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“El març té 31 dies 
i 300 fesomies”

Març
’08

Finalment no serà instal·lada l’Escola Modular

Resultats i opinions de les Eleccions Generals

Possible espai cobert a l’antiga Escola Graduada



Noces de Guiem Rosselló i Maria Bestard.
15 de gener de 1958.

Joan Vallès Sureda i Maria Real Serra.
Es casaren el dia 17 de maig de 1958.

Noces de Miquel Pascual Brunet i Catalina Jaume Salas.
8 d’abril de 1958.

Noces de Jaume Ferrer Isern i Catalina Vallès Real.
19 de març de 1983.
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JAUME	POL	

“Jimmy”
Ja basta

S
egur que no hi deu haver hagut un projecte al poble 
amb el que tothom hi hagi estat mai tan, tan d’acord, 
com és el de la construcció de la Nova Escola de 
Primària.

Esperem que la decisió presa ara per la Conselleria 
d’Educació, de començar les obres quant abans millor per no enredar 
més la situació, sigui la darrera abans de veure com les màquines ja 
estan remanant la terra per fer-hi els fonaments.

En el fons, tots els col·lectius implicats de prop en el tema, bé siguin 
pares i mares, mestres, polítics... només frissen de veure l’Escola feta.
Ja basta de voltar i voltar. I de que uns diguin mentiders a uns altres.
Ja basta d’enfrontaments i malintesos, i batalletes que no ajuden a 
calmar el clima de desesperació que ens ha tocat viure, i en especial 
als infants.

Si es diu que l’Escola es construirà dins el 2008, que ho compleixin. 
Perquè està clar que amb un tema com aquest, i amb la massificació 
que es viu a Nostra Senyora de Robines, si surten opcions alternatives 
i provisionals com pugui ser una escola modular, s’ha de tenir molt 
clar allò que es vol fer abans que tornin a sembrar-se dubtes sobre si 
aquesta instal·lació es farà o no i a quin lloc es farà.

e d i t o r i a l

Renovació de sa plaça

Ja fa estona, tots sabeu,
que sa plaça està alçada,

hi fan una feinada
perquè hi faci bon anar a peu.

Escales amb nous escalons,
rampes molt ben adaptades

per a què persones discapacitades
no pateixin complicacions.

Ses aceres s’han canviat
per fer millor caminar,

tot això està pensat
per a qualsevol ciutadà.

S’obra mereix un excel·lent
pels qui hi treballen, des poble,

aquest és un gest molt noble
per part del nostre Ajuntament.
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SuccessosLA	NOSTRA	
poblAció	

febrer i mArç

l o c a l

28-02-08. Robatori d’una bossa de 
mà davant el Centre de Salut. 
 Una dona que anava pel carrer 
es va veure assaltada quan, de 
dins un cotxe en el que hi anaven 
quatre individus, un d’ells sortí i la 
sorprengué pel darrera, robant-li, 
d’una estirada, la bossa.
El delinqüent, ràpidament s’aficà al 
cotxe i es donaren a la fuga.
Dins la bossa la dona hi portava 
documentació personal.

03-03-08. Incendi, suposadament 
intencionat, en una casa de camp 
de la zona del camí de Sencelles.

04-03-08. Robatori de persianes 
d’alumini en una finca del camí de 
Sencelles.

07-03-08. Roben dues rodes a 
un cotxe que estava estacionat al 
carrer Sant Jordi.

08-03-08. Mor un jove del poble, 
de 24 anys d’edat, per suposat 
consum de substàncies que encara 
no han estat determinades.

14-03-08. Roben 3.600 euros en 
bitllets en una nau del polígon.

15-03-08. Sustracció de 600 litres 
de gasoil a dos camions que 
estaven estacionats al polígon.
Els lladres, després de perforar, 
sutilment, els depòsits dels vehicles 
i connectar-hi una mànega, 
aconseguiren extreure 400 litres a 
un dels camions i 200 a l’altre.

17-03-08. Denuncien el robatori 
d’una televisió, joies i vàries peces 
de plata de dins una casa ubicada 
al camí de sa Font Ufana. En total, 
el robatori comès està valorat en 
uns 3.000 euros.

17-03-08. Furt de 200 euros en un 
cafè del carrer Conquistador.

Segons fonts policials, una dona 
havia anat a prendre cafè al local 
i, en anar-se’n, s’oblidà la bossa de 
mà. Quan tornà, la bossa era allà 
on l’havia deixada però havien 
desaparegut els 200 euros que hi 
duia a dedins.

19-03-08. Sustracció d’un cotxe 
quatricicle, marca AIXAM, de dins 
un solar del polígon.
El cotxe, que no funcionava, es 
trobava allà per ser reparat. Els 
lladres el carregaren a un camió 
per transportar-lo.

21-03-08. Estafa i robatori a una 
dona major. 
Segons fonts policials, un suposat 
tècnic de l’empresa Repsol es 
presentà a un domicili del carrer 
Selva amb la intenció de fer la 
corresponent reparació del butà, 
tasca per la qual l’impostor féu 
pagar 57 euros. Però a més, el 
lladre s’embutxacà dos bitllets de 
20 euros que hi havia sobre una 
taula, aprofitant un moment de 
distracció de la dona.

SobRE ElS EStaFadoRS
La Policia Local adverteix que, 
davant la més mínima dubte, els 
telefonin per tal d’evitar estafes 
d’aquest tipus. Les màfies dels 
anomenats “butaneros” són 
nombroses. 
La Policia també fa saber que 
s’està cercant una furgoneta, 
color blanc, amb les finestres 
posteriors pintades del mateix 
color i suposadament conduïda per 
rumans, que porta gent a demanar 
almoïna pels pobles i es dediquen a 
robar. Vius i orelles dretes!

28-03-08. Un cotxe que circulava 
pel carrer Sor Francinaina Cirer 
atropellà i arrossegà uns quants 
metres a un vianant, qui resultà 
ferit en diferents parts del cos.

Naixements
Núria Vallès Rotger (27-02-08)
Mar Pérez Vinyes (28-02-08)
Joan Nadal Gil (06-03-08)
Nicolas Rotger Miller (15-03-08)
Aina Romero Rodríguez (26-03-08)

Noces
Fredrick Uwaoma i Maria del Mar 
Ortiz Delgado (06-03-08)
Jesús Gutiérrez Ponce de León i
Catalina M. Salvà Vich (08-03-08)
Joan Alomar Sabater i
Ester Rovira Fuster (22-03-08)
Friday Imhanghowanie i
Aina C. Seguí Riera (26-03-08)
Antoni Amengual Salom i
Maria Amengual Vicens (01-04-08)
Samuel Rex Chinonso Nworah i
Mariya Reeva Velina (01-04-08)

defuncions
José Luis Melis Suárez (26-02-08)
José Torrens Gordiola (01-03-08)
Maria Cristina Castillo González 
(06-03-08)
Enric Muñoz Lladó (09-03-08)
Andreu Delacio Sureda (11-03-08)
Anvario Morocho Troncos 
(17-03-08)
Bernadí Isern Frontera (25-03-08)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dilluns dia 31 de 
març de 2008.
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Aquest mes d’abril 
descomptes 
especials 
1r Aniversari !!

apuntalada
Després que l’arquitecte municipal 
i el tècnic de l’empresa Munditubo 
analitzassin la situació en què es 
troba la casa ubicada entre els 
carrers Creu i Alaró, coneguda 
com ca don Gaspar i propietat 
de madò Francisca Fiol, degut al 
perill d’esbucament que presenta 
una de les seves parets principals, 
finalment s’ha optat per apuntalar 
dita paret amb una impressionant 
bastida, i no precisament barata.
 De fet, només l’apuntalament ja 
costa 5.000 euros i el lloguer de la 
bastida altres 630 mensuals.
 A manera de suport de les 
bastides hi han estat col·locades 16 
tonelades de pedra.

Qui haurà de pagar?
En principi l’Ajuntament ha hagut 
de realitzar l’apuntalament “de 
manera subsidiària” tot i que, 
segons s’apunta des de la regidoria 
d’urbanisme, s’estan duent a 
terme tots els tràmits necessaris 
perquè les despeses vagin a càrrec 
de la propietat de la casa.
 El regidor d’urbanisme, José 
Fernández, ja anticipa que el cas 
acabarà en els jutjats i, per la seva 
part, el regidor d’Hisenda, Joan 
Carles Torrens, afirma que “crida 
l’atenció que els desperfectes 
s’originassin quan encara era 
batle Salvador Cànoves (PSOE) i, 
set anys després, hagi de ser un 
Ajuntament governat pel PP qui 
ho hagi de pagar. I precisament 
ara sigui Cànoves l’actual advocat 
defensor de la part propietària de 
la casa. És curiós”.

Museu del Vi ?
El dimarts dia 18, amb motiu de la 
inauguració de les noves oficines 
del CRDO, es tornava a parlar del 
famós Museu del Vi. Un element 
molt necessari dins un poble 
vitivinícola com és el nostre i dins 
la creació del qual hi figura, entre 
d’altres coses, el poder disposar 
d’un celler.

Idò bé, en relació a aquest 
tema, la propietària de la casa, 
madò Francisca Fiol, arreu de la 
problemàtica sorgida, afirma que 
estaria disposta a parlar i negociar 
amb l’Ajuntament la venda del 
celler.

Un celler ben conservat
Del celler de ca don Gaspar cal 
destacar la bona conservació del 
cup i de les bótes congrenyades 
que hi ha; la proximitat amb 
la plaça de l’Església i el Casc 
Històric del poble i la ubicació de 
la seva entrada en un carrer ample 
com és el carrer Creu.
 Francisca Fiol afirma que, de no 
arribar-se a cap acord, la intenció 
és, de totes formes, posar-lo en 
venda.

...	I	els	veïnats	es	demanen:	fins	quan	el	carrer	tancat?

“La propietària de la 
casa afirma que estaria 

disposta a negociar amb 
l’Ajuntament la venda 

del celler”

l o c a l



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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Finalment no s’instal·larà l’escola modular

“La Conselleria diu que l’opció més ràpida és construir ja el nou Col·legi”

“L’inici de les obres 
de la nova Escola de 
Primària serà d’aquí 
a uns tres mesos, al 

finalitzar l’actual curs 
escolar”

Després d’haver-se mantengut 
vàries reunions entre representants 
de l’Ajuntament i de la Conselleria 
d’Educació, i quan tot apuntava 
a que la instal·lació de l’escola 
modular tenia moltes possibilitats, 
l’Ajuntament rebia la petició, 
per part de la Conselleria, de la 
llicència d’obres per començar 
a construir ja la Nova Escola de 
Primària.
 Segons explica el batle, Jeroni 
Salom, des de la Conselleria s’ha 
argumentat que aquest canvi de 
decisió ha estat degut a que, de 
no fer-se així, s’entrava en una 
situació massa enredosa, i no 
convenia perdre més temps.
 Així ho explicava el Director 
General de Centres, Miquel 
Martorell, a la reunió del dimecres 
26 de març.

l’opinió dels professors
Cal dir també que des del Claustre 
de Professors i del Consell Escolar 
del col·legi Nostra Senyora de 
Robines, s’havia elaborat un 
informe desfavorable en quant a la 
instal·lació de l’escola modular per 
motius, estrictament, pedagògics.

S’ha perdut un any?
Així idò, ara ja no s’haurà de dur 
a terme la famosa cessió de crèdit, 
sinó que del pagament de les obres 
se’n farà càrrec la Conselleria.
 Davant aquests canvis, el 
primer edil afirma que s’ha perdut 
un any, el temps que fa que s’està 
donant voltes al tema.
 Salom opina que si s’havia 
de seguir aquest camí, està clar 
que les obres ja podien ara estar 
ben començades. I també vol 
deixar clar que per l’Ajuntament 
no quedarà, recordant que el 
mateix dia de la petició, cap a la 
migdiada, la llicència ja estava 
concedida.

Inici de les obres
Ara només resta esperar l’inici de 
les obres, que serà d’aquí a uns 
tres mesos, al finalitzar l’actual 
curs escolar.
 Cal recordar que el projecte de 
construcció del nou centre té una 
durada d’entre 12 i 15 mesos, i el 
primer curs que hi entrarà a fer-hi 
classes serà el 2009/2010.
 D’aquesta manera, l’Escola 
Pública haurà de tornar a viure 
un any més de docència d’aquella 
manera.

Sobre l’escola modular
El batle vol recordar que si 
s’hagués optat per l’escola 
modular –probablement 

instal·lada a l’aparcament de 
l’antiga Escola Graduada– aquest 
mateix 2008 ja s’hi hagués pogut 
fer classe.
 Ara bé, també reconeix que 
un dels inconvenients d’aquesta 
instal·lació era el menjador, no 
contemplat dins aquest tipus de 
centres educatius provisionals.
 Un altre inconvenient a salvar 
eren els banys per als nins més 
petits.

Més aules prefabricades
El batle aprofità per demanar 
al Director General dues aules 
prefabricades més per a Nostra 
Senyora de Robines, apart de les 
dues que ja hi ha previstes. 
O sigui, que es pot arribar a un 
total de 10. Ara mateix n’hi ha sis.
 Així es podria recuperar alguna 
aula de música i d’informàtica, i 
a la vegada no se n’hauria de fer 
servir una com a menjador.
 És molt probable que la 
instal·lació d’aquestes noves aules 
es faci al carrer Sant Jordi, el qual 
serà tancat al trànsit, tot i que les 
entrades i sortides seran des de 
l’interior del recinte escolar.

AambS

l o c a l

Més	aules	prefabricades	a	l’Escola	Pública.
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A pesar que les municipals de 
maig de 2007 donaven una 
claríssima victòria al Partit 
Popular, les Eleccions Generals del 
passat 9 de març no han transmès 
un resultat semblant.
 Tant és així que el PSOE, 
amb el seu candidat, José Luis 
Rodríguez Zapatero, guanyador 
de les Generals a nivell d’Espanya, 
aconseguia a Binissalem 1636 vots, 
quedant a només 37 del PP, amb 
1663.
La coalició, Unitat per les Illes 
Balears, no obtingué uns resultats 
bons i quedà lluny d’aconseguir 
els seus objectius. Les votacions al 
poble li donaven 382 vots.
El quart partit més votat va ser 
Esquerra Unida-Els verds, amb 70 
vots.
Ja molt més lluny d’aquests quatre 
primers, hi apareixen situats els 

partits Los Verdes, amb 13 vots; i 
Unión, Progreso y Democracia, amb 
12.
Ciudadanos en Blanco i Partido de la 
Ciudadanía, obtenien 4 vots; per 3 
el Partido Antitaurino i 2 el partit 
Por un Mundo más Justo.
 Finalment, quedaven amb 
un sol vot els partits: Falange 
Auténtica, Partido Comunista de los 
Pueblos de España y Partido Familia 
y Vida.
Es registraren 28 vots en blanc i 
32 nuls i, en total, a les eleccions a 
Corts votaren 3.852 persones, cifra 
que suposa un 76,53% del cens 
electoral (5.033).
Resultats a Binissalem:
   2008 2004
 PP..................1663...... 1572
 PSoE............1636...... 1442
 Unitat...........382........ ------ 
 EU-Ve...........70.......... ------

a la Comunitat balear
D’altra banda, les Eleccions 
Generals han donat un resultat 
un tant sorpresa a la Comunitat 
Balear, ja que el PSOE de Francesc 
Antich ha aconseguit superar, 
lleugerament, al PP, cosa que no 
passava des de feia molts anys.
 Tot i això, també s’ha de dir que 
a nivell Estatal, el candidat del PP, 
Mariano Rajoy, qui es presentava 
per segona vegada, ha aconseguit 
en aquesta ocasió reduïr la 
diferència amb el PSOE.
 També ha estat notícia la 
notable pèrdua de vots, respecte 
de les darreres Generals, per part 
del partit Esquerra Republicana.
 Ara, la situació queda a l’espera 
dels pactes entre els Socialistes i 
altres partits com CIU o PNV, amb 
qui Zapatero haurà de negociar 
per tal de poder formar govern.

El PSOE guanyà les Eleccions Generals
“A Binissalem, els Socialistes quedaren a només 37 vots per darrera el PP”

l o c a l
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PP
455

PSOE
373

Unitat
91

EU-Verds
15

PP
357

PSOE
387

Unitat
84

EU-Verds
22

PP
325

PSOE
331

Unitat
74

EU-Verds
6

CAN	GELABERT COL·LEGI	L’ASSUMPCIÓ

PP
526

PSOE
545

Unitat
133

EU-Verds
27

eleccionS Al SenAt
Pel	que	fa	a	les	Eleccions	al	Senat,	els	resultats	globals	
a	Binissalem	dels	quatre	partits	més	votats,	amb	els	dos	
representants	de	cada	un,	varen	ser	els	següents:

pp		 (1)	Juan	Fageda:	1595	 (2)	Joana	Xamena:	1551

pSoe	 (3)	Xavier	Ramis:	1555		 (4)	Maria	Servera:	1515

Unitat	 (5)	Helena	Inglada:	398		(6)	Jaume	Sansó:	381

eU-V	 (7)	José	M.	Gómez:	84		 (8)	Emylse	Mas:	73
1 2 3 4 5 6 7 8

l o c a l

ESCOLA	GRADUADA ESCOLA	PÚBLICA
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Esquerra-Ib
Des d’Esquerra-
Independents 
de Binissalem 
feim les següents 
valoracions dels 
resultats electorals 
del passat 9 de 
març. Serem clars 
i directes. 

Només dues coses:
1. El PSOE ha guanyat clarament 
les eleccions. Preveim que durant 
els pròxims quatre anys Espanya 
ens continuarà exprimint una 
vegada més. Ens va la marxa, 
deixem d’enganar-nos. A cada 
bufetada, reaccionem posant l’altra 
galta.

2. Unitat. Hem fet el ridícul. No 
hem estat a l’alçada. Tan sols és 
defensable que ha estat el primer 
intent, que és millorable i coses 
d’aquest estil. De moment, pura 
hipocresia i egoïsme de partit. La 
societat ho ha sabut veure.

PSM
Per a UNITAT els 
resultats han estat 
molt dolents. La 
coalició s’ha fet 
precipitadament, 
no hem sabut 
transmetre el 
nostre missatge, 
etc., no cal ara 

cercar els motius; ja ho faran 
cadascun dels partits que la 
integraven.
 El que ha tengut de bo: que el 
debat s’ha centrat un poc més en 
les necessitats de les Illes i que els 
partits d’obediència estatal, tots 
dos, han recollit la idea que les 
Illes són maltractades pel govern 
d’Espanya. Ara veurem si això se 
soluciona.
 Ah també és bo destacar que 
els 25.000 vots que ha obtingut 
UNITAT són el punt de partida 
per anar madurant i aconseguir 
aquest diputat o diputada.

UM
Pens que, en línies 
generals, no han 
estat uns resultats 
tan dolents per a 
Unitat, ja que es 
varen aconseguir, 
a la nostra 
Comunitat, 26.000 
vots.

Fins i tot sé de gent simpatizant 
del PP i del PSOE que, una vegada 
ha vist els resultats finals, es 
lamenta que Unitat no hagi pogut 
aconseguir el diputat que cercava.
 Tal vegada l’organització 
d’aquesta nova formació que ha 
estat Unitat es va fer de manera, 
un poc precipitada. Està clar que, 
a partir d’ara, s’ha de treballar 
amb molta continuïtat, i sobretot, 
ens hem d’agafar un període de 
dos anys per anar poble a poble 
a explicar i donar a conèixer més 
detalladament què es aquest 
projecte anomenat Unitat per les 
Illes.
 Pens que a nivell Nacional seria 
important que els partits que hem 
integrat aquesta nova formació 
tornàssim anar junts, ja que és 
l’opció amb més possibilitats per 
poder obtindre el diputat que tant 
necessitam.
En aquestes eleccions s’ha tornat a 
parlar molt del vot útil, i ha quedat 
clar que molta gent ha votat al 
PSOE, no perquè li agradàs el seu 
candidat, Zapatero, sinó perquè no 
volia que guanyàs Rajoy.
Unitat també ha fallat molt a llocs 
com Menorca, Eivissa i Formentera 
o a la mateixa Palma. A les capitals 
el sentiment nacionalista és més 
difícil d’arrelar que als pobles.
 També crec que s’ha desvirtuat 
molt la paraula nacionalisme. 
A nivell Estatal està clar que 
feim nosa, fins i tot diria que 
existeix un gran pacte per fer-nos 
desaparèixer.

