	
i	–segons	s’apuntà	des	del	bar	
Americano–	té	amics	residents	a	
Binissalem,	d’aquí	la	seva	visita.

concert 
JOVE	QUARTET	BARROC
Dissabte	dia	23	de	febrer,	a	les	
20h,	a	Ca’ts	Agustins.
El	quartet	està	integrat	per	Maria	
Lluc	Chicón,	Xavier	Pericàs,	
Lourdes	Pons	i	Pau	Cardona.	
Organitza:	Can	Gelabert

Exposicions
Dia	15	de	març,	a	les	20h,
inauguració	de	les	mostres	dels	
artistes:	Muriel	ten	Cate	i	Mateu	
Coll.

gAlEriA EVENTo
El	pintor,	Jorge	Cabral,	inaugurarà	
l’exposició	“Ramas”,	el	divendres	
2	de	febrer.	Serà	a	les	20.30h.
L’exposició	romandrà	oberta	fins	a	
principis	de	març.
En	aquesta	exposició,	Jorge	
Cabral	reinterpreta	l’espai	de	
la	galeria	dedicant	una	zona	a	
fer	una	instal·lació	amb	el	seu	
imaginari	constant	a	tota	la	
mostra.

Casal	de	Cultura	Can	Gelabert
de	dilluns	a	divendres

de	15	a	21.30	h	
971	886	531
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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
Recital a cinc veus

“Els interessats en el 
teatre i en la nostra 

literatura tenen, el dia 
14 de febrer, a les 20h, 

un encontre marcat amb 
els actors Lluqui 

Herrero i Toni Gomila, 
que oferiran una lectura 
de les Narracions Breus, 

de Salvador Galmés”

Finalitzat	aquest	primer	mes	del	
nou	any,	la	Casa	Museu	ha	oferit	
espectacles	musicals	i	teatrals	
amb	molt	bona	acollida.	Entre	
alguns	d’aquests,	a	destacar	la	
interessantíssima	conferència	que	
l’escriptora	Marta	Pessarrodona	
oferí	sobre	les	seves	relacions	
personals	i	professionals	amb	la	
recentment	guardonada	amb	el	
Premi	Nobel	de	Literatura,	Doris	
Lessing;	i	també	l’apropament	a	
la	persona	de	Francesc	de	Borja	
Moll,	a	càrrec	de	Remor	Teatre.

conferències
El	cicle	de	conferències	sobre	
mestres	de	la	Literatura	Universal	
del	segle	XX	continuarà	aquest	
mes	de	febrer	amb	dues	cites	
més.	
La	primera	serà	el	dia	5	de	febrer,	
sempre	a	les	19	h,	i	en	aquesta	
ocasió	Maria	Payeras	dissertarà	
sobre	la	figura	d’un	altre	Nobel:	
Gabriel	García	Márquez.	
La	segona,	el	dia	21,	anirà	a	
càrrec	de	Ferran	Gayà,	qui	
abordarà	el	caire	més	filosòfic	a	la	
literatura	de	James	Joyce.

presentació de llibre
Igual	que	el	mes	passat,	la	Casa	
Museu	presentarà,	el	dia	12	de	
febrer,	un	altre	llibre:	“Recital	a	
cinc	veus”,	un	recull	de	poemes	
de	Jaume	Pons,	Raquel	Gelabert,	
Antoni	Santandreu,	Margalida	
Matas	i	Concepció	Coll,	artistes	
que,	la	tardor	del	2006,	ja	oferiren	
un	recital	coral.

Teatre
Els	interessats	en	el	teatre	i	en	la	
nostra	literatura	tenen,	el	dia	14	
de	febrer,	a	les	20h,	un	encontre	
marcat	amb	els	actors	Lluqui	

Herrero	i	Toni	Gomila,	que	oferiran	
una	lectura	dramatitzada	de	les	
Narracions	Breus,	de	Salvador	
Galmés.

Música
Espai	per	a	la	música	també	n’hi	
haurà,	ja	que	aquest	quadrimestre	
estarà	dedicat	als	instruments	de	
vent,	i	així,	el	dia	26,	a	les	19h,	

actuarà	Image	Ensamble;	cinc	
músics	que	ens	faran	fruir	d’un	
repertori	molt	eclèctic	que	va	des	
dels	primers	compositors	clàssics	
fins	als	més	importants	del	segle	
XX,	sense	oblidar	els	compositors	
contemporanis.

c u l t u r a

Toni	Moreno	i	Lluqui	Herrero.

El	grup	Image	Ensamble.
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C/Selva, 25 - 07350 Binissalem - Tel. 971 51 13 24

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

Llorenç Rosselló Bestard

ElEcTricisTa



	 GENER	2008	<	�1	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Antoni Pol

c u l t u r a

Binipèdia
El mes de febrer és 
curt, però llarg i 
variat pel que fa a 
esdeveniments. 
La selecció que 
presentam és 
engrescadora i 
símbol de millores i 
progrés. 

Millores en les comunicacions 
interurbanes amb trens d’alta 
velocitat, obertura de carrers per a 
les intraurbanes, sales de gemecs 
mentre esperam el metge, construcció 
de jaços adossats en el nou cementeri, 
encalç de bandolers i pispes sacrílegs.
I com a guinda, l’”alegría de la 
huerta” i les vermellors de l’aurora 
boreal.

7 de febrer de 1613
A la fi Déu ha escoltat les rogatives 
del seu poble i, avançant-se a Santa 
Escolàstica –10 de febrer– la que té 
la clau de les fontanelles celestials, 
fa que plogui abundosament. Tot fa 
preveure una bona collita però, a finals 
de maig, una xalocada intempestiva i 
inclement, estroncarà la saba que puja 
per la tija. Ell blat de l’any (16)13 
quedà espantat... com ell mateix. 
¡D’aquí ve la dita!

6 de febrer de 1641 
Per salvaguardar la seguretat dels 
veïns, les forces d’ordre públic fan 
batudes contra els bandejats que 
campen per la zona. Això té un preu i 
el procurador reial, Francesc Sureda 
Vivot, obliga Binissalem a contribuir 
amb 50 lliures per les despeses 
ocasionades.

11 de febrer de 1644
Un altre Sureda, aquesta vegada el 
jutge eclesiàstic Salvador Sureda, en 
contra de l’arbitrària decisió del rector 
de Binissalem Joan Pons, ordena que 
els sagraments puguin ser administrats 

als llosetins en la pròpia Lloseta. 
Tenien raó els nostres espiritualment 
desvalguts veïnats però el seu desig no 
se farà efectiu fins a l’any 1711.

9 de febrer de 1779
Cap a les set de la tarda, els robinencs, 
com la resta de mallorquins, tenen 
ocasió de contemplar l’espectacle 
luminescent d’una aurora boreal, 
que se divisa per sobre la línia de la 
Serra de Tramuntana. Vermellors que 
“retallen les meves muntanyes”, les de 
Rosselló Pòrcel, també. 

24 de febrer de 1875
S’inaugura la línia de ferrocarril per 
a passatgers Palma-Inca. A l’anada, 
el tren passà de llis per Binissalem, 
però s’hi aturà en el viatge de 
tornada, devers les 13:30 hores. El 
dia abans, les diligències havien 
davallat el preu del seu bitllet per por 
de la competència, però sembla que, 
a la nostra Vila, aquest servei s’hi 
mantengué fins l’any 1920, a càrrec de 
dues empreses: la de Can Xambó i la 
den Baltasar Reinés.

17 de febrer de 1878
A partir d’ara els binissalemers poden 
anar en tren a fer dimecres a Sineu, 
ja que avui s’inaugura la prolongació 
de la línia ferroviària fins a aquella 
localitat. 

7 de febrer de 1957
S’efectua el primer enterrament al 
Cementeri Nou: el de Magdalena 
Munar Pons (a) Esmoladora, morta 
sobtadament. El segon serà el de 
Jaume Martí Torrens, el qual, essent 
batle de Binissalem, tant havia 
treballat per a la seva construcció. 
El Cementeri s’havia beneït el 18 de 
juliol de 1954, dia de festa nacional.

10 de febrer de 1981
El rector Jaume Serra denuncia el 

robatori d’objectes de valor, perpetrat 
a l’església parroquial la nit del 8 
al 9. En el trofeu hi figura la corona 
de plata de la Mare de Déu del 
Ressuscitoi, cinc calzes, sis copons, 
dos canelobres, diversos objectes d’or 
i plata i, per suposat, el doblers dels 
caixonets de les almoines. Els lladres 
foren detinguts poques hores després i 
entregats a la justícia humana, malgrat 
els estris robats fossin divins.

Febrer de 1982
Malgrat sembli mentida, l’Ajuntament 
obre al públic la part central del carrer 
Ponent per enllaçar-lo amb la part de 
llevant del mateix carrer. La reforma 
uneix ara Ramon Llull amb Sant 
Sebastià i Bonaire i estalvia passes als 
vianants que se dirigeixin, lògicament, 
al de l’Aurora.

12 de febrer de 2000
Les coses no són el que semblen i no 
és el mateix dur s’hort que dur sort. 
Alguns binissalemers avui han duit 
sort repartint-se deu premis de cinc 
milions cada un, gràcies a l’atzar i 
la generositat de l’ONCE. Els altres 
seguiran duent s’hort i gràcies... si 
l’esquena encara se vincla.

21 de febrer de 2000
Les cues –i les cures– del Pac de Can 
Caloies passen, a partir d’avui al nou 
Centre de salut “es Raiguer” que les 
autoritats acaben d’inaugurar pel bé 
del poble. Està situat just a cinquanta 
passes del vell, en la prolongació del 
carrer de Sant Sebastià, en terrenys 
de l’antic hort de Can Gelabert. Als 
robinencs fent cua, s’hi afegiran els 
malalts de Sencelles, Alaró i Consell.

&

Pel febrer, signes de modernitat
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NovetAts A lA BiBliotecA

T’agradaria llegir 
aquest llibre?

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

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

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

per	comentar	el	mateix	llibre.
La	propera	tertúlia	és	dia	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

infantil
Vull un drac!	Autor:	Guido	Quarzo
Ós i barca.	Autor:	Cliff	Wright
Ós i pilota.	Autor:	Cliff	Wright
Ós i estel.	Autor:	Cliff	Wright	

Novel·la
Certituds immediates.	
Autor:	Miquel	Bauçà
La interpretació del crim.	
Autor:	Jed	Rubenfeld
Un mundo sin fin.	Autor:		ken	Follet
Tierra firme.	Autora:	Matilde	Asensi
Cometas en el cielo.	
Autor:	khaled	Hosseini
La elegancia del erizo.	
Autor:	Muriel	Barbery
Un dia de cólera.	
Autor:	Arturo	Pérez-Reverte

Varis
Hazlo ahora no lo dejes para 
mañana.	Autora:	Tanja	Van	Essen
Els Drets Humans.	Intermón	Oxfam

cD’s
Memory almost full.	
Paul	McCartney
Live at the villlage vanguard.	
Bebo	Valdés	i	Javier	Colina

cD’s infantil
Voltant per la ciutat.
Cançons de bressol. Somnis.
Coneguem els oficis. 
Amics animalets.

Activitats
Dijous,	7	de	febrer,	a	les	20h.
Tast de llibres, Tertúlia literària.	
En	aquesta	ocasió	comentarem	el	
llibre	Dins el darrer blau,	de	Carme	
Riera.	Modera	la	tertúlia,	Mar	
Rayó.	

