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“Maig arribat, 
hivern acabat”

Maig
‘08

Futbol. L’equip filial, campió i a 1ra Regional !!

V Fira de sa Pedra i I Mostra de cuina local

Torna la polèmica amb les antenes de telefonia
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C/ Ses Germanies, 16 - Local 6 · 07350 Binissalem · Mòbil: 616 762 641 - Telèfon: 971 511 830 - Fax: 971 886 707
metalcarpin@ozu.es - www.metalcarpin.es.kz · De dilluns a divendres, de 10 a 17h - dissabtes i festius amb cita prèvia

Fes un regal personalitzat, una foto en un 
davantal, una tassa, una funda, un mòbil, una 
motxila, una bossa de mà, un parxís, imans, 
tovalloles, baberos, mantetes, etc.

PVC, Vidre, Sostres, Ferro, Curves, Persianes, 
Mosquiteres, Estores, Portes, Finestres, Sostre fals.
OFERTA: Toldos i Màmpares des de 150 euros.
Regalam el muntatge d’aquells productes que siguin 
comprats dins els mesos d’agost i setembre.

Reparació i muntatges · Alumini i PVC

Decoració i fotografia
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JAUME	POL	

“Jimmy”
Antenes
Quan un i dos pobles es decideixin a treure les antenes de Telefonia 
fora del seu casc urbà, la resta no dubtarà gens en fer el mateix.
Però de moment, falten aquests primers valents...

Als humans sempre ens costa donar la primera passa. I sobretot quan 
es tracta de canviar i moure les coses de lloc, encara que allò suposi 
una millora per a tots.
I tant si són certs com si no ho són, dels avisos que van escampant les 
companyies de deixar sense cobertura a un municipi, “si les mouen es 
mobles de puesto”, millor no fer-ne molt de cas. Amb la competència 
ferotge regnant avui en dia, elles són les primeres interessades en què 
tothom estigui ben cobert.
A quina d’elles li hauria d’interessar donar un mal servei?

Deixant apart perjudicis demostrats o no demostrats, en aquest cas, 
mai millor dit, millor curar-se en salut. (En salut i bellesa).
Que treguin les antenes. Cobertura n’hi haurà per a tots.

e d i t o r i a l

Protecció Civil

Segurament ja heu reparat
que l’antic escorxador,
ha patit transformació

i, per cert, molt bé ha quedat.

Homes i dones, mesclat,
formen nova agrupació;
defensaran sa població

en cas de necessitat.

Són persones preparades
que han rebut formació,
per fer front a la situació,

potser en vénguin a grapades.

Idò a voltros, bona gent,
bona sort vull desitjar,
fareu feina de valent

pel que es pugui presentar.
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SuccessosLA	NOSTRA	
poblAció	

Abril i mAig

l o c a l

01-05-08. Requerida la policia 
local, en un domicili del carrer 
s’Estació, perquè un jove molestava 
als seus veïnats. Gràcies a la 
col·laboració de sa mare, el 
problema no va arribar a majors.

01-05-08. Una dona cau mentre 
circulava en bicicleta pel camí de 
Pedàs i es produeix ferides lleus, 
havent d’acudir al lloc els serveis 
de la unitat del centre sanitari.

02-05-08. Dos individus de 
nacionalitat marroquí intenten 
sustreure unes ulleres de sol 
en una tenda del poble sense 
aconseguir-ho.

03-05-08. Robatori d’un motor 
d’aigua i una mànega en una 
caseta del camí des Velar.

05-05-08. Roben la bitlletera a una 
dona, amb documentació i doblers, 
mentre anava dins el tren.

06-05-08. Es produeix un incendi 
en una finca del camí de Son Roig 
mentre sa madona estava netejant 
la zona, havent d’intervenir els 
bombers.

06-05-08. Recuperen una bicicleta 
que havia estat robada uns dies 
abans.

06-05-08. Furt de la roda d’una 
bicicleta a la zona de s’Estació.

07-05-08. Causen mals, valorats en 
més de 600 euros, a una furgoneta 
estacionada al polígon industrial.
Li romperen els retrovisors i li 
produïren nombrosos cops. 

09-05-08. Accident a la rotonda del 
camí de s’Aigua després que un 
cotxe, que venia d’Inca, colisionàs 
contra la voravia de la mateixa.   
Segons pareix, la conductora 

es despistà i perdé el control del 
vehicle. Se suposa que aquest és el 
primer accident a la nova rotonda 
d’ençà que és oberta al trànsit.

11-05-08. Detenen a un jove del 
poble, sobre la 1:40 hores de la nit, 
després de donar 0,51 de positiu en 
un control policial d’alcoholèmia.

11-05-08. Sobre les 5 hores 
de la matinada causen greus 
desperfectes a nombrosos cotxes 
estacionats a la zona de Can 
Gelabert i carrer Ramon Llull.

16-05-08. Roben material d’obra 
divers, valorat en uns 350 euros, en 
uns pisos en construcció del carrer 
Guillem Terrassa.

19-05-08. Detenció d’un home del 
poble per conduir un cotxe sense 
carnet. Segons sembla, l’home tenia 
retirat el permís per ordre judicial. 
La detenció tengué lloc en el carrer 
Concepció.

20-05-08. Detenció d’un home, 
en el camí de sa Font Ufana, per 
conduir un cotxe sense llicència.

24-05-08. La policia detengué a 
una al·lota de Consell per conduir 
sota els efectes de l’acohol, donant 
0,61 de positiu.
El control es dugué a terme sobre 
les 4 hores de la matinada a la 
zona de la plaça, després que 
una patrulla policial aturàs a la 
conductora per no respectar una 
senyal d’stop i tot seguit saltar-se 
una senyal de direcció prohibida.

Controls al Pou Salat
Arreu dels actes vandàlics succeïts 
en es Pou Salat, el mes passat, la 
Policia Local hi està duent a terme 
controls periòdics de vigilància.
Ja hi ha un grup de joves sospitós 
de l’autoria d’aquells fets.

Naixements
Esteban Femenías Ambrós 
(29-04-08)
Bircan Osmanova Basriera 
(01-05-08)
Mateu Reus Femenías (03-05-08)
Nicolàs Bordoy Vidal (05-05-08)
Noa Juaneda Domínguez 
(06-05-08)
Florencia Castro Matano (12-05-08)
Nerea Cerrato Herrera (14-05-08)

Noces
Joan Miquel Ferrer Barceló i
Elena Gonchar (20-05-08)
Francis Anisimuo i Richanthy 
Pharomy Nathalie Lacroes (21-05-08)

Defuncions
Benita Pascual Vallès (01-05-08)
Bartomeu Reus Pol (02-05-08)
Margarita Comas Moyà (11-05-08)
Sebastià Barceló Obrador (21-05-08)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 24 de 
maig de 2008.
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Del mercat del divendres
La formació d’Unió Mallorquina 
presentarà una moció al ple per tal 
que les paradetes del mercat del 
divendres es muntin a partir de 
les 7h, i no a partir de les 4h de la 
matinada, com fins ara s’ha fet.
 La proposta surt de les queixes 
expressades per alguns veïnats de 
la plaça, que realment són qui en 
pateixen més les molèsties, degut 
al renou que es produeix amb 
l’arribada dels primers placers i els 
corresponent descarregament de 
gènere i material. Es tracta de cercar 
el millor per als placers i veïnats.
 Ajustant-se a aquest mateix 
horari, UM també demanarà 
canviar els horaris de prohibició 
per aparcar cotxes als voltants de la 
zona en qüestió.

Fems dels placers
Per altre lloc, ara que el poble 
compta amb una plaça de l’església 
recent arreglada, seria positiu –com 

ja se’n parlà en el número d’abril de 
2007– que cada paradeta del mercat 
comptàs amb dues o tres capses de 
cartó dins les quals cada placer hi 
depositàs els fems que, per costum, 
sempre queden escampats en 
terra i ens deixen, divendres rera 
divendres, una plaça plena de 
brutor. Ja no en parlem de si aquell 
dia fa vent... on van a parar.

Queixes de la recollida selectiva
I sense canviar de lloc ni de tema, 
a la zona de la plaça –en concret 
al carrer Concepció– també hi ha 
queixes pel servei de recollida 
selectiva. Alguns veïnats troben 
que no és normal que, en un dels 
principals carrers del poble, més 
de dues i tres vegades s’oblidin 
d’endur-se la bossa dels residus.

Fems	en	un	dels	mercats	del	divendres.

l o c a l
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Els resultats –negatius– dels 
controls d’emissió radioelèctrica 
realitzats a les antenes de telefonia 
dels carrers Bonaire i Jesús, no 
semblen haver convençut gaire a 
tothom. I molt menys encara als 
veïnats afectats.
 Després que l’Ajuntament fes 
públics els resultats, les reaccions 
no s’han fet esperar entre els 
diferents col·lectius del poble.
 Així, els veïnats del carrer 
Bonaire –que recolliren 600 firmes 
el passat mes d’octubre– afirmen 
desconfiar d’aquests informes i 
diuen estar sorpresos d’algunes 
dades publicades en el darrer 
número de la revista; com per 
exemple, que els resultats comptin 
amb l’aprovació de l’OMS, quan 
realment, des de sempre, aquesta 
organització ha manifestat que les 
antenes d’aquest tipus han d’estar 
ubicades fora dels nuclis urbans i 
zones densament poblades.

I els veïnats es demanen...

· Com és possible que es doni 
aquesta gran contradicció sobre el 
parer de l’OMS?

· Com és possible que, enlloc de 
treballar per treure les antenes 
del poble, un regidor digui que,  
d’aquí a uns anys, fins i tot serà 
necessari que n’hi hagi més?

· Com és possible que, si les 
antenes no comptaven amb la 
llicència que pertoca, passats sis 
mesos no s’hagi avançat res per 
canviar-les de lloc?

Els veïnats recorden que el batle es 
va comprometre a traslladar, fora 
del poble, els aparells de telefonia. 
 Ara, la propera passa a fer és 
ajuntar-se amb els també afectats 
de Sa Quartera i sol·licitar una 
nova reunió.

 En relació amb el cas de 
Binissalem, citen com a exemple 
el de Son Servera, on en qüestió 
de, relativament poc temps, les 
antenes varen ser instal·lades a les 
afores del municipi.
 De seguir així les coses, 
quedarà clar que, governi qui 
governi, ni uns ni altres, (abans 
PSOE i ara PP), són capaços de 
trobar una solució a aquesta 
problemàtica.

J.Pons

Torna la polèmica de les antenes
“Els veïnats afectats desconfien dels controls realitzats, i també dels polítics”

Antena	de	telefonia	del	carrer	Bonaire.

“Els veïnats diuen 
estar sorpresos 

d’algunes dades, com 
per exemple, que els 

resultats comptin amb 
l’aprovació de l’OMS”

l o c a l
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GADMA tampoc s’ho creu
Tal vegada un dels més reacis 
a creure’s el que diuen aquests 
resultats sigui el portaveu del grup 
ecologista GADMA, Bernat Fiol.
 Fiol opina que tot és una 
mentida. El Govern no ha realitzat 
aquests informes, sinó una 
empresa privada contractada 
per l’empresa propietària de les 
antenes. De manera que és evident 
que els resultats donin negatiu, sí 
o sí –afirma Fiol–. I afegeix que el 
Govern l’unic que fa és certificar 
els documents presentats sobre els 
controls duits a terme.

Altres exemples de contaminació
Igual que en el cas de les antenes, 
des de GADMA també recorden 
altres exemples de problemàtica 
mediambiental com el de la 
cimentera. Els resultats sempre 
eren de manca de contaminació, 
fins que, al final, després de molta 
lluita, es pogué demostrar tot el 
contrari.
 Com també passava amb 
l’empresa de Consell, Lavanderías 
Diana. Els resultats dels informes 
que presentava a la Conselleria de 
Medi Ambient sempre s’ajustaven 
a la normativa, però de 18 pous de 
la zona, n’hi ha 16 de contaminats.
 I en tercer lloc, Fiol apunta 
a Buades. Els veïnats segueixen 
queixant-se de la brutor i 
contaminació que pateixen però, 
curiosament, els resultats dels 
informes i controls són correctes.

Què diu l’oposició?
Una vegada que l’equip de govern 
facilitàs una còpia dels resultats 
dels mesuraments d’emissió als 
partits de l’oposició, aquestes són 
les seves opinions, tot i recordant 
que, des del passat 5 de novembre, 
hi ha aprovada, per unanimi-
tat, una moció –a iniciativa del 
PSM– per treure les antenes fora 
del poble.

PSOE
Polita Crespí, actual Secretària Ge-
neral dels Socialistes, opina que és 
evident que després d’aprovar-se 
una moció conjunta de tots els par-
tits, amb el compromís de treure 
les antenes fora del poble, aquesta 
s’haurà de complir. 
I afegeix que, tot i que els resultats 
dels controls hagin donat negatiu, 
la decisió del ple haurà de pre-
valer, havent de traslladar-se els 
aparells de telefonia a la zona del 
polígon.

UM
Víctor Martí, d’UM, creu que el 
PP no ha fet res per solucionar el 
problema. Més bé ha treballat per a 
què les empreses de telefonia regu-
lin la seva situació, i així –diu– està 
clar que no s’aconseguirà treure les 
antenes del poble.
 A més –afegeix– el regidor José 
Fernández digué que l’empresa 
havia insinuat de deixar el poble 
sense cobertura si els feien canviar 
de lloc, cosa que no és certa, ja 
que tota empresa de telefonia està 
obligada, per dret, a oferir aquest 
servei en el municipi on s’instal·la.
 Fins i tot –assegura Víctor Mar-
tí– tampoc és cert que si es col·loca 

l’antena a les afores, no es pugui 
donar un servei de bona cobertura 
a tot el municipi.

PSM-NM
Des del PSM tampoc creuen que 
ubicar les antenes fora del nucli 
urbà pugui suposar problemes 
de cobertura. És més, això només 
s’utilitza com excusa. Les compan-
yies telefòniques poden dir el que 
més els interessi, però el bé de la 
gent del poble ha de prioritzar.
El nacionalista, Bartomeu Abrines, 
opina que amb els informes que 
l’equip de govern els ha facilitat, 
si bé no s’ha pogut demostrar que 
les antenes poden ser perjudicials 
per a la salut, tampoc està demos-
trat que no ho puguin ser. Per tant, 
davant la dubta, el que s’ha de fer 
és treure-les d’aquí on estan ara, 
tal i com tots els partits votaren en 
sessió plenària. 

ESQUERRA-IB
Pep Martí, portaveu d’Esquerra, 
opina que està per veure de quina 
manera es duen a terme aquests 
mesuraments d’emissió radioelèc-
trica. Evidentment, si es realitzen 
en el moment de menor intensitat, 
no serveixen.
En principi, per a Martí no valen 
els resultats obtinguts.
I per altre lloc, el portaveu troba 
que des de l’equip de govern no 
s’estan cercant alternatives per 
portar les antenes a fora de la vila.  
Fins i tot, en paraules del mateix 
regidor, ja s’han rebut sol·licituds 
per instal·lar-ne més.
D’aquesta manera, els informes 
sols representen una excusa per al 
Partit Popular.

l o c a l
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Aquest mes de maig començaren 
les obres de millora de drenatge i 
recollida de pluvials al carrer de Sa 
Coma.
 Unes obres que duraran uns 
dos mesos i mig i que tenen com 
a principal objectiu solucionar 
el greu problema d’inundacions 
que ha patit aquest indret del 
poble, i del qual n’han sortit tan 
perjudicats alguns veïnats.
 Aquest mes de maig, un mes 
atípic pels resultats meteorològics 
que s’han donat, amb dies 
d’intenses pluges que l’han 
caracteritzat com el més plujós que 
es recordi, i durant el qual, fins i 
tot, ha estat necessari tornar a obrir 

les comportes del clavegueram per 
evitar patir noves inundacions.
 Així s’hagué de fer, per 
exemple, en el clavegueram ubicat 
entre els carrers Bonaire i Pontarró.
 Precisament també va ser 
en el carrer Bonaire on, fa cosa 
d’un mes, efectius de la brigada 
municipal hagueren d’intervenir 
per desembossar una de les 
canonades de recollida d’aigua. A 
l’interior s’hi havia acumulat una 
gran quantitat de fems formant un 
conglomerat que feia sortir per alt 
tota la porqueria.
 Arreu d’aquest cas, els 
tècnics inspeccionaren la resta de 
canonades del Bonaire, adonant-

se de l’existència del mateix 
problema. Això vol dir, per tant, 
que l’esmentat carrer tornarà a 
estar en obres.
 Per evitar altres casos com 
aquest, la nova normativa ja 
obliga, a tota nova construcció, a 
instal·lar filtres que, de la vivenda 
a la canonada del carrer, només 
permetin el pas d’aigua, líquids 
i excrements o restes de paper 
higiènic.
 Així s’ha hagut de fer després 
de localitzar-se, en més d’un 
punt, objectes que han estat 
llançats a través del wàter i que, 
posteriorment, han estat la causa 
d’embossaments.