Què opinen els polítics locals del resultat  
de les passades Eleccions Generals?

Pep Martí Bartomeu Abrines Víctor Martí

l o c a l
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Veus de carrer ...

Que els resultats de les Eleccions 
Generals, amb la victòria del PSOE, 
seran bons per a Binissalem o no ho 
seran, està per veure. És prest ferm 
per dir-ho.
 És més clar que el poble ha 
de menester aquest espai cobert 
del que ara se n’ha presentat 
un projecte a la Conselleria 
d’Habitatge, governada per cert, 
pels Socialistes. 
... A veure mem si els d’aquí hi 
saben tirar un cable.

 Però també està més clar que 
l’aigua, que el poble ha de menester 
regidors –de l’equip de govern– 
que puguin dedicar-se a fer de 
regidors. Que tenguin disposició. I 
n’hi ha que sí la tenen, però n’hi ha 
que semblen un tant desapareguts.
 Massa bé que una àrea de 
l’Ajuntament precisi una dedicació 
exclusiva i li posin. D’altra en 
faltaria! 
Però per altre lloc, si una persona 
no pot fer una tasca per a la qual es 
presentà dins unes llistes electorals, 
per què s’hi presentà?

I parlant de dedicacions, qui també 
n’estar demanant més, i a crits, és el 
Futbol Base.
L’Ajuntament ha de ser el protector 
de col·lectius com aquest. I hauria 
de poder dir blanc i negre sobre 
allò que es vol fer quan unes 
persones es fan càrrec de la gestió 
d’un club, bé sigui futbol, bàsquet, 
petanca, etc.
No és l’Ajuntament la casa del 
poble? Idò que es noti!... 
I els seus inquilins, que estiguin més 
vetlats per aquesta casa i pels qui 
en duen les regnes.

Bé, del tema educatiu també se’n 
torna a parlar en aquest número, 
però no en aquesta columna.

... Ah, la bona notícia d’aquest mes, 
dins l’entorn polític municipal, és que 
el regidor d’Unió Mallorquina, Víctor 
Martí, des del passat dimarts 1 d’abril, 
és pare. Enhorabona!

PSoE
Estem molt 
contents dels 
resultats 
obtinguts el 
passat diumenge 
9 de març.
Vull agrair 
a tots els 
col·laboradors, 

amics i militants, per la seva feina 
durant aquests mesos previs 
al dia de les eleccions. I també 
agrair a tots el binissalemers i 
binissalemeres que han recolzat 
la candidatura d’en José Luis 
Rodríguez Zapatero. Aquesta 
victòria serà bona per a tothom, 
per a Mallorca i per a Binissalem.
Aquests resultats són els millors 
en molt de temps i reflecteixen 
que els binissalemers votaren a 
les esquerres. Treballadors, grans 
i joves, autònoms i empresaris, 
gent que valora les polítiques 
socials, els ajuts als més 
necessitats, la igualtat i la millora 
de la qualitat de vida de tots i 
per a tots, aquestes són les bases 
de les polítiques d’esquerres i 
de tots els partits tan propers als 
nostres ideals.
No ens agrada que governi el 
PP al nostre poble, l’únic partit 
que votà en contra de la Llei 
d’Igualtat, en contra de la Llei 
de Dependència i en contra de la 
Llei de Matrimoni entre persones 
del mateix sexe. I ens preocupa 
que a Binissalem, aquestes lleis, 
no es possin en marxa o trobin 
entrebancs.
Per això, la nostra agrupació i 
el nostre grup municipal faran 
feina per a que aquesta victòria 
socialista tengui el ressò necessari 
al nostre ajuntament.

Xavier Navarro 
Secretari d’Organització

del PSIB-PSOE de Binissalem

“X. Navarro (PSOE): 
Aquesta victòria serà 

bona per a Binissalem”

Xavier Navarro

PP
Primer de tot 
agraïr a les 
persones que 
anaren a votar la 
seva aportació 
democràtica 
i, com no, 
felicitar al partit 
guanyador, el 

PSOE. Encara que pretenia una 
majoria absoluta, els resultats 
l’obliguen a pactar.
 
tres conclusions: 
1. S’ha accentuat la bipolarització 
estatal entorn a dos partits, el 
PSOE i el PP; es considera que els 
votants dels partits nacionalistes 
s’han decantat per altres partits 
més majoritaris en aquest cas.

2. Per primera vegada, tant a 
Madrid com a Balears hi haurà 
el mateix color polític, fet que 
ha de provocar una millor 
entesa i col·laboració entre 
administracions (fins ara no havia 
estat així) i s’espera un millor 
tracte financer i pressupostari 
per a Balears; les inversions 
promeses en carreteres, neteja 
de litoral i medi ambient, escoles 
i hospitals, traspàs de Justícia, 
etc, han d’arribar ja; cal recordar 
que som la segona Comunitat 
en pagar tributs i la setzena en 
rebre inversions estatals, fet que 
provoca un injust greuje.

3. Per al PP s’obre un període de 
reflexió; encara que a Binissalem 
s’ha guanyat i s’ha augmentat 
en nombre de vots, els millors 
obtinguts en unes generals pel 
PP-Binissalem, a nivell de Balears 
hi ha hagut retrocés, fet que ha 
d’obrir la porta a nous camins, 
noves persones i noves maneres 
de fer la política que permetin 
recuperar la confiança.

Jeroni Salom

“J. Salom (PP): 
Per al PP s’obre un 
període de reflexió”

l o c a l
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Un total de cinc projectes han 
estat presentats per part de 
l’Ajuntament a la Conselleria 
d’Habitatge del Govern.
 D’aquests, un dels que podria 
ser més beneficiós per al poble i 
per a la gent, és el que fa referència 
a la construcció d’un espai cobert 
on poder celebrar-hi tot tipus 
d’actes en cas de mal temps.
 Serveixi com exemple sa Festa 
des Vermar. Aquests darrers 
anys, la festa més estimada pels 
binissalemers s’ha vist afectada 
per la pluja, sortint-ne perjudicats 
alguns dels seus millors actes.

Espai cobert
La nova proposta de l’Ajuntament 
és la construcció, al pàrking de 
l’antiga Escola Graduada, d’una 
estructura de forma còncava, 
amb columnes de ferro i pedra i 
un sostre de bigues de fusta que 
permetria celebrar-hi tot tipus 
d’actes (festius, comercials, socials, 
etc.). 

En total, l’espai a cobrir són uns 
1.000 metres, donant cabuda així a 
una gran quantitat de gent. A més, 
també es compta amb l’opció de 
poder tancar, amb lones, les parts 
laterals en cas d’un dia de vent.
 Segons informa el regidor 
d’urbanisme, José Fernández, 
la construcció de l’estructura no 

afecta per res al pàrking –de fet, 
ho continuarà sient– i fins i tot es 
respecte la zona ajardinada.
 El projecte està pressupostat 
en 392.000 euros i s’acull a la línia 
d’ajudes per a la millora de barris 
convocada per la Conselleria 
d’Habitatge del Govern de les Illes 
Balears.

Cobrir l’aparcament de l’Escola Graduada

“De dur-se a terme, el poble disposaria de l’espai cobert que tant necessita”

L’aparcament	de	l’antiga	Escola	Graduada,	un	espai	d’uns	1.000	metres.

C/ Catedràtic Llabrés

Projecte	d’espai	cobert	
a	l’Escola	Graduada.

l o c a l
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Sobre el cadastre
Nota aclaratòria de la regidoria 
d’Hisenda davant els nous valors 
cadastrals de l’IbI

Davant la gran quantitat de 
persones que han demanat 
informació sobre la comunicació 

rebuda del Ministerio de Economía y Hacienda 
(Gerencia Provincial del Catastro) sobre els nous 
valors cadastrals de l’Impost de Bens Immobles del 
municipi de Binissalem, i que ha estat repartida per 
personal municipal, es vol informar que:
 
1.- El Ministerio de Economía y Hacienda del Govern 
Central revaloritza cada 10 anys els valors dels 
immobles per tal d’adaptar-los al valor de mercat; 
la darrera revalorització del municipi de Binissalem 
tengué lloc el 1994, si bé per motius desconeguts per 
aquest Ajuntament, tendrà lloc 14 anys després, això 
vol dir, per a 2008, juntament amb altres vint-i-vuit 
municipis de l’illa.

2.- Amb la finalitat de donar la màxima informació, 
la mateixa comunicació explicava el sistema que 
seguirà la revalorització (sistema progressiu a 10 
anys), amb una simulació concreta de l’import de 
la quota a pagar per IBI-urbana 2008 (la recaptació 
s’inicia a finals d’any); també, i durant tres dies, 
personal de la Dirección Provincial del Catastro de 
Baleares es traslladà a les oficines municipals per a 
rebre la gent que volia manifestar alguna objecció, 
aclariment o rectificació d’errades.

3.- Donada l’evident pujada del tribut (calculada en 
una mitja de 15% per cada immoble), el plenari de 
l’Ajuntament de Binissalem aprovà per unanimitat 
de tots els partits reduïr el tipus de gravàmen del 
0’631% al 0’601%, procurant així una atenuació i 
menor pujada del que hagués suposat no modificar 
el tipus de gravàmen aplicable a la quota. Igualment 
s’actuarà sobre el tribut de la Plusvalua, per evitar 
augments exagerats.

4.- Finalment, la regidoria d’Hisenda es posa a la 
disposició de totes aquelles persones que vulguin 
algun altre aclariment sobre aquesta o altres 
qüestions que considerin d’interés.

Joan Carles Torrens Costa
Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Binissalem

Joan C. Torrens

Estació i Camí de s’aigua
Juntament amb aquest, dins aquesta mateixa 
línia d’ajudes altres dos projectes també han estat 
presentats.
 Per un lloc, el que fa referència a la rehabilitació 
del Passeig de s’Estació, d’on es millorarien les 
aceres, jardins, enllumenat, etc.) i el qual està 
pressupostat en uns 300.000 euros.

Per altra banda, el tercer projecte –o millor dit, 
macroprojecte– correspon a la rehabilitació del 
Camí de s’Aigua, que puja a l’extraordinària cifra 
de 2.400.000 euros. Cal recordar que aquest ja es 
contemplava en la passada legislatura.

Ara només queda esperar quin d’aquests tres 
projectes serà aprovat per la Conselleria, institució 
que en podria arribar a subvencionar fins a un 80%.

accés a minusvàlids
D’altra banda, el passat 8 de març finalitzava el plaç 
per presentar sol·licituds per a projectes d’adaptació 
i accessibilitat per a persones minusvàlides o amb 
problemes de mobilitat.
 Cal recordar que dins el pròxim mes de maig tots 
els municipis hauran de tenir adaptats, a l’accés de 
persones minusvàlides, tots els seus locals, tant de 
caire públic com privat (places, esglésies, centres 
culturals, teatres, entitats bancàries, tendes...).
 En el cas de Binissalem, dins el projecte presentat 
hi consta l’eliminació de barreres arquitectòniques 
en llocs com el Casal de Cultura Can Gelabert o el 
Teatre Municipal, on s’hauran d’adaptar els banys i 
s’hauran d’eliminar una sèrie de butaques.
En aquest cas, la Conselleria subvencionaria fins a 
un 75% d’un projecte pressupostat en 156.000 euros.

Pintures Pompeianes
I seguint parlant de Can Gelabert, l’altra sol·licitud 
de subvenció que ha fet l’Ajuntament és per a la 
restauració de les Pintures Pompeianes. Unes de les 
poques pintures d’aquest estil que es conserven a 
Mallorca i les quals ja precisen d’una millora.
 El projecte, inclòs dins la línia d’ajudes per a 
la conservació del Patrimoni, està pressupostat en 
47.000 euros.

l o c a l
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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

Ara descomptes de fins a un 30%
Des de 27.50 euros al mes



Protecció Civil
L’Àrea de Serveis Socials posarà en 
marxa la creació d’una Agrupació 
de Protecció Civil al poble.
 Així, per al pròxim dia 15 
d’abril hi ha previst un primer curs 
bàsic en el qual hi podran prendre 
part un màxim de 25 persones.
Tots els interessats poden rebre 
més informació a l’Ajuntament.
 L’Agrupació estarà constituïda, 
amb estatuts propis, per un grup 
de voluntaris aliè a qualsevol 
tendència política, religiosa, etc., 
estant a les ordres del batle i del 
regidor delegat.
 Com a dependències per a la 
nova agrupació, l’Ajuntament té 
previst habilitar el local de l’antic 
escorxador (ubicat devora sa 
benzinera). De la mateixa manera 
que també ja hi ha destinada una 
partida pressupostària amb la qual 

cobrir les despeses de vestuari, 
equipament i altres.
 Segons fonts municipals, si tot 
va bé, la Conselleria d’Interior farà 
entrega a l’Ajuntament, el pròxim 

dia 1 de maig, del nou vehicle que 
l’Agrupació utilitzarà per a la seva 
tasca, un Nissan Pickat, totalment 
equipat; tasca que començarà a 
desenvolupar dins aquest 2008.

donants de Sang

Properes sessions de donància 
per a aquest 2008:

dates
Maig................... dies 20, 21 i 22
Juny.................... dia 24 (repesca)
Setembre............ dies 2, 3 i 4
Novembre......... dies 25, 26 i 27

lloc: Centre de Salut

Hora: De les 18h a les 21:30h

Telèfon Germandat: 971 76 42 76
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ajudes per a HPo
L’Ajuntament aprovà, per 
unanimitat, concedir subvencions 
per a la reforma d’habitatges de 
protecció oficial (HPO). 
L’ajuda podrà arribar al 10% de 
la reforma, amb un límit de fins a 
1.000 euros, sempre que: 
 · sigui residència habitual i 
permanent de l’usuari;
 · l’usuari sigui propietari, com 
a mínim, d’un 50% de la casa;
 · l’habitatge no superi els 120 
metres quadrats.
A petició del PSM s’estudiarà que 
aquests ajuts també puguin ser 
per a propietaris d’habitatges no 
de protecció oficial.

ajudes per al lloguer
En el ple del mateix dilluns, 
10 de març, també s’aprovà 
concedir ajudes als joves tant per a 
l’adquisició, construcció o com per 
al lloguer de la seva primera casa.
 En el cas d’adquisició o 
construcció, es podrà obtenir una 
ajuda de fins a un 10% del cost, 
més el 50% de la taxa corresponent 
a la llicència urbanística.
 Pel que fa al lloguer, les ajudes 
seran de 720 euros anuals.
 Està clar que, tot i que la 
venda de cases ha caigut un 45% 
i les immobiliàries fan tot tipus 
d’ofertes, els joves ho tenen encara 
molt complicat.

l o c a l

A na Maria Cristina

Na Mª Cristina ens ha deixat. No hi 
ha paraules per descriure el sentiment 
de tristor i el dolor que aquesta mort 
ens provoca. 
Na Cristina ha compartit amb tots 
nosaltres l’alegria i amistat que 
sempre l’han caracteritzada. Malgrat 
la seva malaltia, sempre ha tengut un 
somriure per a cada un de nosaltres. 

Aquesta alegria que radiava, ens ha 
animat i ens ha donat força davant tan 
mala adversitat. Només tenia 9 anys, 
però ha demostrat una valentia i un 
coratge d’una gran persona. 

Després d’una gran operació, amb 
seqüeles importants, va continuar 
lluitant, no va defallir, i, amb il·lusió, 
tornà a l’escola per estar entre els seus 
companys i mestres.

 – Cristina, et donam les gràcies, ens 
sentim feliços d’haver compartit tots 
aquests anys amb tu. T’estimam i, 
encara que no et tenguem físicament 
entre nosaltres, estaràs en el nostre 
cor, a la nostra memòria, al nostre 
somriure, formant part de la nostra 
escola ... per sempre.

Comunitat Educativa del
CP Nostra Senyora de Robines

L’antic	escorxador	podria	ser	la	seu	de	la	nova	Agrupació	de	Protecció	Civil.
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Servei oficial citroën

Citroën	C5Citroën	GRAND	C4	Picasso	7	places Citroën	C4	Picasso	5	places

motor binissalem
Camí	de	s’Aigua,	40
	 971	87	04	10
07350	Binissalem
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del trànsit pesant del 
carrer Conquistador
El dilluns 31 de març, la presidenta 
del Consell de Mallorca, Francina 
Armengol, va mantenir una reunió 
amb la representant dels veïnats 
del carrer Conquistador, Cati 
Ruiz, i el regidor d’urbanisme, 
José Fernández, en la qual es parlà 
del nou traçat de desviament que 
s’ha de fer des de Lloseta cap a 
l’autopista d’Inca.
El tema del trànsit pesant al carrer 
Conquistador, sobretot camions 
procedents de la cimentera, és un 
problema que han patit molt de 
prop els veïnats de la zona. 
Armengol no avançà una data 
de començament d’obres però sí 
assegurà que serà aquest 2008.

Camí des Raiguer, arreglat
Després d’un any i mig d’estar 
tirada enterra, a la fi, la marjada 
del camí des Raiguer ha estat 
arreglada.
Durant tot aquest temps, la zona 
afectada ha estat senyalitzada amb 
un precinte per evitar accidents. 
Les obres, amb un cost de 40.000 
euros, han estat pagades per 
l’Ajuntament.

Punt perillós
Després que sortís publicat a la 
revista el punt perillós existent 
en un solar del carrer Joan Josep 
Amengual i Reus, a prop de la 
sortida de l’Escola Pública, sembla 
que la bombeta d’emergència 
municipal s’encengué. 
Cal recordar que en aquest punt hi 
havia obert un gran forat entre la 
reixeta del solar i la voravia.

dedicació exclusiva
La regidora de 
Serveis Socials, 
Magdalena 
Moyà, ja ho és 
amb dedicació 
exclusiva.
Així ho aprovà, 
amb majoria, el 
ple del dilluns 10 
de març.

 Els motius d’aquesta ampliació 
d’horari i sou són el fet que l’Àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Binissalem compten amb un 
ampli volum de feina, fent-se 
necessària l’atenció de la regidora 
a jornada completa.
 Amb aquesta i batlia, ja són 
dues les regidories amb dedicació 
exclusiva del nou govern del PP.

l o c a l
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits

Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
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Inaugurades les noves 
oficines del CRdo
Tot i que ja feia unes setmanes 
que s’hi estava treballant, el 
dimarts dia 18 de març varen 
ser inaugurades, oficialment, 
les noves oficines del Consell 
Regulador de la Denominació 
d’Origen Binissalem.
 Ubicades al número 9 del carrer 
celler del Rei, l’acte d’inauguració 
comptà amb la presència de la 
consellera d’Agricultura, Mercè 
Amer; el Director General de 
Desenvolupament Rural, Francisco 
Lluís Blasco; el president de la 
DO, Pere Calafat i el batle de 
Binissalem, Jeroni Salom.
 El president de la DO agraí la 
cessió, per part l’Ajuntament, de 
les noves dependències, i afegí que 
la propera passa a fer és la creació 
del tan desitjat Museu del Vi. Sens 
dubte un projecte que és molt 
necessari, tant per a Binissalem 
com per a la comarca vinatera en 
general.

Pere Calafat resaltà que és molt 
important unir, encara més, 
l’entorn del vi amb el turisme, ja 
que el món vitivinícola compta 
amb un nombrós col·lectiu turístic.
De fet, els grans entesos en turisme 
no dubten en afirmar que després 
del sol i platja hi figura el vi.

Probablement, el principal 
inconvenient per veure fet realitat 
aquest Museu del Vi, sigui el 
finançament.