Dissabte,	16	de	febrer.	
Els	lectors	que	hagin	participat	
en	la	tertúlia	literària	del	llibre	
Dins el darrer blau,	de	Carme	
Riera,	podran	gaudir	de	l’itinerari 
literari pel call Jueu de palma.	
Punt	de	trobada:	estació	del	tren,	
a	les	9h.	
Visita	guiada	per	la	historiadora	
d’art	i	guia	cultural,	Beni	Aguiló.	
Activitat	gratuïta.	Inscripcions	a	la	
Biblioteca	Municipal.

Dijous,	27	de	març,	a	les	11h.
contacontes, prínceps i 
princeses.	
A	continuació,	taller	de	disfresses	
de	prínceps	i	princeses.
Material	necessari	pel	taller:	
tisores,	cola	per	aferrar,	grapadora	
i	pintures	de	colors.
	 El	taller	està	adreçat	a	infants	a	
partir	de	5	anys.	Els	infants	
menors	de	8	anys	han	d’anar	
acompanyats	d’un	adult.
Per	participar	al	taller	cal	
inscriure’s	a	la	Biblioteca	abans	
del	25	de	març.

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

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

&
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coNcUrS 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’Eulàlia	Arlés	Font.	El	llibre	
amagat	era	Crónica de una 
muerte anunciada,	de	Gabriel	
García	Márquez.

12è llibrE AMAgAT

Text.

“... Això era un temps molt llunyà 
a un lloc vora mar on hi havia 
una platja llarga llarga, que no 
se sabia on començava i que 
no s’acabava mai. Un dia (…) 
arriben a aquella platja tres 
gegants que feien tremolar valls i 
muntanyes (…) en trobar-se tots 
tres al bell mig d’aquell arenal tan 
net i tan fi cuidaren rebentar de 
ràbia i poc hi va faltar perquè no 
s’esbocinessin entre ells. Quan 
més entretinguts estaven fent-se 
mal, arribà un altre gegant (…) 
de bona pasta, que (…) passava 
la vida mirant la mar i dibuixant 
barques i vaixells per navegar-
hi (…) I com que era més vell, 
més bo, més assenyat i més 
viu que ningú, no li va dur gaire 
feina ginyar els altres tres perquè 
l’ajudassin a fer un vaixell, i així 
tots quatre podrien anar a altres 
terres i per totes les mars del 
món sense por d’ofegar-se (…) 
I heu de pensar i creure que la 
feina que cent homes haurien fet 
en cent dies, ells quatre la feien 
en un, i el vaixell prenia fesomia 
amb una rapidesa astoradora.

coNcURs “el lliBRe AMAGAt”

c u l t u r a

ElS DEixEblES DEl rocK 

Res	descobriré	segurament	als	
“frikis”	d’aquestes	músiques,	com	
un	servidor	mateix,	si	esment	
WILCO	com	a	una	de	les	meves	
bandes	de	rock	preferides	del	
moment.	El	seu	darrer	àlbum,	SkY	
BLUE	SkY,	ha	regirat	prou	durant	
bona	part	del	2007	en	el	meu,	
ja	ben	fatigat,	electrodomèstic	
musical.	Tot	començà	el	dia	en	
que,	mitjançant	la	meva	petita	
ràdio	ambulant,	vaig	escoltar	
per	primer	cop	la	que	seria	una	
de	les	meves	cançons	de	l’any,	
amb	l’estrany	títol	de	Impossible 
germany.	La	veritat	és	que	em	
vaig	haver	d’aturar	tot	d’una	
al	carrer	donada	l’agradable	
sorpresa	que	estava	patint,	la	
qual	de	cap	manera	havia	de	
ser	interrompuda	per	qualsevol	
interferència	mundana	que	enviés	
en	orris	aquell	autèntic	moment	
de	plaer,	especialment	guitarrer,	ja	
que	feia	temps	que	no	sentia	un	
diàleg	de	corda	electrificada	de	
tanta	finesa	com	el	que	contenia	
el	final	d’aquest	grandiós	tema.	
La	crítica	diu	de	l’Sky	que	és	
només	bo,	però	la	capacitat	de	fer	
bones	cançons	només	la	tenen	els	
elegits	i	aquests	al·lots,	candidats	
aviat	a	omplir	estadis	i	amb	un	
dels	millors	directes	actuals,	com	
afirmen	els	agraciats,	són	més	que	
bons	si	aquesta	és	només	l’opinió	
dels	entesos,	i	això	m’obliga	a	fer	
un	seriós	“flash-back”	en	un	futur	
ben	imminent	de	les	anteriors	
produccions.	Es	tracta,	només,	
del	nou	rock	de	sempre,	dels	
benvinguts	fills	del	vell	rock.

tgomil@...a Mito i Felip
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 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63

iNTErNAcioNAl
	
roma
Del	20	al	24	de	març.	Preu:	des	de	450	euros
	
Amsterdam
Del	19	al	24	de	març.	Preu:	des	de	635	euros
	
praga
Del	19	al	24	de	març.	Preu:	des	de	760	euros
	
Estambul
Del	19	al	24	de	març.	Preu:	des	de	625	euros
	
lourdes.	Tres	sortides	especials	d’un	dia:
el	12,	17	i	27	de	maig.	Preu:	des	de	199	euros

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
	
granada
Del	20	al	24	de	març.	Preu:	des	de	486	euros
	
Andalusia – pueblos blancos
Del	20	al	24	de	març.	Preu:	des	de	595	euros

Per a més informació podeu passar per l’Agència. Tenim moltes més ofertes!S
o
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 ............................................ ofertes Especial Setmana Santa ............................................
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c i n e m a

objectiucritic@hotmail.com

American Gangster

“Il	capo”	de	s’Arròs	amb	Salseta	
m’ha	 amenaçat,	 sutilment,	 que	
anàs	a	veure	sa	pel·lícula	American 
Gangster	i	així	ho	he	hagut	de	fer.	
Jo	 crec	 que	 s’hi	 sent	 un	 poc	
identificat.	 –Ei! Jaume, que és 
broma, no me rompis s’altre dit!!!	
	 La	història	està	ambientada	a	
la	 ciutat	 de	 Nova	 York	 del	 1968.
En	Frank	és	un	xofer	dels	caps	de	
la	 màfia	 dedicats	 a	 la	 venda	 de	
droga.	Quan	el	seu	cap	mor,	ell	se	
n’aprofita	per	formar	el	seu	propi	
imperi	 i	 fer	 realitat	 el	 seu	 Gran	
Somni	Americà.
En	 Frank	 posa	 a	 la	 venda	 la	
droga	 més	 barata	 que	 els	 altres	
mafiosos,	ja	que	ell	compra	sense	
intermediaris	 amb	 l’ajuda	 de	
l’exèrcit	americà.				

Mortadelo y Filemón

Aquests	 dos	 personatges	 	 d’en	
F.Ibáñez,	 són,	 sens	 dubte,	 els	
meus	 preferits.	 Quan	 els	 meus	
amics	es	decantaven	pel	Capitán 
Trueno,	jo	m’estimava	més	es	dois	
d’en	Filemón	i	ses	disfresses		d’en	
Mortadelo	(ja	voldrien	molts	poder-
ho	 fer,	 sobretot	 per	 Sa	 Rua).	 Sé	
cert	que	de	tant	de	mirar-los	m’he	
quedat	tan	calb	com	ells.
		 Per	anar	a	veure	aquest	film,	us	
recoman	oblidar-vos	un	poc	dels	
còmics	 perquè	 sempre	 hi	 surt	
perdent	la	pel·lícula,	ja	que	un	es	
fa	una	idea	dels	dos	protagonistes	
molt	diferent.	Per	això	val	més	que	
l’aneu	a	veure	com	una	pel·lícula	
divertida,	amb	molts	de	desbarats,	
locades	i	maisurtades.	I	segur	que	
així	us	ho	passareu	molt	bé.

***

****

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

****

Desig, perill

Això d’anar al cine amb un amic 
tan cultureta com tgomil@ és tot 
un  “coñazo”, ja que sempre em diu 
que hi ha un altre tipus de cine  que 
també mereix ser citat. La sala es 
diu Renoir, però com que jo no sé ni  
on és, li vaig enviar i així ho conta:	
“Des	 de	 la	 solitud	 del	 Renoir	 i	 en	
clau	oriental,	Toni	G,	enviat	especial	
de	 JP,	 té	 el	 gust	 de	 proposar-vos	
dos,	pens	que,	extraordinaris	films:	
DESIG,	 PERILL	 i	 EL	 BOSC	 DEL	
DOL.	 El	 primer,	 malgrat	 l’origen,	
té	 tot	el	 format	del	cine	occidental	
i	 és	 ben	 fàcil	 de	 llegir,	 versió	 en	
mandarí	 inclosa,	 pel	 públic	 de	 la	
banda	 oest	 del	 planeta.	 Ang	 Lee	
és	un	dels	grans	noms	d’autor	del	
cinema	 actual.	 El	 que	 més	 em	 va	
sorprendre	és	que	precisament	els	
“intríngulis”	de	l’ocupació	japonesa	
gairebé	 no	 es	 mostren,	 com	 seria	
l’habitual,	 reflexionant	 més	 aviat	
sobre	 la	 intensitat	 de	 la	 relació	
personal,	i	també	habitual,	de	l’espia	
traïda	pels	sentiments.	De	l’altre	film	
ja	en	parlaré	quan	hagi	aclarit	amb	
el	meu	jefe el	sou	oportú”.
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L’Ajuntament	de	Binissalem,	a	
través	de	la	regidoria	de	Sanitat	
i	Serveis	Socials,	en	coordinació	
amb	el	pediatra	i	la	infermera	
del	Centre	de	Salut	i	amb	la	col.
laboració	de	varis	establiments	
d’alimentació	del	poble	
desplegarà,	a	partir	d’aquest	mes	
de	febrer,	el	programa	“Educació	
per	la	Salut”.

Segons	explica	la	regidora	
de	Sanitat	i	Serveis	Socials,	
Magdalena	Moyà	Carrasco,	el	
que	es	pretén	amb	la	campanya	
és	conscienciar	a	la	població	
escolar	i	als	seus	progenitors	
sobre	la	relació	que	existeix	entre	
el	consum	d’aliments	i	la	salut,	
insistint	en	la	importància	que	té,	
en	aquest	cas,	el	desdejuni.	

Se	sap	que	gairebé	un	30%	dels	
escolars	surten	de	casa	sense	
desdejunar,	tenint	en	compte	que	
aquesta	menjada	suposa	un	25%	
de	les	calories	diàries.

Segons	els	experts	i	entesos	en	
nutrició	no	existeixen	aliments	
bons	ni	dolents,	les	paraules	claus	
són	equilibri	i	varietat.	Una	dieta	
serà	completa	si	inclou	aliments	
de	tots	els	grups	de	nutrients.