Obres a Sa Coma i Pontarró
“Objectiu: evitar problemes d’inundacions”

“Les obres duraran 
uns dos mesos i mig”

l o c a l
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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

Ràdio Robines. De dilluns a divendres

· De 7 a 10h. Informatiu i repàs de premsa a nivell comarcal.
Amb Paco Flitx.

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

· Dilluns, de 16.30 a 17.30h. 
Aula Radiofònica amb els alumnes de l’IES.

       971 51 21 51
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Nou Policia
I si a l’Àrea de Serveis Socials hi 
ha baixes, a la Policia Local s’hi 
ha sumat un nou agent. Ell és en 
Juan Manuel Taltavull, de Palma, 
el nou policia turístic que estarà 
nou mesos exercint al poble.

RECtIFICACIONS
Del passat número hi ha dues 
rectificacions a fer.
 En primer lloc, la Tècnica 
Especialista en Jardí d’Infància, 
Maria Magdalena Pol, compta 
amb 33 anys d’edat, no amb 36, 
com es va publicar en el reportatge 
sobre les Escoletes.
 I respecte a l’article sobre la 
l’aniversari de la II República, 
aclarir que les restes mortals 
d’Andreu Pol Lladó, el darrer 
batle de la República, reposen al 
cementeri vell i les de’n  Jaume 
Bestard Mateu al cementeri nou.

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

Desdejuni Saludable
El divendres dia 9 de maig finali-
tzaren, a l’Escola Pública Nostra 
Senyora de Robines, les activitats 
de l’anomenat “Desdejuni Saluda-
ble“. 
Unes activitats incloses dins el Pla 
de Salut de la Comunitat que l’Àrea 
de Sanitat de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració dels professionals del 
Centre de Salut i varis comerços del 
poble, posà en marxa el passat mes 
de febrer.

Els objectius eren els de reforçar 
els hàbits saludables entre els esco-
lars, per tal de gaudir d’una bona 
salut, donant a conèixer a la nostra 
població infantil la importància 
d’aquesta primera menjada del dia 
(el desdejuni) per desenvolupar les 
tasques diàries, sense oblidar-se de 
la salut bucodental.
 A les activitats hi han participat 
els cursos de 1r A, 1r B, 1r C; 2n A, 
2nB i 2n C; 3r A, 3r B i 3r C; 4rt A i 
4rt B i 5è A.

Campament Social
L’Àrea de Serveis Socials està orga-
nitzant el CAMPAMENT SOCIAL, 
nomenat aquest any, “cuidant el 
cuidador”. L’objectiu és que els fa-
miliars que tot l’any estan cuidant 
a altres persones puguin gaudir 
d’uns dies de descans. El campa-
ment tendrà lloc a sa Colonya de 
Sant Jordi, del 24 al 27 de juny.   
Tots els interessats en participar-hi 
es poden posar en contacte amb els 
Serveis Socials al 971 886 529.

l o c a l

Canvis als Serveis Socials
L’Àrea de Serveis Socials està vis-
quent alguns canvis pel que fa al 
seu equip de personal.
Així, aquest mes de juny, i després 
d’haver estat 18 anys treballant al 
poble, qui se’n va és l’assistent so-
cial, Tomeu Mascaró.
 Mascaró diu que “passades 
quasi dues dècades de treball so-
cial, me n’adon que estic cansat i 
necessit un canvi d’aires”.
 També opina que, avui en dia, 
s’ha arribat a un punt en què els 
Serveis Socials ja no són el que 
eren, havent-se burocratitzat mol-
tíssim. A partir del proper mes de 
juliol, Tomeu Mascaró treballarà en 
el Consell de Mallorca.
 D’altra banda, qui també se’n 
va és la treballadora social, Mag-
dalena Rosselló, de Muro, persona 
que havia fet feina, a mitja jornada, 
els darrers nou mesos.

Els	nins,	professors	i	
professionals	del	Centre	Sanitari.
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 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63

Warner broS madrid
Del	12	al	13	de	Juliol
Preu	adult:	249	euros
Preu	nins:	segons	l’edat

circuit “El millor de Austria”
del	24	al	31	d’agost
vol	directe
Preu:	1.065	euros
	
Excursió a lourdes 1 dia
17	de	setembre
Preu:	199	euros
	
circuit Fiordos de Noruega
Sortida	23	d’agost	
Preu:	1.985	euros

Vol a roma directe
Juiol,	Agost	i	Setembre
Preu:	100	euros	per	trajecte
	
Excursió 1 dia a roma
Vol	directe,	
visita	a	Roma	i	acompanyant	des	de	Palma
Sortida	mes	de	juny	dies:	2,	9,	16,	23	i	30

barcelona
1	dia	amb	al·lots.	Sortida:	5	de	Juliol
Vol	anada	i	tornada,	entrada	
Aquarium,	entrada	cinemax
Preu:	125	euros

Per a més informació podeu passar per l’Agència. 
Tenim moltes més ofertes!S
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oFErtES d’EStiu  .........................................................................................................

HOGAR SEGURO cobreix el 100% 
en els danys provocats per:

· Aigua o altres líquids
· Incendi, explosió i caiguda de llamp
· Danys elèctrics
· Pluja, vent o pedregada
· Trencament de vidres, porcellana sanitària, vitroceràmica
· Robatori, actes vandàlics
· Responsabilitat civil
· Protecció jurídica
· Serveis urgents per a qualsevol imprevist

TOT AIXÒ PER MOLTS POCS DOBLERS A L’ANY
Exemple: pis de 90 m2, amb continent, contingut i responsabilitat civil de 300.000 euros: per 120 euros anuals

AGÈNCIA D’ASSEGURANCES BINISSALEM
C/ Guillem Martí Coll, 7 - 07350 Binissalem
Tel. 971 51 13 32 - FAX 971 88 66 15
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Protecció Civil, en marxa
Inclosa dins el programa d’actes 
de la Fira de la Pedra, el dissabte 
dia 24 de maig va tenir lloc la 
presentació de la nova Agrupació 
de Protecció Civil de Binissalem.
 Una iniciativa que, com digué 
el regidor, José Fernández, en el 
seu parlament, té el seu origen 
dins la legislatura del 2004, i que 
ara, dins aquesta actual, s’ha posat 
en marxa.
En total, són devuit les persones 
que integren l’equip humà i 

que, d’ara en endavant i amb 
seu a l’antic escorxador, estaran 
a disposició del poble, amb 
coordinació amb els cossos de 
seguretat –Policia Local i Guàrdia 
Civil– per intervenir en les 
actuacions en què sigui necessària 
la seva ajuda.

El mateix dissabte 24 també varen 
ser entregats els diplomes dels 
alumnes del curs i presentat el 
nou cotxe oficial de l’agrupació, al 
capdavant de la qual hi estarà el 
binissalemer, Josep Maria Ferrer 
Gomila, un home que ha estat 
membre del cos de Protecció de 

Civil de Lloseta aquest darrer any.
 L’acte comptà amb la presència 
del Director General d’Interior del 
Govern Balear, de la Consellera de 
Joventut i Igualtat del Consell de 
Mallorca, la binissalemera Josefina 
Ramis i també de les autoritats 
locals.

Josep	Maria	Ferrer	Gomila,	
cap	de	l’Agrupació	de	Protecció	Civil.El	nou	cotxe	que	s’utilitzarà.

L’Agrupació	amb	les	autoritats.

l o c a l



	 MAIG	2008	<	1�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

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

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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· Cartes al Director ·

L’ofici d’escriure

Sempre m’ha sorprès la quantitat 
de llibres que es publiquen cada 
any. Sembla, com si d’una bona 
temporada de bolets es tractàs, que 
surten escriptors a tort i a dret. I és 
que, tot i que jo no ho sabia, deu 
ser molt bo de fer això d’escriure 
i a qualsevol li pot sortir la vena i 
aprendre a entrellaçar paraules, a 
dominar la normativa lingüística 
i a ser coherent amb allò que diu 
sense cap esforç a priori. Vaja, 
que fins i tot un petit empresari 
es podria dedicar a aquest noble 
art si volgués, això sí seguint, 
això sí, les passes d’una folklòrica, 
un torero o una actriu decadent. 

Tothom sap, però, que aquests 
llibres de famosos no els han escrit 
aquests personatges, sinó el que 
s’anomenen “negres”, algú que 
mai no donarà la cara bé perquè li 
han pagat un bon sou, bé perquè hi 
ha uns interessos al darrera. Però el 
passat, que ajuda, juntament amb el 
present i el futur, a posar les coses 
al seu lloc, farà que els excompanys 
de classe i d’aventures, amb molt 
mala intenció, és clar, comentin: 
– Aquest? - D’escriptor? - Però si 
no sap fer una O amb un tassó! 
– ¿Sabeu qui és el seu negre? I els 
famosos, molt nobles ells, faran 
una mirada estudiada per damunt 
l’espatlla i sentenciaran  “pobres, 
mai no arribaran enlloc”.

Joana Artigues i Rebassa

De Sant Jaume
L’Ajuntament aprovà, per 
unanimitat, una moció del grup 
d’Esquerra-IB a través de la qual 
es pretén millorar les festes de Sant 
Jaume amb més actes culturals.
La finalitat de la proposta és 
descarregar un poc Sa Vermada, a 
hores d’ara massa saturada per la 
multitud d’activitats que s’hi han 
anat introduint.
Esquerra proposa organitzar actes 
com per exemple:
· Un certamen fotogràfic, concurs 
de pintura i exposicions vàries.
· Un petit cicle de cinema a la 
fresca, en català i pensat per a totes 
les edats.
· Actuacions musicals i teatrals 
diverses en indrets emblemàtics 
del poble i adients.

De la Colla de Dimonis
Per altra part, donada la recent 
creació d’una Colla de Dimonis 
per part de gent del poble, des del 
grup d’Esquerra es presentarà una 
moció sol·licitant ajuda municipal 
per tal de facilitar els seus inicis.
 La Colla, compatible i 
complementària amb la dels 
Gegants, potenciarà el caràcter 
popular i festiu de les festes i diades 
locals, incentivant la participació 
de la gent, especialment jove. 
 Esquerra proposa que 
l’Ajuntament destini un pressupost 
d’entre 2.000 i 2.500 euros per a la 
primera actuació de la Colla de 
Dimonis, batejada amb el nom 
de “Sa Fil·loxera de l’Infern”, i la 
qual tendrà lloc en el decurs de les 
properes Festes de Sa Vermada.

Veus de carrer ...

Quan s’acosta la fi d’aquest primer 
any de legislatura, dos aspectes 
semblen definir la crítica dels partits 
de l’oposició:
la manca de compliment dels 
projectes del PP i el victimisme del 
que en fa ús aquest.

Així és com s’apunta des d’UM i des 
del PSOE, amb un titular que diu 
“un any, i res de res”. Els socialistes 
exigeixen fets.

Per la seva part, el candidat 
d’Esquerra afirma que el batle ha de 
planificar i tenir visió de futur. 
Deu voler dir amb això que no en té?
 
De futur, al batle, ja n’hi parlà també 
el portaveu nacionalista del PSM, 
durant el passat Debat de l’Estat del 
Poble.

Recolzant-se en aquesta manca de 
planificació, el republicà també es 
queixa de no poder comptar amb 
uns pressuposts municipals. I això, 
després que l’equip de govern 
anunciàs, poc després d’haver 
guanyat les eleccions de 2007, que 
es posaria a dissenyar els de 2008. 
Però ja som juny –diu!
I és que el tema PRESSUPOSTS, o 
millor dit, el seu retard, ve d’enrera. 
No d’un any ni de dos...

I ara que sa conversa ho du..., quina 
deu haver estat la darrera vegada 
que l’Ajuntament de Binissalem ha 
disposat d’uns pressuposts aprovats 
des de començament d’any?

Perquè clar, sense pressuposts, mal 
pressupostar deu fer.
De vegades ve just tenint-los. 
Imaginau-vos sense!

Idò sí, sí que ho tendran cruu per 
decidir-se enguany a construir el 
nou edifici on ubicar-hi l’Escoleta 
Municipal. Sense pressuposts... 
 Bé, farem equilibris. Esperem no 
haver-los de fer sobre una antena, 
perquè amb lo remogut que està el 
tema pegarem un bon esclat.

J.Pons

l o c a l



	 MAIG	2008	<	1�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

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

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim menús
i també menjar 
per a endur-se

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



Robines i el cementeri vell

Ja ho escriu el nostre col·laborador, 
Antoni Pol, a la secció titulada 
Binipèdia ...El vell cementeri tancat, 
cinquanta anys després, continua 
ple de vida. I ple d’història, hi 
podríem afegir. Així ho confirmen 
els resultats de les anàlisis de 
carboni realitzats als esquelets 
que varen ser trobats, l’estiu de 
2005, enterrats davall la capella i 
la sala posterior a aquesta.
 Segons declara l’arqueòleg, 
Ferran Tarongí, responsable de 
les obres de restauració de l’antic 
cementeri, els ossos descoberts 
corresponen a quatre homes –tres 
d’ells d’entre 35 i 45 anys i l’altre 
d’uns 25– pertanyents al segle 
XIV. 

 És, precisament, aquesta 
darrera dada, la que –segons 
Tarongí– deixa clar que l’antic 
cementeri de Robines estigué 
ubicat allà. De fet, els historiadors 
locals sempre havien sospitat que 
la capella del cementeri vell havia 
estat, segles enrere, una església 
de repoblament, construïda allà 
durant el període de la Conquesta 
de Mallorca per Jaume I.
 Cronològicament, és entre 
els segles XIV i el XIX quan s’hi 
ha de situar el cementeri de la 
Plaça de l’Església. I per altra 
part, també cal recordar que va 
ser cap a principis de l’any 1958 
quan l’actual cementeri vell deixà 
de funcionar. Però podria veure 
recobrat el seu protagonisme 
si acabàs albergant el Centre 
d’Interpretació de la Mort.
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Del Pou del carrer Creu 

A iniciativa de l’Àrea de Patrimoni 
de l’Ajuntament, aquest mes de 
maig s’ha duit a trme les obres de 
millora de l’antic pou del carrer 
Creu, un indret patrimonial de 
gran valor arquitectònic.
 El projecte de restauració ha 
comptat amb l’ajuda econòmica 
d’una subvenció procedent del 
Fomento Mallorca Rural, que ha 
aportat la quantitat de 1.995 euros.

En total, el projecte estava 
pressupostat en 2.690 euros, de 
manera que les arques municipals 
n’han hagut de posar uns 700.
 Les obres de millora han 
consistit en instal·lar-hi un banc 
de pedra, un enllumenat a base 
de focus, seguint la línia del Pou 
Bo, i eliminant també les barreres 
arquitectòniques.
És previst que ben aviat, al lloc 
en qüestió, hi sigui sembrat un 
lledoner. 