Sota aquestes línies apareix un gràfic 
corresponent a les exportacions de vi 
durant la campanya 2006-2007.
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José Luis Ferrer i Vins Nadal 
a la fira Alimentària

La Fira Internacional d’alimentació 
i begudes, Alimentaria, que se 
celebra cada dos anys a Barcelona i 
en la qual hi participen més de 500 
expositors de tot el món, comptà 
amb la presència de dos cellers de 
Binissalem: José Luis Ferrer i Vins 
Nadal.
 Alimentaria és, sens dubte, 
una de les fires més importants 
d’Europa, i l’edició d’enguany es 
dugué a terme entre els dies 10 i 14 
de març.

  PAIS

 ALEMANYA

	 SUÏSSA

	 REGNE	UNIT

	 DINAMARCA

	 JAPÓ

	 ESTATS	UNITS

	 AUSTRÀLIA

	 TOTALS

 BLANCS  ROSATS  NEGRES  TOTAL LITRES

La	Consellera,	Mercè	Amer,	assistí	a	la	inauguració.
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El GEM netejà el camí romà
Els dies 1 i 15 de març, un grup 
de membres del G.E.M. (Grup 
Excursionista de Mallorca) 
organitzà, a Binissalem, unes 
jornades de voluntariat amb la 
finalitat de netejar el camí romà. 
 Aquesta actuació s’enmarca 
dins les activitats de recuperació 
i manteniment que el G.E.M. 
realitza arreu de Mallorca en 
relació a camins singulars i per 
on s’hi practica senderisme i 
excursionisme.
 L’activitat comptà també amb 
la col·laboració de l’associació 
ecologista GADMA i dels 
ajuntaments de Binissalem i 
d’Alaró, els dos municipis per on 
transcorr l’esmentat camí.
 Biel Ordines, directiu del 
G.E.M. des del 1997, afirma 
que es duen a terme accions de 
voluntariat per a recuperar camins 
en situació d’abandonament així 
com també elements etnològics 
d’interés.
 Des de llavors ençà, el G.E.M. 
ha realitzat actuacions a molts de 

camins de la serra de Tramuntana 
(Cavallera, Port des Canonge, 
Flassada, Nicó, Figuera, Orient...).
 Bernat Fiol, president de 
GADMA, defensà la necessitat que 
aquest camí sigui mantengut en 
unes millors condicions i d’unes 
reformes urgents per evitar el pas 
descontrolat de vehicles el facin 
malbé.

El Batle, Jeroni Salom, agraí 
la tasca del G.E.M., millorant 
notablement el trànsit a peu per 
aquest camí, ja que la vegetació 
l’inundava.
 L’Ajuntament ha presentat al 
Consell un projecte d’inversions 
que permetin la recuperació del 
tram empedrat i d’altres elements 
d’embelliment propis.

Voluntaris	del	G.E.M.,	durant	la	neteja	del	camí	romà.

GadMa neteja les llacunes 
de can Figuera
El dissabte 29 de març uns trenta 
voluntaris de GADMA netejaren
dues llacunes de la finca municipal 
de can Figuera. L’actuació 
comptà amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, que traslladà les 

restes recollides al Parc Verd. 
Aquesta és una de les activitats 
emmarcades dins el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament 
i l’associació ecologista, signat el 
desembre passat.
És important tenir en bones 
condicions de manteniment 

aquestes llacunes i la finca, ja 
que és camí de pas i estada per a 
nombroses aus migratòries i
pretén ser una zona verda humida 
dins el nostre terme aprofitable per 
a visites escolars i d’associacions.
 Bernat Fiol, president de 
GADMA, denuncià l’estat 
d’abandonament de més de 
sis anys de la finca municipal 
de can Figuera i demanà a les 
administracions que s’impliquin 
en el projecte.
 Joan Carles Torrens, regidor 
de medi ambient, lamentà l’estat 
de conservació actual i reconegué 
que hi ha molt a fer; l’Ajuntament 
poc a poc s’hi està implicant però 
remarcà que sense l’ajuda de la 
Conselleria de Medi Ambient, 
el projecte d’avifauna i centre 
d’interpretació serà difícil.
 La propera actuació serà
l’acondicionament del Pou Poal, el 
dissabte 26 d’abril.

Telèfon GADMA: 971 88 63 67

l o c a l
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Reciclatge i rebuig
Tot i les problemàtiques per les 
que ha de passar, el reciclatge con-
tinúa el seu camí.
Una vegada elaborat l’informe 
anual de 2007 sobre la recollida de 
residus al Punt Verd Municipal, 
les dades que se n’extreuen són les 
següents:

 PaPER i CaRtó 
 5 tonelades/setmana

 PlàStIC i ENVaSoS 
 3 tonelades/setmana

 VIdRE
 10 tonelades/mes

Pel que fa a barques voluminoses 
o contenedors on s’hi deposita tot 
allò que és rebuig, destinat a ser 
incinerat, se’n recolliren un total 
de 83 en tot l’any.
Tenint en compte que dins cada 
contenedor hi pot haver unes 

dues tonelades i mitja de fems, 
les dades apunten que Binissalem 
genera, anualment, 207 tonelades 
de rebuig, només al Punt Verd.
A aquestes s’hi haurien d’afegir les 
recollides amb el servei a domicili.

A baix apareixen els gràfics amb 
les dades corresponents a la reco-
llida dels diferents residus (paper, 
plàstic, vidre) a la Mancomuni-
tat  des Raiguer, per contenedors 
(iglús) i porta a porta.

Entre	la	ferralla	s’hi	pot	trobar	de	tot.

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

internAcionAl

Dubrovnik.	 De	 l’1	 al	 4	 de	 maig.	 Preu:	 des	 de	 550	
euros.	Inclou:	vols	directes	+	trasllats	+	hotel	en	A.D.

Sicília.	De	l’1	al	4	de	maig.	Preu:	des	de	585	euros.	
Inclou:	 vols	 directes	 +	 trasllats	 +	 hotel	 +	 circuit	
complet	en	M.P.
	
lisboa.	Del	30	d’abril	al	4	de	maig.	Preu:	des	de	445	
euros.	Inclou:	vol	directe	+	trasllats	+	hotel	en	A.D.	+	
visita	guiada	a	la	ciutat	i	a	Sintra	i	Cascais.

cuba:	 Sortida	 el	 26	 d’abril.	 Preu:	 1334	 euros.	
Programa	l’Havana	i	Varadero	(9	dies,	7	nits).	Inclou:	
vols	 +	 trasllats	 +	 hotel	 4*	 a	 l’Havana	 A.D.	 i	 T.I.	 a	
Varadero.

nAcionAl
	
navarra. Del	30	d’abril	al	4	de	maig.	Preu:	des	de	489	
euros.	Inclou:	vol	directe	a	Bilbao	+	trasllats	+	Hotel	
(M.P.)	+	visites.
	
madrid. De	l’1	al	4	de	maig.	Preu:	des	de	410	euros.	
Inclou:	vol	+	trasllats	+	hotel	+	visita.

Andalusia. De	 l’1	 al	 4	 de	 maig.	 Preu:	 des	 de	 435	
euros.	 Inclou:	 vol	 a	 Sevilla	 +	 trasllats	 +	 hotel	 4*	 +	
excursions	i	visites	+	guia	+	autocar.

Astúries. De	l’1	al	4	de	maig.	Preu:	des	de	407	euros.	
Inclou:	 vol	 directe	 a	 Oviedo	 +	 trasllats	 +	 hotel	 3*	 +	
berenar	 excursions	 +	 guies	 +	 autocar	 +	 visites	 a	
Oviedo,	Gijón,	Covadonga,	Cangas	i	Senda	del	Oso.

Per a més informació podeu passar per l’Agència. Tenim moltes més ofertes!S
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ofertes pont 1r de maig ...................................................................................................................

Claudia Schiffer i Paris 
Hilton, a binissalem

L’antiga fàbrica de Can Figuerola, 
actualment reconvertida en 
un estudi de fotografia, va ser 
escenari de la filmació d’un anunci 
publicitari de xampú, el dissabte 8 
de març, per part de l’empresa Palma 
Pictures. Aquesta no és la primera 

vegada que s’hi grava algun spot. 
És més, models internacionals com 
la mateixa Claudia Schiffer o Paris 
Hilton, n’han estat protagonistes.
 Així, el 2007, la model alemanya 
va ser a la casa, dues vegades, per 
gravar anuncis de roba; mentre 
que la nordamericana vengué en 
una ocasió per promocionar una 
coneguda marca de xampany. 

l o c a l
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Ajuntament (centraleta)  971 88 65 58

Ajuntament - Urbanisme  971 88 65 27

Ajuntament - Serveis Socials 971 88 65 29

Ajuntament - Jutjat de Pau  971 88 65 25

Ajuntament - Infor. General  900 800 883

Ajuntament - Àrea de Festes 663 992 108

Punt Verd Municipal  620 988 036

Casal de Cultura Can Gelabert 971 88 65 31

Biblioteca Pública Municipal 971 87 04 86

Casa Museu Llorenç Villalonga 971 88 60 14

Casa Museu Llorenç Villalonga 971 88 65 56

Casal de Joves   663 980 688

Camp Municipal d’Esports  971 87 01 27

Tennis Club Binissalem  617 787 342

Taxi Binissalem   626 963 904

Policia Local   971 51 11 26

Bombers / Emergències   085  - 112

Centre de Salut   971 51 11 93

Germandat de Donants de Sang 971 76 42 76

Urgències   062  -  971 88 62 44

Emergències   112

Farmàcia (plaça de l’Església) 971 87 00 30

Farmàcia (carrer des Reg)  971 88 65 14

Mancomunitat des Raiguer  971 87 04 09

Consell Regulador (C.R.D.O.) 971 51 21 91

Associació d’Empresaris  971 88 65 16

GADMA. Medi Ambient  971 88 63 67

Correus    971 51 10 51

Ràdio Robines   971 51 21 51

revista Arròs amb Salseta  687 623 957

tot en il·luminació - instal·lacions elèctriques

Aire condicionat - calefacció baix consum

C/General	Weiler,	134	-	INCA
871	910	425	-	653	847	724

TELÈFONS D’INTERÈS
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ilumin-art

La jove empresària d’aquest 
mes és la binissalemera Joana 
Llabrés Ruiz, qui des de fa tres 
anys és l’encarregada de la tenda 
ilumin-art, ubicada al número 
134 del carrer General Weyler, a 
Inca. 
Allà s’hi pot trobar una gran 
varietat d’enllumenat i material 
elèctric com poden ser, per 
exemple: enllumenat d’interior, 
d’exterior, de carrer, per a 
piscines, per a locals, bombetes 

de tot tipus, així com també 
aparells d’aire condicionat, 
radiadors elèctrics i material de 
fontaneria.
De làmpares també n’hi ha per 
triar, tant d’estil rústic com 
modern o de disseny.
 La tenda s’obrí després que 
el seu home, en Xisco Salas, 
i un altre soci, muntassin 
l’empresa ItESa, especialitzada 
en electricitat, fontaneria, 
climatització, instal·lació de 
plaques solars, etc. D’això ara en 
fa cinc anys.
Juntament amb ells dos hi 
treballen quatre empleats.

Jordi	Palau-Ribes

dues parelles noves al poble

Na Sílva Mellado de 37 anys, en Marc Maudes de 
30, na Yasmin Aloy de 33, i en Carlos Tirado de 36, 
són dues parelles que tot just fa dos mesos que són 
a Binissalem. Na Yasmin i en Carlos es coneixen des 
que tenien 18 anys, ja que anaven a la mateixa escola i 
vivien al mateix carrer de Barcelona. Com ells diuen, 
estaven predestinats. L’any 1999 se’n varen anar a 
viure plegats i l’any passat es casaren. 
En Carles és encarregat de magatzem i es considera 
un treballador “multiusos”. Na Yasmin és llicenciada 
en filologia anglesa, però també ha fet feina en una 
empresa d’exportació de roba esportiva. 
Na Sílvia i en Marc es varen conèixer el 2005, a Sant 
Ferran (Formentera). Juntament amb en Carles, feien 
feina en una empresa de decoració i muntatge de fires. 
Na Sílvia com a comercial i en Marc com a enginyer. 
Cansats de l’estressant vida barcelonina, l’any 2006 
varen marxar a Formentera per muntar una empresa 
de serveis complementaris a vaixells. En acabar la 
temporada els hi va sortir un nou projecte a Tenerife. 
Donat que na Silvia és una gran enamorada de Sa 
Roqueta i que sempre havia tengut ganes de venir a 
viure aquí, varen trobar una oportunitat interessant 
i van arribar a Mallorca, on passats quatre mesos a 
casa d’uns amics a Cala Mandia (Porto Cristo), varen 
trobar la seva actual nova vivenda. 
Si bé són totalment partidaris de la recollida 
selectiva, critiquen que per a la recollida de paper no 
es puguin utilitzar bosses de plàstic de supermercat. 
De Binissalem els agrada l’edificació del casc antic, la 
tranquilitat i que està devora Ciutat, i els encanta que 
la gent els saludi pel carrer.
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Venc ordenador PENTIUM 4, recent formatejat i amb 
el programa Windows XP instal·lat. Preu a convenir. 
Telf. 647 076 986

VENC 3 PORTES de fusta Nord, sense tractament i de 
diferents mides. També es ven una olla d’aram antiga. 
Preu a convenir. 666 573 656. Demanar per en Pedro.

ES VEN DRET D’EDIFICACIó en una segona planta. 
Bona ubicació. Ideal per a oficines. 462m2. 
Preu a convenir. 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 lloga PLAçA DE PÀRkING al C/Guillem Martí. 
Porta automàtica. Despeses de comunitat incloses. 
Preu: 30 euros. Telf.: 661 841 233. Demanar per Jordi.

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

Venc cotxe monovolum, marca FIAt Dinamic Plus, 
color blau. 3 anys d’antiguitat. Bon estat. 
Preu a convenir. 971 512 210 - 606 607 470

Venc cotxet motoritzat per a transportar persones 
amb problemes de mobilitat. Preu a convenir. 
971 511 992. Demanar per madò Maria.

Venc PLANTA BAIXA de 104 m2, quasi nova. 3 hab. 
dobles, menjador, 4 armaris, 2 banys, cuina, pati, 
pàrking i traster. Preu: 246.000 euros. 607 258 491

Es lloga casa de camp, amoblada, de 150 m2. 3 hab.i 2 
banys; porxo per a 3 cotxes, terrassa 200 m2 i piscina. 
1.550 euros mensuals. Demanar per Jordi. 661 841 233

Es fan CLASSES DE REPÀS per a alumnes de 
Primària i Secundària. Especialitat en Matemàtiques. 
971 511 750. Demanar per Andreu Bibiloni.

ES VEN APARCAMENT per a cotxe al carrer Nou. 
Telèfon de contacte: 686 694 159

ES CERCA PLAçA D’APARCAMENT per la zona 
compresa entre la Plaça de l’Església i l’Estació. 
Telf. 606 105 698

Venc aparell de VíDEO, DVD, monitor d’ordenador i 
impressora en bon estat. També es venen objectes de 
regal diversos. Telf. 666 573 656

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

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

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

es venen 50 Metres De rAjolA AntIgA. Preu a 
convenir. telf. 647 076 986

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

ESPAI DISPONIBLE PER ANUNCI

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes
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Escalopes amb formatge

Son Roig - Can Majoral

l o c a l

Ingredients (per a 4 persones)
12 escalopes de filet de vedella, 20 gr de mantega
sal i pebre bo

Per a la salsa: 150 gr de xampinyons, 150 gr de 
formatge de vaca, 20 gr de mantega, 300 ml de crema 
de llet, 1 copa de 125 ml de xerès, 1/2 litre de brou de 
carn, 1 cullarada de farina, oli i romaní per decorar.

Preparació
1. Per a preparar la salsa, netejau i tallau els 
xampinyons i també el formatge.
2. Fondre 20 gr de mantega dins un paella, afegiu-hi la 
farina, remenau-ho amb una cullera de fusta, abocau-
hi el xerès i deixau-ho coure durant cinc minuts.
3. Dins una altra paella amb oli, fregiu els xampinyons 
fins que perdin l’aigua, i una vegada hagin agafat 
coloret posau-los dins la primera paella (la de la 
salsa), abocau-hi la crema de llet, remenau-ho, afegiu-
hi el brou de carn i el formatge, ho mesclau ben 
mesclat i ho deixau coure uns minuts.
4. Posau sal i pebre bo a la carn i fregiu-la dins 
aquesta mateixa paella amb 20 gr de mantega.
5. Serviu les escalopes amb la salsa, una salsera a part 
amb més salsa i decorat amb un poc de romaní.

	

Celler: Can Majoral

do: Pla i Llevant

tipus de vi: Vi 
negre criança 2004

Varietats: Merlot i 
Cabernet Sauvignon

Elaboració: En 
dipòsits d’acer 
inoxidable, per 
maceració amb 
capell submergit 
durant tres setmanes 
a una temperatura 
de 25º C. 
Criança de dotze 
mesos dins bótes de 
roure noves i d’un 
any. Un 75% de 
bótes són franceses, 
del tipus Allier, i un 
25% americanes.

Fase visual: Coloració de cirera intensa.

Fase olfactiva: Aromes intensos amb predomini de la 
gamma afruitada (móra i cassís), notes especiades i de 
vegetals com el pebre.

Fase gustativa: En boca és carnós i amb una estructura 
elegant i persistent.

Suggeriment: És millor degustar-lo amb plats 
consistents, formatges forts, carns vermelles, de caça, 
etc. Aquest vi, per les seves singulars característiques, 
pot ser tastat immediatament, però conservat en 
condicions adequades desenvoluparà en botella nous 
matisos durant els primers anys.

Preu: 16 €



FISCAL	–	CONTABLE	–	LABORAL	-MERCANTIL
TRAMITACIÓN	ESCRITURAS

TRAMITACIÓN	NÚMERO	IDENTIFICACIÓN	EXTRANJEROS	(NIE)
IVA	–	SOCIEDADES	–	DECLARACIÓN	DE	LA	RENTA

ADVISING	AND	MANAGEMENT	IN	FISCAL,	ACOUNTING,	TRADE,	LABOUR	AND	
FINANCE	MATTERS

ACCOMPLISMENT	OF	CONSTITUTION	OF	COMPANIES
ACQUIREMENT	OF	FOREIGNER’S	IDENTITY	CARD	(NIE)

Pedra i Vi
ASESORÍA	DE	EMPRESAS

Camí de S’Aigua, 101 Lc. 4
07350 Binissalem

Tel./Fax 971 870 680
info@pedraivi.com
www.pedraivi.com
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Joan Perelló

Salut i Societat
L’osteoporosi, la malaltia del segle XXI?

“Degut a la menopausa 
i la disminució dels 

nivells d’estrògens, les 
dones presenten un risc 
de patir-la entre dues i 

quatre vegades superior 
als homes”

B i o t e c n o l o g i a

L’augment 
significatiu de 
l’esperança de 
vida experimentat 
per la població 
durant els darrers 
200 anys ha 
provocat una 
progressiva 

inversió de la piràmide de 
població, amb un creixent 
percentatge de gent major.  

Precisament, l’edat avançada 
és una de les principals causes 
de risc de l’osteoporosi i el 
lògic envelliment de la població 
provocat per la major esperança 
de vida (s’espera que l’any 2040 
la població major de 65 anys 
es dupliqui) convertirà en els 
pròxims anys aquesta malaltia en 
un problema econòmic, social i 
sanitari de primer ordre.

L’osteoporosi és una malaltia del 
sistema esquelètic que condueix a 
una pèrdua de massa i resistència 
mecànica de l’os, fet que provoca 
una major susceptibilitat per a 
desenvolupar fractures. 

Sense cap dubte, l’osteoporosi és 
la malaltia metabòlica òssia més 
freqüent i afecta a uns 100 milions 
de persones a tot el món. Degut 
a la menopausa i la disminució 
dels nivells d’estrògens, les dones 
presenten un risc de patir-la entre 
dues i quatre vegades superior 
als homes. L’osteoporosi afecta 
actualment al 20 % de les dones 
de més de 45 anys i al 40 % de 
les majors de 75. Una de cada 
cinc dones post-menopàusiques 
que sofreixen una fractura, torna 
a patir-ne una de nova en un 
període inferior a un any.