De	la	mateixa	manera,	un	
esmorzar	complet	és	necessari	
per	començar	una	jornada	escolar	
amb	les	millors	condicions.	 	
Sortir	de	casa	sense	desdejunar	
es	tradueix	en	decaïment,	falta	
de	concentració	i,	en	general,	
un	menor	rendiment	físic	i	
intel·lectual.	Els	nostres	nins	fan	
molta	feina	a	l’escola	i	els	qui	
desdejunen	bé,	milloren	les	seves	
relacions	socials,	emocionals	i	el	
seu	rendiment	escolar.

objectiu general
L’objectiu	general	és	reforçar,	
entre	els	escolars,	els	
coneixements	sobre	la	correcta	
alimentació,	nutrició	per	créixer	i	
estar	sans,	donant	a	conèixer	la	
importància	del	desdejuni	per	a	
un	correcte	desenvolupament	del	
nin	en	edat	escolar.

objectiu Específic
L’objectiu	específic	és	que	els	nins	
identificaran	la	fruita	natural	dins	
el	berenar.	Els	nins	sabran	que	

menjar	sà	implica	la	reducció	del	
consum	de	brioxeria	industrial,	
i	aprendran	també	que	menjar	
sà	és	consumir	productes	frescs	
i	de	temporada	(per	tant,	cal	
freqüentar	les	nostres	botigues).
	 També	coneixeran	les	
funcions	que	compleixen	els	
aliments:	energètica,	estructural	i	
reguladora.

objectius dirigits a pares i 
mestres
Els	pares	sabran	que	menjar	sà	

Berenar Saludable
L’Ajuntament	durà	a	terme	la	campanya	“Educació	per	la	Salut”

“Segons els experts en 
nutrició no existeixen 

aliments bons ni dolents, 
les paraules claus són 
equilibri i varietat. Una 
dieta serà completa si 
inclou aliments de tots 
els grups de nutrients”

“L’objectiu de la 
campanya és reforçar, 
entre els escolars, els 
coneixements sobre la 
correcta alimentació, 

donant a conèixer 
la importància del 

desdejuni”

i n f à n c i a

Magdalena	Moyà,	regidora	de	Sanitat	i	Serveis	Socials.
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implica	menjar	dues	o	tres	peces	
de	fruita	diàries.
Pares	i	mestres,	en	els	aniversaris	
escolars,	deixaran	d’oferir	les	
llepolies	i	brioxeries,	hipercalòrics	
amb	gran	quantitat	d’additius.

part teòrica
S’impartiran	explicacions	dels	
grups	de	nutrients	adaptats	
a	cada	edat	escolar	i,	a	la	
vegada,	es	reforçaran	els	seus	
coneixements	en	l’assigantura	de	
coneixement	del	medi	del	curs	
pertinent,	introduint	conceptes	de	
salut	bucodental.

part pràctica
Es	degustarà	un	berenar	en	grup,	
mestres	i	alumnes,	aportant	al	
mateix	tots	els	nutrients:	proteïnes,	

vitamines,	un	lacti	i	una	fruita.

Activitats a realitzar per part de 
l’Ajuntament
Facilitar	material	didàctic	al	centre	
escolar.
Sumministrament	i	transport	dels	

productes	alimenticis.
Responsabilitat	conjunta	amb	
el	Centre	de	Salut	per	al	bon	
desenvolupament	del	projecte.

Berenar Saludable
El	Berenar Saludable	constarà	de	
pa	amb	oli,	tomàtiga	de	ramallet,	
formatge,	fruita	de	temporada	i	
un	fruit	sec,	tots	ells	productes	
autòctons	mallorquins.
També	es	deixaran	unes	fitxes	
als	escolars	per	reforçar	els	seus	
coneixements.	“Ara	que	ja	hem	

berenat	plegats,	identifica	un	
desdejuni	saludable”.

Temporalització
Magdalena	Moyà	apunta	
que,	d’aquí	a	final	de	curs,	
un	divendres	de	cada	mes	es	
realitzaran	xerrades	explicatives	
als	alumnes	dels	centres	escolars	
(en	grups	de	60	nins).	També	
s’editaran	estovalles	i	díptics	
didàctics	amb	consells	relatius	
als	hàbits	d’alimentació	saludable	
dirigits	als	pares.

El	servei	de	pediatria	recalca	que	
durant	la	infantesa	s’adquireixen	
uns	hàbits	alimenticis	que	
influeixen	en	l’organisme	jove	
i	adult;	“som	el	que	menjam”,	
i	per	aquest	motiu	la	població	
escolar	ha	d’assolir	uns	hàbits	
adients	que	en	el	futur	podran	
ser	la	base	per	prevenir	malalties	
cardiovasculars.	Aquests	hàbits	
s’han	d’acompanyar	de	pràctica	
esportiva	i	és	importantíssim	
el	paper	dels	pares	i	mares	en	
aquest	programa,	per	la	qual	cosa	
se’ls	demana	col·laboració.

Finalment,	tant	la	regidora	com	
la	unitat	de	pediatria	volen	agraïr	
la	col·laboració	dels	comerços	
i	centres	escolars	adherits	al	
programa,	informant	que	seguiran	
programant-se	més	activitats	en	
torn	a	l’educació	per	la	salut,	ja	
que	és	molt	important	per	als	més	
joves.	
En	el	proper	número	de	la	revista	
s’oferiran	noves	dades	sobre	
aquesta	campanya.

Tel. 971 511 709

i n f à n c i a

El	tradicional	pa	amb	oli	serà	present	dins	la	nova	campanya.
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A	la	imatge,	els	nins	ballant,	i	
amb	ells,	Pepe	Nuño,	un	dels	
iniciadors	del	Binitrui.
A	la	foto	de	la	dreta,	el	músic,	
Jaume	Barceló,	animador	de	
la	festa	d’aniversari.

13 anys de binitrui
El	dissabte	dia	26	de	gener,	el	Club	d’Esplai	Binitrui	
estava	de	festa.	I	és	que	la	celebració	corresponia,	ni	
més	ni	manco,	que	al	seu	13è	aniversari.
	 Tretze	 anys	 de	 moltes	 activitats	 educatives	 i	 de	
temps	lliure,	en	els	quals,	uns	quants	centenars	de	
nins	 i	 nines	 del	 poble	 –molts	 d’ells	 ara	 ja	 adults	 i	
alguns	reconvertits	a	monitors	del	mateix	club–	han	
disfrutat	de	moltes	vivències.
	 En	aquell	dissabte,	cap	a	les	17	hores	tenia	lloc	
una	celebració	a	l’Església	i,	tot	seguit,	al	Parc	de	Sa	
Rectoria,	s’oferia	una	xocolatada.	Poc	després	era	el	
músic	binissalemer,	Jaume	Barceló,	qui	posava	ritme	
a	un	capvespre	de	cançons	infantils,	de	sempre,	que	
eren	ballades	per	nins,	adults	i	monitors.
	 Sens	dubte,	una	festa	que	convidava	a	sentir	un	
poc	més	a	prop	el	Carnaval:	Sa	Rua	del	dissabte	2	
de	febrer	de	2008.	Una	festivitat,	per	cert,	a	la	que	el	
Club	d’Esplai	sempre	hi	ha	aportat	molt.

i n f à n c i a
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carnaval al bosc

i n f à n c i a

El guardabosc ha tengut una idea excel.
lent, ha enviat una invitació a tots els 
animals per celebrar el carnaval. Es farà un 
gran ball i tothom s’haurà de disfressar.

El caragol Ramon també està convidat, 
però no sap com vestir-se. Mentre s’ho 
pensa, comença a caminar i, camina que 
caminaràs, veu una papallona que li diu.
– Apa caragol! 
aniràs a la 
festa amb un 
vestit tan lleig?
– Aquest 
vestit és casa 
meva i no me’l 
canviaré pas 
per anar al 
ball. A més, tu 
tampoc no vas disfressada!
– És clar que no! Com vols que amagui les 
meves ales tan boniques? Qui veurà el meu 
cos tan bufó si em poso una disfressa? 
-contesta la papallona.
– Però tu, que no ets bonic com jo, 
t’hauries de disfressar.
– Deixa’m, presumida! Aniré a la festa com 
m’agradi.

Aleshores la papallona comença a volar 
polint-se les ales amb el pol·len de les flors i 
en Ramon es queda una mica trist.

De sobte, en Ramon descobreix un follet 
molt vell que l’observa amagat entre els 

arbres.
– Hola Ramon! Què et passa?

– No puc anar a la festa; sóc lleig i no em va 
bé cap disfressa. 

–Això no és cert, jo et faré bonic com un 
sol.

El follet posa fil a l’agulla, treu un pot de 
pintura del seu sac i pinta de color groc la 

closca d’en Ramon.
– Ho veus? Mira’t al mirall: ets un cargol 

d’or i sembles un sol. 
– Oh, gràcies, savi follet, és una disfressa 

magnífica.

En Ramon arriba a 
la festa quan el ball 

comença. Formigues, 
marietes i escarabats 

envolten a la 
papallona bocabadats 

per la seva bellesa. 
La papallona, somriu i porta una corona de 

reina.
Però quan s’acosta el cargol Ramon, tots 
queden impressionats: és la disfressa més 

bonica que han vist mai!!
En Ramon sembla un sol que roda pel 

terra!!!!! 
Tothom comença a ballar, cantar i celebrar 

la Festa de Carnaval.
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Temps de rues... i d’inicis

En tren a Sa rua de lloseta
Diumenge	3	de	febrer
A	les	16.30h	al	Casal

concurs logo del casal
Hi	ha	fins	dia	9	per	presentar	
propostes

cinema Alternatiu
La Lengua de las Mariposas,	
de	José	Luis	Cuerda
Diumenge	10	de	febrer.	18.30h

Marató fotogràfica
Sortida	pel	poble	per	fer	fotos	que	
després	s’utilitzaran	per	decorar	
les	parets	del	Casal
Dissabte	16	de	febrer
Inici	a	les	16h,	al	Casal

pic-Nic al castell d’Alaró
Diumenge	17	de	febrer
A	les	11h	al	Casal
Inscripcions	fins	dia	15.

Torrada popular al casal
Dissabte	23	de	febrer
Preu:	3	euros
Inscripcions	fins	dia	19

cinema Alternatiu
Te doy mis ojos,	d’Icíar	Bollaín
Diumenge	24	de	febrer.	18.30h

Tallers de pulseres
Cada	divendres.	17.30h

Horari del casal

Dimarts,	dimecres	i	dijous
de	17	a	21h

Divendres	i	dissabte	
de	17	a	23h

Diumenge	de	17	a	21h	
(excepte	si	hi	ha	sortida)

Telf.	663	980	688

j o v e n t
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Unión Mensajeras,  
nou grup colombòfil
El	dissabte	dia	12	de	gener	tenia	
lloc	la	inauguració	del	nou	grup	
colombòfil	Unión Mensajeras,	el	
qual	és	presidit	pel	binissalemer,	
Antoni	Amengual,	i	integrat	per	
les	Societats	Colombòfiles	d’Inca,	
Lloseta,	Sa	Vileta,	s’Esbart	de	
Montuïri	i	Binissalem.
Tot	i	que	la	seu	del	nou	col·lectiu	
està	ubicada	en	un	dels	locals	
del	Parc	Verd	Municipal,	l’acte	
d’inauguració	es	dugué	a	terme	
en	una	nau	del	Polígon	Industrial,	
on	s’hi	celebrà	un	dinar	al	que	
hi	assistiren	unes	100	persones,	
i	prèviament	al	qual	el	rector	de	
la	Parròquia,	don	Jaume	Estela,	
pronuncià	un	parlament	i	procedí	
a	la	corresponent	benedicció	dels	
coloms	que	tot	seguit	varen	ser	
amollats.

L’acte	comptà	amb	la	presència	
del	president	de	la	Societat	Balear	
de	Colombòfila,	Simó	Escalas,	
entre	d’altres	representants	de	
clubs	colombòfils;	el	Director	
Insular	de	Promoció	SòcioCultural	
del	Consell,	Víctor	Martí;	el	
batle,	Jeroni	Salom,	i	també	
de	representants	d’empreses	
col·laboradores	com	Teka, Mallorca 
Don Licors i Lavanderías Lovomatic,	
entre	d’altres.

objectius
Segons	explica	el	president	de	
l’associació,	Antoni	Amengual	
–colombòfil	de	tota	la	vida–	
l’objectiu	de	la	fundació	d’aquest	
nou	col·lectiu	és	el	de	poder	
disfrutar	i	millorar	en	tots	els	
aspectes,	sobretot	poder	disfrutar	
d’un	millor	vol,	objectius	que	
amb	la	unió	d’aquests	cinc	clubs	
colombòfils	es	poden	aconseguir.