Una	de	les	visites	guiades	al	cementeri	vell,	el	passat	mes	
d’abril,	a	càrrec	de	l’arqueòleg,	Ferran	Tarongí.

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

Urgències   062  -  971 88 62 44

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

Farmàcia (carrer des Reg)  971 88 65 14

Emergències   112

Mancomunitat des Raiguer  971 87 04 09

Escola d’Adults (E. Graduada) 971 51 21 57

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

Associació d’Empresaris  871 70 40 74

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

TELÈFONS D’INTERÈS
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tomeu torrens, marger

Des dels 14 anys en Tomeu 
Torrens Freixino fa feina de 
marger. Primer va estar 5 anys 
amb en Biel Quinta “Quadrat” i 
després 5 anys més amb en Joan 
Moyà “Xurc”. Cansat d’anar 
llogat va decidir iniciar-se a 
l’aventura empresarial i des de 
l’any 1999 té el seu propi negoci. 
Amb 34 anys, ara té dos homes 
treballant amb ell, encara que 
l’any passat va arribar a tenir-ne 
sis, tots de Binissalem. 

La seva única publicitat és fer 
bona feina i això li ha servit per 
seguir progressant.Quan xerram 
de l’actual crisi immobiliària, 
ens diu que ell no ho ha notat, 
especialment, que potser els 
oportunistes, els darrers en 
arribar al negoci, són els qui ho 
han patit més. Ell aprecia molt 
aquest ofici i, des dels 14 anys, 
anava convençut de fer l’actual 
feina. Ara treballa a Mastaguera, 
una finca rústica de Pollença, 
i comenta tenir un bon record 
de la comana que li feren per 
construïr el camí d’accés al Puig 
de Santuïri de Pollença.

Jordi	Palau-Ribes

Una al·lota de Saragossa

Amb 26 anys, n’Inmaculada Gómez Remacha fa sis 
mesos que és a Binissalem. 
Ja feia uns 5 anys que venia a passar els estius a Can 
Pastilla i també per Es Molinar i Es Portitxol, que li 
agradava molt. De Saragossa reconeix que ja estava 
cansada i que necessitava un canvi d’aires, i que, 
comparant Sa Roqueta amb la seva ciutat natal, això 
és el paradís terrenal. Ara està vivint a Binissalem en 
una casa llogada amb molt de caràcter mallorquí, fet 
que troba genial i que fa que somniï en poder arribar 
a tenir prous doblers per poder comprar-se’n una de 
semblant.   
 Actualment fa feina de teleoperadora a Air Europa 
i també cuidant nins petits fent “cangurs”. Abans de 
venir aquí va estudiar dos anys Filologia Francesa, 
que va combinar amb petites estades a Estrasburg, 
París i Toulousse. Ens diu que a Mallorca li serà 
impossible continuar amb els seus estudis perquè no 
hi ha facultat. 
 De Binissalem li apassiona la seva tranquilitat, la 
possibilitat de poder-te moure amb tren i la Biblioteca 
de Can Gelabert, on s’acaba d’incorporar a les tertúlies 
del “Tast de Llibres” mitjançant “Una palabra tuya” 
d’Elvira Lindo. El que menys li agrada és el problema 
d’espai de l’escola pública; tot i que malgrat ella no 
ho pateix directament, ho considera molt injust. De 
Mallorca no li agrada gens la mala gestió turística 
feta en els darrers anys, amb un foment exagerat dels 
rent-a-cars i una xarxa de transport públic deficient, 
afegint que l’existència del tot inclòs li pareix un crim 
a l’economia mallorquina perquè, al final, tot s’ho 
acaben quedant els tour-operadors.
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VENC MOtO DERBI SENDA. 2 anys d’antiguitat. 
Preu a convenir. Tel. 660 865 604

VENC 1r PIS de 120m2. 2 banys, 1 hidromassatge, 3 
habitacions, cuina amoblada, menjador i barbacoa. 
Vistes a la muntanya. 228.000 euros. Tel. 649 733 527

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

ES PRECISA APRENENt D’ELECtRICIStA. 
Instal·lacions Elèctriques Navarro. Tel. 617 462 377

ES VENEN 50 MEtRES DE RAJOLA ANtIGA. 
Preu a convenir. Tel. 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. Tel. 666 573 656

VENC ORDENADOR PENtIUM 4, recent formate-
jat i amb el programa Windows XP instal·lat. Preu a 
convenir. Tel. 647 076 986

VENC RENAULt MEGANE, recent pintat blau, 
4 anys d’antiguitat, 91.000 km, cobertes noves, 5 portes, 
Full Equip 1900 DCI, climatitzador. Tel. 696 664 254

Es lloguen places de pàrking al C/Guillem Martí Coll 
(cantó C/Anselm Turmeda). Porta automàtica. Plaça 
gran: 35 euros. Plaça petita: 30 euros. Tel. 661 841 233

VENC 1r PIS de 105m2 en zona tranquila del poble. 
2 banys, 4 habitacions, cuina i menjador amoblats, 
Preu: 240.000 euros. Tel. 635 542 674

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes

VENC VW POLO 1.9 diesel, 3 portes, a/a, “llantes”, 
color blau, baix consum i molt bon estat. 
9 anys d’antiguitat. Preu: 2.900 euros. Tel. 650 148 006

VENC COtxEt motoritzat per a transportar persones 
amb problemes de mobilitat. Preu a convenir. 
Tel. 971 511 992. Demanar per madò Maria.

VENC APARELL DE VíDEO, DVD, monitor 
d’ordenador i impressora en bon estat. També ES 
VENEN OBJECtES DE REGAL. Tel. 666 573 656

ES LLOGA APARCAMENt al carrer Germanies (an-
tic xalet de can Morey), bastant ampli (hi caben cotxe i 
moto). Preu a convenir. 620 554 776

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

ES VENEN QUADRES i CAMISEtES PINtADES. 
Tel. 665 445 140, o bé podeu contactar a l’adreça: 
www.myspace.com/tonibifa

VENC BARCA ZODIAC semi-rígida de 3 metres. 
Motor de quatre cavalls i remolc matriculat amb 
llums. Preu 1.500 euros. Tel. 971 511 169

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. Tel. 607 258 491

ES VEN PLAçA D’APARCAMENt per a cotxe al 
carrer Nou. Tel. 686 694 159

ES COMPRA FINCA, a Binissalem, de 2.000 m2, amb 
caseta per a posar-hi cavall. Si és possible, amb aigua. 
Tel. 971 87 04 58 (de 16 a 21h).
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Bacallà amb salsa de tomàtiga

Negre Tradició (Eivissa)

Celler. Can Maymó

Denominació. Vi de 
la Terra d’Eivissa

tipus de vi. Negre

Varietats. Monastrell

Elaboració. El 
despalillat, la 
fermentació 
alcohòlica i la 
fermentació 
malolàctica es duen 
a terme en depòstis 
d’acer inoxidable, 
a temperatura 
controlada de 25º a 
28º. La criança és en 
botella durant sis 
mesos.

Fase visual. A la 
vista, és un vi que 
presenta un color 
vermell cirera.

 
Fase olfactiva.  Al nas, destaca pels seus aromes 
a frígola (planta silvestre molt aromàtica, amb 
conegudes propietats tonificants i estomacals) i a 
fruits del bosc.
Aquesta característica del vi eivissenc s’aconsegueix 
posant un manat de frígola a la boca del depòsit, fent 
així la funció de filtre natural durant el procés de 
fermentació alcohòlica.

Fase gustativa. A la boca, és agradable, persistent, 
llarg i saborós.

Suggeriment. És un vi perfecte per a embutits –com 
sobrassada i botifarra– per a carns i formatges.

Ingredients (per a 4 persones)
500 grams de bacallà
1 kg de patates
500 grams de pebres vermells
500 grams de pebres verds
1’5 kg de salsa de tomàtiga natural
Oli, sal, sucre, pebre bord, alls i farina

Preparació
1. S’han de fregir, per separat, les patates i els pebres, i 
els anam col·locant, per sostres, dins una greixonera.
2. Enfarinam el bacallà (tallat en daus), el fregim i el 
posam sobre la resta.
3. A continuació, posam la salsa de tomàtiga natural, 
amb oli, dins una cacerola; ho remenam i hi afegim 
un poc de sal, un poc de pebre bord i un poc de sucre 
(per matar l’amargor de la tomàtiga natural).
4. Preparam un sofrit d’alls i ho mesclam amb la salsa.
5. Finalment, escampam aquesta salsa per sobre del 
que tenim dins la greixonera.

·
Aquesta és la recepta que presentà la cafeteria Can 
Mateu a la Mostra de Cuina que s’organitzà durant la 
passada Fira de la Pedra.

	

c u i n a
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Joan	Perelló

Salut Cardiovascular
“Com ens pot ajudar la dieta mediterrània”

Nombrosos 
estudis 
desenvolupats 
durant els darrers 
30 anys han 
demostrat que els 
països de la conca 
mediterrània 
presenten una 

incidència menor d’infart agut de 
miocardi. Aquest fet va sorprendre 
i, alhora, fascinar als científics que, 
cercant una explicació a aquest fet, 
conclogueren que l’explicació es 
trobava en la dieta.   
 Aleshores, començà a parlar-
se de la dieta mediterrània com 
a factor preventiu de malalties 
cardiovasculars.
 A poc a poc s’anà perfilant la 
dieta mediterrània, rica en pasta, 
arròs, verdures, llegums, fruita, 
peix, pa integral, oli d’oliva i 
petites quantitats de vi. 
 El repte de les investigacions 
consistia en explicar, 
bioquímicament, el motiu pel qual 
aquesta combinació d’aliments 
funcionava tan bé. 
 La pasta, fruita, llegums 
i cereals integrals són molt 
recomanables degut al seu baix 
índex glucèmic (provoquen 
una pujada de glucosa en sang 
moderada comparat amb la pròpia 
glucosa). 
 Addicionalment, els cereals 
i llegums són rics en fitat, una 
substància que redueix la formació 
de calcificacions cardiovasculars, 
que poden conduir a un accident 
cardiovascular.
 Per altra banda, la dieta 
mediterrània ens aporta un reduït 
consum de carns en comparació 
amb el peix. El peix presenta un 
alt continguts en àcids omega-3, 
uns àcids grassos poliinsaturats 
que ajuden a regular els nivells de 
colesterol. 
 L’oli d’oliva presenta un 
80% d’àcid oleic (un àcid gras 
monoinsaturat) que fa augmentar 
la proporció entre el colesterol 
lligat a lipoproteïnes d’alta 
densitat (conegut com a colesterol 
bo) i el colesterol dolent (unit a 
lipoproteïnes de baixa densitat), 
tenint un efecte directe en la 

prevenció de l’aterosclerosi i 
l’infart de miocardi. A més, l’oli 
d’oliva verge és ric en carotens 
i vitamina E, substàncies que es 
perden en gran part en el procés 
de refinat.
 El cas del vi requereix aclarir 
d’entrada la necessitat d’un 
consum moderat, ja que és una 
substància psicoactiva degut al 
seu contingut en alcohol que 

en excés pot conduir a més de 
50 patologies, a més del risc 
d’accidents de tràfic i violència 
domèstica. En qualsevol cas, un 
consum adequat aporta polifenols 
i antioxidants. Els primers 
potencien l’efecte anticoagulant, 
disminuint l’agregació de 
les plaquetes, mentre que els 
antioxidants limita l’oxidació 
de les lipoproteïnes de la sang, 
evitant la formació de plaques 
d’ateroma.
 Ha de quedar clar, que els 
beneficis de la dieta mediterrània 
sobre la salut cardiovascular 
no són conseqüència de l’acció 
individual d’un element sinó el 
resultat global d’un compendi 
de nutrients que constitueixen la 
dieta.

Joan Perelló Bestard,
Professor de Química de la UIB

“Un consum adequat 
de vi aporta polifenols 

i antioxidants. Els 
primers potencien 

l’efecte anticoagulant, 
disminuint l’agregació 

de les plaquetes”

B i o t e c n o l o g i a , 	 S a l u t 	 i 	 S o c i e t a t
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“La crisi de 
l’extinció cara 
a cara”

Amb aquest 
títol, la Fundació 
CEMEX Espanya, 
l’empresa 
propietària, cal 
afegir-ho, de 

Pórtland de Mallorca, recull la 
col·lecció de fotografies sobre 
espècies, animals i vegetals, 
amenaçades i en perill d’extinció 
damunt la terra. La mostra 
consisteix en 46 imatges, degudes 
a fotògrafs d’un singular prestigi 
com Frans Lanting, Françoise 
Gohier, Jean Paul Ferrero, Bill i 
Peter Boyle, Doug Perrine, Don 
Hadden, Patricio Robles Gil o 
Jorge Sierra.
 La meta de la iniciativa és la 
preservació de la biodiversitat, 
vista la gravetat de la situació, 
en què 2.000 espècies són a punt 
d’extingir-se, i més d’11.000 tenen 
l’amenaça ben pròxima.
 L’exposició es pot visitar fins al 
6 de juliol, als patis coberts i a la 
sala Directori.

“Máxima conexión”
Les sales Florentines exhibeixen 
la vària i profusa antologia de 
MAYTE BAYÓN (Segovia, 1952), 
resident a Mallorca els últims 16 
anys, actualment a Biniali. Tenc 
raons per a escriure que hi ha, 
generosament, de tot: dibuixos, 
collages, poemes, comentaris, 
fotografies, quaderns d’artista , 
objectes recollits i desats; formes, 
en suma, de llenguatge, que 

palesen testimonis personals de 
la creadora. Amb tot he sospitat 
la presència d’una artista, una 
persona, compromesa amb la 
pròpia vida i amb els somnis que 
enceta i les inquietuds que provoca  
i  missatges que se’n deriven.

De Blai Bonet
Sota el patrocini del Consell de 
Mallorca i de l’Ajuntament de 
Binissalem, és homenatjada, en 
exposició, la figura de Blai Bonet 
(1926-1997), transcorregut un 
decenni i escaig de la desaparició. 
En vitrines, plafons, pòsters i 
altres cartells, veim reproduïts 
testimonis documentals, per 
exemple, manuscrits, impressions 
de poemes, portades de llibres, 
retalls de periòdics i algunes fotos. 
Tot plegat restitueix la memòria de 
l’insigne capdavanter de la poesia 
a Mallorca, en  la darrera meitat 
del segle XX.

Escolars visiten l’Orgue
Alumnes de 6è del col·legi 
“Nostra Senyora de Robines”, el 
23 de maig, acudiren a l’església 
parroquial per una activitat 
relativa a l’orgue històric de 
Binissalem. L’activitat era a 
resultes de la proposta que el 
Foment Cultural Sant Jaume 
havia brindat als col·legis, a fi que 
l’alumnat conegués la joia musical 
per excel·lència de la vila, al punt 
que fou restaurada per iniciativa 
d’aquesta entitat.
 Els alumnes van ser dirigits 
per Antoni Ramis, professor de 
música del col·legi, i guiats de 
Baltasar Bibiloni, l’organista, que 
els assabentà de l’estructura i 
el funcionament i els interpretà 
unes composicions en la visita 
programada.

J.	Escanelles
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CANçONS AMOROSES
Cantau, cantau ramellet,
com que sigueu espaseta,
quan sent aquesta veueta
m’agafa mal de coret.

Francisqueta, hermosa ets tu
que me tens captivat
i me fas viure penat
No tenc consol amb ningú!

A sa muntanya hi ha neu
i s’oratge que li toca,
a n’es costat de s’al·lota
hi fa un estar de Déu.

Si tenia dos doblers
compraria una guitarra,
per fer ballar na Miquela
per davall es tarongers.