Totes aquestes dades apunten la 
importància de la investigació 
de nous fàrmacs en aquest camp 
per tal de donar alternatives 
d’eficàcia a aquesta afectació. En 
qualsevol cas, el millor tractament 
de l’osteoporosi és la prevenció, 
essent vital mantenir una ingesta 
adequada de calci i l’exercici físic 
durant l’adolescència i la joventut.

Quant als tractaments 
farmacològics, les calcitonines, el 
tractament hormonal substitutiu 
(que requereix un estricte control 
ginecològic) i els bisfosfonats 
constitueixen les principals 
alternatives.
Els bisfosfonats són una família de 
composts sintètics que s’utilitzen 
àmpliament. Un dels més emprats 
és l’alendronat, però tots ells 
són medicaments efectius per a 
prevenir la pèrdua d’os que es 

solen aplicar a les dones post-
menopàusiques amb baixa massa 
òssia o osteoporosi establerta i/o 
que tenguin contraindicació pel 
tractament hormonal substitutiu.
 Recentment, el Laboratori 
d’Investigació en Litiasi Renal 
de la Universitat de les Illes 
Balears ha descobert que una 
molècula anomenada fitat, 
presenta una important eficàcia 
en el tractament de l’osteoporosi. 
Aquest descobriment fou protegit 
amb una patent mundial, els 
drets de la qual estan transferits a 
Laboratoris Sanifit, una empresa 
amb seu social a Binissalem.  
 El SNF-671 és el fàrmac pel 
tractament de l’osteoporosi que 
s’està desenvolupant i és un dels 
fàrmacs innovadors en fase de 
desenvolupament que existeixen a 
les Illes Balears.

Joan Perelló Bestard, Professor de 
Química Analítica a la UIB
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Visita comentada al 
Museu diocesà

Dissabte 5 d’abril

Conéixer i gaudir de les 
extraordinàries peces 
emblemàtiques de l´art 
mallorquí que formen part de la 
col·lecció del Museu.

Lloc de sortida: estació del tren

Hora: 9:00h.

Preu especial per a grup 
residents: 1 euro, a pagar en 
taquilla. 

Places limitades: 25 persones.
Inscripcions: Ajuntament.

Visita comentada per Beni 
Aguiló, Historiadora de l´Art i 
guia cultural.

c u l t u r a

Exposicions
En aquesta 
ocasió, del 15 
de març al 4 de 
maig, l’oferta del 
Casal ha reunit la 
figura nova i la 
consagrada, és a 
dir, Mateu Coll i 
Muriel ten Cate.

MatEU Coll, de currículum 
pràcticament inèdit com a 
expositor individual, és, tanmateix, 
a part de l’aventura artística, 
professor d’oficis artesanals 
i tècnic  d’enquadernació. La 
destresa en punt als materials 
d’impremta és aprofitada en 
la pintura, pel que fa a l’ús del 
pergamí, del paper i de les tintes. 
Visitar-ne l’exposició significa el 
descobriment d’un artista fora de 
costum, atesa l’originalitat. Si bé 
no al 100 per 100 dels quadres, 
dibuixa la forma del cercle com 
a recurs global expressiu. Són 
cercles apareguts amb profusió 
i suggestius de moviment, sia 
de glòbuls, sia d’astres, sia de 
mecanismes artificials o d’estrelles 
marines L’autor no ens facilita 
claus d’interpretació al marge de 
les mateixes pintures. És, això, un 
al·licient afegit per a apreciar-les, 
de visita, a la Sala Directori.

MURIEl tEN CatE, nascuda 
a Djakarta d’Indonèsia, el 1933 i 
formada com a artista a Holanda 
i als Estats Units, és resident a 
Mallorca els últims 4 decennis. 
Llarga de currículum, harmonitza 
en la personalitat una amplitud 
d’experiència, una riquesa de 
contactes, especialment amb grups 
d’avanguarda mallorquins, i una 
vida interior en profunditat: ho 
desvelen, si més no, els quadres 
i els textos afegits. A la Sala 
Imperial, exposa una antologia 
d’aquarel·les, dels 90 fins avui. 
Semblen representar la poesia 
en codis de pintura. L’autora es 
manifesta inspirada en poetes 
com Eduardo Suárez del Real, 
Bert Schierbeck i Paul Celan. 
En les composicions, podem 
sospitar-hi l’element fauvista, 
el  postimpressionista, el naïf i 
l’autenticitat de l’autora. Val a 
reconèixer-hi capacitat segura de 
commoure.

J. Escanelles

El	grup	de	binissalemers	que	anaren	de	viatge	a	Itàlia.
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Visites guiades, itineraris i 
conferències

1. Visita literària a “la Posada 
de la Núvia”, a càrrec d’Antoni 
Pol Marcús. 
Dimecres 9 d’abril, a les 20 hores 
a Can Gelabert.

2. Visita Guiada a l’Església 
Parroquial Santa Maria de 
Robines, a càrrec de Joan Martí.
Dissabte 12 d’abril, a les 10 hores 
als vassos de l’Església.

3. Visita Guiada a l’arxiu 
Municipal de l’ajuntament de 
binissalem, a càrrec de Sheila 
Jagan.
Dimecres 16 d’abril, a les 20 hores 
a l’Ajuntament:  

4. Itinerari interpretatiu “Una 
ullada als binissalems d’ahir”, 
a càrrec de Valentí Valenciano i 
Francesc Canals.
Dissabte 26 d’abril, a les 10 hores 
a la Plaça de l’Església.

5. Conferència “El meu 
Patrimoni Humà”, a càrrec de 
Jeroni Salom.
Dimecres 30 d’abril, a les 20 hores 
a Can Gelabert. 

6. Visita guiada al jaciment 
arqueològic del Cementeri Vell 
de binissalem, a càrrec de Ferran 
Tarongí.
Dissabte, 3 de maig, a les 10 hores 
a la Plaça de l’Església: 

7. Itinerari interpretatiu pels 
pous públics del municipi: Pou 
Salat, Pou bo i Pou de sa Creu; 
a continuació, en cotxe, Pou d’en 
Torrens i l’empedrat del camí 
d’Alaró, a càrrec de Biel Ordines
Dissabte 10 de maig, a les 10 
hores a la Plaça de l’Església.

taller sobre patrimoni 

Amb la col·laboració de l’IES 
Binissalem s’organitzaran 
diferents itineraris patrimonials.

tEMa
Patrimoni arquitectònic de 
Binissalem.

INSCRIPCIoNS
Casal de Cultura Can Gelabert, 
al 971 886 531 o al correu: 
cangelabert@ajbinissalem.net

PUNt i HoRa dE tRobada
12 d’abril a les 10h a Can Gelabert. 

FotoS
Es realitzaran un total de 8 
fotografies, una per cada tema 
proposat. Totes elles al llarg del 
matí del dissabte dia 5 d’abril.  

ModalItatS
Les fotografies es podran 
presentar en les modalitats de 
blanc i negre o color. Es podrà fer 
servir el procés analògic, el digital 
o qualsevol altra tècnica.  

PRESENtaCIó
Les fotografies digitals s’enviaran 
per correu electrònic, el mateix dia 
12 d’abril abans de les 24h, a: 
estudi@impres-e.com; o bé, es 
presentaran en rodet directament 
a Can Gelabert, entre les 17 i les 
20h del mateix dia.

PREMIS
200 € a la millor sèrie de 8 fotos
150 € a la millor fotografia 
individual.
50 €. Tres mencions especials a tres 
fotografies individuals.

ÚS dE lES FotoS
La participació en aquesta marató 
implica l’acceptació per part de 
l’autor que les fotos enviades 
puguin ser utilitzades per 
l’Ajuntament de Binissalem en 
l’edició de les seves publicacions, 
sempre que aquestes siguin amb  
finalitat no lucrativa i se’n citi 
l’autor.

ExPoSICIó
Les fotografies seran exposades a 
les Sales Florentines del Casal, del 
18 d’abril a l’11 de maig de 2008.

Patrocinat per l’Ajuntament i 
IMPRÈS, impremta digital.

Projecció de reportatges

· El vaixell grec de la Cala Sant 
Vicenç. 
Divendres dia 18 d’abril a les 
20:30h a Can Gelabert.

MaRató FotoGRàFICa

c u l t u r a
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78

Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
Al piano, Schumann i Haydn, entre d’altres

c u l t u r a

Canvis en la programació
Per motius aliens a l’organització, 
la programació del mes d’abril 
de la Casa Museu Llorenç 
Villalonga ha sofert alguns canvis 
i es suggereix als fidels visitants 
mantenir-se informats mitjançant 
la sempre actualitzada plana web 
de l’entitat. 

Primavera musical
De cara a la primavera, el mes 
d’abril es presenta més musical 
que mai sense que això representi 
deixar de banda el compromís de 
la Casa Museu per a la difusió de 
la literatura que també gaudirà 
d’un rellevant espai.

 El dissabte dia 5 tendrà lloc la 
visita dels representants més petits 
dels cors de la Fundació del teatre 
Principal de Palma, qui cantaran 
sota la direcció de Francesca Mir. 

 Continuant amb veus 
melodioses, el dijous dia 10, a les 
20 h, es donarà pas a Entreveus. 
Tres dones de Santanyí que posen 
veu i música a poemes, entre 
d’altres, de 
Blai Bonet, Damià Huguet i Antoni 
Vidal-Ferrando, oferint l’espectacle 
“Poemes i Cançons”, en el qual 
es combinaran temes propis amb 
cançons més conegudes. 

 Per alte lloc, la literatura 
serà la protagonista en el curs, 
d’un dia de durada, organitzat 
pel departament de Filologia 
Catalana i lingüística General de 
la UIb. 
 Durant tot el dissabte dia 12, de 
les 10.30h a les 19h, el Dr. Ramon 
Pla i Arxé impartirà el curs “La 
Literatura Literària Periodística”. 

* Per a més informació, totes 
aquelles persones que estiguin 
interessades poden telefonar a la 
Casa Museu. 

La música, aquesta vegada de 
caire més clàssic, tornarà a Can 
Sabater el dijous dia 24 d’abril. 

la pianista María del Hoyo 
interpretarà obres de Schumann, 
Haydn i Rodrigo. Serà a les 19h. 

 I finalment, dins el mes d’abril 
seran presentades, en forma de 
llibre, les conferències impartides 
durant la tardor passada, “De 
Bonaventura Serra a Llorenç 
Villalonga: les Illes balears i 
França”. 
 En la presentació, que es durà a 
terme el dimarts dia 29, a les 19 h, 
es comptarà amb la presència de la 
coordinadora del curs, Isabelle bes 
Hoghton i de Carlota Vicens Pujol.

Telèfon Casa Museu: 
971 88 65 56 / 971 88 60 14

El	grup	Entreveus	musicarà	poemes	de	Blai	Bonet	i	Damià	Huguet.

“Les conferències ‘De 
Bonaventura Serra a 

Llorenç Villalonga: les 
Illes balears i França’, 

en forma de llibre”
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GalERIa EVENto
Del 14 de març al 18 d’abril, 
podem valorar la col·lecció de 
JAVIER DE TIMOTEO. 
Són 33 fotografies, d’un 
professional que es vincula als 
àmbits del disseny, de la publicitat 
i de la moda. Sembla un autor 
que mira prim i que treballa 
intensament i parsimoniosament 
les creacions. La idea artística 
revela provocacions de sentit 
polisèmic, tant el glamur 
admiratiu com la protesta reactiva 
davant estupideses i absurds. 
Mantenint l’apreci per la unitat 
de l’exposició, no us perdeu de 
contemplar la foto de la ballarina, 
un regal per a florilegi.

SEtMaNa SaNta
Si bé desproveïdes de fervor 
multitudinari i amb absència 
notòria de la joventut, les 
festes de la Setmana Santa 
traslluen preparació competent i 
autenticitat. 
Hi ha tres jorns assenyalats pel 
glamur participatiu: la benedicció 
dels Rams, en diumenge; els 
actes del Divendres Sant, amb 
el Davallament, la processó 
del Crucificat i la sepultura, i, 
finalment, el Ressuscitoi i  l’ofici 
de Pasqua.

Repartits en el conjunt, se celebren 
actes litúrgics i paralitúrgics, 
amb participació de notable 
feligresia. Valgui la menció de les 
Set Paraules de Crist a la creu, 
una commemoració restaurada 
per iniciativa del Foment Cultural 
Sant Jaume, i que té lloc el 
capvespre del diumenge de Rams; 
la celebració de la penitència, el 
dimarts, la processó del silenci, 
el dimecres¸ la funció del Darrer 
Sopar, el dijous, i la Vetlla Pasqual, 
el dissabte.

Joan Escanelles

Els tarongers de Sóller

A la marjada ombrívola
els tarongers s’acopen;
son fruit com l’or grogueja
dins de la ufana fosca.
Benhaja l’ombra quieta
dels tarongers de Sóller.

Passa l’oreig que arriba
tot cabdellant les ones,
i de les flors més blanques
porta la flaire dolça.
Benhaja l’ombra quieta
dels tarongers de Sóller.

La bosquera qui hi niua
per lo brancatge bóta,
o, fugint-ne, s’hi atura,
dels olivars la tórtora.
Benhaja l’ombra quieta
dels tarongers de Sóller.

El rossinyol refila,
i en el silenci escolta
com l’acompanya l’aigua
que fil a fil degota.
Benhaja l’ombra quieta
dels tarongers de Sóller.

Altívoles muntanyes
amunt la vall coronen;
el sol ses llums hi senya,
sos trencs hi fan les ombres.
Benhaja l’ombra quieta
dels tarongers de Sóller.

Josep Lluís Pons i Gallarza

c u l t u r a
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Antoni Pol

c u l t u r a

Binipèdia
No debades el mes 
de març està dedicat 
al déu de guerra, 
Mart. 
És clar: el bon 
temps, les ganes 
d’estirar les cames, 
de picar-se les 
crestes…  

Aquest aire marcial està reflectit en les 
efemèrides robinenques seleccionades.
Mesclades, naturalment, amb 
l’omnipresent olor d’encens i un touche 
de cinema paradiso … per compensar. 
Com també era per compensar, la 
portada de l’anterior Arròs amb 
Salseta, vivificada per una de les hurís 
del Pou Poal en un entreacte de les 
diplomàtiques converses amb el Rei en 
Jaume.

24 de març de 1343 
El governador urgeix la recerca 
d’un lloc adequat per a la mostra. 
Amb aquest nom se denominava 
la concentració i entrenament dels 
ballesters per a la lluita. L’actual 
carrer de sa Mostra recorda aquest 
fet i el camp habilitat a tal efecte i 
pel qual els desballestats ballesters 
del segle XX I continuen desfilant i 
exhibint les seves armes.

25 de març de 1354
D’aquesta data és l’acta més antiga 
que se conserva de les sessions 
que els Jurats celebraven sota el 
lledoner des rotlo i on prenien les 
decisions pel bé del poble. No se 
sap exactament la situació d’aquest 
arbre de Gernika binissalemer, 
però daba la cara al templo santo como 
llamando al Eterno por testigo y guía 
de las resoluciones que tomaren. L’acta 
més moderna és del 20 de maig de 
1547.

Març de 1521
La Germania –sublevació dels 
pagesos i menestrals contra la 
monarquia i noblesa opressora– 
s’estén com una taca d’oli per tota 
l’Illa. En la marxa dels revoltosos 
sobre la Ciutat de Mallorca, els 
binissalemers són els primers en 
arribar-hi… segons l’historiador 
Binimelis.
El rei Carles, de gira per Alemanya 
d’on era emperador, s’emprenya 
que el molestin, i signen una cèdula 
anunciant l’aplicació d’un castigo 
ejemplar als súbdits revolucionats. 
I vaja si ho va cumplir. Dos anys 
després, el 7 de març de 1521, els 
agermanats capitulen i les tropes 
reials entren a la Ciutat. El mateix 
dia comença la terrible repressió… 
Encara en patim les conseqüències. 
La pitjor és que ja ho hem oblidat.

21 de març de 1637
Mor a Binissalem el soldat 
Andreu de las Heras, natural de 
Belorado (Burgos). Era un dels 
148 soldats que, juntament amb 
16 oficials, sojornaren a la nostra 
Vila el 21 i 22 de març, ocasionant 
despeses i molèsties al veïnatge. 
Ja us ho podeu imaginar on 
anaren a parar els rebosillos… 
Pertanyien a l’armada reial que 
l’almirall Oquendo havia fondejat  
a Mallorca, a l’espera de fer les 
guerres que tant divertien Felip IV i 
la decadent Corona espanyola.

17 de març de 1716 
Miquel Malonda Pons és un 
personatge poc conegut, malgrat 
Binissalem li mantengui dos 
carrers dedicats, segons sembla… 
El senyor Malonda no va ocultar 
la seva simpatia per Felip V i quan 
aquest va enviar a fer punyetes 
la nostra identitat illenca, va 
premiar el suport del senyor 

botifleur nomenant-lo Conseller 
de sa Majestat i Oïdor de la Reial 
Audiència de Mallorca. 

26 de març de 1743
Mor a Palma mossén Rafel 
Sabater, però les seves despulles 
són traslladades a Binissalem i 
enterrades davant les grades de 
l’altar major del temple del què 
va ser impulsor i rector durant 40 
anys. 

19 de març de 1797 
El binissalemer Dr. Jaume Terrasa 
és nomenat bisbe de Menorca, 
però renuncia al càrrec poc temps 
després. De la nostra església havia 
pagat les columnes que sostenen 
la balconada del cor. També havia 
estat rector de Muro. Està enterrat a 
la Seu de Palma, d’on era canonge 
arcedià.

23 de març de 1820 
Aires nous i constitucionals a la 
Sala. És elegit com a batle Antoni 
Gelabert; i com a Procurador 
Síndic, Joan Josep Amengual 
i Reus. Els nous membres del 
consistori juraren la Constitució 
de Càdis de 1812, al ple de 
l’Ajuntament, l’endemá de ser 
elegits.

25 de març de 1848 
Naix Gabriel Llabrés Quintana al 
carrer de Robines, 16. Morirà el 15 
del mateix mes de l’any de 1928. 
Pocs dies després, l’Ajuntament li 
dedicarà un carrer a sa Mostra. El 
poble encara quedarà en deute. 

18 de març de 1944 
S’inaugura el cine Visamar al 
carrer de sa Coma, amb la projecció 
de la pel·lícula “El escándalo”, 
interpretada per Amparo Rivelles i 
Armando Calvo.

Batalletes de març
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Novetats a la Biblioteca

c u l t u r a

Infantil
¿Qué sueña Eugenia?
Autor: Hilario
Este sapo no es de trapo
Autor: Hilario
El escarabajo encuentra un atajo. 
Autor: Hilario
La meva família i altres monstres. 
Autor: Francesc Gisbert
Un petó de Mandarina
Autora:Aulàlia Canal
Tito y el mosquito. Autor: Hilario
Ramona empieza el curso
Autora: Beverly Cleary.
Clots. Autor: Louis Sachar.

Juvenil
Mandrágora. Autora: Laura Gallego
Un mal començament. 
Autor: Lemony Snicket

Novel·la
Invierno en Madrid. 
Autor: C.J. Sansom. 
El sol de los Scorta. 
Autor: Laurent Gaudé

Varis
Jaume I. El Rey conquistador: entre la 
historia y la leyenda. 
Autor: Antoni Furió

Cd’s
T’estim i t’estimaré. Josep Carreras
Chill Out Mallorca.
Animal fràgil. Marcel Cranc
El darrer viatge. Joan Pons
30. Cucorba
Blau 25 anys
Caminar entre gegants. Anegats.
Son de les Illes.
Marfan.Hologrames
La porta del vent.
Per al meu amic... Serrat. 

dVd’s Infantil
Les tres bessones
El sastre valent
La sireneta

activitats
Dijous, 10 d’abril, a les 20.00h. 
Tast de llibres. tertúlia literària. 
Parlarem del llibre Una palabra 
tuya d’Elvira Lindo. Condueix la 
tertúlia Mar Rayó.