Quatre grans 
futbolistes
Els	quatre	jugadors	binissalemers	
més	destacats	del	panorama	
futbolístic	actual:	Moyà,	Sastre	
I,	Sastre	II	i	Campos,	són	
continuament	alabats	per	la	
premsa	balear.	I	no	és	per	menys.	
El	primer	d’ells,	Miquel	Àngel	Moyà,	
s’està	convertint,	jornada	rera	
jornada,	en	un	dels	millors	porters	
del	futbol	espanyol.	El	partit	de	
Copa,	dins	Madrid,	romandrà	en	
el	record	de	molts	
mallorquins	tota	la	
vida.	
Moyà	ja	és	punt	
de	mira	d’equips	
grans	de	Primera	
Divisió	com	ara,	
l’Atlètic	de	Madrid	
o	el	València.	
Fins	i	tot	es	
parla	d’equips	
estrangers	que	
pretenen	fer-se	
amb	els	seus	
serveis.
Per	la	seva	part,	
Els	germans	Sastre	
i	Campos,	són	
titulars	en	els	seus	
equips,	Sporting	
de	Gijón,	Osca	i	
Écija.	Aquests	dos	
darrers,	ara	mateix	
líders	en	els	seus	
respectius	grups	
de	la	Segona	
B;	mentre	que	
l’Sporting,	de	Rafel	
Sastre,	és	el	tercer	
classificat	de	la	
Segona	A.
Potser	al	veterà	
jugador	li	espera	
tornar	a	jugar	a	la	
Màxima	després	
d’uns	anys	a	la	
Divisió	de	Plata.
I	cal	recordar	que	
el	seu	germà,	Lluís,	
pertany	al	club	del	
Saragossa.	Qui	
sap	si	la	pròxima	
temporada	també	
se’l	podria	veure	
trepitjant	camps	de	Primera...

El	rector,	don	Jaume	Estela,	
pronunciant	unes	paraules.

e s p o r t s



Futbol
Segona regional
Són	l’equip	fort	d’enguany,	sens	
dubte.
El	filial	de	Segona	Regional	no	
afluixa	en	la	seva	trajectòria	de	
sumar	i	sumar.	I	la	darrera	prova	
és	la	victòria,	per	1	a	2,	dins	el	
camp	d’un	dels	equips	que	també	
compten	amb	moltes	opcions	
d’ascendir:	el	Sant	Marçal.	
Amb	la	derrota	encaixada,	han	
passat	de	ser	segons	a	quarts.	
Ara,	qui	encalça	el	Binissalem	
–amb	48	punts–	és	el	Campanet,	
que	en	té	41.

Tercera Divisió
Diferent	van	les	coses	al	primer	
equip,	qui	en	les	dues	darreres	
jornades	ha	patit	dues	derrotes:	
una	a	casa,	contra	el	Montuïri,	per	
1	a	2;	i	l’altra	dins	Ciutadella,	per	
2	a	1.
Els	homes	de	Bestard	han	perdut	
força	i	posicions.	Ara	es	troben	en	
un	vuitè	lloc,	amb	33	punts,	lluny	
del	quart	classificat,	el	Mallorca	
B,	amb	41.	A	destacar	els	13	gols	
de	Mario	Móra,	dels	37	que	porta	
l’equip.

Juvenils + cadets
Tal	vegada	abans	de	parlar	de	
l’equip	Juvenil,	ho	hauríem	de	fer	
de	l’equip	Cadet,	que	ha	estat	
retirat	de	la	competició.	
No	es	recorda	la	darrera	vegada	
que	un	equip	del	futbol	base	
hagués	de	ser	retirat	a	mitja	
competició	(si	és	que	s’ha	donat	
mai	el	cas).
	 La	manca	de	plantilla	–només	
eren	9	degut	a	alguns	sancionats–
ha	obligat	al	club	a	la	pitjor	
decisió.	I	això	que	s’han	intentat	
totes	les	possibilitats.	Fins	i	tot	
jugar	els	dimecres,	de	manera	
que	així	es	pogués	disposar	de	
jugadors	infantils,	però	davant	la	
negativa	dels	rivals	a	jugar	entre	
setmana	no	ha	quedat	més	remei.
Ara,	alguns	d’aquests	jugadors	
han	passat	a	formar	part	dels	
Juvenils.	Però	en	aquest	conjunt	
sembla	que	poca	cosa	s’arreglarà,	
ja	que	l’equip	no	surt	del	pou	on	

està	aficat,	amb	només	un	punt	
aconseguit,	i	no	els	queda	més	
remei	que	aguantà	fins	al	final,	
ja	que	ara	mateix	militen	en	una	
categoria	important,	la	Preferent,	i	
en	cas	de	descendir	l’any	que	ve	
jugaran	a	Primera.

infantils
Després	que	fa	unes	setmanes	
visqués	la	glòria,	ocupant	la	
primera	plaça	durant	una	jornada,	
l’equip	Infantil	es	manté	ara	en	
una	sisena	posició,	amb	32	punts,	
a	només	un	de	distància	del	tercer	
classificat.
El	seu	darrer	partit	a	casa,	contra	
el	Port	de	Pollença,	el	guanyaren	
per	2	a	1.

infantils Futbol 7
Tot	i	haver	perdut	els	dos	darrers	
partits,	dins	Porreres	(3-1)	i	dins	
Santa	Catalina	(3-2),	el	que	no	
han	perdut	és	el	setè	lloc.	Són	a	
l’equador	del	seu	grup,	a	pesar	
que	els	tres	primers	classificats	
són	a	molts	de	punts	de	distància.

Alevins i Alevins Futbol 7
Tant	uns	com	altres	ocupen	
sengles	vuitenes	posicions	en	un	
grup	de	16	equips.
Els	primers	feren	tables	a	
zero	gols	contra	el	CIDE,	dins	
Binissalem	la	darrera	jornada.
Amb	21	i	24	punts,	respectivament,	
es	troben	lluny	de	les	primeres	

posicions.	Però	en	el	cas	dels	
Alevins	Futbol	11,	està	clar	que	
l’objectiu	és	la	permanència.

benjamins
Amb	un	espectacular	triomf	per	
5	a	7	dins	Llubí,	els	Benjamins	
Futbol	7	són	colíders	a	4	punts	
del	primer,	l’Alcúdia,	tot	i	que	el	
tercer,	Pollença,	compta	amb	un	
partit	manco.	També	guanyaren	en	
la	penúltima	jornada,	4	a	3	al	Sa	
Pobla	Atlètic.
Els	Benjamins	Futbol	8	A	no	es	
mouen	de	la	desena	posició	
després	de	guanyar	2	a	1	al	Sa	
Pobla	i	perdre	el	derbi	local	dins	
Alaró	per	4	a	1.
En	canvi	als	Benjamins	Futbol	8	B,	
l’empat	a	1	dins	s’Arenal	i	la	
victòria	a	casa	contra	el	Son	Caliu,	
per	3	a	1	–i	això	que	començaren	
perdent–,	els	ha	proporcionat	
escalar	un	lloc	a	la	taula	
classificatòria.	Ara	són	novens	
(foto).

prebenjamins
L’equip	del	grup	B,	amb	la	derrota	
per	3	a	0	dins	Andratx	i	la	victòria	
per	2	a	0	sobre	el	Sant	Francesc,	
segueix	ocupant	la	vuitena	
posició.	Mentre	que	als	del	grup	E,	
un	poquet	més	els	costa	aixecar	
el	cap.	Són	al	lloc	quinze...	però,	
tant	uns	com	altres,	són	el	futur.

J.Pons
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Benjamins	Futbol	8.

e s p o r t s
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bàsquet
Sénior masculí
Tot	i	haver	perdut	els	dos	últims	
partits,	el	sénior	Autonòmica	
masculí	ha	pujat	un	lloc,	passant	
de	l’onzè	al	desè	lloc.
En	el	que	ha	estat	un	dels	seus	
darrers	partits,	aguantaren	bé	al	
líder	Pollença	malgrat	perdre	per	
55	a	65.
A	destacar	l’alero,	Juanmi,	un	gran	
anotador	de	triples.

Sénior d’Empreses
L’equip	s’ha	reforçat	i	ha	
incorporat,	aquestes	darreres	
setmanes,	a	l’exjugador,	Joan	
Toribio	(també	exjugador	de	
futbol).	Es	troba	situat	en	quart	lloc	
a	la	taula	classificatòria.

Sénior femení
Per	la	seva	part,	les	al·lotes	de	
l’equip	Sénior	estan	donant	
mostres	de	molta	entrega	als	
partits.	A	pesar	de	viure	una	
mala	temporada,	els	darrers	
enfrontaments	s’han	perdut	per	
molts	pocs	punts.

Júnior, masculí i femení
Tant	a	uns	con	als	altres,	sembla	
que	a	la	categoria	Júnior	els	toca	
patir	enguany.	Els	al·lots	porten	
dues	victòries	de	vuit	partits	jugats	
i	les	al·lotes	aconseguiren	guanyar	
el	seu	primer	matx,	per	51	a	46,	al	
Manacor.	I	això	ho	han	d’aprofitar,	
ja	que	ara	tenen	per	davant	tres	
partits	assequibles	que	no	han	de	
deixar	perdre.

cadet, masculí i femení
En	aquesta	categoria,	millor	els	
van	les	coses	a	les	al·lotes	que	
als	al·lots.	Així,	ells	són	penúltims	i	
elles	vuitenes,	amb	un	balanaç	de	
cinc	victòries	i	4	derrotes.

infantil femení
Les	dues	darreres	victòries,	dins	
Zona	5,	per	41	a	42,	i	contra	
l’Alcúdia,	per	30	a	29,	han	tret	a	
l’equip	de	la	part	més	baixa	de	la	
classificació,	passant	de	l’onzè	
lloc	al	novè.

Minibàsquet
És	a	les	categories	inferiors	on	
trobam	els	millors	resultats,	ja	que	
els	nins	porten	9	victòries	de	9	
partits,	i	les	nines	són	quartes.

Foto	superior:	Equip	Sénior	femení.	
Foto	inferior:	El	pivot	de	l’equip	Sénior	masculí,	
Mariano,	de	2.05	d’alçada,	el	jugador	més	alt	del	Club.	

e s p o r t s
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07350	binissalem

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

binissalem@ciclosgomila.com

07009	palma

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

palma@ciclosgomila.com

Tennis
campionat de Mallorca 
benjamí a binissalem

La	Federació	de	Tennis	de	les	
Illes	Balears	va	elegir	el	Tennis	
Club	Binissalem	per	celebrar	el	
campionat	de	Mallorca	Benjamí.
Seran	jugadors	de	fins	a	10	anys	
d’edat	els	qui	hi	participaran.
	 Els	interessats	podran	veure	
les	partides	els	caps	de	setmana,	
a	partir	del	9	de	febrer	i	fins	el	dia	
1	de	març,	a	les	pistes	de	tennis	
del	poliesportiu.

campus de Nadal
Un	total	de	20	participants,	entre	
nins	i	nines	de	diferents	edats,	
pogueren	gaudir	del	I	Campus	
de	Tennis,	distribuint-se	en	grups	
de	cinc	d’acrod	amb	el	nivell	de	
cada	jugador.	Així,	els	qui	mai	
havien	jugat	pogueren	aprendre	
els	cops	bàsics	i	les	regles	
d’aquest	esport,	i	els	més	veterans	
pogueren	perfeccionar	els	cops,	
competicions,	etc.	
	 El	Campus	va	tenir	una	durada	
de	7	dies,	amb	4	hores	de	tennis	
cada	dia	entre	entrenament,	
tàctica	i	sessions	de	vídeo,	on	els	
alumnes	pogueren	veure	les	seves	
pròpies	errades	o	també,	com	
es	mouen	dins	la	pista	els	seus	
jugadors	preferits.
	 El	darrer	dia	es	va	fer	l’entrega	
de	diplomes	a	tots	els	participants.
Degut	a	l’èxit	obtingut,	la	direcció	i	
monitors	del	Club	ja	preparen	per	
a	l’any	que	ve	la	segona	edició.