 Publicades a la revista 
 el mes d’agost de 2002

EPItAFI DE GLOSADOR
Batiat i cristià en criaren a mi,
per bon germà em recordaràs;
prega per mi, que bé em faràs;
com tu, també jo vaig fer camí
i ara repòs, baix terra, assuaquí.
No fugiràs, pols et tornaràs                                                            
i, com au de pas, també    
   [t’alegraràs,
quan passi algú, memòria faci   
   [de mi.

Sebastià Barceló, “Sastre”

Ens ha deixat
Ha mort en 
S E B A S T I À 
BARCELÓ i 
O B R A D O R , 
conegut com a 
“Sastre”, el que 
també n’indica 
la professió al 
llarg de la vida a Binissalem. 
 Era nat a ses Angoixes, 
municipi de Campos, el 1916, 24 
de febrer, Sant Macià. La infantesa 
transcorria a Cas Concos i s’hi 
portava com el primer de 6 
germans. Això requeria un punt 
de maduresa precoç. En l’aspre 
i llargarut servei militar de la 
guerra, fou destinat a la bateria 
d’Inca. Hi va aprendre l’ofici de 
sastre, que, en acabar la contesa, 
va exercir en exclusivitat a 
Binissalem, el poble on va fer 
casa i família, amb na Sebastiana 
Mairata i la descendència, i on 
actuava de binissalemer, amb la 
solidaritat que hi ve afegida i la 
diversió en comú.
 En Sebastià era en vida, o 
és en la memòria, responsable i 
estimador, en punt a la família, a 
la professió, als cercles d’amistat i 
al poble. Es definia com a habitant 
d’aquesta vila, dient que “som, la 
gent de Binissalem, partidària de 
viure, deixar viure i bon viure”.
 Ha presidit (12 anys) 
l’Associació de la Tercera 
Edat. L’abellia fer gloses i n’ha 
publicades a la nostra revista.
Si tenim esment a recordar-lo, el 
sentirem que ens diu: “No deixeu 
d’alenar”.

BINIBRUCH ‘08 A EVENtO

Els artistes ALBERT PINYA, 
AMABLE VILLARROEL, 
ADOLF GIL, MARCOS VIDAL 
i RAFAEL BESTARD exposen 
de col·lectiu a Evento. Són 
coneguts i, doncs, respectats per 
l’afició que freqüenta les sales 
de Binissalem, vist que tots han 
exposat anteriorment a la nostra 
vila. Amb la salvetat que presenten 
mostrari reduït quant al nombre 
de peces, val a dir que les obres 
(quadres, maletes, capses, calaixos, 
capelletes de taula, gàbies) no 
temen la mirada crítica i agraden 
a la primera contemplació i a les 
successives.

c u l t u r a
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Novetats a la Biblioteca

Novel·la
París: suite 1940. 
Autor: José Carlos Llop
A la platja de Chesil. 
Autor: Ian McEwan
La mort i la pluja. 
Autor: Guillem Frontera
Diari de l’oreneta. 
Autora: Amélie Nothomb

Infantil
Salva’t Elies!. 
Autora: Elisabeth Brami
Toca toca. Llibre d’animals.
Mister Majeika. 
Autor: Humphrey Carpenter
La Historia de Erika. 
Autora:Ruth Vander Zee
Contes Puça. Autor:Riki Blanco
Petita enciclopedia dels animals. 
Autora: Stéphanie Ledu
Col·lecció cavall volador. Volums 1 i 
2. Contes + Cd.

DVD’s infantils
Col·lecció Caillou
Caillou. Feliz Navidad
Caillou. Quiere ser mayor. Vol. 4
Caillou Vamos a jugar. Volum 3
Col·lecció Pocoyo Aprenden riendo.

Cd’s
Veinte. Modestia aparte
Vidas. Pedro Guerra
It is me for a love revolution. 
Lenny Kravitz
Allenrok. Estopa 
Detours. Sheryl Crow
Memorias de un espantapajaros. 
Mclan
Coser i cantar. Antònia Font

DVD’s
Bajo las estrellas
Sin reservas
Hairspray
Ellas y ellos

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

c u l t u r a
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CONCurS AdreçAT A 
PúBliC AdulT

Cada mes la Biblioteca vos ofereix 
la possibilitat de guanyar un val 
de 20 euros per la compra d’un 
llibre a través d’un senzill concurs 
de recerca.

En què consisteix?
En cada número de la revista surt 
publicat un fragment d’un llibre.
Haureu d’endevinar a quin 
llibre pertany i quin és el seu 
autor/a. Perquè no sigui massa 
complicat, les setmanes següents 
s’exposaran a la biblioteca noves 
pistes relacionades amb el llibre o 
l’autor/a.

Què he de fer si crec que sé de 
quin llibre es tracta? 

Pots fer-ho de dues formes 
diferents: 

1) Vine a la biblioteca i emplana 
una fitxa resposta. 

2) Envia un e-mail amb les teves 
dades personal i la resposta a 
l’e-mail: 
bibioteca@binissalem.org.

• Si vols rebre les pistes a través 
del teu e-mail. Envia la teva 
adreça a l’adreça de la biblioteca 
i a principi de cada setmana 
t’enviarem una nova pista.
D’entre tots els participants que 
han encertat n’escollim un a 
l’atzar.

La guanyadora del llibre amagat 
del mes de febrer ha estat na 
Paula Rosselló Bibiloni. El llibre 
amagat era Alicia en el país de las 
maravillas, de Lewis Carroll.

16è lliBre AMAGAT

Text.

“Gregorovius; el club de la Serpiente 
se fue formando en las noches de 
Saint-Germain-des-Prés. Todo el 
mundo aceptaba en seguida a la 
Maga como una presencia inevitable 
y natural, aunque se irritaran por 
tener que explicarle casi todo lo 
que se estaba hablando, o porque 
ella hacía volar un cuarto kilo de 
papas fritas por el aire simplemente 
porque era incapaz de manejar 
decentemente un tenedor y las papas 
fritas acababan casi siempre en el 
pelo de los tipos de la otra mesa, y 
había que disculparse o decirle a 
la Maga que era una inconsciente. 
Dentro del grupo la Maga 
funcionaba muy mal, Oliveira se 
daba cuenta de que prefería ver por 
separado a todos los del Club, irse 
por la calle con Etienne o con Babs, 
meterlos en su mundo sin pretender 
nunca meterlos en su mundo pero 
metiéndolos porque era gente que 
no estaba esperando otra cosa que 
salirse del recorrido ordinario de 
los autobuses y de la historia, y así 
de una manera o de otra todos los 
del club le estaban agradecidos a 
la Maga aunque la cubrieran de 
insultos a la menor ocasión. Etienne, 
seguro de sí mismo como un perro o 
un buzón, se quedaba lívido cuando 
la Maga le soltaba una de las suyas 
delante de su último cuadro, y 
hasta Perico Romero condescendía 
a admitir que-para-ser-hembra-la-
Maga-se-las-traía............La Maga le 
presentó a Etienne y Etienne les hizo 
conocer a ..”
 

Concurs “el llibre amagat”

BIMBOLLES D’ELECtRÒNICA

Despertar-se per decret és la 
primera gran injustícia del dia, 
sobretot quan les neurones 
del sòtil necessiten encara més 
temps de sofà per reactivar-
se. Aquí és on entra en joc la 
benaurada tecnologia de la ràdio 
despertador. Aquí és on entra en 
joc la benaurada companyia d’una 
al·lota que, durant la meva prou 
dificultosa primera hora del matí, 
es dedica a informar-me sobre 
l’estat meteorològic, temperatura 
febril, nivells de tensió i pulsacions 
de la moguda alternativa del rock 
actual i més espècies derivades. El 
perillós programa de Pilar Arzak 
(Ràdio 3, òbviament) és el meu 
altre cafè amb llet imprescindible 
per engegar el motor de la rutina. 
Fou, per tant, a una d’aquestes 
primeres hores de temps enllà, 
quan vaig rebre la informació 
pertinent sobre aquest duet francès 
que respon al tan lleuger nom 
de AIR. En aquest cas, emperò, 
la seva lleugera simfonia no es 
qualifica despectivament, tot el 
contrari. Els seus dotze moviments 
són com a bimbolles de gasosa 
que, ara que ve l’estiu, ens 
rapinyen el coll i ens fan empassar, 
glop a glop, tota la transcendència 
hivernada. Si ens sabem deixar dur 
per un instant per les onades de 
la facilitat, que rima amb felicitat, 
sabrem reconèixer llavors que 
l’electrònica i el pop no han fet mai 
mala parella. D’aquí l’evidència. 
Després de les pluges, un bany 
d’ingenuïtat de color cel no ens pot 
ser mai gens dolent. Agafam aire?    

tgomil@...ànims, Guardiola

m ú s i c ac u l t u r a
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
X Festival de Poesia de la Mediterrània 

El Festival de Poesia de la 
Mediterrània –organitzat per la 
Casa Museu d’ençà la seva segona 
edició– s’ha consolidat com a fita 
cultural, arribant enguany al seu 
desè aniversari. 
 I per a tal commemoració, es 
vestirà de gala i començarà el 
dia 4, a les 21h, a la sala gran del 
Teatre Principal de Palma, amb 
el concert Treu Banya, de Gerard 
Quintana.
 El dijous dia 5, al mateix lloc 
i al mateix indret, tendrà lloc la 
Nit de la Poesia, amb un planter 
de luxe. Maria del Mar Bonet, 
Lolita Bosch, Maria Grech Ganado, 
Perejaume, Sebastià Perelló, 
Manuel Rivas, Màrius Sampere, 
Ipek Seyalioglu, Aiden Shaw, 
Àngel Terrón, Colm Tóibín, Nada 
Yousif, Salem Zenia i Monika 
Zgustova recitaran en català, 
maltès, gallec, turc, anglès, amazic, 
àrab i txec. 
 La festa de cloenda serà també 
al Principal, el mateix dia 5, 
amb el concert l’Acadèmia dels 
desconfiats, de Pascal Comelade i 
Enric Casasses.

teatre
Els amants del teatre hauran 
d’esperar fins al dijous, dia 12, a 
les 20h, per apropar-se al món de 
Baltasar Porcel. 
La companyia teatredequè 
realitzarà la lectura dramatitzada 
de Tots condemnats. Generals, 
inspectors i contrabandistes: el 
teatre de Baltasar Porcel.   
 L’espectacle està dirigit per 
Miquel de Marchi que, juntament 
amb Margalida Grimalt, Sofia 
Scapu i Toni Gomila, participarà 
de la lectura.

Conferència
La conferència que Hilari de Cara 
no va poder realitzar la temporada 
passada tendrà lloc el dimarts, dia 
17, a les 20h. Inserida dins 

el cicle “Mestres Universals del 
segle XX”, tractarà sobre narrativa 
nord-americana amb el títol La 
literatura nord-americana i 
Hemingway.

Música
Reservam els darrers dies de 
juny per a la música amb dues 
vesprades musicals. 
La primera serà el divendres dia 
20, a les 19.30h, i anirà a càrrec del 
Cor Juvenil del Teatre Principal.  
 Sota la direcció de Pere Víctor 
Rado, acompanyats al piano per 
Raül López, el joves cantaires 
interpretaran obres de Purcell, 
Gluck, Villa-Lobos i Fauré, entre 
d’altres. 
La segona cita serà el dijous dia 26, 
a les 19h. 
La soprano Hèlène Giraudieu i el 
poeta Diego Sabiote, acompanyats 
al piano per Narcís Bonet, 
oferiran un recital de piano, veu 
i poesia. Compositors de la talla 
de Fauré, Schumann i Mompou 
posaran música a les paraules 
de Prudhomme, Verlaine, Heine, 
Maria Antònia Salvà i del mateix 
Sabiote.

k

“La soprano Hèlène 
Giraudieu i el poeta 

Diego Sabiote, 
acompanyats al piano 

per Narcís Bonet, 
oferiran un recital de 
piano, veu i poesia”

c u l t u r a
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Antoni	Pol

c u l t u r a

Binipèdia
¿Està justificat que 
ens dediquem a 
exhumar records de 
temps pretèrits? 
Estalviaré als 
lectors la meva 
resposta, però la 
recolzaré amb 
dues cites d’autors 

memorables. 
J.W.Goethe (1749-1832), polifacètic 
pensador alemany, afirma que tots 
vivim del passat i és amb el passat que 
ens perdem. 
Orhan Pamuk, escriptor turc nascut el 
1952 i gaudonat amb el Premi Nobel 
2006, diu que desenterrar el passat i 
treure’l a la llum és un do propi del 
ser humà. 
Dos pensaments que generen altres 
pensaments. De res. 

Fa 75 anys –1933– 
que s’esdevingueren aquestes 
notícies futboleres, dignes de 
recordar:

· Se va constituir l’associació 
“Club Deportivo de Binisalem”, 
que comptava amb una secció de 
futbol, una d’atlètica i una tercera 
de tennis. Tenia la seu social al nº 
14 de la plaça de l’Església.
 
· En plena República, l’equip 
de futbol de Binissalem se va 
proclamar campió del grup de 
pobles.

· El 23 de març, l’equip del 
Binissalem va jugar al camp de 
Can Fetis –encara hi havia un 
respecte pels noms de lloc– un 
partit internacional contra el 
Servenge, una selecció de marins 

de l’esquadra anglesa ancorada al 
Port de Pollença. El partit acabà 
amb un empat a tres gols.
No se pot dir que li anàs malament 
el règim republicà a l’esport 
binissalemer.

Fa 75 anys –1933– 
que, en compliment de la “Llei de 
Congregacions” promulgada pel 
govern de la República, tancava 
les aules i les portes el Col·legi 
“Santos Ángeles Custodios”, 
regentat pels Germans de La Salle 
que l’havien fundat el 1905.

 Fa 50 anys –1 de febrer de 1958–
que se va clausurar definitivament 
el Cementeri Vell. Tres dies abans 
s’havia efectuat el darrer sepeli 
que fou el de Bàrbara Llabrés 
(a) Maneguina. El vell Cementeri 
tancat, cinquanta anys després, 
continua ple de vida. Al manco 
això se desprèn de la rehabilitació 
a què ha estat sotmés, dels actes 
culturals que s’hi celebren i de 
les perspectives que se li obren. 
Alguna cosa va bé al poble…

Fa 50 anys –1958– 
que dos escriptors binissalemers 
–per naturalesa o per haver-s’ho 

guanyat– publicaren sengles llibres 
de narracions inspirades en fets 
succeïts a la Vila. Llorenç Moyà és 
l’autor d’“A Robines també plou”, 
i Llorenç Villalonga, d’”El lledoner 
de la clastra”. Potser aquestes 
bodes d’or siguin una bona ocasió 
per llegir-los… o rellegir-los.

Fa 25 anys –1983–
que la vida política bullia a 
Binissalem amb la fundació 
d’agrupacions locals de partits 
polítics, com el PSM –el 28 de 
febrer–, o Unió Mallorquina –el 
24 de març–. Aquest mateix dia 
era hissada per primer cop a 
l’Ajuntament, la bandera de la 
Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, després d’una al·locució 
del batle Antoni Amengual, elegit 
sota les sigles d’UCD. També 
aquest mateix any se constituïa la 
Mancomunitat del Raiguer, amb 
seu a Binissalem.

Fa 25 anys –1983–
que també bullia la vida social al 
ritme dels nous aires democràtics. 
N’ès un exemple el naixament de 
l’Associació de la Tercera Edat, 
els components de la qual, sense 
moure’s de la rajola on ballen, 
han pogut viure una segona 
adolescència més desinhibida i 
lliure i han convertit el pa de maís 
de la infantesa en pastís de festa. 
¡Visca el país!

Fa 25 anys –2 de març 1983–
que el Consell de Ministres de 
l’Estat Espanyol va declarar 
conjunt històrico-artístic una part 
de Binissalem. De moment els fulls 
d’aquest Decret han servit a moltes 
forces vives del poble, i de fora 
poble, per fer-ne… barquetes de 
paper. ¡Oh, non nata comissió de 
patrimoni!