Dimarts, 15 d’abril, a les 20.00h.  
Conferència UoM. Però que fan 
al banc amb els meus diners? A 
càrrec de Bartomeu Deyà Tortella, 
professor del Departament 
d’Economia de l’Empresa.
* Tots aquells que estiguin 
interessats en participar en el Cicle 
de Conferències de la Universitat 
Oberta per a Majors (UOM) es poden 
inscriure a la Biblioteca Municipal. 
El dia de la cloenda del cicle de 
conferències rebran un Diploma.

Dimarts, 22 d’abril, a les 20.00h. 
Conferència UoM. activitat 
física, salut i benestar. A càrrec 
de Josep Vidal Conti i Pere A. 
Borràs Rotger, professors del 
Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques.

Dissabte, 26 d’abril, a partir de les 
10.00h. Al Casal de Cultura Can 
Gelabert. Festa del llibre. 
Activitats programades: 

contacontes, tallers, jocs, animació, 
venda de llibres i novetats 
editorials, exposició de punts de 
llibre...

Dimarts, 29 d’abril, a les 20.00h. 
Conferència UoM. Emocions 
i salut. A càrrec de Cristina 
Fernández Coll. Professora del 
departament de Psicologia.

Horari de la biblioteca 
De dilluns a divendres de 16.30 a 20h  
Dimarts i dijous de 9 a 13h

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

t’agradaria llegir 
aquest llibre?               

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

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

participar en el Tast de Llibres 
(Tertúlies Literàries), activitat on 

un grup de lectors es reuneix, 
periòdicament, per comentar el 

mateix llibre.
La propera tertúlia és dia 10 

d’abril, a les 20h, i el llibre és Una 
palabra tuya. Passa per la Biblioteca 

a recollir el teu exemplar.

&
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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 febrer ha 
estat n’Estefania Reus Llabrés. 
El llibre amagat era la rondalla 
mallorquina L’amor de les tres 
taronges, de l’autor Mossén Antoni  
Maria Alcover.

15è LLIBRE AMAGAt

Text.

“La mesa era bien grande, y, sin 
embargo los tres se habían agrupado 
muy juntos en trono a una esquina.
“No hay sitio! ¡No hay sitio! Se 
pusieron a vocifear apenas vieron 
que ¿? se les acercaba.
-¡Hay sitio de sobra! -replicó ¿? 
Indignada sentándose en una amplia 
butacona que estaba arrimada a un 
lado de la mesa.
-¿Te apatece un poco de vino?
-insinuó meliflua la Liebre de 
Marzo.¿? miró por toda la mesa sin 
ver más que té, por lo que observó:
-No veo ese vino por ninguna parte.
-No lo hay -replicó en seguida la 
Liebre de Marzo.
-Entonces no ha sido nada amable el 
ofrecérmelo -dijo ¿? Enojada.
-Tampoco lo ha sido sentarse a esta 
mesa sin haber sido invitada -le 
repuso la Liebre”

Concurs “el llibre amagat”

KoNPlIZEaK

Allà pel nord més controvertit de 
la península ibèrica hi ronda un 
personatge per a mi molt especial, 
un atípic, segons diu ell mateix, 
d’aquelles contrades. Defensa, 
sense hipòcrita equidistància, i 
amb moltes tones de tendresa, 
el que altres creuen defensar 
millor, matant uns, il·legalitzant 
i empresonant els altres, des 
de les seves barricades d’odi 
sòciocultural, d’aquest odi que 
mai suma sinó que resta diversitat 
civilitzadora als seus propis móns. 
JABIER MUGURUZA, germà 
gran de Fermín, és el culpable de 
que un dia m’atrevís a escriure 
una d’aqueixes petites cròniques 
que així s’han anat descomptant, 
mes rere mes, gràcies a la 
favorable magnanimitat d’un altre 
personatge exemplar, en Jaume, 
que està aconseguint fer renàixer 
aquesta revista a cada cicle de 
lluna quan pertoca. Jabier ens ha 
fet a alguns –els qui compram 
tots els seus discs, els qui som 
atents a qualsevol canvi a la seva 
pàgina, entrevista a la premsa, 
etc.– “còmplices”, sense tampoc 
pretendre-ho, perquè la seva 
principal virtut, i així ho intuesc, 
és la modèstia, la humilitat, el 
treball seriós de qui respecta molt 
la professió que té la sort de fruir i 
no li calen més coets artificials que 
els de la pròpia expressió, la que 
acompleix sobretot el principi de 
que “manco és més”. Ell i els seus 
poetes, còmplices tots de la vida 
més quotidiana, la que més ens ha 
ajuntat sempre a tots els humans. 

tgomil@...per a Juanjo

m ú s i c a

&

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

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



VÍDeo-clUb10.000

Qui sigui llicenciat en Història 
Antiga val més que no vagi a 
veure aquesta pel·ícula perquè 
es tornarà boig, ja que no té res a 
veure amb el que s’ensenya a la 
Universitat.
És la típica pel·lícula americana 
només per entretenir al personal 
i passar un diumenge amb so 
poal de “palomitas” i amb tota 
la família. Ah, això sí, els efectes 
especials són espectaculars; sa 
veritat, no sé on han comprat els 
ordenadors per poder-ho fer. 
Tracta d’una remota tribu de 
muntanya, i de com una altre 
grup arrassa el seu poble i rapta a 
sa més guapa –com sempre–. Uns 
quants d’ells la cercaran fins als 
confins de la terra coneguda.

27 vestidos

Aquesta pel·lícula està dedicada 
al director de sa revista, a veure 
si troba qualque vestit per posar a 
sa tia bona de sa portada del mes 
passat.
La pel·lícula tracta d’una al·lota 
que està super enamorada del 
seu superior però no s’atreveix a 
expressar-li els seus sentiments. 
Vet aquí que la seva germaneta 
li fa una visita i a aquella no se li 
ocorr altra cosa que presentar-li 
l’home. I la germaneta, que era 
més espavilada... i més llançada 
que un coet, li fot. ”Ja en tendràs 
de fer de poma”.

Anau alerta a no adormir-vos, 
com li va passar a en Pep Abrines, 
ja que és bastant avorrida.

*

****

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

*****

	 MARÇ	2008	<	�1	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Río Bravo

Jo sabia s’afició de mon pare per ses 
pel·lícules d’indis i vaquers. Sempre 
que vaig a ca seva el veig davant sa 
tele mirant-na una o llegint unes 
petites noveles de pistolers. Però 
s’altre dia vaig anar a comprar, amb 
un amic, i vaig veure que ell agafava 
pel·lícules d’indis. Em va dir que 
les comprava per al seu pare, qui hi 
tenia una afició loca. 
Ho vaig comentar a un parell  de 
colegues i tots me contestaren el 
mateix: moltes persones, majors de 
70 anys, són seguidores del Canal 9, 
d’IB3 o de TV3, per on s’emeten tots 
els capvespres pelis d’aquestes.
 Davant tanta afició dels nostres 
pares, ara entenc com a Almeria 
varen haver de fer un poblat per 
filmar els “espagueti western”. Sens 
dubte Río Bravo és un clar exponent, 
amb John Wayne, Dean Martin, 
Ricky Nelson i altres.
Idò ja ho sabeu, anau al video club, 
la llogau i al manco quan aneu a 
ca’ls pares a menjar la paella dels 
diumenges no hi anireu amb les 
mans buides com sempre.

c i n e m a
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el foc

i n f à n c i a

Una vegada  hi havia un pobre vell que 
vivia tot sol i apartat del món. Un dia, 

per distreure’s, es va posar a fregar dos 
branquillons secs, l’un contra l’altre. 
I vet aquí que els branquillons es van 
encendre, es va fer una flama i es va 

cremar un dit i tot. Però va conservar 
el foc i l’endemà hi va coure el menjar. 

Va trobar que la carn era més bona que 
crua, i aleshores, sense dir res a ningú, 

va conservar el foc gelosament, afegint-
hi llenya cada dia, i s’hi coïa el menjar.

 Un dia hi va haver 
dues noies que es van 
perdre pel bosc i no 
sabien trobar el seu 

camí de tornada. Van 
veure, una mica enllà, 
un torterol de fum 
i s’hi van acostar. El 
fumerol sortia de la 

cabana  del vell i els va 
cridar l’atenció, com una 
cosa nova i sorprenent, 

exòtica i misteriosa.

 Quan el vell es va 
adonar que li havien descobert el foc es 
va enfadar molt, però després va sentir 
compassió per aquelles dues noietes, 
gairebé extenuades de tant caminar, i 

les va convidar a menjar carn a la brasa.
De primer, com que no hi estaven 

avesades, no els agradà gaire, però no 
trigaren a trobar que no n’havien menjat 

mai de tan bona i van dir que a partir 
d’aleshores no volien menjar altra cosa.

Al cap d’uns quants dies, les noies van 
decidir tornar a casa i es van endur el 

foc. Quan el vell se’n va adonar, furiós i 
indignat, es va posar a empaitar-les, amb 
la intenció de castigar-les severament.

Els ocells del bosc, que ho van 
veure, van emprendre el vol i, per art 
d’encantament, van formar un rierol 
que va separar les dues noies del seu 

perseguidor. Però aquest era tossut i va 
aconseguir de travessar el riu. Aleshores 

les dues noies es van transformar en 
ocells que, duent al bec els branquillons 

encesos, van arribar a casa dels seus 
pares i els van ensenyar a fer foc i a 

coure-hi la carn.

El vell també es va transformar en un 
esparver però no va poder atrapar les 
noies. I va haver de tornar a la seva 

cabana. Hem de pensar que res no el va 
privar de tornar a obtenir foc fregant, 
l’un contra l’altre, dos branquillons ben 

secs, com més secs millor.
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RàdIo RobINES
Després dels dos mesos d’aturada 
que va viure, el passat estiu, 
l’emissora municipal, Ràdio 
Robines, era a l’octubre quan 
tornava a reiniciar la seva activitat.
 De llavors ençà han estat uns 
quants els col·laboradors que han 
deixat de dedicar-s’hi i s’ha hagut 
de remar a contravent i dissenyar 
una nova programació.
És el que sol passar, per desgràcia, 
amb entitats de caire municipal 
quan es dóna un canvi de color 
polític a la Sala.

Ara per ara són quatre les 
persones que treballen a 
l’emissora, a mitja jornada: el 
director, Rafel Ramis, qui ocupa el 
càrrec des que començàs a emetre, 
l’any 2000; en Toni Celià, en Paco 
Flitx i un comercial.
 Apart d’aquests però, en 
aquests darrers mesos s’han anat 
incorporant altres membres a 
la plantilla com és el cas de set 
estudiants de l’IES Binissalem.

aula Radiofònica 
Això ha estat possible gràcies a la 
creació de l’Aula Radiofònica, sens 
dubte, la gran novetat d’aquesta 

nova etapa de l’emissora.
Aquests set joves –4 al·lots i 3 
al·lotes– dediquen una hora cada 
dilluns, de 16.30 a 17.30h, a tractar 
diferents temes.
Així, elles dediquen el seu espai 
a parlar sobre un país del món, 
aportant tot tipus d’informació 
com història, economia, població, 
etc. Mentre que els al·lots han 
optat per un programa musical 
basat en les llegendes del Rock.

Voluntariat
De dimarts a divendres, entre 
les 17 i les 22h, l’estudi de Ràdio 
Robines està a disposició de tots 
aquells voluntaris que vulguin 
emprendre algun programa de 
tipus informatiu, musical, etc.

Finalment, cal recordar que 
la ràdio es troba a hores 
d’ara pendent que l’empresa 
Comunicació Local de Binissalem, 
S.L. emprengui la gestió per 
a la qual va ser constituïda, el 
desembre de 2006.
 Qui actualment se’n fa càrrec 
és l’empresa de Rafel Ramis, 
comptant amb una partida anual 
del pressupost municipal de 14.000 
euros.

Programació actual 

de Ràdio Robines

De dilluns a divendres
· de 7 a 10h
Informatiu i repàs de premsa a 
nivell comarcal.
A càrrec de Paco Flitx.

· de 10 a 13.30h
Magazine cultural. Històries de 
pobles, fires i festes.
A càrrec de Toni Celià.

· dilluns, de 16.30 a 17.30h
Aula Radiofònica.
A càrrec dels alumnes de l’IES.

El	director,	Rafel	Ramis,	i	la	jove	col·laboradora,	Cati	Torres.

j o v e n t 	 e n 	 r à d i o
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El Casal reemprèn l’activitat

j o v e n t

Land Party a s’Escola Graduada
Entre el dijous 20 i el dissabte 22 de març, un grup 
d’uns 50 joves –informàtico-internautes– de diferents 
pobles, celebrà una Land Party en un dels locals de 
l’antiga Escola Graduada.
 L’organització de la festa anà a càrrec dels mateixos 
joves, entre els quals hi ha el binissalemer, Xisco Garcia, 
propietari de la tenda “Informàtica Xisco”, ubicada al 
carrer Joan Josep Amengual i Reus.
 Al llarg dels tres dies, en què hi hagué instal·lat tot 
un equipament d’ordenadors de darrera generació, es 
disputaren diferents campionats amb jocs informàtics.

CINEMa al CaSal 

6 d’abril, a les 18h
Projecció de la pel·lícula:
“bee Movie”. 
Regal d’una bossa de crispetes.

JoCS al CaRRER

12 d’abril. A partir de les 16h
Vine a jugar amb els teus amics! 
Jocs de taula, ping-pong, play 
station, etc.

CINEMa al CaSal

20 d’abril, a les 18h
Projecció de la pel·lícula:
“donkey xote”. 
Regal d’una bossa de crispetes.

SEVIllaNES

Taller d’iniciació.
Tots el divendres del mes d’abril, 
A partir de les 18h

QUINtoS

Festa organitzada pels Quintos, al 
pub Cuplé, amb la col·laboració del 
Casal de Joves. 
Dissabte 19 d’abril

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

Un	grup	de	joves	al	Paint	Ball.

Mallorca Prix 2008
Després que l’equip de Binissalem 
guanyàs la primera semifinal del 
Mallorca Prix, la segona, disputada 
a Porreres el dissabte 15 de març, 
va ser guanyada per l’equip de 
Ses Salines. L’equip d’Algaida 
s’adjudicà la tercera, el 29 de març, 
a Montuïri.
 Ara queden tres semifinals 
més a disputar-se a Petra, Santa 
Margalida i Palma, els dies 5, 19 i 
26 d’abril, respectivament.
La gran final serà el 10 de maig, al 
poble d’Artà.
A la competició, organitzada pel 
Consell, hi participen 31 pobles.
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Futbol
tercera divisió
Després de fer perdre el liderat al 
Mallorca B, empatant a zero gols 
dins el seu camp, el Binissalem 
ha quedat un poc més lluny de 
les places per disputar la lligueta 
d’ascens. És sext amb 49 punts, a 
12 del quart, el Santanyí.

Segona Regional
Amb un contundent 1 a 5, en el 
seu darrer partit dins el camp 
del Barracar, l’equip filial de 
Segona Regional és un poc més a 
prop d’aconseguir el campionat i 
l’ascens directe a Primera.

Juvenils
Victòria de l’equip Juvenil, per 2 
a 1, sobre el conjunt del Serverí, 
amb destacada actuació d’alguns 
dels seus jugadors com és el seu 
davanter marroquí. 
Aquest és el segon partit que 
guanyen, portant ara vuit punts. 
Tot i que situats a la coa de la 
classificació, ja s’està pensant més 
en la pròxima campanya.

Infantils
Situat en cinquè lloc, l’equip 
Infantil es juga ara el poder quedar 
dins els tres primers, ja que en 
aquesta darrera fase de la lliga 
s’hauran d’enfrontar amb els seus 
rivals més directes: Gènova, Santa 
Catalina i Sant Marçal, 2n, 3r i 4t, 
respectivament.
El seu darrer partit dins Son Caliu 
finalitzà amb empat a 4 gols, tres 
dels quals obra de Moyà, qui ja en 
porta 26 d’aconseguits.

Infantils Futbol 7
Afirma el seu entrenador, Xesc Pol,  
que l’equip està complint el seu 
objectiu: preparar jugadors per a 
l’equip de futbol 11. De fet, cada 
setmana n’hi ha tres que hi prenen 
part. Són vuitens amb 33 punts, i 
guanyaren el seu darrer partit per 
un clar 1 a 4 dins Son Roca.

alevins i alevins Futbol 7
Després de perdre el seu darrer 
partit per 3 a 0, dins el camp del 
potent Manacor (3r classificat), els 
Alevins són al lloc 10 de la taula.
 Per la seva part, un tant magre 
han estat aquestes darreres 

jornades per als Alevins Futbol 7, 
perdent dos partits i empatant-
ne altres dos. Segons apunta el 
seu entrenador, Miquel Merrito, 
en el partit contra el líder, Son 
Caliu, patiren un injust arbitratge,  
expulsant-los a dos jugadors.

benjamins
Els nins de l’equip Benjamí 
de Futbol 7 són setens a la 
classificació, havent perdut el 
seu darrer partit a casa, per 1 a 
2, contra el Pollença. Mentre els 
equips de Futbol 8 són, tots dos, 
al lloc desè dels seus respectius 
grups, havent empatat també 
ambdós el seu darrer partit: els 
del grup A, 2 a 2, a casa contra el 
Muro; i els del brup B, 1 a 1, dins 
Son Ferrer.

Prebenjamins
Amb victòria per la mínima contra 
La Unió, quart classificat, l’equip 
de l’Escola Municipal es troba 
situat, amb 35 punts, al setè lloc.
 L’altre equip, una mica més 
avall, empatà a dos el seu darrer 
partit dins el camp del Port de 
Pollença.
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Equip	Juvenil	2007/2008.

e s p o r t s
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e s p o r t s

Quan ja està finalitzant aquesta 
actual temporada 2007/2008, les 
queixes a l’entorn del Futbol Base 
van en augment.
I és que, tant per a pares com per 
a entrenadors de les categories 
inferiors, enguany ha estat patètic.
 Al seu parer, no és que 
s’hagi fet una mala gestió, més 
bé la gestió ni ha existit. I amb 
el pensament en la pròxima 
temporada, es demanen: Fins on 
arribarem?

Per començar, tant pares com 
entrenadors d’equips com, per 
exemple, els Benjamins, segueixen 
queixant-se dels horaris.
 Que un infant de 8 anys hagi 
d’acabar l’entrenament a les 21h 
no és normal. I encara els queda la 
dutxa i el sopar.
 Però en canvi, els jugadors del 
primer equip, cobrant importants 
quantitats de doblers, ocupen el 
camp entre les 18 i les 19.30h. 

Si cobren bé, no és més motiu 
perquè entrenassin el vespre? –es 
demanen.

Per altre lloc, alguns d’aquests 
entrenadors –els quals ja porten 
uns anys treballant amb els més 
menuts– estan molt preocupats 
davant el fet que hi hagi pares que 
ja estiguin pensant en endur-se els 
seus fills a jugar a un altre poble.
Cosa que no faria sinó repetir 
el que s’ha produït, a mitjana 
temporada, amb l’equip Cadet.
I es demanen, i l’any que ve, n’hi 
haurà de Cadets? I Juvenils?
 Molts pares també es queixen 
que hagin de pagar 300 euros per 
després patir tot això. I a més, 
sense un trist detall. No és just.

De cara a la propera temporada ja 
s’escolten veus al carrer sobre la 
possible existència, dins el club, de 
dues directives o grups de gent. 
Una encarregada del primer equip 

i l’altre del filial i futbol base.
Fins aquí s’ha hagut d’arribar.
El que tal vegada sí hauria 
d’existir és una força, paper, 
document, o com es vulgui dir, 
que impedís que una o vàries 
persones, per molts de doblers que 
tenguin, poguessin fer i desfer a la 
seva manera.
 No és bo negar la col·laboració 
de ningú, però sempre amb unes 
condicions marcades pel Club i 
des del Club.
A partir d’aquí, tot el que véngui, 
benvingut sigui.
 La temporada 2008/2009 
encara s’ha de començar a 
dissenyar. Per tant, ara sí que hi ha 
temps per fer les coses millor que 
enguany; d’aquí a uns mesos tot ja 
tornarà a estar marxa i si no s’han 
pres les decisions adequades, 
potser tornem a viure un altre any 
ple de situacions problemàtiques 
com les que s’han viscut.