Es prepara el i rànking 
Serà	una	classificació	continua	
del	Tennis	Club	Binissalem,	que	
pretén	mantenir	l’interès	pel	tennis	
amb	una	competició	social.	
	 Per	participar-hi	no	fa	falta	
tenir	un	nivell	determinat,	ja	que	
cada	un	jugarà	contra	participants	
del	seu	nivell.	No	es	tracta	d’un	
torneig	per	eliminatoris,	sinó	de	
jugar	un	gran	nombre	de	partides	
amb	diferents	jugadors	de	totes	
les	edats.

comença el curs d’hivern
El	curs	d’aquest	nou	2008	ja	és	a	
punt	de	començar.
Les	classes	s’impartiran	de	dilluns	

a	dissabte,	per	grups	i	per	edats,	
dels	4	anys	fins	a	adults	(masculí	i	
femení).	També	hi	haurà	
possibilitat	de	classes	particulars,	
classes	per	a	2	persones,	
minigrups	de	3	persones	i	nivell	
avançat	(competició).	
	 Tant	pel	Rànking	com	pel	
curs	els	interessats	en	inscriure’s	
es	poden	dirigir	a	les	pistes	de	
tennis	del	poliesportiu;	a	l’adreça:	
mallado@hotmail.com;	o	bé	al	
telèfon:	617	787	342.

e s p o r t s
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F. Bauçà M. Elías M. Ribas M. Mas B. Fiol M. Amengual B. Domènech F. Martorell J. Artigues

APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

A. M. Pons

MENTrE ESpErAM ...
Després	d’una	temporada	de	
descans,	que	esperam	hagi	servit	
per	desembafar,	podem	reprendre	
les	coses	just	allà	on	les	varem	
deixar	i	aclarir	alguns	punts	
que	semblen	no	haver	quedat	
prou	clars,	orejant	les	“coses	
que	passen	per	aquest	món”	
perquè	tothom	pugui	gaudir	de	la	
informació	suficient	per	a	jutjar	i	
saber	qui	és	qui,	qui	defensa	què	i	
de	quin	peu	es	calça	cada	u.

Començarem	parlant	de	la	
sèrie	d’actuacions,	comentaris,	
valoracions,	etc,	que	va	generar	
la	manifestació	feta	el	passat	
dia	24	de	novembre,	algunes	de	
les	quals	les	podeu	haver	vist	
reflectides	en	aquesta	mateixa	
revista.	Heu	de	saber,	que	la	
redacció	de	la	convocatòria	de	
la	manifestació,	va	ser	objecte	
d’un	exhaustiu	“comentari	de	
text”	per	part	de	la	majoria	
dels	membres	que	conformen	
el	Consell	Escolar	de	la	nostra	
escola.	L’Equip	Directiu	i	els	altres	
pares	(no	nosaltres,	òbviament)	es	
mostraren	especialment	dolguts,	
indignats	i	molt	irritats	amb	la	
dita	convocatòria,	tant	en	el	seu	
fons	com	en	la	seva	forma.	És	
així	com	el	punt	de	l’ordre	del	
dia	del	Consell	Escolar	posterior	
a	la	manifestació,	que	havia	de	
servir	per	informar	de	l’entrevista	
que	havia	mantingut	el	Consell	
Municipal	per	a	la	nova	escola	
amb	la	Consellera	Galmés	va	ser	
un	atac	continuat	a	la	representant	
de	l’Apima	al	Consell	Escolar.	
Creim	que	per	això	hagués	estat	
molt	millor	que	el	punt	de	l’ordre	
del	dia	s’hagués	titulat:	L’Apima: A 
por ellos.,	ja	que	en	realitat	d’això	i	
no	d’una	altra	cosa	es	va	tractar.

Davant	això	nosaltres	pensam:	la	
manifestació	i/o	la	redacció	de	la	
convocatòria	no	va	agradar	a	dits	
col·lectius,	i QUè?

Hem	pogut	veure	com,	
recentment,	la	nostra	Associació	
ha	estat	blanc	de	crítiques	tan	
poc	fundades	com	les	adreçades	
per	persones	afins	al	PSOE.	
Un	article,	recentment	aparegut	
en	aquesta	revista,	es	queixava	
que	la	informació	que	donàvem	
sobre	les	negociacions	de	la	nova	
escola	eren	molt	parcials.	Encara	
ens	demanam	quina	diferència	hi	
havia	respecte	a	les	expressades	
per	l’anterior	govern	que	no	va	
moure	ni	una	fulla	a	l’esquifit	solar	
que	ha	de	servir	per	a	ubicar-hi	la	
nova	escola.	Ara,	només	perquè	
ens	ho	diuen	uns	altres	polítics,	
ens	ho	hem	de	creure	sense	
demanar	compromisos	per	escrit?	
i pEr QUè?

Ja	està	ben	clar	que	aquesta	
Apima	fa	nosa	a	tothom	que	té	
un	interès	o	altre	per	defensar	
(ja	sigui	un	càrrrec,	un	sou,	
un	suposat	prestigi	o	unes	
malaltisses	aspiracions).	L’Apima,	
senyors,	és	l’única	part	que	no	té	
cap	interès	en	tot	això	llevat	dels	
infants	–	i	arribats	a	aquest	punt	
direm	que	l’interès	és	màxim-.	
L’Apima	no	cobra	res	d’en	lloc,	
no	té	favors	a	tornar	ni	té	res	a	
perdre,	no	es	casa	amb	ningú						
–partit	polític	o	no–,	anam	
junts	amb	qui	cerca	els	nostres	
mateixos	objectius	i	no	canviam	
d’opinió	segons	conveniències	
particulars.	Deim	i	feim	el	que	
consideram	que	hem	de	dir	i	hem	
de	fer	per	al	bé	dels	nins	i	de	la	

nostra	escola	i	tot	això	decidit	
en	assemblea	oberta	a	tots	els	
pares,	i	això,	tot	i	que	dóna	molts	
maldecaps,	també	dóna	molta	
tranquil·litat.

Davant	això	un	pot	pensar	que,	
a	la	nostra	societat,	sovint	no	
es	respecten	les	decisions	dels	
altres,	fins	i	tot	no	es	respecta	
que	els	altres	pensin	diferent,	
incomoda.	I	quan	algú	es	sent	
incomodat	es	veu	en	la	necessitat,	
més	que	de	defensar-se,	d’atacar.	

Senyors	a	qui	no	va	agradar	
la	manifestació	(el	fet	o	la	
seva	convocatòria)	i	sovint	els	
incomoden	les	decisions	que	
aquesta	Apima	pren;	si	no	estam	
convençuts	de	la	proposta	que	
ens	han	fet	i	ens	volem	manifestar,	
QUiN ÉS El problEMA?

Haurem	d’aprendre	a	pensar	que,	
ens	agradi	o	no,	hi	ha	col·lectius	
crítics	amb	el	poders	i	serveis	
públics,	que	estan	plenament	
legitimats	a	defensar	els	seus	
drets,	especialment	si	es	tracta	de	
l’educació	dels	seus	fills.	Poden	
intentar	fer-se	callar	aquestes	
veus,	poden	intentar	desprestigiar-
les	i,	fins	i	tot,	llevar	del	mig,	però	
aquells	que	ho	fan	no	tendran	per	
això	més	raó.

Nosaltres,	de	moment,	encara	
“som aquí, tossudament alçats ... “

APIMA

“El Consell Escolar 
posterior a la 

manifestació, va ser 
un atac continuat a la 

representant de l’Apima 
al Consell Escolar”

“A la nostra societat, 
sovint no es respecten 

les decisions dels 
altres, fins i tot no es 

respecta que els altres 
pensin diferent”

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

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim menús
i també menjar 
per a endur-se

· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta
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Eduardo Rubin

Nova	York	
(Health Day 
News);	un	grup	
d’investigadors	
de	la	Universitat	
de	Laval,	Quebec	
(Canadà),	
reportaren	en	un	
estudi	que	els	

components	antioxidants	del	vi	
negre	i	dels	pinyols	de	raïm	tenen	
efectes	antiinflamatoris	i	ajuden	a	
prevenir	l’enfermetat	periodontal	
(de	les	genives	i	os	de	la	boca).
	 Aquests	investigadors	varen	
demostrar	que	les	polifenoles	
del	vi	negre	tenen	potents	
efectes	antioxidants	que	ajuden	
a	mantenir	les	genives	sanes	i	
fortes.	
Gràcies	a	dit	estudi	es	pot	dir	que	
no	sols	el	cor	se’n	beneficia	del	
consum	moderat	de	vi	negre	a	
l’hora	de	fer	front	a	enfermetats	
coronàries,	sinó	també	la	boca.	

Fins	i	tot	estudis	recents	han	
posat	de	manifest	les	propietats	
antitumorals	del	raïm.
Així,	no	només	preveu	l’enfermetat	
periodontal	sinó	que	protegeix	els	
teixits	de	la	proliferació	tumoral.
Per	suposat	que	no	es	tracta	de	

difondre	que	el	vi	negre	és	bo	per	
a	la	salut	bucodental,	donat	que	té	
efectes	perjudicials	quan	es	beu	
en	excés.	
L’estudi	ha	tractat	d’aïllar	les	
molècules	beneficioses	mentres	
s’esperen	més	resultats.

La	periodontitis	(Piorrea)	és	una	
enfermetat	crònica	que	implica	
a	bactèries	presents	a	la	placa	
dental.	La	inflamació	es	produeix	
a	les	genives	com	a	resposta	
immunològica.	Aquesta	resposta	
produeix	radicals	lliures	que	
debiliten	les	genives	produint	

sagnament	i	deteriorament	del	
teixit	i	de	l’os	de	sosteniment	de	
la	dent,	arribant	inclús	a	la	pèrdua	
de	les	mateixes	dents.

Aquest	estudi	també	va	ser	
publicat	al	British Dental Journal,	
per	tant,	beure	una	copa	del	bon	
vi	de	Binissalem	és	recomanable	
per	a	la	boca.

Dr.	Eduardo	Rubin
(President	de	la	Comissió	Científica	

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

eduru@arrakis.es

les genives 
... Sanes i fortes gràcies al vi negre

“Per suposat que no es 
tracta de difondre que el 
vi negre és bo per a la 

salut bucodental”

o p i n i ó
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits

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

Disponible 
per a la seva 

publicitat
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Sant Antoni i el Dimoni
... jugaven a trenta 1

Miquel A. Barrios

Mentre	a	Palma	
el	Regidor	
Grosske	feia	de	
pagès	vingut	a	
més,	emprant	
tres-cents	vint	
mil	euros	de	la	
ciutadania	per	fer	
un	correfoc	per	

seixanta-cinc	mil	persones	(a	uns	
cinc	euros	per	persona	assistent),	
a	Binissalem	muntàvem,	com	cada	
any,	uns	foguerons	de	Sant	Antoni	
d’allò	més	increïbles	i	molt	més	
barats.	I	ho	dic	per	la	part	bona	
que	té	la	festa;	potser	és	bona	
perquè,	precisament,	és	la	gent	
del	poble	la	que	fa	que,	any	rere	
any,	creixi	en	participació	activa.