Al 2008 compleixen anys... (i 2)
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trad
ucció	internàutica

CANÇONS
QUE	HAN

FET	HISTÒRIA

Frank

Sinatra

My way

And now, the end is near,
And so I face the final curtain.
My friends, I’ll say it clear;
I’ll state my case of which 
I’m certain.

I’ve lived a life that’s full.
I’ve traveled each and every 
highway.
And more, much more than this,
I did it my way.

Regrets? I’ve had a few,
But then again, too few to 
mention.
I did what I had to do.
And saw it through without exemption.

I planned each charted course.
Each careful step along the byway,
And more, much more than this,
I did it my way.

Yes, there were times, I’m sure 
you knew,
when I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was 
doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall
And did it my way.

I’ve loved, I’ve laughed and cried,
I’ve had my fill, 
my share of losing.
But now, as tears subside,
I find it all so amusing.

To think I did all that,
And may I say, not in a shy way.
Oh no. Oh no, not me.
I did it my way.

For what is a man? What has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels,
and not the words of one who kneels.
Let the record show 
I took the blows
And did it my way.
Yes, it was my way.

A la meva manera

I ara, el final és a prop
I llavors jo encar el teló final.
Els meus amics, ho diré clar;
Declararé la meva causa de la qual 
estic segur.

He viscut una vida completa.
He viatjat per totes i cada una 
de les carreteres.
I més, molt més que això,
ho vaig fer a la meva manera.

¿Penediments? N’he tengut uns pocs
Però de nou, massa pocs per 
mencionar.
Vaig fer el que havia de fer.
I ho vaig veure sense excepció.

He planejat cada trajectòria traçada.
Cada passa amb cura al llarg del camí.
I més, molt més que això,
ho vaig fer a la meva manera.

Sí, hi hagué vegades que segur que ho 
sabies,
quan mossegava més del que podia.
Però a pesar de tot, quan hi hagué 
dubtes,
ho vaig menjar i ho vaig escopir.
Ho vaig encarar tot i em vaig mantindre
I ho vaig fer a la meva manera.

He estimat, he rigut i he plorat
He tengut el meu apatiment, 
la meva part de perdre.
Però ara, mentres minven les llàgrimes,
ho trob tot molt entretengut.

Pensar que ho vaig fer tot
i he de dir, no de manera tímida.
Oh no. Oh no, jo no.
Ho vaig fer a la meva manera.

¿Què és un home? ¿Què té?
Si no és ell mateix, llavors no té res.
Per dir les coses que de veres sent
i no les paraules d’un que s’agenolla
Deixa que els records mostrin 
que jo vaig rebre els cops
I ho vaig fer a la meva manera.
Sí, a la meva manera.

10 anys sense La Veu

m ú s i c a
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c i n e m a

Despierto

La publicitat d’aquesta pel·lícula 
adverteix que “narra un terrible 
succés quirúrgic conegut com a 
‘percepció intraoperatòria’. 
No és recomanable per a aquelles 
persones que hagin de ser 
intervengudes quirúrgicament en 
breu”. I l’advertència, certament, 
és adequada, perquè el film fa 
referència al fet de permanèixer 
sensible i despert (“awake”), 
encara que totalment paralitzat, 
durant una operació a cor obert, 
la qual cosa no és molt agradable. 
 Tracta sobre un complot 
que l’hospital i l’esposa del 
protagonista (recent casats 
aquella mateixa nit) organitzen 
per a què ella cobri una immensa 
fortuna quan ell mori.

Mi novio es un ladrón

El treball de Henry a la FBI 
l’obliga a passar tres anys fora de 
casa sense donar senyals de vida a 
sa mare, na Martha, una dona que 
s’ha abandonat a la desídia i que 
l’únic consol que té és atipar-se de 
menjar. 
Quan en Henry torna, es troba a sa 
mare no coneixedora: s’ha operat 
cada centímetre del seu cos. A 
més, ara es fa anomenar Marty i té 
un novio, en Tommy, que resultarà 
ser un lladre d’art.
En Henry és l’home escollit per 
vigilar a en Tommy, i haurà 
d’escoltar les converses més 
íntimes entre aquest i la seva mare, 
havent de compartir-les amb els 
seus companys de policia, sient 
sotmès a tot tipus de bromes.

            
            
           
           
               

Marvel

Pel·lícules com Iron Man, Spiderman, 
La Masa, Superman, Los 4 Fantásticos, 
El Capitán América... estan basades 
–per si no us n’havíeu donat 
compte– en uns còmics americans 
creats el 1939 per en José Simón,  jo 
crec que amb la intenció de donar 
a la gent uns superherois que els 
salvàs davant els anys difícils que 
suposaven les guerres mundials i la 
gran crisis americana. Per això, a tots 
els còmics i pel·lícules sempre surt 
sa bandereta americana, cosa que no 
passa quan noltros feim s’adaptació 
d’en Mortadelo y Filemón.
 Aquests  superherois sempre fan 
el mateix: salvar el món. I dic jo: no 
valdria més que salvassin el seu i 
ens deixassin a noltros tranquils?, 
que amb en Torrente ja mos basta. 
 Els Marvel no sempre han tengut 
tant d’èxit com ara. Als anys 50 va 
estar a punt de tancar l’empresa 
editora, i no va ser fins els 90, en què 
varen vendre els drets al cine, que 
amb Superman, Spiderman... es varen 
disparar els beneficis, i gràcies a 
això ara són coneguts a tot el món.



Hi Havia una vegada … mixi, la serp de felpa

i n f à n c i a

Hi havia una vegada, una serp que es deia Mixi. 
Mixi era tan petita, tan petita, que semblava un 
cuquet. Les altres serps se’n reien d’ella però no 
li molestava gens, perquè ella podia passejar pel 
bosc tranquil·lament sense que cap nen o nena 
s’espantés en veure-la.

De fet, la Mixi semblava un cuquet preciós, de 
colors tan bonics, que tots els nens i nenes que 
la veien es paraven a mirar-la i mai ningú no va 
gosar trepitjar-la.

Mixi estava molt contenta de ser com era, tot i 
ser diferent de les altres serps. Era molt feliç al 
bosc, excepte els dies que plovia. Perquè Mixi 
era una serp molt fredolica i no li agradava gens 
mullar-se. 

Un bon dia que havia plogut molt i, la veritat, 
feia molt de fred, Mixi es va tapar amb una 
fulla d’arbre. Li va semblar prou gruixada per no 
passar fred. Però la fulla estava tan mullada com 
ella i encara en tenia més.

Vet aquí que una nena havia sortit a buscar 
caragols pel bosc, quan de sobte va veure una 
fulla que es movia molt.

“Aquí sota trobaré un caragol molt gros” –va 
pensar– i decidida va aixecar la fulla.

Allà es va trobar amb la pobra Mixi tremolant 
com una fulla, mai  més  ben dit. Tan bonica la va 
trobar i tanta pena li va fer que passés fred, que 
amb molt de compte la va agafar i se la va posar 
a la butxaca del seu abric.

Quina escalforeta que feia allà dins!!!!

La Mireia, que així es deia la nena, se la va endur 
a casa seva i li va fer una petita casa de cartró 
on pogués dormir, sense passar gens de fred. Li 

donava enciam per a menjar i, de tant en tant, 
alguna altra llaminadura d’aquelles tan bones.

I així, Mixi va anar creixent i creixent fins que 
es va convertir en una serp gran de colors molt 
bonics. Els pares de la Mireia no volien pas una 
serp tan gran a dins de casa i van decidir portar-
la al bosc altre cop. Que trista que estava la 
Mireia!!!! Ella se l’estimava molt i si se l’enduien al 
bosc no la veuria mai més.

Però el que no sabia la Mireia és que Mixi no era 
una serp qualsevol. A més a més de ser una serp 
molt llesta i adonar-se’n de totes les coses que 
passaven, Mixi era una serp màgica.

Aquella nit, quan es van adormir, Mixi es va 
caragolar als peus del llit de la Mireia i allí s’hi 
va quedar tota la nit.  L’endemà al matí, quan la 
Mireia es va despertar, Mixi s’havia convertit en 
una bonica serp de felpa.

I així és com tots els nens i nenes que van a casa 
de la Mireia poden jugar amb una gran serp de 
felpa.

Però, de tant en tant, la Mixi guinya un ull a la 
Mireia i totes dues riuen sabent que mai hauran 
de viure separades.
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el Casal, amb més propostes

j o v e n t

tALLER DE POLSERES i 
ARRACADES

6 de juny, a partir de les 18h.

PROJECCIÓ DE LA FINAL 
DEL ROLAND GARRÓS

8 de juny

tALLER DE POLSERES i 
ARRACADES

13 de juny, a partir de les 18h.

CINEMA AL CASAL
15 de juny, a partir de les 18h.

tALLER DE POLSERES i 
ARRACADES 

20 i 27 de juny, a partir de les 18h.

CINEMA AL CASAL 

29 de juny, a partir de les 18h.

Totes les activitats són gratuïtes

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)

Telèfon Casal: 663 980 688
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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
Continúen els bons resultats

El dissabte dia 24 de maig, la 
gimnasta Paula Rubí Gelabert 
va competir en el campionat 
Benajmí de Balears, per aparells, 
C i D, celebrat al Prínceps 
d’Espanya, quedant 1r en Terra, 
2na en Paral·leles i 3ra en Barra. 
Hi prengueren part 21 nines.

 En categoria Júnior A, na 
Margalida Bestard Salom 
participà, el diumenge 18 de 
maig, en el Campionat de Balears 
per aparells, també disputat al 
D’entre un total de 8 participants, 
quedava subcampiona de Balears 
en Barra, en Terra i en Paral·leles.
 
 Per la seva part, la gimnasta 
Aida Coll Salom, una vegada 
ha conclòs la temporada de 
competicions en categoria 
escolar, ha passat a participar en 
categoria de federades. 
 El seu debut va ser el passat 
dissabte dia 24, en categoria 
Benjamí D, en el Campionat de 
Balears per Aparells celebrat al 
Prínceps d’Espanya, en el qual hi 
competiren 19 gimnastes.
N’Aida va aconseguir quedar 
campiona de Balears en la 
modalitat de Barra, 4a en 
Paral·leles i 11a en la modalitat 
de Terra.
A les competicions per aparells, 
cada gimnasta pren part en un 
màxim de tres.

Bàsquet
El gran debut de n’Alba

La gran notíca de bàsquet del mes 
és el debut de n’ALBA tORRENS 
amb la Selecció Espanyola 
Absoluta, en un partit amistós 
contra Txèquia, a qui guanyaren. 
Com també guanyaren els dos 
següents partits.
N’Alba ha estat titular en els tres 
enfrontaments, jugant 22, 25 i 27 
minuts en la posició d’aler.
El 9 de juny comença una prova 
de foc per a la jugadora, amb 
l’inici del Preolímpic. Sort!

D’altra banda, en aquest número 
tornam a publicar la fotografia 
de l’equip SéNIOR FEMENí, a 
manera d’anims, ja que, al final, 
no es pogué evitar perdre la 
categoria, després de perdre dos 
dels tres partits del Play Off. L’any 

que ve jugaran a la Segona 
Autonòmica.
 L’equip JúNIOR FEMENí 
també ha seguit la mateixa sort 
i descendirà. Però en canvi, a les 
categories inferiors és on trobam 
les millors classificacions. Així, 
el MINIMASCULí és segon a la 
taula i el MINIFEMENí 4art.
 Els al·lots de L’EQUIP 
SéNIOR D’EMPRESES són 
tercers i sisens els del SéNIOR 
MASCULí D’AUtONÒMICA, 
tancant una bona campanya.

Novetats
· Aquest dissabte 31 de maig, 
Diada de Fi de Temporada al 
pavelló.

· Ja hi ha una candidatura per 
a presidir el club l’any que ve, 
encapçalada per Joan Lladó, com a 
candidat a president; amb Miquel 
Amer, com a vicepresident i amb 
Bel Salom, com a tresorera.

e s p o r t s
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Tennis
Al Campionat d’Espanya 
L’Oréal-RPt tour

El RPT llança una nova modalitat 
de competició per intentar 
fomentar el tennis base amb dues 
modalitats, la de nins fins a 8 anys, 
L’ORÉAL STREETENNIS CUP, 
i la d’adults majors de 16 anys, 
L’ORÉAL ADULTENNIS CUP.
 Per aquest motiu s’han 
seleccionat 100 escoles i clubs de 
tot el territori nacional, entre elles 
el Tennis Club Binissalem. 
Es disputarà primer una fase local 
a cada centre, a continuació 8 
fases regionals i una gran final a 
Madrid.
Per aquest primer any hi haurà 
una participació d’entre 20.000 
i 30.000 jugadors, amb les dues 
modalitats, que competiran en la 
major campanya de difusió del 
tennis base dins la història del 
tennis espanyol, amb un complet 
pla de mitjans, amb cobertura al 
diari esportiu Marca, Tennis a 
Fondo i Sportlife, garantint una 
completa difusió nacional.
 La fase local se celebrarà a 
les instal·lacions del Tennis club 
Binissalem. 
En la modalitat d’Estreetennis hi 
participaran, durant el mes de 
juliol, tots els alumnes del club de 
fins a 8 anys, masculí i femení. I 
dins el mes de juny, en la modalitat 
d’Adultennis hi participaran tos 
els alumnes i participants del 
rànking a partir de 16 anys, també 
masculí i femení.
 Tots els participants obtindran 
un diploma de participació, a 
més de material de L’Oréal Paris, 
empresa patrocinadora amb la 
qual hi col·labora Rafel Nadal.
 Els dos primers de cada 
categoria obtindran material 
esportiu i passaran a la fase 
regional. En cas que quedin 
classificats, el premi serà d’una 
raqueta de tennis i material 
esportiu i passar a la fase nacional 
que se celebrarà a Madrid el 
dissabte 11 d’octubre, coincidint 
amb la fase prèvia del ATP Masters 

Series, on participaran tots els 
classificats de cada una de les 8 
fases regionals.
Tots els participants de la fase 
final aniran a Madrid amb totes 
les despeses pagades, excepte el 
viatge. 
Durant el cap de setmana estaran 
al NH hotel Parque Avenidas, amb 
habitació i pensió completa per al 
participant i un acompanyant. El 
diumenge disposaran d’entrada 
per anar al Masters Series, 
participació a un clínic exclusiu, 
amb Emilio Sánchez Vicario, 
Antonio Martínez (entrenador de 
Ferrero) i Javier Cooppel.  

Escola d’estiu
Per aquests mesos de juny i juliol 
el Tennis Club Binissalem posa 
en marxa l’escola d’estiu els 
capvespres de dilluns a dijous 
(dies a elegir), per a nins i nines 
de a partir de 4 anys i per a adults. 
Més informació al: 617 787 342

CLASSIFICACIÓ DEL RÀNKING

1 JAUME ROSSELLÓ
2 JUAN MACÍAS
3 JOSÉ JIMÉNEZ
4 JAVIER PERELLÓ
5 MARTÍ MARTORELL
6 BIEL CANTALLOPS
7 LLORENÇ BESTARD  
8 DAVID CUENCA
9 TONI PIZÀ
10 MARC ORTIZ
11 TONI CAMON
12 PEP VICENS
13 ANDREU BESTARD
14 ANDREU MOYÀ
15 JUAN CABANILLAS
16 LLORENÇ BESTARD (jr)
17 JOSÉ M. MONTIEL
18 ALEJANDRO TAMAYO
19 XISCO PONS
20 MATEU PLANAS
21 NARCÍS ROSSELLÓ
22 FRANCISCO RAMIS
23 JOSÉ A. HEREDIA
24 PEP PAU RIBAS

e s p o r t s
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Futbol
Ja tenim un campió!

Arribant a la cloenda de l’actual 
temporada 2007/2008, a 
diferència de com s’ha vengut 
fent sempre, en aquest número 
no seran comentats els resultats i  
classificacions de tots els equips. 
A la propera revista es publicarà la 
situació final de cada categoria.