J.Pons

Queixes del Futbol Base
“Pares i entrenadors exigeixen un canvi de cara a la pròxima temporada”

Imatge	prèvia	al	partit	dels	Juvenils	contra	el	Serverí,	que	finalitzà	amb	victòria	local	per	2	a	1.
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Bàsquet
Sénior masculí i femení
Després de guanyar per 63 
a 64 dins el camp del coer, el 
Llucmajor, l’equip Sénior masculí 
és setè classificat, lluny d’haver 
de disputar el play off per la 
permanència.
En canvi, qui sí sembla l’haurà de 
jugar enguany és l’equip de les 
al·lotes. Amb només una victòria, 
està clar que aquesta no ha estat 
una bona temporada.

Júnior masculí i femení
I el mateix camí segueixen els 
equips de la categoria Júnior.
De fet, les fèmines disputen aquest 
cap de setmana del 4, 5 i 6 d’abril, 
al camp del Pla de Na tesa, la fase 
per a la permanència contra els 
conjunts de Manacor, Bons Aires 
i Pla.

Cadet masculí i femení
El cadet masculí va situat en el 
tercer lloc per la part baixa de la 
taula classificatòria, perdent el seu 
darrer partit dins Santanyí per 51 a 

39. Millor li van les coses a l’equip 
femení, qui és sisè classificat i 
guanyà amb claredat, per 27 a 45, 
dins Sa Pobla.
L’equip de Guillem Bestard està 
en ratxa i porta guanyats els seus 
darrers quatre partits.

Infantil femení
Les jugadores de Bernat Gual, 
situades en desè lloc, perderen 
el seu darrer partit dins Drac 
Hispània, per 34 a 24, un rival 
directe que ocupa l’onzena plaça, 
tot i que les nostres tenen un partit 
menys.

Minibàsquet
Del Minibàsquet cal destacar el 
que la jugadora, Catalina Vicens, 
participàs amb la Selecció Balear 
en el Campionat d’Espanya a 
principis d’aquest mes de març.
 També s’ha de resaltar que, 
juntament amb ella, la jugadora 
Sofia Cortès i els jugadors Miquel 
Pascual i Miki Ferrer, prenguin 
part en el projecte del Centre de 
Tecnificació de la Federació Balear 
de Bàsquet.

AambS

Equip	Cadet	femení	2007/2008.

del Pavelló

Respecte a la situació de la 
consergeria del pavelló cobert, 
que sí bé compta amb una 
persona que s’encarrega de la 
tasca, de dilluns a divendres, 
però no en canvi així els caps de 
setmana, fonts municipals afirmen 
que es tracta d’una situació 
provisional.
L’Ajuntament decidí no continuar 
amb l’empresa EULEN degut a 
que sortia molt cara a les arques 
municipals.
Ara, hi ha prevista la contractació 
d’una persona del borsí de 
subalterns discapacitats, la qual 
podrà dur a terme la feina de 
control del pavelló.
 De moment, per tal que 
això no afectàs al funcionament 
del equips de bàsquet, el batle 
demanà col·laboració al club, i en 
concret als delegats de cada equip.
 Tot i que això suposa una tasca 
afegida a la que ja tenen, el batle 
opina que, en el fons, el pavelló 
és utilitzat pel bàsquet i per tant 
és just que ara l’entitat faci aquest 
esforç mentre la situació es regula.

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

Gimnàstica
Margalida bestard, triomfa

La gimnasta binissalemera, 
Margalida Bestard Salom, del club 
Xelska, participà el diumenge 
dia 16 de març en el primer 
campionat d’aquesta temporada, 
el Campionat de Mallorca per 
aparells, celebrat en el Poliesportiu 
Prínceps d’Espanya i en el qual 
quedà 1ra classificada i campiona 
de Mallorca en terra, i 3ra en barra 
i en bot.
 En els campionats per aparells 
es competeix en un màxim de 
tres dels quatre aparells de la 
gimnàstica artística.

Gala de l’Esport
El dia abans, dissabte dia 15, 
Margalida Bestard va ser una de 
les 153 esportistes guardonades 
a la Gala de l’Esport, event on es 
premien els esportistes que han 
pujat a pòdiums de campionats 
d’Espanya o Internacionals durant 
l’any anterior.

Categoria Júnior
Aquest any, Margalida Bestard ha 
passat a la categoria Júnior A.
 En gimnàstica hi ha set 
possibles nivells. Per un lloc 
els quatre nivells de categoria 
federats: A, B, C i D que, fent un 
símil amb el futbol, correspondrien 
a la Primera, Segona, Segona B i 
Tercera Divisió, respectivament. 
Després hi ha tres nivells més 
en categoria escolar: Superior, 

Mitjà i Iniciació, els quals, fent la 
mateixa comparació futbolística 
que abans, equivalen a les 
categories de Primera, Segona i 
Tercera Regional.

Cal destacar que només les 
gimnastes dels nivells A i B tenen 
accés a participar en campionats 
nacionals, i només les del nivell 
A ho poden fer en competicions 
internacionals.

aida Coll Salom
Sembla que la gimnàstica es dóna 
bé entre la família Salom, ja que 
la cosina de na Margalida, n’Aida 
Coll Salom, de 7 anys d’edat i 
pertanyent al Club Arthemys, 
d’Inca, participà en la seva primera 
competició, en categoria escolar, el 
passat mes de febrer. Va ser en el 
Palau Municipal d’Esports d’Inca, 
classificant-se per a la final del 
proper 6 d’abril.

e s p o r t s
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Pàdel
V torneig per a aficionats 

El dissabte 15 de març es disputà, 
a la zona de Sa Goleta, la cinquena 
edició del torneig de Pàdel per a 
aficionats, en la qual hi prengueren 

part un total de 22 participants de 
diferents edats.
La gran final la disputaren les 
parelles formades per Carlos 
Guindos-Manolo Fuertes i Pedro 
Melero-Joan Toribio, partida que 
finalitzà amb victòria per part 
d’aquests darrers per 6-4.
La pròxima cita: 21 de juny, de nit.

tir amb Arc
Neix un nou club esportiu

És a punt de constituir-se un nou 
club esportiu al poble. 
Es tracta del Club d’Arquers 
Binissalem, que està muntant 
un grup de joves i el qual, una 
vegada s’hagin realitzat tots els 
tràmits burocràtics referents 
als Estatuts que l’han de regir, 
començarà a funcionar aquest 
estiu.

e s p o r t s



	 MARÇ	2008	<	�1	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

tennis
Campionat benjamí 

El passat 9 de febrer es va celebrar 
a les instal·lacions del Tennis 
Club Binissalem el campionat de 
Mallorca Benjamí.
Un total de 48 participants 
formaren el quadre masculí i 14 el  
femení, amb una bona influencia 
de públic que vengué a veure 
les partides durant els quatre 
caps de setmana que va durar el 
campionat.
 Les finals es disputaren el 
dissabte 1 de març, a les 11h, 
enfrontant-se, en la categoria 
masculí, Iñaqui Rivero i Simón 
Solba, en una partida molt renyida 
que durà 2 hores i 15 minuts, 
i de la qual va quedar com a 
guanyador en Simón Solba.
 A la mateixa hora es jugava 
la final femenina entre na Marta 
Vicens i na Patricia Wischman, 
quedant la primera com a 
guanyadora després que na 
Patricia s’hagués de retirar. 
Una vegada acabades les partides 
es va passar a l’entrega de trofeus 
on assistiren representants de 
l’Ajuntament de Binissalem, 
Sa Nostra, Consell Insular de 
Mallorca, la marca PRINCE –que 
te contracte firmat amb el Tennis 
Club Binissalem des del passat 
mes de setembre– i que va recolzar 
als més petits fent entrega de 
regals per a tots els participants 
inscrits, a més de camisetes per a 
tots els semifinalistes, finalistes i 
campions de les dues categories.

Resultats individuals
La tennista, Margalida Braque, 
participà en el seu primer torneig 
del circuit de la Federació Balear, 
aconseguint arribar a les semifinals 
del torneig Aleví de Pascua de 
l’acadèmia Tahoe. Per altre lloc, 
el tennista Joan Lladó aconseguí 
dues semifinals en els seus dos 
primers tornejos com a Benjamí. El 
primer va ser el torneig d’Hivern 
de l’Esport Inca, i el segon el 
torneig de Pascua de l’acadèmia 
Tahoe. Joan Lladó també participà 

en el campionat de Mallorca 
Benjamí disputat a Binissalem, 
sient eliminat a octaus de final.
Des del Club es vol donar 
l’enhorabona a aquests joves 
tennistes per les seves actuacions.

Resultats del Club
Pel que fa als resultats del Club, 
des de l’entitat també es vol 
donar l’enhorabona a tots els 
participants a la lliga del Raiguer 
pels bons resultats obtinguts amb 
la confrontació contra Lloseta. 
Els jugadors que guanyaren 
les seves partides foren: Amai 
Ribas i Catalina Pol (dobles); i en 
individuals: Maria Victòria Moyà, 
Miquel Pol i Cristian Lama. En 
Marc Rayó i en Joel Rodenas 
no pogueren guanyar les seves 

partides, perdent els dos per 8 a 7, 
(les partides es juguen a 1 hora  i 
no a sets).

Rànking
A principi del mes de març va 
arrancar el Rànking de Tennis, on 
un total de 25 participants, de tots 
els nivells i edats, seran distribuïts 
en grups de cinc, els quals cada 
mes aniran pujant o baixant de 
grup i nivell. 
Els interesats en participar-hi 
es poden inscriure o informar-
se al 617 787 342 o per e-mail a: 
mallado@hotmail.com

El mes que ve tothom qui vulgui 
podrà informar-se a través de la 
pàgina Web que s’està dissenyant 
des del Tennis Club Binissalem.

e s p o r t s
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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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Dolor i anatomia emocional

“L’hem d’entendre com un signe d’alarma”

o p i n i ó

L’ésser 
Humà és una  
extraordinària 
organització 
complexe de 
diversos sistemes 
que interaccionen 
entre ells per a 
cumplir funcions: 

creixement, nutrició, locomoció i 
coneixement del medi, reproducció, 
comunicació i relació social.
 Aquestes funcions es realitzen 
gràcies a la nostra estructura: 
pell, fàscies, músculs, ossos i 
articulacions, vísceres i sistema 
nerviós. Tots aquests teixits 
especialitzats i aparentment tan 
diferents entre sí actúen de manera 
global, conjunta i coordinada des 
de la concepció fins a la mort, en les 
diferentes situacions i processos de 
la vida.
 
El sistema nerviós reb i envia 
informacions, de i cap a tots els 
sistemes del cos. És una xarxa 
neural entramada que abarca el 
cos completament. Això permet 
conèixer els límits del nostre 
organisme i diferenciar-lo del medi 
extern; però també ens permet 
conèixer l’estat de cada part de 
nosaltres. Per exemple, si una 
articulació és a punt de luxar-
se notarem dolor; si hi ha una 
alteració a l’estómac sentirem picor 
o acidesa, etc.

Totes aquestes sensacions de 
molèstia, incomoditat, dolor, 
insatisfacció, etc., són controlades, 
modulades i revisades pel SNC. 

No són un procés analític i local, 
sinó un PROCÉS COMPLEXE i 
GLOBAL.

En aquest procés, la pulsió psico-
comportamental i l’equilibri 
psico-físic de la persona en relació 
als patrons d’estrès, seran part 
important a l’hora d’enregistrar 
els estímuls dolorosos o molests 
i a l’hora d’establir pautes de 
comportament i actuació.

Hem de saber que quan una 
persona ens diu que té un dolor, 
per exemple al genoll, ès una 
expressió de la part conscient i 
volitiva d’un èsser humà, de com 
nota ell el dolor en una part del 
seu cos, de com ho ha processat el 
seu còrtex cerebral i mateix dolor, 
l’expressió serà diferent en funció 
de la persona a qui se li comuniqui, 
de la situació atmosfèrica, de 
l’època de l’any en què ens trobem 
o de la situació anímica i emocional 
de la persona.

Hem d’entendre el dolor com 
un signe d’alarma, com un avís 
o símptoma. És molt possible 
que aquest dolor formi part d’un 
procés tan complexe que ens costi 
d’arribar a entendre’l; però aquesta 
ha de ser la nostra intenció a l’hora 
de realitzar el tractament.

Des del punt de vista de la 
globalitat, els professionals no 
haurem de tractar aquest símptoma 
aïlladament, sinó que haurem de 
conèixer la seva causa. No s’ha de 
suprimir un símptoma sense abans 
entendre les seves causes.

Per això mateix, el tractament de 
les àlgies vertebrals i alteracions de 
l’aparell locomotor, és fonamental 
que sigui realitzat per professionals 
de la salut. És a dir, llicenciats i 
diplomats universitaris que a la 
vegada siguin col·legiats als seus 
respectius col·legis professionals, 
que gràcies a la seva formació 
tenen un coneixemet ampli en 
fisiologia, patologia i terapèutica 
del cos i psique humana.

El pacient, en primer terme, ha 
de saber qui i quins estudis té la 
persona que l’està tractant. Aquest 
procés Fisiològic anteriorment 
descrit i comprimit en poques línies 
requereix anys d’aprenentatge i 
dedicació.

Sols amb aquest esforç s’arriba a un 
bon resultat terapèutic en contra 
del sofriment i dolor.

Antoni Gelabert, 
Fisioterapeuta Col. 6642

Antoni Gelabert

Anselm	Turmeda,	16	B
07350	Binissalem

 971 886 324
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M.A. Barrios

la Visa d’en 
Javier

Pot afirmar algú 
que la política és 
avorrida? Ans al 
contrari. Quan 
més soporífera 
torna, més fan 

els nostres polítics per animar-nos 
i no fer-nos perdre la confiança 
de què la millor i més increïble 
primera plana dels diaris encara 
està per escriure.

Llegeixo amb certa vergonya 
aliena i sobtat d’indignació que 
el polític que anima les visites del 
Papa de Roma fent-se fotos amb 
el Bisbe de Mallorca, aquell que 
surt en Processó pel Molinar, s’ha 
gastat 50.804 € en copes i serveis 
sexuals en diferents cases de cites 
d’homes a Palma i a Madrid. 

No seré jo el què jutgi els desitjos 
sexuals d’un Legionari de Crist; a 

més, hi ha nens –5 per ser exactes– 
de per mig. Però sis mil pessetes 
diàries (durant quatre anys) en 
copes i tios és un atac de fortor 
desmesurat que no té per què 
pagar el contribuent.

El PP balear ens demana respecte 
i comprensió pel Javier; mentre 
el cessen i l’endimonien ells 
mateixos per haver fet el què va 
fer. Però si era vox populi, home! 
De què nassos es sorprenen ara? 
La Justícia ha de fer honor al seu 
nom, caient amb tot el seu pes 
sobre el teòric –no demostrat 
encara– delinqüent. I ho hem 
d’entendre tal qual és: el delicte 
no està en els tipus de serveis que 
pagava, ni en el tipus de vida que 

duia. El delicte està en carregar-ho 
al ciutadà, a tot aquell que podent 
o sense poder, no es gasta ni un 
euro de més perquè no li arriba 
el sou ni té Visa popular a on 
carregar aquestes despeses. 

Ara és hora –ens diuen– de 
respectar a un pobre home que 
té un greu problema –no sé si 
de drogues o de cleptomania–. 
L’home que es negava a casar 
a parelles homosexuals al seu 
Ajuntament, al mateix que 
es negava a participar del circ 
d’aquestes unions segons les seves 
pròpies paraules, ara li creixen els 
enanos. 

La sort d’aquestes notícies és que 
les primeres planes dels diaris 
d’avui són l’embolic del peix 
de demà. Aviat vindrà una altra 
bomba que ens confirmarà que la 
política és d’allò més divertida, 
mentre ens entretinguin les 
misèries dels altres.  

“El PP ens demana 
respecte i comprensió”

o p i n i ó
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Antonina Ferrà

8 de març o 25 de novembre

Madrid, Valladolid, València, Pontevedra, Pollença...

La impotència 
m’embarga quan, 
una vegada 
més, a les dotze 
del migdia, 
silenciosament i 
durant un o dos 
minuts retem 
homenatge 

a alguna dona víctima de 
l’anomenada violència domèstica o 
de gènere...
 El dimarts, 26 de febrer, foren 
quatre les dones mortes per les 
seves respectives parelles o ex-
parelles arreu de l’estat.  

 Poques hores després de 
manifestar-nos, una altra dona fou 
greument apunyalada a Pollença. I 
així, successivament, fins arribar a 
xifres esgarrifoses al finalitzar l’any.
 Estadístiques i més estadístiques 
que allò que constaten és que els 
maltractes domèstics han passat la 
barrera d’allò estrictament privat i 
personal de la llar, passant a haver 
de ser considerats un autèntic 
problema de la societat moderna.
 Així doncs, d’aquesta realitat 
se’n deriva una creixent legislació 
en favor de les víctimes de la 
violència de gènere, però, què 

passa que la societat no reacciona? 
Per què és tan difícil passar del 
paper a la realitat?
 La nostra societat, en un espai 
de temps no massa gran, ha sofert 
canvis accelerats, tant en l’àmbit 
econòmic com en el social, que 
han portat alhora canvis a nivell 
conductual. 

No és menys cert però que 
aquests canvis no s’han efectuat 
en la mateixa mesura dins l’àmbit 
familiar. Què vull dir amb això? 
Precisament idò que aquells trets 
culturals que sotmetien a la dona 
baix el poder patriarcal dominant, 
si bé socialment ara no estan ben 
vists, dins el nucli familiar es 
mantenen amb certa força encara.
 Ningú pot obviar que 
actualment vivim en una societat 
marcada per la violència. Ho 
veim en obrir un diari, engegar 
la televisió o escoltar la ràdio. 
La violència està instal·lada en 

la nostra quotidianitat: ja no ens 
estranyam en veure els efectes 
d’una bomba, no ens escandalitzam 
quan veim un nin o una nina 
jugant amb un videojoc on la sang 
i el fetge augmenten la puntuació; 
titulars de violència escolar 
són ja habituals en les nostres 
lectures informatives; hem arribat 
a delegar la completa educació 
dels nostres fills i filles als centres 
educatius i alhora som capaços de 
desautoritzar els mestres davant els 
nostres estimats i protegits hereus...
 Després d’aquesta llarga relació 
de fets violentament habituals, no 
puc dir més que hem d’agafar el 
bou per les banyes i intentar evitar 
topar-nos en un present gestat 
des de la violència més evident i 
demolidora.
 Pens que el remei més 
perdurable és l’EDUCACIó. Els 
esforços de particulars i governs 
han d’anar, en gran mesura, 
dirigits a potenciar i a revaloritzar 
l’educació des de la tolerància, la 
igualtat, la democràcia i la justícia. 
Si no és així ens manifestarem 
durant molts d’anys, cada 8 de 
març o 25 de novembre, constatant 
així la nostra incapacitat per 
reconduir el nostre, en aquest cas, 
més que previsible futur.

Antonina Ferrà i Ramis

“El dimarts, 26 de 
febrer, foren quatre les 
dones mortes per les 

seves parelles”

“Hem arribat a delegar 
la completa educació 

dels nostres fills i filles 
als centres educatius”

o p i n i ó
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Dret a no rebre publicitat 
no desitjada

“Els interessats poden 
oposar-se al tractament 

de les seves dades”

o p i n i ó

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.

A l’article del passat número 
tractàrem el primer dret que ens 
assisteix, en matèria de protecció 
de dades, en el momento que 
facilitam les nostres dades 
personals allá on se’ns demani.
 A partir d’aquest article i en 
els posteriors, parlarem de quins 
són els nostres drets, en la vida 
quotidiana, i que són, de forma 
continuada, vulnerats.
¿Estam farts de rebre publicitat a la 
nostra bústia?¿Rebem correspondència 
comercial que no hem demanat?
 Segons disposa l’ article 30 de 
la Llei Orgànica 15/1999, relatiu a 
tractaments amb fins de publicitat 
i de prospecció comercial:
 
1. Qui es dedica a la recopilació 
de direccions, repartiment de 
documents, publicitat, venda a 
distància, prospecció comercial i 
altres activitats anàlogues, utilizarà 
noms i direccions i altres dades de 
caràcter personal quan figurin en 
fonts accessibles al públic o quan 

hagin estat facilitats pels propis 
interessados i obtinguts amb el seu 
consentiment.