Dir	que	els	millors	foguerons	són	
els	que	es	fan	al	Pou	Bo	seria	
exagerar;	principalment	perquè	
no	sé	què	tal	són	els	que	es	fan	
als	altres	carrers.	El	que	sí	puc	
assegurar	és	que	són	els	que	més	
duren.	La	història	comença	a	les	
vuit	del	matí.	Els	homes	–ves	per	
on	quanta	tradició–	van	a	cercar	
llenya	per	devers	Ca	n’Arabí,	
guiats	per	l’amo	en	Tomeu	que,	
pacientment,	ha	anat	fent	a	un	
costat	tot	quant	arbre	tomat	hagi	
caigut	aquell	any.	Jo	promet	estar	
disponible	pel	proper	any,	vagi	per	
dit.	Mentre,	les	dones	del	carrer	
vesteixen	un	ninot	que	clavaran	
al	bell	mig	del	fogueró	per	ser	
cremat	a	la	nit	junt	amb	tots	els	
dimonions	personals.	

La	nit	comença	parant	les	taules	
com	si	tornéssim	a	fer	un	segon	

sopar	a	la	fresca.	Na	Xesca	i	en	
Tomeu	deixen	que	facem	el	foc	
just	davant	ca	seva;	això	no	té	
preu.	N’Esperança	i	en	Rafael	
posen	vi	–del	bo!–	fins	a	dir	basta.	
Na	Mari	i	en	Jose	ens	conviden	
a	emprar	la	seva	torradora	–uf,	
gràcies!–	i	ens	treuen	d’un	bon	
mal	de	cap.	Els	seus	convidats	
són	d’allò	més	simpaticots	i	les	
coques	que	duen	de	postres	
són	especialment	bones.	Na	
Mariluz	reparteix	espinagada	
per	algunes	taules	i	conjura	a	
les	bruixes	amb	una	queimada	
mentre	en	Pep	vigila	el	foc	quasi	
tota	la	nit.	Na	Maria	i	en	Miquel	
ofereixen	compartir	tot	el	que	
tenen.	Na	Bàrbara,	na	Catalina	

i	na	Marga	atenen	–a	més	dels	
seus	convidats–	a	tot	el	carrer	
fent	que	ens	sentim	especials.	
A	tots	gràcies.	Suposo	que	me	
deixo	a	moltes	altres	persones,	
què	hi	farem?	Aquesta	gavella	de	
detalls	de	tots	els	veïnats	fa	que	
una	festa	de	carrer	es	converteixi	
en	un	exercici	de	convivència	en	
perfecta	harmonia.	I	el	millor	de	tot	
és	que	tot	això	continua	al	proper	
dia.	

Mentre,	de	fons,	la	banda	
sonora	d’una	nit	inoblidable:	“Sa	
Ximbomba	sona	trista,	madona,	
no	la	sentiu?	/	això	és	senyal	
que	no	teniu	/	aiguardent	pes	
ximbombista”.

C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem

Tel.: 971 886 324

Els	dimonis	del	Pou	Bo.

o p i n i ó
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biniagual: Sant gall perd la corona, es queda 
amb la cresta i ja només parla alemany

o p i n i ó

“La santedat... 
per la propietat”

Quan	Sant	Gall	anava	pel	món,	
sant	i	savi	com	era,	parlava	
l’idioma	del	país	per	on	discorria	
el	seu	pelegrinatge.	Això	facilitava	
les	relacions	amb	la	gent	que	
topava	al	seu	pas.	El	dia	que,	
des	de	Suïssa,	arribà	a	Biniagual,	
va	quedar	tan	seduït	per	aquest	
indret	emmantellat	de	vinyes	
que	decidí	romandre-hi.	El	tracte	
afable	i	familiar	dels	habitants	
del	lloquet,	els	camps	lliures	i	
el	cel	blau,	els	camins	oberts	
i	la	pau	amable	que	brostava	
de	totes	les	voreres	l’animà	a	
construir-s’hi	una	ermita,	feina	
en	la	qual	hi	col·laboraren	tots	
els	veïns,	encisats	de	la	seva	
bondat	i	simpatia.	Durant	segles	
la	seva	feina	va	consistir	a	vigilar	
els	cultius	i	vetlar	pel	benestar	
de	la	gent	que	vivia	a	Biniagual	
o	passava	per	aquella	cruïlla	de	
camins.	
	 Algunes	vegades,	l’abat	senzill	
i	noble,	segurament	que	abstret	en	
les	seves	oracions,	va	deixar	que	
s’escolàs	en	aquells	sementers	
un	escarabat	de	parla	francesa.	
Mentre	Sant	Gall	seguia	en	el	seu	
èxtasi,	el	pèrfid	insecte	xuclava	
la	saba	a	les	arrels	dels	ceps	
carregats	de	borró	tendre.	Va	ser	
la	mort	d’aquells	vinyets.	Gràcies,	
però,	al	seu	do	miracler	i,	sobretot,	
a	l’esforç	dels	seus	devots,	els	
camps	devastats	tornaren	a	revifar	
i	cobrir-se	de	verdor.
	 En	una	altra	ocasió,	fa	una	
cinquantena	d’anys,	el	protector	
de	Biniagual	se	tornà	a	dormir	i	
–¡coses	de	l’edat!–	mentre	feia	
becaines,	desapareixia	tot	un	

patrimoni	de	pedra	de	casetes	
figuereleres	sota	el	perfum	efímer	
de	la	lavanda	que	suplantava	
les	vinyes.	El	perfum	s’esvaí	i,	
tímidament,	hi	tornaren	a	guaitar	
els	pàmpols,	alhora	que,	amb	
més	desvergonya	que	mai,	hi	
van	proliferant	casitas de nuevos 
ricos para fines de semana,	amb	
l’aquiescència	de	les	nostres	
autoritats	que,	amb	els	ulls	
girats	en	blanc	cap	a	l’Alcadena	
i	el	Castell,	permeten	qualsevol	
atemptat	a	la	llei	i	al	mal	gust.
	 Pel	que	fa	al	petit	nucli	urbà,	
sembla	que	Sant	Gall,	seguint	la	
moda	mallorquina,	hagi	canviat	
la	santedat…	per	la	propietat	
d’aquelles	modestes	cases.	Tira	a	
tira,	a	l’entorn	de	la	seva	capella,	
les	claus	de	la	qual	ja	no	deixa	
a	ningú,	ha	anat	muntant	el	seu	
propi	betlemet,	amb	cabanes	
de	pastors,	carrers	empedrats,	
brolladors	d’aigua	saltívola	i,	
perquè	no	hi	faltin	unes	notes	de	
modernor,	hi	ha	fet	construir	una	
variant	i	una	rodona	per	regular	el	
trànsit.	
Sant	Gall	ja	no	és	el	mateix.	Ha	

canviat	la	corona	per	la	cresta.
Sense	soroll	però	amb	astúcia	
ha	fet	prendre	un	altre	rumb	
al	llogaret.	Biniagual	ja	no	és	
de	Binissalem	ni	necessita	la	
tutela	de	la	Vila.	Els	Jurats	han	
renunciat	a	l’exercici	de	la	seva	
jurisdicció	a	canvi	de	no	se	sap	
ben	bé	què.	Biniagual	té	vida	
pròpia.	S’ha	convertit	en	un	poblet	
privat,	una	mena	d’establiment	de	
turisme	rural	encobert,	amb	dret	
d’admissió	dels	usuaris,	on	els	
visitants	esporàdics	són	filmats	
per	silencioses	càmeres.	No	
intenteu	parlar	el	mallorquí	amb	
els	nous	veïns	de	la	contrada.		
	 No	vos	entendran	i,	a	sobre,	
és	possible	que	vos	increpin	per	
la	vostra	indesitjada	presència.	
Millor	vos	anirà	si	ximporrotejau	
l’alemany	i	l’espanyol,	úniques	
llengües	admeses.	Potser	també	
l’anglès.
	 El	que	no	hem	pogut	esbrinar	
és	la	moneda	d’aquest	imperi	
del	silenci.	Les	transaccions	
monetàries	deuen	fer-se,	
suposam,	per	vies	tecnològiques	
més	dissimulades	per	tal	de	no	
enterbolir	amb	la	contaminació	del	
vil	metall	el	romanticisme	d’aquell	
indret.	Els	poderosos	prefereixen	
els	contactes	als	contagis…
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Bartomeu Abrines

l’escola de música, altres herbes 
i les eleccions generals

“També ha fet 
demagògia, el PP, amb 
el tema de l’ampliació 
de la plantilla. El PSM 

no estava d’acord en la 
contractació d’un gerent 

que no sabem quina 
feina farà (alliberar el 
batle de la gestió?)”

Aquestes	
darrers	dies	un	
tema	ha	estat	
polèmic:	l’Escola 
Municipal de 
Música de 
binissalem	
(EMMB).	Els	
claustre	de	

professors	no	cobrava.	L’oposició	
va	demanar	en	el	darrer	plenari	
la	compareixença	de	la	regidora	
responsable.	El	PP	es	va	adherir	
a	la	proposta,	però	després	va	dir	
que	la	regidora	s’explicaria	en	el	
proper	plenari	(?).	Bé,	ja	veurem.		
	 Per	al	PSM	és	important	que	
l’EMMB	segueixi	funcionant,	tot	i	
que	generi	dèficit,	i	que	mantengui	
la	qualitat	actual.	Creim	que	
l’Ajuntament	no	ha	d’assumir	el	
dèficit	que	produeixen	els	alumnes	
d’altres	pobles.	Per	això	ha	de		
quantificar	els	costos	(què	costa	
cada	alumne)	i	arribar	a	acords	
perquè	els	altres	ajuntaments	es	
facin	càrrec	del	dèficit	d’aquests	
alumnes.
	 Per	altra	banda,	contínua	la	
demagògia	del	PP.	El	titular	d’un	
diari	diu	que	l’oposició	no	va	voler	
convertir	una	zona	urbana	en	una	
unitat d’actuació.	I	que	això	fa	
que	l’Ajuntament	perdi	un	10%	del	
cost.	No	diu,	però,	que	l’oposició	
s’hi	va	negar	perquè	la	proposta	
podia	suposar	un	endarreriment	
en	l’aprovació	de	les	normes.	
També	ha	fet	demagògia,	el	PP,	
amb	el	tema	de	l’ampliació	de	la	
plantilla.	El	PSM	no	estava	d’acord	
en	la	contractació	d’un	gerent	
que	no	sabem	quina	feina	farà	

(alliberar	el	batle	de	la	gestió?),	
va	dir	que	volia	estudiar	més	la	
possibilitat	de	contractació	d’un	
arquitecte tècnic	(pensava	que	
era	millor	un	arquitecte	superior)	
i	que	la	contractació	d’un	tècnic 
educatiu	ho	veia	com	a	positiu	si	
s’havia	de	dedicar	exclusivament	

a	les	tasques	que	un	tècnic	ha	de	
fer.
	 I	més	demagògia.	O	mentida?	
En	el	darrer	Arròs amb Salseta	em	
vaig	queixar	de	les	actuacions	que	
el	PP	deia	haver	fet	pel	que	fa	als	
seus	compromisos	electorals.	El	
PP	esmentava,	al	full	informatiu,	
la	signatura	d’un	conveni	amb	

Palma	per	a	descomptes	de	la	
targeta ciutadana.	Jo	manifesta	
la	meva	sorpresa	i	per	això	en	
vaig	demanar	còpia.	M’ha	arribat	
un	esborrany,	incomplet	i	sense	
signar.	I	amb	data	de	14/05/2004.	
La	veritat	per	davant.	Enhorabona,	
PP!
	 Per	altra	banda,	cal	destacar	
una	notícia	d’aquests	darrers	
dies:	les	forces	polítiques	
nacionalistes	s’han	posat	d’acord,	
superant	reticències,	per	fer	
una	candidatura	unitària	a	les	
properes	eleccions	generals:	
UNiTAT per les illes.	Tenir	
una	representació	nacionalista	
al	Parlament	espanyol	és	molt	
important	i	ja	mirarem	d’explicar	
per	què.	Ara	per	ara	només	
vull	llençar	un	missatge	d’ànim:	
aconseguir	aquesta	representació	
és	ara	poSSiblE.	De	tots	depèn.	
Tots	els	nacionalistes	ens	hem	
de	convertir	en	difusors	d’aquest	
missatge:	a	la	fi	algú	defensarà	els	
interessos	de	les	Illes	al	Parlament	
espanyol.