El motiu són les novetats que han 
anat sorgint, aquest darrer mes, en 
el si de l’entitat blava.
 Així, podem començar per la 
més positiva i, al mateix temps, la 
que estava més cantada de totes: la 
consecució del títol de campions 
per part de l’equip filial.
El seu darrer partit, contra el 
colíder, el Bunyola, va ser clau per 
aconseguir aquest objectiu.

En un partit disputat en el 
“Miquel Pons Lladó”, amb un clar 
domini local i en el qual, als 20 
minuts de joc, els binissalemers 
ja portaven una clara avantatge 
per dos gols a zero, materialitzats 
per Juanjo Ortiz i Toni Oliver, 
estava clar que aquell capvespre 
del dissabte 24 de maig s’acabaria 
cantant “l’alirón”.
 Tot i que abans de finalitzar la 
primera part els bunyolins havien 
aconseguit escurçar distàncies en 
el marcador, la segona part tornà a 
ser blava. L’equip visitant no xutà 

a porta i en Pep Lluís rematava el 
partit marcant el definitiu 3 a 1.

 Per tal d’assegurar al màxim 
la victòria, l’onze titular pogué 
comptar amb la presència del 
jugador del primer equip, Oliver.

A manca de dos partits per posar 
fi a l’actual temporada, l’equip de 
Segona Regional ha aconseguit 
el campionat amb un total de 85 
punts, a vuit de diferència del seu 
primer perseguidor. I amb Juanjo 
Ortiz com a màxim anotador, 
amb un total de 19 gols, seguit de 
Muntaner, qui en porta 14. Cal 
destacar que tots dos ja saben que 
és jugar a Tercera Divisió.
 Com a premi a la bona 
campanya, la directiva complirà 
la promesa feta: pagar un viatge a 
Eivissa a tota la plantilla el cap de 
setmana del 4, 5 i 6 de juliol.
Gent propera a l’equip també 
agraeix l’esforç econòmic que 
ha suposat per al president tirar 
endavant aquest projecte.

Plan renove
Aires de renovació corren per 
l’entorn del club.

Així, per a 
la pròxima 
temporada qui 
es farà càrrec del 
primer equip serà 
el binissalemer, 
Bartomeu Pons, 
qui ja ocupàs el 
càrrec fa uns anys.

El nou 
coordinador de 
tots els equips 
serà Jaume Vallès, 
substituint a 
Tomàs Salom, un 
home que ha fet 
un gran treball 
aquesta passada 
temporada i que 
molts no entenen 
la manera amb què ha estat cessat 
del càrrec.
Com tampoc no entén molta gent 
que un home amb una trajectòria 
de més de 20 anys dins el Futbol 
Base, com és en Pep Bibiloni, no 
sigui present dins l’organigrama 
de l’entitat.
Però tornant a la renovació i als 
nous càrrecs, un dels objectius de 
cara als propers anys és que la 
primera plantilla pugui comptar 
amb més jugadors del poble. Una 
vella –i bella– història.

Equip Infantil
Per acabar, donar ànims a 
l’equip Infantil entrenat per 
Rafel Ramis, que, tot i haver 
perdut el seu darrer partit, per 2 
a 1, i en el darrer minut, dins el 
segon classificat, Santa Catalina, 
encara compta amb possibilitats 
d’ascendir a Primera si guanya 
els dos partits –prou assequibles– 
que li resten, tenint en compte 
que pugen els dos primers i 
amb l’avantatge que potser els 
Cataliners no ascendeixin, ja que 
tenen un equip jugant en aquella 
categoria.

J.Pons

Ja	són	de	Primera!

N’Ortiz	Ha	marcat	19	gols.

e s p o r t s
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resposta de l’APiMA 
al senyor Nicolau

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

Benvolgut senyor Nicolau, 

Nosaltres tampoc l’entenem. No 
l’entenem perquè no l’hem vist 
a cap de les múltiples reunions a 
què ha estat convidat a participar 
en aquesta associació, com a 
mínim durant els darrers quatre 
anys, per donar el seu parer i 
–fins i tot–  un cop de mà, que, 
cregui’ns, ens haguès anat molt bé. 

 No va venir senyor Nicolau 
el dia que, en assemblea, es 
va valorar i aprovar la gestió 
d’aquesta Junta Directiva i  va 
aprovar també,  després d’un 
profitós debat sobre els avantatges 
i inconvenients de la proposta 
de l’escola modular, que els seus 
representans votassin a favor de 
la construcció d’aquesta proposta. 
Finalment, la Conselleria no ens 
va donar opció a fer-ho, ja que la 
va descartar  (vegeu l’article de 
l’APIMA Donde dije digo digo diego). 

 El lloc on va esdevenir 
aquest fet va ser el Consell 
Municipal per a l’Escola Nova 
(organisme que vosté no cita en 
cap moment, sabem, però, que 
en té coneixement de la seva 
existència així com de les seves 
competències).

 Va ser la mateixa Conselleria 
la que ens va dir que els criteris 
que havien fet servir per anular 
l’oferiment de l’escola modular 
havien estat els del director del 
centre, que trobava que encara 
hi havia espai suficient pel que 
quedava fins a la inauguració de 
l’escola nova i que no calia gastar 
aquests doblers, que amb un parell 
de barracons més n’hi hauria prou. 

 Aprofitam per recordar-li 
també, que el Consell Municipal 
va demanar al director que fes 
un estudi del que s’hauria de 
mester en el cas que es fes i que 
els presentàs als membres del 

Consell Municipal. El director 
no va presentar mai cap estudi 
sobre aquestes necessitats. I 
una altra cosa que encara ha 
quedat sense explicació, la seva 
dimissió (juntament amb una de 
les professores) com a membre 
del Consell Municipal. Tot plegat 
nosaltres tampoc ho entenem. Hi 
ha tantes coses que no entenem ... 
amb això coincidim.

 A aquesta Associació li és ben 
igual el nom del director/a que 
porta l’escola. Fets i no paraules, 
com diu la nostra tradició. I si els 
fets no afavoreixen els alumnes ho 
direm i farem el possible perquè 
canviïn de sentit. Aquest ha estat 
fins ara el nostre objectiu.

 És veritat que la nostra apima, 
al Consell Escolar que vostè 
anomena, va votar, als inicis de 
tot aquest assumpte, en contra de 
l’escola modular. Era la primera 
votació que es feia al respecte, 
ningú no sabia què significava ni 
a què ens comprometia i la nostra 

associació es temia que suposàs un 
endarreriment en la construcció de 
l’escola nova.
  Però quan deim les veritats, 
senyor Sr. Nicolau, les hem de 
dir totes, altrament la veritat 
es desvirtua i queda com una 
gran contradicció i/o mentida. 
Precisament pel compromís que 
suposava el nostre posicionament 
a favor o en contra de l’escola 
modular vàrem voler convocar 
els nostres socis i, com ja li hem 
dit, vàrem debatre la millor opció 
i vàrem decidir què crèiem que 
era el millor per als nins. Si al 
començament vàrem votar, per 
prudència, no a l’escola modular 
i, després d’informar-nos i en 
assemblea, els pares decidim estar-
hi a favor, aquesta és la postura 
que, com a Junta Directiva, 
defensarem. Quin és el problema?

Bé senyor Nicolau, ens hagués 
agradat molt més conèixer-lo 
en unes altres circumstàncies, 
com se sol dir, però vostè ha triat 
aquestes, què hi farem?

“Va ser la Conselleria 
la que ens va dir que 
els criteris que havien 
fet servir per anular 

l’oferiment de l’escola 
modular havien estat els 
del director del centre, 
que trobava que encara 
hi havia espai suficient”

“Si al començament 
vàrem votar, per 

prudència, no a l’escola 
modular i, després 
d’informar-nos i en 
assemblea, els pares 

decidim estar-hi a favor, 
aquesta és la postura 

que defensarem”

o p i n i ó
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o p i n i ó

Carta oberta a la Junta 
directiva de l’APiMA

Estimada Junta Directiva:

Pensava donar-vos l’enhorabona 
per l’imminent començament de les 
obres de la nova escola, però, pel 

que sembla, ens ha faltat temps per adjudicar-nos 
totes les medalles. Això em recorda un acudit que 
diu: “No corris tant perquè els atrevits es cremen els 
dits”.
 Recordau la reunió que vàrem tenir el dia 7 de 
maig de 2008 ? 
Allà vaig aprofitar per demanar explicacions sobre 
la carta que vaig rebre a ca meva i no vaig aclarir 
res, ja que l’única persona que podia donar-me un 
poc de llum en aquest tema es va aixecar i se’n va 
anar als cinc minuts de començar la reunió (com a 
soci em vaig sentir molt menyspreat).
 La Llei d’Associacions sense ànim de lucre 
(1/2002 de març), a l’apartat dels Drets i deures 
dels socis, diu que tenim dret a sol·licitar i obtenir 
explicacions sobre l’admnistració i gestió de la Junta 
Directiva.
 Us vaig demanar els estatuts i em derivàreu a 
l’Equip directiu del centre. Ells diuen que mai els 
heu fet arribar…
 Us vaig sol·licitar també l’escrit que presentàrem 
al Consell escolar defensant la proposta de dos 
centres independents. Vist que tampoc el m’heu 
facilitat, també el vaig demanar al centre. I el m’han 
proporcionat.
 També he pegat una ullada al registre 
d’associacions. La meva sorpresa és que no els he 
trobat…

Aprofit, idò, per reiterar les meves peticions: 

-Els Estatuts.
-L’escrit original llegit al Consell Escolar.

I afegiria també :

-Llibre de registre de socis.
-Llibre d’actes.
-Llibre d’estat de comptes.

Esperant que la meva sol·licitud pública sigui atesa 
en la major brevetat possible, us envia salutacions:
Pedro Nicolau Salom, Soci de s’APIMA

PD: Agrair-vos també que vigileu les altres cuines 
(ho dic per allò del “gat per llebre”) perquè així jo 
puc vigilar la nostra, ja que “ningú sap dins s’olle 
qu’yha, sino se cuera qui’u remena”.

Pedro	Nicolau
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Tel. 971 511 709

Anselm	Turmeda,	16	B
07350	Binissalem

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

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

www.protecciondatosbaleares.com

Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 

de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.

Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 

sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 

cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 

posis en contacte amb nosaltres.

o p i n i ó

drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició

En el primer article xerràvem del dret d’informació, 
que ens pertoca quan facilitam les nostres dades.

En aquest i altres articles posteriors, parlarem 
d’altres drets quan poguem pensar que terceres 
persones es troben en possessió de les nostres dades.

 La legislació vigent en matèria de protecció de 
dades (Llei Orgànica 15/1999), reconeix una sèrie 
de drets als ciutadans, com són el dret d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les nostres 
dades personals. 

 L’exercici dels mateixos és personalíssim, i ha 
de ser, per tant, exercit directament pels interessats 
davant cada un dels responsables/titulars dels 
fitxers, lo que significa que ens podem dirigir a 
cada una de les empreses o organismes públics, dels 
que sabem o pensam que tenen les nostres dades, 
sol·licitant informació sobre quines tenen i com les 
han obtingudes (dret d’accés), la rectificació de les 
mateixes (dret de rectificació), o la cancel·lació de les 
dades en els seus fitxers (dret de cancel·lació).  
 En aquest cas, ens haurem de dirigir directament 
al responsable del fitxer on es troben aquestes, 
utilitzant qualsevol mitjà que permeti acreditar 
l’enviament i la recollida de la nostra sol·licitud per 
a l’exercici dels nostres drets, aportant una còpia del 
D.N.I. i indicant el fitxer o fitxers a consultar. 

 Si en el plaç d’un mes des de la recepció de la 
sol·licitud de dret d’accés a l’oficina referida, no 
hem estat atesos adequadament, ens podrem dirigir 
a l’Agència, amb còpia de la sol·licitud cursada i de 
la contesta rebuda (si existís), per a que aquesta, a 
la vegada, sigui remesa a l’oficina designada amb 
l’objectiu de fer efectiu l’exercici d’aquest dret.

 Podrem accedir a la informació pretesa si 
es tracta d’informació sobre les nostres dades 
personals, però no si es tracta d’informació de 
tercers.

 Efectivament, el dret d’accés no pot ser exercitat 
en intervals inferiors a 12 mesos, excepte que 
s’acrediti un interès legítim.

·
Vicente F. Núñez 

Consultor de LAMAS & MARTÍNEZ ASOCIADOS



FERRÀ
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971	87	01	57	-	www.fusteriaferra.com

Fusteria & Decoració

Fa
b
ri
ca

ci
ó	

i	d
ec

or
ac

ió
	d

e	
jo

ie
ri
a	

B
lu

e	
M

ar
in

	P
ue

rt
o	

Po
rt

al
s

Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

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

	 MAIG	2008	<	�2	>		ARRÒS	AMB	SALSETA



	 MAIG	2008	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Qui dies passa, anys empeny

“El batle ha de planificar i tenir visió de futur”

El debat polític, 
a Binissalem, 
està proscrit. 
I no perquè es 
prohibeixi sinó 
més aviat perquè 
s’evita, matant-
lo per inanició. 
M’explicaré: Els 

polítics de Binissalem parlam; 
parlam molt. Però parlam d’allò 
que és realment important?
 Sé que tot és important, però 
també sé que no tot és igual 
d’important. I el que ens preocupa 
és que qui ha de tenir la iniciativa 
en aquest sentit, el batle, no ho té 
gens clar.

Quan l’actual batle encara no 
era batle, es comprometé a que, 
quan ell fos batle, cada regidor 
explicaria els seus projectes, les 
seves prioritats, per a aquesta 
legislatura. Ja ha passat un any i 
no han explicat gairebé res... En el 
fons, crec que no ho han explicat 
perquè no tenen molt per explicar. 
A això em referia. Ara saben allò 
que molts altres ja sabíem: Que el 
seu programa electoral era com un 
brindis al sol, irreal. Aquest és el 
seu problema. I el de tots nosaltres, 
clar.

Al començament de legislatura, el 
nou equip de govern municipal 
del PP no va voler (poder, saber...) 
elaborar uns pressuposts per 
a l’any 2007, per sis mesos que 
quedaven... Digueren que, en 
canvi, ja començarien a elaborar 
els del 2008.

Idò ja hem ben començat el 2008 
i arrabassat cinc pàgines d’aquell 
calendari tan bell com car que 
ens regalà, pagant nosaltres, 
l’Ajuntament i encara funcionam 
amb uns pressuposts del 2006 
prorrogats dues vegades.
Ja som a Juny. Val la pena fer uns 
pressuposts per mig any? Millor 

que comencin ja els pressuposts 
pel 2009, no? I amb aquesta la 
matam. 

La responsabilitat d’un batle 
és gran i ha de cobrar en 
consonància. Però per decidir 
penjar cartellets als arbres morts, 
què vols que et digui... El batle ha 
de planificar, administrar i tenir 
visió de futur (encara que no la 
comparteixi). Per això vull un 
batle.
Dit d’una altra manera i usant 
una expressió que ha fet fortuna, 
vull que el batle i el seu equip ens 
mostrin el seu Full de ruta per 
aquests pròxims anys. Perquè està 
clar que el seu programa electoral 
no el podran complir. És el que 
passa si no és realista, ells en són 
els responsables del engany que 
suposà el seu programa.
 Algú creu que començarem el 
2009 amb uns pressuposts amb 
cara i ulls? Ja ho vorem, esper que 
sí, pel bé de tots.