2. Quan les dades procedeixin 
de fonts accessibles al públic, 
de conformitat amb lo establert 
en el paràgraf segon de l’article 
5.5 d’aquesta Llei, en cada 
comunicació que es dirideixi a 
l’interessat s’informarà de l’origen 
de les dades i de la identitat del 

responsable del tractament, així 
com dels drets que l’assisteixen. 

3. En l’exercici del dret d’accés, els 
interessats tendran dret a conèixer 
l’origen de les seves dades de 
caràcter personal, així com de la 
resta d’informació a que es refereix 
l’article 15.
 
4. Els interessats tendran dret a 
oposar-se, prèvia petició i sense 
despeses, al tractament de les 
seves dades, i en aquest cas seran 
donats de baixa del tractament, 
cancelant-se les informacions que 
sobre ells figurin, a la seva simple 
sol·licitud.”

Vicente F. Núñez, Consultor de LAMAS 
& MARTINEZ ASOCIADOS
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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

dónde dije digo, digo diego 
I mira si ho és important una 
“e” i no és justament la “e” 
característica de la nostra zona, 
sinó la “e” que ha fet que, quan 
ens varen dir que farien una 
escola modular, perquè era la 
millor opció per al bé dels nostres 
fills, ara ja no ho sigui. Les raons, 
però, ningú no les sap; bé, ningú, 
ningú... 
Com sabeu, fa un parell de 
mesos, es va constituir el Consell 
Municipal per a la Nova Escola, 
format per membres de la 
Conselleria, l’Ajuntament, els 
partits polítics, l’escola i els pares. 
La funció principal dels membres 
d’aquest consell és vetllar pel 
desenvolupament de la construcció 
de la nova escola i cercar solucions 
per pal·liar les mancances de 
l’actual, fins que la nova escola 
entri en funcionament. En una 
de les reunions que varen dur a 
terme, la Conselleria va proposar 
construir una escola modular que, 
segons aquesta, era la millor opció 
per als infants. La direcció de la 
nostra escola, havia d’estudiar les 
necessitats de fer-la o no i havia de 
comunicar a la resta de membres 
del Consell les seves valoracions, 
cosa que mai no va fer, i es va 
limitar a dir que era una despesa 
econòmica innecessària. L’Apima 
va convocar una Assemblea 
Extraordinària de Socis per decidir 

si s’havia de donar suport a la 
proposta de la Conselleria o no i, 
després d’analitzar-ho entre tots 
i valorar els pros i els contres, 
vàrem decidir donar suport a la 
Conselleria. Després, el Consell 
Municipal per a la nova escola es 
va reunir i va decidir donar també 
suport a la Conselleria i ja només 
faltava començar, però... Amb 

això ha quedat demostrat que tant 
per a la direcció del centre com 
per a la conselleria els interessos, 
econòmics o no, han passat per 
damunt dels infants.

Per no se sap ben bé per què, 
encara esperam les explicacions, 
la direcció del centre i una 
de les professores de l’escola 
varen presentar la dimissió del 
Consell Municipal per a la nova 
escola i varen encetar així una 

sèrie d’accions per boicotejar 
les decisions preses, cosa que 
ha provocat, sembla, la passa 
endarrere de la Conselleria i la 
decisió de no instal·lar l’escola 
modular per tal de no endarrerir 
més aquest projecte que, si s’havia 
de fer, havia de començar ja, no 
fos cosa que, en començar el nou 
curs no tenguem ni les dues noves 
aules prefabricades que ens faran 
falta.

Davant aquest nou panorama, 
no ens queda més remei que 
continuar fent feina perquè 
la Conselleria compleixi els 
terminis prevists per començar 
la nova escola, vetllar perquè 
les instal·lacions que es facin 
a l’escola de Robines tenguin 
les millors condicions, cercar 
solucions per pal·liar el sentiment 
de claustrofòbia que pateixen 
els nins que estan en les aules 
prefabricades, com les taules 
exteriors que l’Apima ha comprat 
per poder fer alguna classe a l’aire 
lliure, o organitzar activitats per 
als pares i per a les famílies que, de 
moment, hem de continuar patint 
la falta d’espai al nostre centre. I 
una cosa que no deixarem de fer 
mai: informar de tot el que passa 
perquè tots tenim dret a saber el 
que es cou a determinades cuines, 
no sigui cas que ens vulguin donar 
gat per llebre.

o p i n i ó

“La direcció del centre i 
una de les professores de 
l’escola varen presentar 
la dimissió del Consell 
Municipal i encetaren 

una sèrie d’accions per 
boicotejar decisions”
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Disculpes (i aclariments)
“Delimitar tres unitats d’actuació no era gens clar”

o p i n i ó

Bartomeu Abrines

En el passat 
número de 
l’“Arròs amb 
Salseta” surten 
les declaracions 
dels grups 
polítics respecte 
de l’aprovació 
de les normes 

subsidiàries (NS). Les meves 
declaracions destacaven la 
necessària adaptació de les NS 
al Pla Territorial, que el conveni 
amb Buades s’hauria de discutir i 
que ens havíem sentit enganyats 
per l’equip de govern pel que 
fa als terrenys rústics del carrer 
Conquistador.
Vull aclarir aquest últim aspecte.  
 En primer lloc he de demanar 
disculpes pel to de les meves 
paraules, ja que denunciï que 
l’equip de govern havia volgut 
enganyar l’oposició. Per tant, faig 
un poc d’història de com han anat 
les coses. No per justificar-me, sinó 
perquè tothom vegi què ha passat.
 El dilluns 21 de gener es va 
celebrar un plenari extraordinari 
urgent per esmenar una sèrie de 
deficiències de les NS. La major 
part eren tècniques i tots els grups 
van estar d’acord en l’esmena. 
Però n’hi havia una que no era 
gens clara. Era la que preveia 
delimitar tres unitats d’actuació 
urbanística al carrer Conquistador 
(entre el camí de Biniagual i el de 
Son Roig).
 L’equip de govern va insistir 
que aquesta franja ja era urbana i 
que la unitat d’actuació volia que 
l’Ajuntament es beneficiàs d’un 

10% de l’aprofitament.  
El PSM manifestava que una 
correcció de deficiències no era 
el lloc per introduir canvis i 
sobretot si podien suposar una 
nova exposició pública de les NS 
i retardar-ne l’aprovació. Davant 
els dubtes, l’equip de govern 
insistia que ja estava tot lligat i 
que els havien donat garanties que 
s’aprovaria per part del Consell. 
Quasi ens acusaren d’inconscients 
per rebutjar el que suposaria 

una entrada econòmica per al 
municipi.
 La sorpresa és que la Ponència 
Tècnica no només no ho va 
aprovar, sinó que finalment allò 
que era urbà, va ser rústic. Això 
és el que em va estranyar: si tot 
estava lligat i ben lligat com és 
que definitivament es va declarar 
rústic? Com és que tot i l’acord del 
plenari l’arquitecte va insistir a dir 
que “l’Ajuntament té la voluntat 
de créixer en aquesta zona” (Acta 
PTOTU de 5 de febrer de 2008) 
i a intentar tramitar-la com a sòl 
urbanitzable si es rebutjava de 
fer-ho com a sòl urbà? (De fet, a 
l’anterior “Arròs amb Salseta” es 
comenta la intenció del regidor 
d’urbanisme de modificar la 
normativa per tal de créixer en 
aquesta zona).

Per mi eren qüestions poc clares. 
En una comissió informativa 
de l’Ajuntament vaig demanar 
aclariments a l’equip de govern 
i em van dir que per a ells també 
havia estat una sorpresa que 
aquesta franja es declaràs rústica 
i que no ho sabien per endavant. 
Així doncs, excuses al PP per la 
meva incontinència verbal abans 
de demanar els aclariments. Els 
fets estan exposats aquí. Tothom 
podrà jutjar.

“L’equip de govern 
insistia que ja estava tot 

lligat i que els havien 
donat garanties que 
s’aprovaria per part 

del Consell”

“Quasi ens acusaren 
d’inconscients per 

rebutjar el que 
suposaria una entrada 

econòmica”

971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com
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El PSOE es burla de Binissalem
“Escola de mentides”

o p i n i ó

Pep Martí

Quedà palès 
en aquesta 
mateixa revista 
(novembre ‘07), 
que l’oferiment 
d’instal·lar devers 
una dotzena de 
barracons (ells 
en diuen escola 

modular), amb la finalitat de 
descongestionar el col·legi Ntra. 
Sra. de Robines, fins que tenguem 
la nova escola acabada, a nosaltres 
ja ens sonava a burla. 

Idò bé, burla, befa, botifarra i el 
que faci falta per part del PSOE i la 
seva conselleria. 

En primer lloc la conselleria 
ens ofereix de pròpia iniciativa 
una solució factible, “sa millor” 
ens digueren. Ens demanà als 
components del Consell Municipal 
per a la Nova Escola que ens 
ho pensàssim i que a la propera 
reunió diguéssim si acceptàvem 
l’oferiment. Dit i fet, la conselleria 
ho publica als mitjans de 
comunicació (venien eleccions), 
els docents ho debaten al claustre, 
l’APIMA ho planteja en assemblea, 
els òrgans dels partits polítics ho 
discuteixen (almanco nosaltres sí 
ho férem).

I arribà el dia dels Sants 
Innocents... Ens tornàrem a reunir, 
votàrem la qüestió, aquesta fou 
acceptada per àmplia majoria. La 
Conselleria ja sabia que el poble 
de Binissalem veia amb bons ulls 
i agraïa poder disposar d’una 

solució transitòria perquè els 
nostres infants no estiguin un altre 
curs esclafats a les aules i al pati.

Però ara ve el més indignant de 
tota aquesta burda pel·lícula. 
Passades dues setmanes mal 
contades, ens arribaren notícies 
que la Conselleria del PSOE ens ha 
tornat mentir (i ja en són massa). 
No compliran el seu oferiment fet 
al nostre poble, ja han passat les 
eleccions. No hi haurà Rajoy però 
tampoc hi haurà escola modular.

Com es menja això? Són mentiders 
compulsius? Són ineptes sense 
remei? O que dimonis passa? I 
ara... què ens diran en Miquel 

Nadal, n’Apol·lònia Crespí i 
na Maria Gener? continuaran 
defensant els mètodes i maneres 
de fer de la Conselleria? 

Ja per anar acabant, vull ressenyar 
que fa prop d’un mes i mig 
ens digueren que en deu dies 
l’ajuntament rebria el famós 
conveni de cessió de crèdit. 
Encara l’estam esperant. Ara ens 
expliquen que hi hagut canvis, que 
tenen una nova fórmula que serà 
millor per a Binissalem... Per què 
ens ho hem de creure?

Josep Martí i Sastre, 
regidor d’Esquerra-Independents

“Passades dues 
setmanes mal contades, 
ens arribaren notícies 
que la Conselleria del 

PSOE ens ha tornat 
mentir (i ja en són 

massa). No compliran 
el seu oferiment, ja han 

passat les eleccions”

“Com es menja 
això? Són mentiders 

compulsius? Són 
ineptes sense remei? 

O que dimonis passa? 
I ara... què ens diran 

en Miquel Nadal, 
n’Apol·lònia Crespí i 

na Maria Gener?”
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C/Selva, 25 - 07350 Binissalem - Tel. 971 51 13 24

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

Llorenç Rosselló Bestard

electricista
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Nova executiva 
Socialista de binissalem
Fa dos mesos, enmig de la 
campanya de les eleccions 
generals, es va dur a terme la 
renovació de l’executiva de la 
agrupació del PSIB-PSOE de 
Binissalem.
I la millor manera de conèixer a 
les persones que encapçalan cada 
una de les àrees o Secretaries i que, 
juntament amb el Grup Municipal, 
faran feina per dur endavant el 
projecte socialista a Binissalem, 
és que ells mateixos vos dediquin 
unes paraules.

Polita Crespí, Secretària General: 
“Aquesta és una nova Executiva, 
una Executiva amb diversitat d’idees, 
de projectes i de maneres de pensar 
que ens aporta tota la il·lusió per 
mirar endavant. Una il·lusió amb 
la que treballarem per dur endavant 
el projecte socialista a Binissalem, 
recollint el millor del nostre partit, 
diàleg, pluralitat i unió, aquesta serà 
la nostra forma de fer política al nostre 
poble.”

Joan Carles, Secretaria de 
Polítiques Municipals: “Ara fa tres 
anys, vaig apropar-me a l’agrupació 
socialista de Binissalem. I, a les 
darreres municipals, ja anava a les 
llistes del PSOE. Pens que, sense 
oblidar-nos de la gran feina feta per 
l’executiva anterior, ha arribat el 
moment de renovar les idees, donant-li 
un nou impuls als valors socialistes i 
d’involucrar a la gent del poble en un 
gran projecte per a tot Binissalem.“

Josefina Ramis, Secretaria 
d’Igualtat: “Actualment  les 
secretaries d’Igualtat o de la Dona 
formem part del màxim òrgan de 
direcció d’agrupacions, sindicats i 
partits en igualtat de condicions amb 
la resta de secretaries. Des del meu 
càrrec de Consellera Executiva de 
Joventut i Igualtat, vull fer feina a la 
nostra agrupació en favor d’aquests 
valors.”

Maria Gener i llopis, Secretaria 
d’Educació: “He exercit durant 29 
anys com a professora, quinze a l’IES 
Berenguer d’Anoia d’Inca, essent la 

directora els 11 darrers anys. El juliol 
del 2007 vaig ser nomenada Directora 
General d’Administració, Ordenació i 
Inspecció Educatives de la Conselleria 
d’Educació del Govern Balear. La 
meva passió és l’educació, per això 
vaig acceptar de ser la responsable de 
la Secretaria d’Educació del PSIB a 
Binissalem.”

Pep Pérez, Secretaria d’Innovació 
i Noves tecnologies: “Des 
d’aquestes línies volem transmetre la 
il·lusió que tenim amb el nou projecte 
de partit. Un projecte de tots i per a 
tots, desat a la participació i integració 
de tots els militants i simpatitzants en 
una feina comuna, tornar a il·lusionar. 
Una feina que podem dur endavant 
amb aquest esperitós i esperançós 
grup de gent units per una sola idea: 
Binissalem.”

Maria Cànovas, Secretaria de 
Participació Ciutadana: “Els 
socialistes de Binissalem  pensam que 
avui cal guanyar la batalla d’idees. 
I per fer-ho ens proposam recuperar 
els valors que ens identifiquen com 
a partit i reivindicar la tradició 
del socialisme. Estam oberts a la 
informació i al foment de tot allò 
relacionat amb la ciutadania i amb les 
associacions per aconseguir un poble 
mes participatiu.”

Félix Campillo, Secretaria 
Gent Gran: “Estic orgullós de 
ser socialista, una ideologia oberta, 
honesta i generosa, compromesa amb 
la justícia social i les llibertats. Creiem 
amb un Binissalem més cohesionat 
socialment, on la gent gran estigui 
dignament atesa i participi activament 
de la vida social.”

Ceferino lópez, Secretaria 
de Medi ambient: “Estic molt 
il·lusionat amb la tasca que vull dur 
endavant a l’àrea de medi ambient. 
És molt necessari reduir l’impacte del 
canvi climàtic al nostre poble, amb 
polítiques per a conscienciar a tothom 
de la necessitat d’un bon reciclatge 
dels fems, i polítiques per afavorir un 
desevolupament menys contaminós.”

antònia oliver, Secretaria de 
benestar Social: “Animada amb 
aquesta nova etapa tan engrescadora, 
sé que la meva alegria també es la 
de tots els nostres companys. Un 
dels objectius de la meva feina és 
ajudar a la gent del poble que més ho 
necessita.”

Petra París, Vocal: “Representam 
l’inici d’una nova etapa, el 
primer pas d’un recorregut 
clarament renovador en la forma, i 
profundament reformista en el fons. 
Estam convençuts de ser a les portes 
d’un nou període per a l’Agrupació 
Socialista de Binissalem, i ho feim 
amb sentiment i amb il·lusió i confiant 
en el projecte que va néixer ara fa una 
mica més de dos mesos.”

Finalment, vos diré que som molt 
a prop de tots vosaltres, escoltam 
les demandes de tots els que 
vénguin a xerrar amb noltros, i vos 
rebrem a la nostra seu del carrer 
Pere Estruch número 3.

Xavier Navarro
Secretari d’Organització del 
PSIB-PSOE de Binissalem

Xavier	Navarro,	Josefina	Ramis,	Maria	Cànoves,	Pep	Pérez,	Félix	Campillo,	Polita	Crespí,	
Ceferino	López,	Maria	Gener,	Joan	Carles	Oliver,	Antònia	Oliver	i	Petra	París.
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La neteja, un esforç dia a dia
Teléfon gratuït d’informació: 900 800 883

o p i n i ó

Jeroni Salom

Benvolgudes 
lectores i lectors,
Encara que 
s’hagin notat 
millores de forma 
evident, la veritat 
és que la neteja 
dels carrers 
i la recollida 

selectiva de fems constitueixen dos 
vertaders mals de cap als quals 
l’equip de govern i el personal 
municipal hi ha de dedicar molt de 
temps. M’agradaria fer un parell 
de comentaris i recomanacions que 
clarifiquin la informació:

1.- El paper i el cartró s’han de 
treure dins bossa de paper o capsa 
de cartró o lligats amb un cordellí; 
també dins un poal o caixa de 
plàstic per a que sigui trabucat 
dins el camió; per favor, no ho 
deixeu dins bosses de plàstic, ja 
que no és recollit pel camió.

2.- Encara que els bolquers o 
“paquetes” puguin treure’s de 
forma aïllada els dilluns, dimarts 
i dimecres, també poden treure’s 
els altres dos dies que hi ha rebuig, 
que són dijous i diumenge. 

3.- És important treure els fems 
dins els horaris marcats: de les 
19 a 20h els dies que es recull el 
vespre, i abans de les 9h del matí 
el dijous quan es treu el paper i el 
vidre. Els horaris no canviaran a 
pesar del canvi d’hora del proper 
dissabte 29 de març.

4.- En canvi, el Punt Verd a partir 
de dia 1 d’abril i fins dia 31 de 
setembre, els horabaixes tendrà 
horari d’estiu, és a dir, de les 17 a 
les 20h. En properes setmanes el 
seu trespol serà arreglat.

5.- S’han instal·lat cartells 
informatius, tant als punts de 
recollida de fora vila com a 
l’interior del casc urbà, sempre 
cercant una major implicació dels 
usuaris dels punts de recollida.

6.- GadMa ha col.laborat en 
resoldre aquest greu problema i 
varis voluntaris han fet enquestes 

a la població durant els mesos 
de febrer i març; al mateix temps 
han donat informació útil i 
recomanacions a la població.  

7.- D’ara endavant es donarà 
més informació, però també 
es farà un control més estricte 
del compliment de les normes 
que regulen la recollida de 
fems, podent-se sancionar els 
incompliments més evidents; per 
favor, no hem d’arribar a aquest 
extrem.

8.- També vull fer una cridada de 
conscienciació als propietaris dels 
cans; és important que es netegin 
els residus orgànics que el ca 
deixa a la via pública; pensau en 
la resta de gent que hi camina. Hi 
ha papereres aposta i bosses que 
podeu emprar lliurement.

9.- Al Punt Verd del camí de 
s’Aigua teniu de forma gratuïta 
poalets i bosses per la recollida 
d’orgànica; recordau que 
l’òrgànica no pot treure’s dins 
bosses de plàstic convencionals 
sinó que s’ha de treure en aquestes 
bosses específiques, que són 
biodegradables. També es poden 
comprar a les ferreteries.