Bartomeu Abrines i Llabrés, 
regidor del PSM-EN

o p i n i ó
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Víctor Martí

Els	dies	ja	
s’allarguen	i	
des	d’UM	de	
Binissalem	
volem	continuar	
donant	a	conèixer	
algunes	de	les	
propostes	que,	ja	
sigui	des	de	dins	

l’Ajuntament	o	fora	de	la	institució,	
hem	duit	a	terme	el	mes	de	gener	
o	pensam	dur	endavant	el	mes	de	
febrer.

Moció
Com	a	conseqüència	d’una	
moció	presentada	pel	nostre	
grup	municipal,	hem	aconseguit	
que	dins	l’any	2008	es	comenci	
a	treballar	perquè	el	pagament	
dels	nostres	impostos	es	puguin	
fraccionar.	De	manera	totalment	
voluntària	les	famílies	que	ho	
vulguin	podran	distribuir	el	
pagament	dels	seus	tributs	de	
la	manera	que	els	sigui	més	
convenient.	Nosaltres	pensam	
que	aquesta	mesura	servirà	per	
alleugerar	l’economia	dels	veïns	
de	Binissalem,	especialment	els	
mesos	que	patim	més	càrregues.

Visita
Per	altra	banda,	el	passat	dia	25	
de	gener,	a	la	seu	del	nostre	partit	
a	Binissalem	vàrem	rebre	la	visita,	
d’entre	d’altres,	del	president	
d’UM,	Miquel	Nadal;	del	Secretari	
General	del	partit,	Miquel	Ferrer;	i	
del	Secretari	d’Organització,	Pep	
Mèlia.	Aquesta	visita	tengué	com	
a	objectiu	donar-se	a	conèixer	als	
afiliats	i	simpatitzants	del	poble	
i,	sobretot,	interessar-se	per	la	
realitat	del	nostre	municipi	de	
primera	mà.	

Land Party
Volem	destacar	també	que	per	
segon	any	consecutiu,	i	organitzat	
per	un	grup	de	joves,	es	va	dur	
a	terme	al	nostre	local	una	Land 
Party,	que	consisteix	en	jugar	amb	
ordinadors	connectats	en	xarxa.	
Fou	el	passat	dissabte	dia	26.	
Aquesta	cessió	del	local	d’Unió	
Mallorquina	s’emmarca	dins	el	
que	ja	anunciàrem	l’any	passat	
de	posar	la	seu	a	disposició	de	

qualsevol	grup	o	associació	que	
ens	la	demani	i	sigui	possible.	

concert
Quant	a	activitats	immediates	que	
el	grup	que	represent	durem	a	
terme	pròximament,	anunciar-vos	
que	el	proper	dissabte	dia	16	de	
febrer,	a	l’església	de	Binissalem	a	
les	20.30h,	organitzam	un	concert	
a	càrrec	de	la	Coral	Mestres	
Cantaires,	formada	per	uns	
quaranta-cinc	membres,	i	que	va	
sorgir	de	la	Coral	Universitària	de	
les	Illes	Balears.	L’entrada	és	lliure	
i	hi	estau	tots	convidats.

Matances
Com	també	hi	estau	a	la	segona	
edició	de	les matances d’UM	
de	Binissalem.	El	pròxim	dissabte	

dia	23	de	febrer,	a	la	plaça	des	
Rasquell,	repetirem	l’exitosa	
festa	popular	que	encetàrem	
l’any	passat.	Unes	matances	que	
començaran	a	les	set	del	matí	i	
que	culminaran	amb	el	dinar	de	
frit	de	matances	devers	les	dues	i	
mitge	del	migdia.

Mostra de cuina binissalemera
No	vull	acabar	sense	anunciar	
que	tenim	previst	fer	una	mostra	
de	cuina	binissalemera	el	proper	
mes	d’abril.	Aquesta	innovadora	
iniciativa	la	durem	endavant	tal	
i	com	ja	diguérem	en	anteriors	
edicions	d’aquesta	mateixa	revista	
i	com	ja	es	reflectia	en	el	nostre	
programa	electoral.

Salut	i	que	no	ens	faci	mal.

“Hem aconseguit que 
dins l’any 2008 es 
comenci a treballar 
perquè el pagament 

dels nostres impostos 
es puguin fraccionar”

“Com ja es reflectia 
en el nostre programa 
electoral, tenim previst 
fer una mostra de cuina 
binissalemera el proper 

mes d’abril”

Segona	Land Party	a	la	seu	d’UM.

o p i n i ó
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El pp posa en perill 
l’Escola de Música

No	estam	d’acord	
amb	moltes	de	
les	iniciatives	que	
duen	a	terme	
el	Batle	i	els	
seus	regidors	
sense	demanar	
opinió	a	cap	dels	
grups	polítics	de	

l’oposició.	Només	duen	sis	mesos	
i	ja	han	fet	més	desastres	que	
avenços.
L’Escola	de	Música	ha	estat	
la	darrera	perjudicada.	No	
sabem	si	per	ignorància	o	per	
desconeixement,	la	regidora	de	
cultura	ni	se	n’ha	adonat	dels	
problemes	que	hi	havia,	fins	que	
el	passat	dilluns	21	de	gener,	una	
moció	dels	grups	de	l’oposició	
va	demanar	explicacions	i	una	
solució	al	problema.	Ràpidament	i	
en	el	darrer	moment,	haguè	de	ser	
el	mateix	batle	qui	ho	va	resoldre	
ordenant	el	pagament	de	les	
factures	pendents.

La	creació	d’una	escola	de	música	
va	ser	una	proposta	del	govern	
de	pacte	entre	PSM	i	PSOE,	
continuada	pels	regidors	del	
PSOE	els	anys	següents.	Va	ser	
una	tasca	immensa	i	molt	difícil	
però	la	van	dur	endavant	perquè	
creien	en	l’Escola	de	Música	i	
en	els	seus	valors	educatius.	
Per	això	varen	treballar	de	bon	
de	veres	pel	seu	reconeixement	
oficial,	per	organitzar,	recolzar,	
cercar	ajudes,	establir	les	quotes	
i	posar	al	pressupost	una	partida	
que	l’any	2006	era	de	110.000	
euros	(mes	de	18.000.000	de	

pessetes).	Una	partida	a	hores	
d’ara	existent,	perquè	l’any	2007	
i	el	2008	l’Ajuntament	funciona	
amb	pressuposts	prorrogats.	És	
a	dir,	funciona	amb	les	mateixes	
previsions	d’ingressos	i	despeses	
que	en	anys	anteriors.	Per	tant,	
doblers	n’hi	ha,	no	sols	per	a	
pagar	l’Escola	de	Música,	sinó	
també	per	a	la	resta	de	serveis	i	
iniciatives	previstes	des	de	l’any	
2006.	I	si	no	es	paguen	factures	
o	no	les	paguen	quan	toca,	és	
perquè	no	volen.

En	l’ultim	Ple,	en	Miquel	Nadal,	
portaveu	del	PSOE,	ho	va	deixar	
ben	clar:	”Per descomptat Jeroni, 
Batle, hi haurà moltes coses 
que no estarem d’acord, temes 
d’urbanisme o qualsevol altre tema 
que pugui fer malbé les politiques 
socials i educatives, i culturals fetes 

fins ara. Contra aquesta possibilitat 
hi lluitarem amb totes les nostres 
forces i experiència.”

Amb	aquestes	paraules	de	
cloenda,	volem	recordar	a	tots	els	
binissalemers	que	la	intenció	del	
PSOE	es	vigilar	ben	de	prop	les	
passes	del	PP,	per	a	que	coses	
com	aquesta	no	tornin	a	succeïr.

Xavier Navarro Cerdà
Secretari d’Organització del PSOE 

de Binissalem

Xavier Navarro

“La creació d’una escola 
de música va ser una 
tasca immensa i molt 
difícil però la van dur 

endavant perquè creien 
en els seus valors”

“Doblers n’hi ha, no sols 
per a pagar l’Escola de 
Música, també per a la 
resta de serveis; si no 
es paguen factures és 

perquè no volen”

o p i n i ó
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Millorar els Serveis Socials 
era necessari

Jeroni Salom

Benvolgudes	
lectores	i	lectors	
d’aquesta	revista,
permeteu-me	
un	moment	per	
informar-vos	
de	les	diverses	
millores	que,	
des	de	la	gestió	

municipal	del	Partit	Popular,	estam	
duent	a	terme	amb	la	finalitat	de	
millorar	els	serveis	municipals	i	
també	per	defensar-nos	i	debatre	
alguna	informació	errònia	que	
algun	partit	polític,	de	forma	
malintencionada,	està	dient,	
que	amb	la	nostra	arribada	ha	
empitjorat	la	qualitat	del	servei	
que	es	prestava;	tot	el	contrari.
	 Comencem	pels	serveis	
socials:	el	gran	augment	de	
població	de	Binissalem	d’aquests	
darrers	anys	ha	provocat	una	
necessitat	de	més	servei	també	
dins	el	camp	dels	serveis	socials	
municipals,	ja	que	són	més	els	
usuaris	necessitats	d’aquelles	
tasques	(menjador,	cures,	
rehabilitació,	bugaderia,	neteja,	
teleassistència,	medicació,	etc)	
que	es	presten.
	 En	primer	lloc,	donat	
l’acabament	del	contracte	de	
lloguer	d’una	de	les	vivendes 
tutel·lades	i	a	la	disminució	
d’usuaris,	dir	que	hem	unificat	
les	dues	vivendes	tutel.lades	en	
una	sola,	la	que	està	al	c/Ramon	
Morey,	i	hi	hem	fet	les	obres	
de	reforma	necessàries	per	a	
promoure	un	millor	benestar	dels	
que	hi	viuen.
	 S’iniciaran	ara	les	obres	de	
reforma	de	ca’ts Agustins,	on	
s’ubicarà	la	futura	vivenda	tutel.
lada,	i	deixarà	d’emprar-se	el	
lloguer	de	la	vivenda	actual,	per	la	
qual	cosa	estalviarem	doblers.
	 En	relació	a	la	residència de 
majors,	un	projecte	que	portàvem	
al	programa	electoral,	no	interessa	
al	Govern	Balear;	jo	personalment	
vaig	visitar	dia	10	de	gener	la	
Consellera	d’Afers	Socials	del	
Govern	Balear,	Fina	Santiago,	
que	m’anuncià	que	l’actual	
govern	no	seguiria	construint	
més	residències	de	majors	al	
marge	de	les	que	actualment	

es	construeixen	(llevat	d’una	
única	a	Palma),	i	que	no	podria	
dur-se	a	terme	el	projecte	de	
construcció	d’una	residència	de	
majors	a	Binissalem.	Per	noltros	
no	és	una	bona	notícia,	i	és	ara	
quan	vull	tornar	a	recordar	la	
negativa	del	govern	municipal	
anterior	en	el	seu	moment,	
quan	no	volgué	participar	en	el	
programa	de	residències	majors	
públiques.	D’haver-hi	participat,	
ara	seríem	un	dels	11	pobles	on	
es	construeix	una	residència	de	
majors.