Josep Martí i Sastre
Regidor d’Esquerra-Independents 

de Binissalem

Pep	Martí

“Ja ha passat un any i 
no han explicat res. Crec 

que perquè no tenen 
molt per explicar. Ara 
saben el que molts ja 

sabíem: el seu programa 
era un brindis al sol”

“Vull que el batle i el seu 
equip ens mostrin el seu 
Full de ruta per aquests 
pròxims anys. Perquè 
el seu programa no el 

podran complir”

o p i n i ó
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tot en il·luminació - instal·lacions elèctriques

Aire condicionat - calefacció baix consum

C/General	Weiler,	134	-	INCA
871	910	425	-	653	847	724
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una escoleta municipal 
de 0-3 anys

Bartomeu	Abrines

“Hem de construir 
l’edifici de l’escoleta. 
L’equip de govern va 

anunciar després d’una 
interpel·lació nostra 

que adquiria els terrenys 
per construir-la”

“Després la regidora 
d’Educació es va oblidar 

de tractar el tema en 
la compareixença en 

què explicava les seves 
actuacions”

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

Molta gent sap 
que el PSM 
sempre ha 
defensat el valor 
de l’educació com 
un dels actius 
més importants 
d’un poble. A 
Binissalem n’hem 

donat mostres ben clares: quan 
vam governar, vam apostar perquè 
el municipi disposàs de l’Institut 
d’Educació Secundària, i vam 
treballar fort fins aconseguir que 
la Conselleria va decidir fer-lo 
al nostre municipi, vam crear la 
plaça de tècnic educatiu que amb 
alts i baixos encara fa feina per 
l’educació dels nostres fills i filles, 
vam posar en marxa l’escoleta 0-3 
anys, i vam demanar ja fa vuit 
anys que es compràs un terreny 
per a la nova escola de primària 
(sí, aquesta de què finalment 
sembla que s’iniciaran les obres). 
En aquesta legislatura hem 
proposat que es creï el Consell 
Escolar Municipal.
Però hi ha una qüestió que no hem 
aconseguit. Que l’escoleta de 0-3 
anys tengués edifici propi. Tot 
i que amb caràcter provisional, 
l’escoleta va començar a funcionar 
en un local llogat. I encara va de 
lloguer (17.000 euros anuals costa 
a l’Ajuntament). Però la idea 
del PSM era que es construís un 
edifici de nova planta per donar-hi 
cabuda i, per això, es va encarregar 
un projecte bàsic que deu ser per 
algun calaix de l’Ajuntament. 
Altres grups polítics no ho van 
considerar una prioritat.

Ara hem sabut que la Conselleria 
d’Educació i Cultura pretén 
dur a terme un programa per 
promoure l’educació en aquesta 
franja d’edat. Hem de criticar al 
projecte que suposi que les ajudes 
per unitats creades sembla que 
disminueixen molt. Però s’ha de 
destacar que s’ofereixen ajuts per a 

la creació de noves places.
Ara per tant és l’hora de l’escoleta 
municipal. Ara o mai hem de 
decidir-nos per construir l’edifici 
de l’escoleta. L’equip de govern 
va anunciar després d’una 
interpel·lació nostra que adquiria 
els terrenys per construir la nova 
escoleta (és d’agrair que anunciïn 
les seves actuacions amb la 
humilitat de no dir que un altre 
grup ho ha proposat). Després 
la regidora d’Educació es va 
oblidar de tractar el tema en la 
compareixença en què explicava 
les seves actuacions passades i 
futures.
Ara ha de ser l’hora. Sabem 
que escriure sobre el tema 
ajuda a crear consciència civil 
de la conveniència d’aquest 
equipament. Però el que no sabem 
és si la construcció de l’escoleta 
serà una prioritat per al nou 
equip de govern. Ens agradaria 
saber que sí. Però cal que ja ho 
demostrin, perquè després de 
l’anunci poc més s’ha fet.

Bartomeu Abrines Llabrés
Regidor del PSM-EN

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

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

Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme
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Víctor	Martí

o p i n i ó

“¡San Juan 
encima, y mis 
hijas desnudas!”. 
Aquesta és una 
dita que es pot 
sentir aquests 
dies als carrers 
de Ciutadella 
acompanyada 

dels tocs de flabiol de fons que 
sonen els fillets i les filletes davant 
l’arribada imminent del dia del 
seu patró i que, a més, anuncia 
l’arribada de l’estiu.   
 Una dita que a Binissalem 
ben bé pot representar la nostra 
situació política: fa gaire bé un 
any de legislatura, i encara no es 
visualitza cap dels grans projectes 
que protagonitzaren el programa 
electoral del Partit Popular a 
Binissalem.
 Nosaltres seguim col·laborant 
amb tot allò que podem per mirar 
de millorar la qualitat de vida 
dels binissalemers, un exemple 

pot ser haver col·laborat amb la 
Mostra de cuina feta a Binissalem. 
Com ja sabreu, Unió Mallorquina, 
en anteriors números d’aquesta 
mateixa revista, havia anunciat 
que des del partit teníem ganes 
de celebrar, el mes d’abril, un acte 
basat en la cuina pròpia del nostre 
municipi. 
Des de l’associació d’empresaris 
del poble es posaren en contacte 
amb nosaltres per elaborar alguna 
cosa semblant al nostre projecte.
Després de diverses trobades 
amb aquesta associació, vàrem 
concloure que el que realment 
era important és que es fes 
un acte com aquest, ja fos des 
d’Unió Mallorquina o a través 
de qualsevol associació, tot i que 
consideràvem que no s’hauria 
d’haver fet coincidir la Fira de sa 
pedra amb aquesta mostra, però 
per diverses circumstàncies es 
va optar per la coincidència. 
Ens demanaren ajut per poder 

dur endavant aquest projecte i 
nosaltres, des de les institucions, 
hem fet tot el que hem pogut 
i així, hem aconseguit que 
gràcies a algunes gestions fetes 
els organitzadors hagin pogut 
disposar de taules altes, d’equips 
de música i un descompte, 
d’aproximadament, cinc mil euros 
en el lloguer de l’equipament 
necessari per dur-la endavant, com 
les carpes que permeteren seguir 
amb la mostra tot i la climatologia 
adversa que acompanyà els dos 
dies.

Bústia de suggeriments
Ja per acabar vull anunciar que, 
properament, col·locarem una 
bústia de suggeriments a la nostra 
seu del carrer de Sant Antoni, per 
a tots els que volgueu dipositar 
queixes o suggeriments.
 Alerta amb les assolellades, 
sobretot per als qui tenim poca 
coberta.
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78
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Disponible 
per a la seva 

publicitat

Volem començar 
aquest article, 
amb l’agraïment 
a tots els 
Binissalemers i 
Binissalemeres 
per la companyia 
a la inauguració 
de la nova seu 

dels Socialistes de Binissalem, 
un agraïment que volem fer 
extensible a tots els grups 
polítics que componen el nostre 
Ajuntament, els quals també feren 
acte de presència.
La nova seu dels socialistes de 
Binissalem, ubicada al carrer Pere 
Estruch, núm. 3 té la voluntat 
de que sigui la casa de tots els 
Binissalemers i Binissalemeres, per 
tant és la casa de tothom.
 És important recordar que 
fa un any que el PP governa al 
nostre ajuntament, i que també 
fa un any que no hem avançat en 
res, al contrari, hem anat cap a 
enrere i tot perquè hi ha regidors 
i regidores que no saben el que 
han de fer, i lo que és pitjor, 
no dediquen temps a les seves 
competències, tan sols deleguen 
feines.
 A la compareixença de la 
Regidora d’Educació i Cultura 
davant Plenari, cridà l’atenció 
que no donés resposta a cap de 
les preguntes que el nostre grup 
municipal li va demanar, ni tan 
sols va poder donar els noms 
de les persones que componen 
la Comissió d’escoleta que, 
després d’un any de govern, 
encara no s’ha reunit cap vegada. 

Creiem que l’educació és una 
qüestió prioritària per a tots els 
Binissalemers i Binissalemeres, i 
davant tanta passivitat el nostre 
grup no es pot quedar ni es 
quedarà de braços creuats.
 El grup socialista va donar 
un marge de confiança a  la 
Regidora de Serveis Socials, i així 
ho va demostrar quan va votar 
a favor  per la seva dedicació 
exclusiva, és a dir, va donar suport 
per a l’assignació d’un sou a la 
regidora perquè dediqués tota 
la seva jornada a dur a terme 
les tasques úniques de la seva 
competència, ja que entenem que 
és necessari donar tot el suport 
a un col·lectiu de persones que 
necessiten sentir-se protegides i 
així poder aconseguir una millora 
i una qualitat dels serveis socials 
per a Binissalem. Però la cosa no 
fou així: “s’ha reduït el personal 
destinat a l’àrea de serveis socials”, 
no vèiem cap voluntat de fer res 
nou, encara esperam les  millores 
del centre de dia, que no arriben.
 I què dir-vos dels temes 
d’urbanisme, retard rera retard, 
ens diuen que s’han acabat  les 
obres de la plaça i de la rotonda 
del carrer Conquistador (per cert, 
no s’assemblen en res al projecte 
inicial).
En definitiva, en un any de 

govern tan sols s’ha anat acabant 
tot el que varen trobar enllestit, 
“novetats i nous projectes cap ni 
un”.  No saben res del projecte 
del carrer Pontarró, ni del de la 
plaça del Rasquell..., no basta la 
col·locació de papereres, cal fer 
una plaça, que tan necessària és 
per a Binissalem, i que prometeren 
a la passada campanya electoral 
l’equip de govern actual.
 No es pot fer ús del 
victimisme en cada moment, no 
es pot entendre que no es tenguin 
doblers per fer cap millora dels 
serveis ni per cap nova inversió, 
però si que es posin mòbils a cada 
regidor i regidora a més dels sous.
Aquesta situació és preocupant. 
El passat mes de novembre es 
va demanar una pòlissa per una 
quantitat de 1,3 milions d’euros, 
tenim o no tenim doblers?
 Des del nostre grup no esperam 
que ho facin millor ni pitjor que 
nosaltres, tan sols demanam 
que es posin les piles i comencin 
a fer feina, queden tres anys 
per complir totes les promeses 
electorals, el temps passa i els 
Binissalemers i Binissalemeres 
“volem fets”,  que és el que ens 
mereixem.

Xavier Navarro
Secretari d’Organització, 

PSOE de Binissalem

Xavier	Navarro

un any, i res de res
“No es pot fer ús del victimisme”

o p i n i ó
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ens preparam per a l’estiu
“Ja es programa Sant Jaume i la nit de l’esport”

Jeroni	Salom

Benvolgudes 
lectores i lectors,

Ja estam al mes de 
juny, les escoles 
acaben el curs, 
les temperatures 
pugen i 
suggereixen el 

canvi de vestimenta, molts ja 
pensen en les vacances… 
Però encara resten tasques per fer 
a l’Ajuntament, ja que l’activitat és 
incessant i el dia a dia ens ocupa 
tot el temps.
 
Parlem un poc del dia a dia.

· Ha passat la cinquena edició de 
la Fira de sa Pedra i hem pogut 
gaudir-la en la mesura que la 
meteorologia adversa ens ha 
permès assistir als actes. 
Una altra vegada vull adreçar 
una felicitació als professionals 
de la pedra i als artesans que 
han mostrat la seva feina als 
visitants; no cal dir res de l’exitosa 
primera edició de la mostra de 
cuina local, tot un encert aquesta 
iniciativa on hi han participat la 
major part de restaurants i altres 
empreses del poble; la presentació 
de l’Agrupació Local de 
Protecció Civil (a partir d’ara vos 
familiaritzareu amb els seu color 
taronja); és d’agrair la bona tasca 
de l’Associació de Fires i Festes i 
de l’Associació d’Empresaris, l’any 
que ve tendrem més bon temps. 

· A l’Ajuntament ja hem posat 
en marxa noves edicions de les 
activitats d’estiu i el campus-
esport per als més joves, i ja 
s’han enllestit les nits culturals 
estiuenques que tan bona 
acceptació tenen. També ja es 
programen les festes de Sant 
Jaume, la nit de l’esport, el 
campament municipal, les 
excursions d’estiu, etc. No 
aturam!!

· L’activitat política segueix 
desplegant-se per a tots els grups 
polítics; cadascú defensa les 
seves idees i són ben arribades 
sempre les iniciatives que són 

positives per al poble; el nostre 
compromís sempre ha estat el 
d’acceptar les aportacions de tots 
els grups que vagin en aquest 
sentit. Vull adreçar una sincera 
felicitació a l’Agrupació Socialista 
de Binissalem, que ha inaugurat 
la seva nova seu local al carrer de 
Pere Estruch.

· Per altra part, informar-
vos que hem demanat una 
subvenció al Govern Balear 
per a la rehabilitació del carrer 
Conquistador; també hem 
demanat ajuda per a convertir les 
llacunes de can Figuera en parc 
d’avifauna, i tornarem a presentar 
el projecte del depòsit d’aigua 
potable per a ca n’Arabí, després 
que, de forma incomprensible, el 
Consell Insular ens hagi denegat 
l’ajuda. De fet, ja són uns quants 
els projectes que ens han denegat, 
tant el Govern com el Consell; 
esper que tenguin més en compte 
el poble de Binissalem en el 
repartiment de fons públics. Ho 
necessitam, de veres.

· La nova escola de Primària 
i la reforma dels edificis de 
l’Ajuntament i cats Agustins 
(vivenda tutel·lada), ja estan en 
fase d’adjudicació a les empreses 
que els construiran; esperam que 
no hi hagi retards injustificats. 
Retards com el d’asfaltat de la 
rotonda del camí de s’Aigua, del 
qual vull demanar disculpes, però 
ha estat motivat per causes no 
imputables a l’Ajuntament.

· S’ha reformat el Pou de sa Creu 
i els voluntaris de Protecció Civil 
han rehabilitat l’antic escorxador 
municipal per a convertir-lo en 
la seva seu. Ja s’ha acabat l’obra 
de l’antiga escola de ses Nines, 
seu del Tall de Vermadors i de 
la Denominació d’Origen Vi de 
Binissalem. 

Juntament amb GADMA 
seguiran realitzant-se actuacions 
de recuperació d’elements 
patrimonials del poble, i 
s’ha contractat a una becària 
mediambiental per a tasques 
d’investigació de patrimoni 
natural. Es taparan els clots dels 
carrers de nou i es col·locaran més 
papereres als carrers.
 Com podeu veure, la 
“màquinària” municipal no atura 
de treballar, amb més o manco 
encert, però estau segurs que 
farem feina des de l’Ajuntament 
en resoldre els problemes petits 
i grans que tots tenim. Una 
abraçada.

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem

“Tornarem a presentar 
el projecte del depòsit 
d’aigua potable per a 

ca n’Arabí”
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“Ja són uns quants els 
projectes que ens han 

denegat, tant el Govern 
com el Consell”

“S’ha contractat a una 
becària mediambiental 

per a tasques 
d’investigació de 

patrimoni natural”

o p i n i ó
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II CONCURS DE CANtAUtORS
El dissabte dia 12 de juliol se celebrarà, en el Casal de 
Cultura Can Gelabert, la segona edició del concurs de 
cantautors, en el qual els participants (de fins a 35 anys), 
han d’interpretar una cançó pròpia a guitarra –acústica 
o espanyola–, optant als premis de 500, 300, 200 i 100 
euros. Inscripcions al 687 623 957 de l’1 al 30 de juny.
 L’acte està organitzat per l’associació “Arròs 
amb Salseta” i l’Escola de Música, i compta amb la 
col·laboració del Govern, del Consell, Musicasa, La 
Caixa, Impres, Viatges Massanella, Estudi Joan Rosselló 
i Ajuntament de Binissalem.

CAMPIONS DEL MALLORCA PRIX 2008 !!

Després de tres anys arribant a la final, el dissabte dia 
10 de maig, l’equip de joves representant de Binissalem 
aconseguia quedar campió en el conegut concurs juvenil 
“Mallorca Prix”, que organitza el Consell de Mallorca.

La gran final es disputà en el poble d’Artà.

El premi: un viatge conjunt per a tots els integrants.

NOCES D’ARGENt !!
 