10.- teléfon gratuït d’informació 
municipal: 900 800 883; recordau-
lo. Qualsevol tipus d’informació 
sobre la recollida de fems, horaris, 
forma de treure’l, queixes, etc. La 
cridada no vos costarà res.

Com ja podeu veure, estam 
preocupats en que la majoria 
de població segueixi aquestes 
directrius i recomanacions; el tema 
del medi ambient i de la neteja 
està fent-nos canviar els hàbits i 
costums, però no hi ha més remei, 
no hi ha passa enrera; amb el medi 
ambient ens hi jugam molt.
Una salutació molt cordial

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem

“És important treure 
els fems dins els horaris 
marcats: de les 19 a 20h 
els dies que es recull el 

vespre, i abans de les 9h 
del matí el dijous”

“Els bolquers o 
“paquetes” també 

poden treure’s els altres 
dos dies que hi ha 

rebuig, que són dijous 
i diumenge”

“El paper i el cartró 
s’han de treure dins 

bossa de paper o capsa 
de cartró; no ho deixeu 

dins bosses de plàstic, ja 
que no és recollit”

“D’ara endavant es 
farà un control més 

estricte del compliment 
de les normes, podent-

se sancionar els 
incompliments”
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Viatge a la Neu

A la Molina, del 25 al 30 de març
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Matances a n’Es Cós
Un grup de dotze joves del poble 
dugueren a terme, el dissabte dia 
1 de març en una finca d’Es Cós 
(zona del camí de Pedàs), unes 
tradicionals matances del porc.   
 Probablement, les que deuen 
haver estat les darrers d’aquest 
2008, ja que, a hores d’ara, ens 
trobam dins plena Primavera i 
aquesta antiga i tradicional tasca 
era més bé pròpia dels mesos 
d’hivern, dels mesos de fred, com 
el novembre, desembre o gener.
 Després de matar un porc 
de 130 quilos, s’elaboraren un 
total de 50 quilos de sobrassada, 
uns 10 quilos de botifarrons i set 
botifarres.
 La tasca d’aquella diada va ser 
dirigida pel jove Jaume Moyà, qui 
treballa amb el conegut carnisser 
del poble, Guillem Beltran, de Can 
Puig.

Des de l’infern ens ha arribat 
la vostra pudor mundana 
d’avorriment. I hem decidit pujar 
des de les tenebres, les terres 
fosques, on tan sols s’ensuma 
l’aroma a cendre i ginebra per 
acabar amb la vostra asfixiant 
olor a carn humana. 
 A partir del dia de la 
nostra arribada, a les vostres 
insípides vides es produirà un 
canvi satànic. El foc, la llum, 
les banyes… faran presència a 
la vostra absurda realitat i la 
vostra felicitat quedarà reduïda 
a cendres i flames. No demaneu 
clemència! Les vostres súpliques 
seràn ignorades. Aquest combat 
està guanyat i el regnat de la 
Fil·loxera de l’Infern serà per 
sempre més!

Adéu maleïts…

La vostra única salvació és unir-
vos a nosaltres i lluitar per la 
nostra causa. 
 Per a les vostres futures 
conversions i unions a nosaltres 
contactau amb la gran Fil·loxera 
al e-mail:
safil.loxeradelinfern@binissalem.com

CONVERTIU-VOS!!!

En les properes diabòliques 
entregues, vos congregarem a 
futures talles per a les vostres 
indumentàries i armes per a les 
batalles i aconseguir la victòria 
final. La sang està servida.

Sa Filoxera de l’Infern

b

Arriba Sa Filoxera de l’Infern

No hi ha salvació... Ja sabreu que és, ja!

o c i
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dinars de Quintos
Són nombroses les quintes del 
poble que, unes setmanes abans de 
Pasqua, celebren el típic dinar de 
germanor.
Aquest va ser el cas, per exemple, 
de les quintes del 1972 (els qui 
s’entregaren aquell any) i del 1971 
(els nascuts aquell any).
Ambdós grups disfrutaren, el 
dissabte dia 15 de març, d’un dinar 
al restaurant Can Sito, on també 
hi hagué l’actuació especial d’un 
cantant molt bo.

Festa Primavera al Cuplé
El mateix dissabte dia 15, on hi havia 
festa era al pub Cuplé.
Anticipant-se un poc a l’estació, els 
cupletistes organitzaren la Festa 
Primavera Happy Hour, la qual 
comptà amb un fester de festers.
De fet, alguns dels quintos 
enganxaren del dinar a la barra. Idò!

6
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Happy Hour

Els	Dj’s	de	la	Festa.



El personatge misteriós 
del passat número 

era en ...

Maties Pol

El seu nom comença per M

És morena

Té entre 30 i 38 anys d’edat

Viu a les afores del poble

Hi ha qualque lligam familiar amb l’anterior...

Salut: Et recuperaràs d’un còlic de 
panades i robiols. Fes bonda!
Amor: Bon moment per fer plans 
de futur amb qui estimes. Sort!
Petit consell: No facis 
comparacions amb els altres.

Salut: Evita l’estrés per fer les 
coses quotidianes. Calma’t Ja!
Amor: La vostra relació farà un 
canvi, de moment no sabem si bo.
Petit consell: Agafa forces d’allà on 
puguis per fer front al que véngui.

Salut: Frena un poc el teu ritme de 
vida i menja més equilibrat.
Amor: Ja és hora de canviar de 
parella. No hi ha res permanent.
Petit consell: No prenguis 
decisions  precipitades. Pensa.

Salut: Veim una petita afecció a la 
vista. Necessites ulleres noves.
Amor: Experimentaràs aventures 
esporàdiques. Disfruta-les!
Petit consell: Aprofita totes les 
llunes plenes. Van a favor teu.

Salut: Estàs baixa de vitamina C. 
No abandonis sa taronja.
Amor: T’assaltaran molts dubtes i 
no sabràs quin camí agafar.
Petit consell: Ves alerta. Tens 
algunes amistats molt falses.

Salut: Sempre t’ha agradat nedar, 
idò no ho deixis perque és molt bo.
Amor: Els ulls et fan espurnes 
quan veus aquesta persona. Ataca!
Petit consell: Amb coses que t’has  
equivocat sempre pots rectificar.

Salut: De moment tens la salut 
molt ben equilibrada.
Amor: L’amor, en canvi, és tot el 
contrari de la salut.
Petit consell: Posa un poc d’ordre a 
la vida, no siguis tant desordenat.

Salut: Tendràs bona salut sempre 
que facis molt d’exercici.
Amor: Coneixeràs a una persona 
que et cridarà molt l’atenció.
Petit consell: No deixis de costat 
els teus compromisos socials.

Salut: Tendràs bona salut si 
sempre penses en positiu.
Amor: Una persona d’allà on 
treballes se’t declararà. Endavant!
Petit consell: Planifica molt bé les 
coses abans de fer un pas en fals.

Salut: Manco greixos. Quant de 
temps fa que no menges bullit? 
Amor: Mentre no tornis un figurí 
no veim cap persona per a tu.
Petit consell: Només amb gran 
sacrifici aconseguiràs el que vols.

Salut: Veim un petit augment de 
sucre al cos. A caminar s’ha dit!
Amor: No tenguis por, no 
quedaràs tot sol. Hi ha molta gent.
Petit consell: Agafa’t la vida amb 
un poquet més de filosofia.

Salut: L’enyorança d’un vell amor 
et perjudica. Oblida’l tot d’una!
Amor: No hi ha més vertader 
amor que aquell que tu pots donar.
Petit consell: No deixis que la vida 
controli la teva vida. Tu comandes!

o c i

	 MARÇ	2008	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA



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

Va de

terra airejada Un	pagès	envia	un	telegrama	al	seu	soci,	qui	era	fora	de	Mallorca:

–	Biel,	m’hauries	de	venir	a	ajudar	a	llaurar	sa	finca	que	tenim	a	mitges.	

Jo	tot	sol	no	puc,	són	moltes	quarterades	i	sa	terra	ha	de	mester	airejar-se.

Amb	això	que	aquell	es	posa	a	escriure	un	telegrama	i	li	contesta:

–	Però	Jordi,	que	no	saps	que	a	sa	finca	hi	tenc	enterrat	allò?

En	Jordi,	ignorant	què	devia	ser	“allò”,	i	tot	assustat,	avisa	sa	guàrdia	civil,	

es	municipals,	es	bombers	i	sa	FBI.	Un	equip	d’obrers	comença	a	cavar	i	

cavar	però	no	troben	res.	S’operació	surts	a	tots	es	diaris	i	televisions	i	en	

Biel,	a	l’endemà	s’informa,	i	tot	d’una	envia	un	altre	telegrama:

–	Jordi,	m’imagin	que	sa	terra	ja	deu	estar	ben	airejada.	Per	mi	que	

ja	no	fa	falta	que	véngui.	Salut!

Amb un quart? 

Un	diumenge	horabaixa	que	no	hi	havia	futbol,	en	Rafel	i	n’Andreu	

passejaven,	avorrits,	pes	Passeig	des	Born	i,	de	cop	i	volta...	

–	Andreu,	ara	te	jug	100	euros	que	amb	un	quart	vaig	i	torn	de	Lloseta.

–	Com,	caminant	vols	dir?	–demana	n’Andreu.

–	Clar,	caminant,	i	sense	córrer	ni	una	passa.

–	Ala	venga,	no	diguis	dois!	Tu	no	fas	tanta	via	a	caminar!

–	Les	te	jugues	o	no	les	te	jugues?	–insisteix	en	Rafel.

Al	cap	d’una	estona	de	discutir,	n’Andreu	accepta	l’aposta.	Però...	què	

fa	en	Rafel?	Posa	un	quart	d’oli	dins	un	setrí	i,	tira	a	tira,	se’n	va	fins	a	

Lloseta;	pren	un	cafè	a	Can	Bestard	i,	passada	una	hora,	torna.	

I	així	va	ser	com	li	guanyà	es	100	euros.	Idò!



Els músics, el divendres del Davallament. El Davallament.

Sortint de l’Església, el Diumenge de Rams. Besant el Sant Crist.
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La Banda de Música acompanyà la processó.

Careputxes
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La Segona Edat no hi faltà.

L’ombra d’aquest garrover sempre alberga a un grup de gent.

L’Agrupació Socialista també muntà una taulada.

D i a  d e  l ’ À n g e l  a  c a  n ’ Ara b í



N’hi hagué que aprofitaren bé el sol.

Els pins de la zona feren un bon servei.

El bon temps afavorí molt la diada.

D i a  d e  l ’ À n g e l  a  c a  n ’ Ara b í



La Fundació per a la Conservació  
del Voltor Negre és una entitat 
creada a Holanda el 1986, amb 
l’objectiu de contribuïr, amb 
accions i programes, a preservar 
aquesta espècie i els seus 
ecosistemes dins el continent 
europeu.

El seu àmbit geogràfic d’actitivtat 
es desenvolupa a l’àrea dels 
Balcans i a l’Europa Mediterránea, 
sient l’illa de Mallorca un dels 
llocs d’on també es treballa. De 
fet, les Illes Balears són l’únic punt 
insular del món on hi ha presència 
del Voltor Negre.

A la nostra roqueta, la Fundació 
realitza les seves activitats des del 
Centre per a la Conservació de 
la Vida Silvestre Mediterránea, 
ubicat a la finca de Son Pons, en el 
terme municipal de Campanet.
Una finca que abarca una extensió 

de 20 hectàrees i consta d’un 
alzinar en bon estat, una zona 
agrícola amb garrovers i ametlers, 
un torrent i edificacions.

Dins de la zona edificada s’hi 
troben les oficines, una biblioteca, 
una exposició permanent, una 
sala de conferències, una sala-
taller per a l’educació ambiental, 
un apartament habilitat per 
a persones relacionades amb 
els projectes, un laboratori i 
instal·lacions, per a l’alberg 
temporal d’exemplars de 
voltors abans de ser traslladats 
als projectes de camp, i per a 
l’educació ambiental.
 L’equip humà, dirigit per Juan 
José Sánchez Artés, està integrat 
per professionals competents 
en diferents branques, i per 
voluntaris, alguns dels quals, 
curiosament, són residents a 
Binissalem.

El Voltor Negre a Mallorca
Estudis científics han demostrat 
que la presència d’aquest 
carronyaire, a les Balears, data de 
temps ben remots, prehistòrics, 
època en què part de la seva dieta 
eren els anomenats myotragus 
balearicus (cabra balear ja 
extingida). Per tant, està clar 
que d’entre les espècies que 
poden comptar amb l’etiqueta 
d’autòctona, el Voltor Negre n’és 
una d’elles.

A principis de la década dels 
vuitanta sols quedaven 20 voltors 
negres a l’illa. Però gràcies a les 
mesures de conservació aplicades, 
actualment es compta amb uns 100 
exemplars, aproximadament, i 10 
parelles reproductores.
 El pròxim mes d’octubre hi ha 
previst dur a terme un nou cens.
A l’Estat Espanyol el nombre de 
parelles és d’unes 1.800.

Conservar el Voltor Negre
“Actualment les Illes Balears compten amb 10 parelles reproductores”
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El verí, un greu problema
Tot i que, a priori, pugui semblar 
una tasca guapa i fàcil, la 
conservació del Voltor Negre 
també compta amb els seus 
inconvenients.
 Així, un dels principals 
problemes contra el que s’ha de 
lluitar són els enverinaments.

Seguit seguit, la premsa se’n fa 
ressò de la mort d’exemplars 
enverinats. El 2006 es produïren 
dos casos, un a Cala Mesquida i un 
a Menorca.
 Per tal de posar-hi remei, la 
Fundació compta amb una àrea 
dedicada expressament això, al 
capdavant de la qual hi està el 
biòleg Federico González.
 Amb un equip format per 
personal fixe i voluntaris, es duen 
a terme controls de vigilància.

Explica González que els casos de 
mort per enverinament es donen, 
sobretot, dins els primers mesos de 
l’any. 
 Amb la intenció de controlar els 
predadors com poden ser moixos 
i cans asilvestrats (llop i guineu a 
la península), que puguin afectar a 
poblacions de perdius o conills en 
vedats de caça menor, es fan servir 
mètodes o procediments utilitzant 
verí o productes fitosanitaris que, 
mesclats amb un tros de carn, 
sobrassada, tonyina o figues 
seques, entre d’altres comestibles, 
són ingerits per molts d’aquests 
animals, causant-los la mort. A 
continuació, les següents víctimes 
són els voltors.

Cal remarcar que el verí utilitzat 
amb aquests mètodes fins i tot pot 
causar la mort a persones.

Però d’altra banda, els casos 
d’enverinament també poden 
donar-se mesos abans d’iniciar-se 
la temporada turística.
 Als voltants d’alguns hotels, 
propers a zones boscoses, s’hi pot 
donar una proliferació de moixos 
asilvestrats, problema davant el 
qual també s’opta per l’erradicació 
a base de l’ús de verí.

Com a mitjà d’informació i 
assessorament sobre allò que cal 
fer quan es troba un animal amb 
indicis d’enverinament o esquers 
al medi natural, la Fundació posa 
al servei de tothom un telèfon 
d’emergència gratuït:

 SOS VERÍ: 900 713 182

Quan es produeix un fet d’aquests, 
des de la Fundació sempre 
s’intentaran reunir totes les proves 
necessàries per dur el cas a judici, 
amb coordinació amb entitats com 
SEPRONA, Conselleria de Medi 
Ambient, Ajuntaments, etc. I és 
que causar la mort a un voltor està 
penalitzat per llei.

“Les Illes Balears són 
l’únic punt insular del 
món on hi ha presència 

del Voltor Negre, on 
actualment n’hi habiten 

uns 100 exemplars”

“Estudis científics 
han demostrat que 

la presència d’aquest 
carronyaire, a les Illes, 

data de temps ben 
remots, prehistòrics”
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Desenvolupament rural
Però la mort per enverinament no 
és l’únic problema amb què topa la 
conservació del Voltor Negre.
L’abandonament de possessions, 
per part de la pagesia, també pot 
afectar el seu entorn.
 És per aquest fet que, des de la 
Fundació, s’han posat en marxa 
projectes de desenvolupament 
rural, amb convenis de custòdia 
del territori, enfocats sobretot a 
gent jove.

La presència de pagesos afavoreix, 
sens dubte, la qualitat de vida del 
voltor per diferents motius:

- Es cuida la zona.

- El ramat del pagès neteja el 
bosc i redueix així la propagació 
d’incendis.

- Evita molèsties als nius i 
condiciona la tranquilitat que l’au 
necessita.

- Proporciona certa disponibilitat 
de menjar, com és el ramat que 
mor.

Nidificació i creixement
Pertanyent a la família dels 
carronyaires, el Voltor Negre pot 
arribar a medir quasi tres metres 
d’amplària (ales esteses), per uns 
90 cm de longitud. 
La seva esperança de vida pot 
allargar-se fins als 40 anys.
 Pel que fa a la reproducció, 
és entre els mesos de desembre i 
gener quan construeixen el niu, 
fent-ho, per regla general, sobre 
els arbres. Un niu de dimensions 
gegantines, ja que pot arribar a 
fer dos metres de diàmetre per 
un d’alçada, i pesar una autèntica 
barbaritat. Se n’ha trobat qualcun 
que arribava a la tonelada.
 Construït el niu, serà entre els 
mesos de febrer, març i abril quan 
vendrà la posta i covament d’un 
únic ou.
 És durant aquest període quan 
el Voltor precisa, més que mai, 
la tranquilitat abans esmentada, 
ja que de patir molèsties, com 
puguin ser una excessiva presència 
humana pels voltants, podria 
abandonar el niu, i gavines i corbs 
en són els principals enemics que 
sempre estan a l’aguait. 
 És en aquest aspecte de garantir 
seguretat, on es nota la bona tasca 
del voluntariat de vigilància.

Posteriorment, entre el maig, juny 
i juliol, neixerà i es criarà el poll.  
I serà dins el mes d’agost quan 
abandoni el niu.
 En total, sis mesos de cria 
d’una au que passa de pesar 200 
grams quan neix, a pesar 8 quilos 
quatre mesos més tard; els 8 quilos 
que pesa un individu adult.

Curiositats
Com a curiositats, destacar el fet 
que les parelles de voltors solen 
durar tota la vida, i que solen 
ocupar nius històrics, de generació 
en generació.
A la Serra de Tramuntana, per 
exemple, on hi ha establerts quatre 
punts de nidificació, s’hi localitzà 
un niu que feia uns 60 anys que 
no era ocupat, de tal manera que 
l’arbre on hi estava construït 
l’havia “absorbit”. Ara, des de fa 
dos anys, torna a ser ocupat.

“Pot arribar a medir 
quasi tres metres 

d’amplària i viure fins 
a 40 anys”

El centre de Son Pons acull nombroses visites d’escolars i adults.
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Per què és important la 
presència del Voltor Negre?

Neteja
Com a carronyaires que són, els 
voltors duen a terme una funció de 
manteniment de neteja a la zona 
rural o muntanyosa.
Així, a l’estiu, a llocs com per 
exemple La Colònia de Sant 
Jordi, Santanyí o Manacor, quan 
s’hi dóna una massificació de 
conills, molts d’aquests moren 
infectats per enfermetats com la 
maxomatosis. I són els voltors qui 
s’encarreguen d’eliminar-ne gran 
part, impedint d’aquesta manera 
la propagació de la malaltia.
 També fan la mateixa tasca a 
la Serra, actuant sobre ovelles o 
cabres.

Turisme i qualitat ambiental
La simple presència del Voltor en 
una comunitat o país, ja suposa 
tot un segell de qualitat ambiental; 
segell que condiciona l’arribada 
d’un turisme d’aquest tipus, que 
cerca contacte amb la natura, i que, 

evidentment, és molt respectuós 
amb l’entorn.
Serveixi també com exemple de 
qualitat, el fet que una entitat com 
és el mateix GOB, tengui com a 
símbol del seu logotip la imatge 
d’un voltor.

TElèfONS D’iNTERèS

Voluntariat......................971 516 620

Visites escolars............... 971 516 620

Visites d’adults...............971 516 620

SOS VERÍ........................900 713 182

Un equip de vigilants té cura de les zones on habita el Voltor.
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