	 En	relació	als	assistents 
socials,	dir	que	només	hi	havia	
un	treballador	social	a	jornada	
completa	i	una	altra	amb	un	
contracte	de	9	hores	setmanals,	
que	hem	augmentat	a	20	hores	
setmanals.
	 En	relació	a	la	plantilla	de	
treballadores familiars,	de	14	
hem	passat	a	15,	i	a	4	d’elles,	
amb	jornada	reduïda,	se’ls	ha	
incrementat	la	jornada	setmanal	
fins	a	36’5	hores.	Tenim	en	ment	
dur	endavant	un	projecte	de	
prestar	serveis	socials	durant	els	
caps	de	setmana,	cosa	que	fins	
ara	no	s’havia	fet;	això	també	és	
una	passa	de	qualitat	i	esforç.
	 En	el	centre	de	dia	es	disposa	
d’una	nova	infermera,	dedicada	

a	la	preparació	de	la	mediació	
durant	quatre	hores	a	la	setmana,	
i	la	terapeuta	que	realitza	la	
rehabilitació	ha	augmentat	la	
seva	dedicació	de	20	a	30	hores	
setmanals.
	 Per	altra	part,	s’ha	posat	en	
funcionament	per	primera	vegada	
la	cuina	del	centre	de	dia	(abans	
feia	el	menjar	un	restaurant	del	
poble)	i	actualment	es	serveixen	
uns	setanta	menús	a	qui	ho	té	
autoritzat.	En	aquest	sentit,	també	
es	gestiona	de	millor	forma	la	
conservació	i	el	repartiment	dels	
aliments	benèfics	per	als	més	
necessitats.
	 Finalment,	en	quan	als	imposts,	
seguim	bonificant	les	taxes	als	
que	disposen	de	menys	recursos,	
tant	les	taxes	dels	mateixos	
serveis	socials	com	l’aigua	potable	
i	la	recollida	de	fems,	donat	que	
és	un	principi	de	distribució	de	
riquesa	el	que	ha	de	determinar	
que	paguin	menys	els	que	menys	
tenen.	Volem	ser	solidaris.
	 Amb	totes	aquestes	dades	
vos	vull	demostrar	que	l’actual 
equip de govern del partit 
popular creu i seguirà creient 
en uns bons serveis socials de 
qualitat,	de	dotar-los	dels	millors	
recursos	materials,	personals	i	
econòmics	sempre	en	la	mesura	
de	la	disponibilitat	pressupostària;	
la	gent	del	poble	s’ho	mereix.	
	 Ningú	ens	ha	de	tatxar	
injustament	que	no	feim	res	o	
que	feim	menys	per	a	tota	la	
gent	que	necessita	del	suport	de	
l’Ajuntament.	Aquesta	és	la	realitat	
i	és	una	veritat	constatable	per	
tots.			
	 En	el	proper	número	de	la	
revista	repassarem	la	feina	feta	
aquests	primers	sis	mesos	dins	
altres	àrees	municipals.	A	tots	una	
salutació	molt	cordial.

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem

“La residència de 
majors no interessa 

al Govern Balear; per 
noltros no és una bona 

notícia i és ara quan 
vull tornar a recordar 
la negativa del govern 

municipal anterior”

o p i n i ó





El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	na	...

Lupe Terrassa

El seu nom comença per C o T

Té entre 40 i 45 anys

llepolies

Ha sortit a una de les fotos dels foguerons

El seu primer llinatge comença per S

salut:	Alerta	a	aixecar	pesos	
perquè	l’esquena	ho	pot	patir.
amor:	No	facis	segons	quins	
comentaris	davant	la	parella.
petit	consell:	Analitza	els	teus	
somnis	i	intenta	aconseguir-los.

salut:	Se	t’ha	aferrat	un	constipat.	
En	sortiràs	a	mitjans	de	febrer.
amor:	Si	no	en	tens,	hi	ha	
possibilitats	de	trobar-ne	un	de	bo.
petit	consell:	Actúa	amb	tolerància	
i	comprensió	amb	els	altres.

salut:	Tens	els	peus	un	poc	inflats.	
Aixeca’ls	per	fer	circular	la	sang.
amor:	De	moment	no	te	pots	
llençar	a	buscar-ne	cap.	Tranquil.
petit	consell:	Aprèn	primer	a	
escoltar	i	després	conversaràs.

salut:	T’has	proposat	deixar	de	
fumar.	Idò,	a	què	esperes?
amor:	Dóna	una	sorpresa	a	
l’estimada,	ja	comença	a	ser	hora.
petit	consell:	No	t’alimentis	del	que	
t’enrevolta.

salut:	Alerta	amb	el	mal	de	cap	
que	pot	acabar	en	grip.
amor:	Gaudeix-lo	a	tope	si	el	tens.	
I	si	no,	busca’n,	que	t’espera.
petit	consell:	Ten	paciència	i	
veuràs	realitzats	els	teus	projectes.

salut:	Tens	mancança	de	vitamina	
C.	Menja	molta	taronja.
amor:	Pensa	realment	el	que	vols,	
decidit	d’una	vegada!
petit	consell:	Treballa	la	teva	
creativitat	i	alguna	cosa	nova.

salut:	El	torró	t’ha	fet	una	mala	
jugada	al	barram.	Ves	al	dentista.
amor:	En	allò	íntim,	canvia	de	
postura.	compra’t el Kamasutra.
petit	consell:	Evita	que	les	
opinions	dels	altres	t’afectin.

salut:	Estàs	fet	un	vertader	
guerrer.	Continua	així.
amor:	Ets	un	caliu	molt	viu	però	
alerta	que	no	és	permanent.
petit	consell:	Ningú	pensa	que	la	
sort	és	qüestió	de	talent.

salut:	Estàs	molt	nerviós.	Canvia	el	
cafè	per	la	camamil·la.
amor:	Fins	que	no	et	calmis,	no	en	
trobaràs	cap,	ni	bo	ni	dolent.
petit	consell:	Tracta’t	amb	tendresa	
i	permet	estimar	i	ser	estimat.

salut:	Tens	el	coll	inflat.	Unta’l	de	
saïm	amb	un	mocador	de	seda.
amor:	Cada	persona	és	diferent.	O	
t’adaptes	o	s’adapta.	Tria.
petit	consell:	Explora	noves	
formes	de	pensar	i	creixeràs.

salut:	Elimina	la	grassa	a	les	
menjades.	Ara	toca	verdesca.
amor:	No	perdis	el	temps.	L’amor	
vertader	ets	tu	mateix.
petit	consell:	descobreix	el	teu	
costat	artístic	i	posa’l	en	pràctica.	

	

salut:	Tens	ulls	de	poll.	Posa-t’hi	
all	amb	tomàtiga	i	fugiran.
amor:	El	treball	i	l’amor	formen	
mala	parella.	O	una	cosa	o	l’altra.	
petit	consell:	Confia	en	l’ambient	
que	t’envolta	perquè	te	pot	ajudar.

o c i
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Aprenent de barber (I) Un	mosso	de	barber	afaitava	a	un	client	sota	l’atenta	mirada	

del	seu	pare,	per	veure	que	tal	se	li	donava	l’ofici.

No	passa	un	minut	i	el	client	pega	un	crit.	–Aaaai!

Li	acaba	de	fer	un	tall.	Tot	d’una	son	pare	es	dispon	a	etzibar-li	

una	nespla,	però	l’al·lot	s’acota	i	qui	reb	és	el	pobre	home.

Passen	dos	minuts	més	i	el	client	torna	a	gemegar.	–Aaaai!!

Un	altre	tall.	Son	pare,	encès,	es	disposa	novament	a	arriar-li	

però	l’al·lot	s’acota	i	torna	a	rebre	el	pobre	home.
Passen	altres	dos	minuts	i	un	tros	d’orella	cau	en	terra.	En	comptes	

de	cridar	però,	el	client	agafa	del	braç	a	l’al·lot	i	en	veu	baixa	li	diu:	

–	Trepitja	això,	que	si	ton	pare	ho	veu	mos	mata	a	tots!

Aprenent de barber (II) 

Dècada	dels	anys	cinquanta...

Un	home	entra	a	una	barberia,	s’asseu	a	la	cadira	i	el	mosso	li	demana:

–	Com	ho	voleu,	mestre?

–	Curtet,	ben	curtet.	–respon	l’home.

Amb	això	que	el	mosso,	mentre	xerra	de	futbol	amb	l’altre	company	de	

feina,	comença	a	pujar	la	cadira	fins	que,	un	moment	donat,	senten	una	

veu	de	devers	el	sostre	que	crida:

–	Al·looooot!!	Que	he	vengut	a	tallar-me	els	cabells,	no	a	canviar	ets	olis!

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

Va de



Fogueró de S’Olla.

Fogueró de la Plaça de l’Església, amb els organitzadors.

Sant Antoni 2008 

Foguerons!

Fogueró des Pou Bo.

Gloses al so de ximbomba en el fogueró de sa Plaça des Rasquell.

Nit de Foguerons
Fins a 30 foguerons es varen encendre la nit del 
dissabte 19 de gener. Així, al carrers des Fang (2), 
Can Julià, Estació, des Raiguer, Plaça Església, Plaça 
Quartera, Pontarró, Llorenç Villalonga, Pou Bo, Sant 
Jordi (2), Anselm Turmeda, Pou Poal, Goleta, Sant 
Antoni, Bonaire, Francesc de Borja Moll (2), Pujol, 
Celler del Rei, Portella, Plaça des Rasquell, Camí de 
s’Aigua, Gaspar Vallès, Camilo José Cela, Alaró, Sa 
Mostra, Catedràtic Bartomeu Oliver (2).
A destacar els nombrosos pepots (homos de bulto). 
L’any que ve hi hauria d’haver un concurs.

F o g u e r o n s



Fogueró del carrer des Pontarró. Fogueró del carrer des Raiguer, amb madò Pereta. 

Fogueró del carrer Celler del Rei. Fogueró del carrer Catedràtic Bartomeu Oliver.

F o g u e r o n s



Fogueró del carrer Catedràtic Bartomeu Oliver. Una ximbomba d’escàndol!

Fogueró del carrer Borja Moll.

F o g u e r o n s



Fogueró de l’associació d’Empresaris, el primer que s’encengué.

Els foguerons sempre acaben així, amb una 
bona torrada, un bon tassó de vi... i venga!
I què vols a n’aquest preu?

F o g u e r o n s



De tortugues se’n veren unes quantes.

Beneïdes!

Com sempre, el so de xeremia encapçalava les Beneïdes.

Beneïdes
És un dia per veure animals de tota casta. Podríem 
dir que és el diumenge de la fauna al carrer, sobretot 
per a l’al·loteria, que vol tenir ben protegit de tot mal 
a la seva mascota o animal de companyia; (igual 
que qualque dona o home també hi voldrien tenir a 
la seva parella, i dur-lo a beneïr, si poguessin).
 Enguany les Beneïdes estrenaven nou rector, 
ja que varen ser les primeres duites a terme de la 
mà de don Jaume Estela. Això sí, amb la sempre 
imprescindible ajuda de l’escolar major de la 
Parròquia, Joan Pujades.

B e n e ï d e s



Aquest era un dels pocs moixos que es veren. Un colom recent beneït.

El Gall i els polls, també beneïts.

B e n e ï d e s



Un colom ben ensenyat: ni es mogué de la canastra. L’aigua era fresca i alguns ho notaven, i bé.

Fins i tot una cabrida, a les Beneïdes d’enguany.

Cavalls i ponis mai falten aquest diumenge.

B e n e ï d e s



També hi hagué persones que reberen la Santa Benedicció. Dues nines portant un conill.

Els dimonis i Sant Antoni.

El ca, l’amic fidel.

B e n e ï d e s