El dissabte dia 24 de maig, en Pep Sabater Juan i na 
Catalina Pons Ribas reuniren als seus familiars més 
pròxims en un dinar, organitzat en el restaurant Ca 
n’Arabí, per celebrar els seus vint-i-cinc anys de casats. 

Diuen que va ser una celebració un poc passada per 
aigua, al contrari del dia en què se casaren, que va fer 
un bon sol.

tASt DE VI MALLORQUí-ALEMANy
El restaurant Ca s’Hereu va celebrar, el dimecres 21 de 
maig, un tast –especial– de vi mallorquí-alemany.
Es tracta del vi “Armero-Wilhelm”, elaborat amb un 
50% de vi de Felanitx i un 50% de vi Alemany.
Luis Armero, vinater felanitxer, envia una determinada 
quantitat del seu vi al celler del vinater alemany, 
Christophe Wilhelm Hammel, on són mesclats i és 
obtingut aquest curiós producte final. 
En el tast es degustaren el negre “Armero Wilhelm” i el 
blanc “Armero Hammel”.
L’empresa distribuidora a Mallorca és Bodegas Túnel.

o c i



El personatge misteriós 
del passat número 

era en ...

Vicenç Negre

El seu nom comença per M

Té menys de 29 anys

És morena

Menuts

Té una germana major

salut: Patiràs un petit desequilibri 
emocional, en sortiràs bé.
amor: Tens dues persones per a 
triar, però pensa-t’ho bé.
petit consell: No siguis tan confiat. 
Primer pensa i després actúa.

 
salut: Vigila una mica el colesterol 
perquè el tens massa alt.
amor: Potser que trobis la mitja 
taronja passada la primavera.
petit consell: No vulguis menjar-te 
el món de cop. Ves a poc a poc.

salut: Seria bo posar-te una mica 
en forma. Comença fent footing.
amor: No veim res estable. No 
t’obsessionis, ja vendrà. 
petit consell: No cerquis allà on no 
n’hi ha perquè res hi trobaràs.

salut: Sortiràs prest d’aquesta 
alergia que pateixes.
amor: En trobaràs a principi 
d’aquest estiu, però no el definitiu.
petit consell: No vulguis recuperar 
el passat perquè aquest no tornarà.

salut: De moment no veim res 
dolent, ni tant sols mal de cap.
amor: Com sempre conqueriràs 
per la teva falsa melena.
petit consell: Conserva com un 
tresor el que tens i mai ho perdràs.

salut: L’angoixa et menja la vida. 
Practica ioga i et trobaràs millor.
amor: Si no atures tu les 
discussions rompràs la relació.
petit consell: No facis mai de 
valent perquè et pot perjudicar.

salut: No prenguis medicament 
sense parlar amb el metge.
amor: Si estàs lliure viuràs una 
aventura sentimental.
petit consell: No cerquis l’equilibri 
dels altres, preocupa’t del teu.

salut: Pren més vitamines i redueix 
les calories de la teva dieta.
amor: Obre el teu cor a l’amor 
perquè tu en tens la clau.
petit consell: No facis els comptes 
dels altres i ocupa’t dels teus.

salut: No deixis que el nirvis et 
dominin i pensa en positiu.
amor: Alerta amb les aventures 
sexuals. Pots perjudicar la parella.
petit consell: No pitgis tant 
l’accelerador; et jugues la vida.

salut: Deixa circular la sang 
eliminant la sal de les menjades.
amor: Ja comença a ser hora de 
cercar una bona persona.
petit consell: Tens molts bones 
amistats, per què no les aprofites?

salut: Enguany no te fiquis a la 
mar, els grumers et poden picar.
amor: Res és per a sempre i l’amor 
no n’és una excepció.
petit consell: Tothom té dues cares. 
Procura emprar-ne la bona.
 

 
salut: Fa estona que tens mal de 
panxa. Tranquil que és un còlic.
amor: Veim que la relació que tens 
va vent en popa.
petit consell: Col·labora amb el 
medi ambient i deixa el cotxe a casa.

o c i
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Ratjoles de LepeConten	que	a	Lepe	hi	ha	una	empresa,	anomenada	Venus,	que	es	

dedica	a	la	fabricació	de	ratjoles.	
Un	dels	seus	propietaris,	de	nom	Marciano,	fa	cosa	d’uns	mesos	

tengué	problemes	amb	la	terra	que	s’utilitza	per	a	fabricar	les	ratjoles.
Per	tal	de	solucionar-ho,	el	propietari	telefonà	a	l’empresa	que	li	

proporcionava	la	terra	i	digué:–	Hola,	som	en	Marciano,	de	Venus.	Tenc	problemes	amb	la	Terra.		

	
En	Marciano	encara	ara	no	s’explica	perquè	li	penjaren	el	telèfon.	

Bolis i astronautes

Diuen	que	quan	la	NASA	inicià	el	llançament	d’astronautes	a	l’espai,	

descobrí	que	els	bolis	no	funcionarien	amb	gravetat	zero.	

	 Per	a	solucionar	el	problema,	els	científics	contractaren	a	unes	vint-i-

cinc	empreses	de	diferents	gremis	(investigadors,	assessors...).	

Tardaren	una	dècada	i	12	milions	de	dòlars	per	fabricar	un	boli	que		

escrivís	amb	gravetat	zero;	cap	a	dalt	i	cap	a	baix;	davall	l’aigua;	sobre	

qualsevol	superfície,	inclòs	el	vidre,	i	a	temperatures	des	de	zero	fins	a	

més	de	300	graus.		

	
...	Diuen	que	els	russos	utilitzaren	un	llapiç.	

d0is amb salsetasecció d’acudits, dites i estranyes conclusions... (sempre i quan arribeu a aquesta pàgina)

Dites de Groucho Marx:

“Els homes no diríem tantes mentides... 
si les dones no fessin tantes preguntes”





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

És en aquesta època de l’any, amb 
l’arribada del bon temps, dels dies de 
sol i de la roba d’estiu, quan tothom 
està més interessat en mostrar la 
seva millor imatge.
 Tant a la Primavera com durant 
els mesos de juny, juliol i agost, qui 
més qui manco vol gaudir d’un bon 
aspecte. 
 En el que pareix convertir-se en 
una espècie “d’exàmen corporal”, 
ningú sembla estar dispost a 
defraudar. I això, en part, ha acabat 
sient així degut al “patró” que s’ha 
anat marcant des de segons quins 
status.

Dins aquesta línia també hi ve bé 
a recordar ara un dels requisits 
més recomanats en una gran 
majoria d’ofertes de treball: la bona 
presència.
 En el tema del bon aspecte, està 
clar també que la tele hi ha aportat 
tota la seva influència. Però en el fons, 
tothom qui vulgui té dret a millorar, 
bé sigui físicament, estèticament o 
espiritualment.

A la nostra petita vila, el tema no 
passa, ni molt manco, desapercebut. 
I així queda ben palès en els dos 
centres d’estètica: “María del 

Carmen i Verónica” i “Maria Morales, 
centre d’estètica i massatges”, on de 
cada pic són més les persones que hi 
acudeixen.
 Tot i que una gran majoria de 
clients són dones, és evident que 
la clientela masculina ha anat en 
augment. De fet, en aquesta darrera 
dècada s’ha convertit en habitual 
el tractament de depilació per part 
dels homes, quan en realitat, abans, 
era (mig)impensable que es donàs 
aquest canvi d’hàbits.

 Històricament, la dona sempre 
ha estat més donada a cuidar-
se i a embellir-se que l’home. La 
presumpció era femenina. Però els 
temps canvien, i les modes i costums 
també. Idò!

A les següents pàgines es comenten 
alguns dels nombrosos tractaments 
que es duen a terme en els dos 
centres, on ara comença la seva 
particular temporada alta.

Cuidar-se
Què ofereixen els nostres centres d’estètica?

· Tractament amb quars roses

Aquest és un tractament que, utilitzant aquest tipus 
de cristalls, cerca la relaxació de la persona, estimulant 
les anomenades endorfines, molècules que actúen a 
l’epidermis i la dermis, i que són conegudes per ser 
autèntiques missatgeres del plaer i benestar. S’ha 
demostrat que la felicitat té el poder d’embellir.
 Les endorfines són capaces d’estimular les cèlules 
que participen activament en la lluita contra els primers 
signes de l’edat. I, per altre lloc, rellancen l’activitat 
dels fibroblastos, les cèlules de la dermis responsables 
de la qualitat de la pell. De fet, el tractament és un 
remei contra les rues, i millora la hidratació de la pell.
 

· Futura Pro: la Bioestimulació

La imatge inferior correspon a un dels tractaments 
més complexos amb què compten al centre d’estètica 
“María del Carmen i Verónica”: Futura Pro, que és el 
nom de l’aparell amb què es du a terme el mateix. 
 Realitzat en sessions de 30 minuts, basa la seva 
acció en la Bioestimulació del cos, treballant els punts 
assenyalats, cuidant i combatent, entre d’altres, 
problemes com l’estrès, les grasses acumulades o la 
cel·lulitis.

· Per a la cara i la pell

A part de tot el que fa referència a la cura i 
millora del cos, els tractaments per a la cara i 
la pell, com es pot llegir al mateix anunci del 
centre (pàgina de l’esquerra), són molts. Com 
també són molts els productes de cosmètica i 
maquillatge que s’hi poden adquirir. 
Un dels tractaments de maquillatge més 
destacats és el conegut com “Eyedesign”.
 L’extensió de pestanyes a través de 
l’aplicació d’una pestanya sintètica sobre la 

natural, amb un producte especialment creat per a 
aquest fi, proporciona uns resultats molt bons.
A més, la nova pestanya, amb una durada de vàries 
setmanes, és resistent a l’aigua, no suposant cap 
problema a l’hora de banyar-se.
A la imtage de la dreta es pot apreciar un exemple 
del tractament descrit.

· María del Carmen i Verónica –mare i filla– ambdues 
esteticistes, són qui estan al capdavant del negoci, obert 
des de fa dos anys, tot i que na María del Carmen porta 25 
anys treballant en aquesta professió. Amb elles també hi 
treballa una al·lota a la tenda de bisuteria i cosmètica.

s a l u t  i  b e l l e s a s a l u t  i  b e l l e s a
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sol i de la roba d’estiu, quan tothom 
està més interessat en mostrar la 
seva millor imatge.
 Tant a la Primavera com durant 
els mesos de juny, juliol i agost, qui 
més qui manco vol gaudir d’un bon 
aspecte. 
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Carmen i Verónica” i “Maria Morales, 
centre d’estètica i massatges”, on de 
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particular temporada alta.

Cuidar-se
Què ofereixen els nostres centres d’estètica?

· Tractament amb quars roses

Aquest és un tractament que, utilitzant aquest tipus 
de cristalls, cerca la relaxació de la persona, estimulant 
les anomenades endorfines, molècules que actúen a 
l’epidermis i la dermis, i que són conegudes per ser 
autèntiques missatgeres del plaer i benestar. S’ha 
demostrat que la felicitat té el poder d’embellir.
 Les endorfines són capaces d’estimular les cèlules 
que participen activament en la lluita contra els primers 
signes de l’edat. I, per altre lloc, rellancen l’activitat 
dels fibroblastos, les cèlules de la dermis responsables 
de la qualitat de la pell. De fet, el tractament és un 
remei contra les rues, i millora la hidratació de la pell.
 

· Futura Pro: la Bioestimulació

La imatge inferior correspon a un dels tractaments 
més complexos amb què compten al centre d’estètica 
“María del Carmen i Verónica”: Futura Pro, que és el 
nom de l’aparell amb què es du a terme el mateix. 
 Realitzat en sessions de 30 minuts, basa la seva 
acció en la Bioestimulació del cos, treballant els punts 
assenyalats, cuidant i combatent, entre d’altres, 
problemes com l’estrès, les grasses acumulades o la 
cel·lulitis.

· Per a la cara i la pell

A part de tot el que fa referència a la cura i 
millora del cos, els tractaments per a la cara i 
la pell, com es pot llegir al mateix anunci del 
centre (pàgina de l’esquerra), són molts. Com 
també són molts els productes de cosmètica i 
maquillatge que s’hi poden adquirir. 
Un dels tractaments de maquillatge més 
destacats és el conegut com “Eyedesign”.
 L’extensió de pestanyes a través de 
l’aplicació d’una pestanya sintètica sobre la 

natural, amb un producte especialment creat per a 
aquest fi, proporciona uns resultats molt bons.
A més, la nova pestanya, amb una durada de vàries 
setmanes, és resistent a l’aigua, no suposant cap 
problema a l’hora de banyar-se.
A la imtage de la dreta es pot apreciar un exemple 
del tractament descrit.

· María del Carmen i Verónica –mare i filla– ambdues 
esteticistes, són qui estan al capdavant del negoci, obert 
des de fa dos anys, tot i que na María del Carmen porta 25 
anys treballant en aquesta professió. Amb elles també hi 
treballa una al·lota a la tenda de bisuteria i cosmètica.
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Centre d’estètica i massatges 
Maria Morales

Amb una gran varietat de serveis 
relacionats amb tot allò que fa referència 
a salut, bellesa i benestar, i comptant 
amb tecnologia i aparatologia de darrera 
generació, el Centre d’Estètica i Massatges, 
Maria Morales, funciona a Binissalem des 
de fa cinc anys, estan ubicat, actualment, 
al número 32 del Camí de s’Aigua.

 Mestre de Reiki, quiromassatgista, 
esteticista i, a la vegada, també impartint 
cursos de massatges per a la casa japonesa 
UTSUkUSy, Maria Morales és una 
professional que no atura mai d’involucrar-
se i formar-se, encara més, en tot el que té 
a veure amb la seva professió.
 De fet, contínuament assisteix a fires i 
events relacionats amb la mateixa.

Com es comentava al principi, el centre 
disposa de tecnologia de darrera 
generació que permet oferir una sèrie 
de tractaments no agressius, capaços de 
tractar els problemes més comuns de la 
pell, com poden ser, per exemple: l’excés 
de grassa, la pell deshidratada, envellida, 
amb tendència a taques, etc.
 Aquests mètodes careixen, 
pràcticament, de contraindicacions i són 
indicats per a tot tipus de pells, inclús per 
a les més sensibles que no toleren altre 
tipus de tractament més agressiu.
Per a més informació: mariamorales.net

A continuació se’n descriuen alguns dels 
que podeu veure a les imatges.

· Tractament amb algues

A la imatge de l’esquerra podeu veure 
un tractament a base d’algues, un dels 
productes més apreciats.
A pesar que no tots coneguem les seves 
nombroses propietats, les algues poden 
afavorir una manera natural d’aprimar-se, 
recuperar la vitalitat de la pell, retardar 
l’envelliment i millorar la salut. 
Donada la gran presència en elles 
d’antioxidants (vitamines i oligoelements), 
neutralitzen l’efecte dels radicals lliures, 
responsables d’accelerar el procés 
d’envelliment en els teixits. 
També redueixen els nivells de sucre, 
colesterol i pressió sanguínea.

· Tractament amb xocolata

Els nous massatges i banys de xocolata 
hidraten la pell i combaten la cel·lulitis. 
També acaben amb la tensió, la manca de 
vitalitat, el cansament i tots els símptomes 
de l’estrès.
 Aquest tractament presenta propietats 
aprimadores, desintoxicants i reafirmants. 
El seu aroma energitza i estimula el bon 
humor, atenuant els efectes de l’estrès. 
Les seves llavors són riques en xantina 
i teobromina, els quals són excel·lents 
oxigenadors dels teixits. 
 En ser ric en polifenoles, redueix la 
inflamació dels vasos sanguinis i millora la 
circulació.

· altres tractaments

Apart d’aquests, el centre compta amb altres 
tractaments com són, per exemple, els diferents 
tipus de massatges. Així:

· Massatge Abhyanga, considerat el primer i més 
antic de tots els massatges.
· Exfoliació Udvartana; a base d’argila, lava volcànica, 
plantes i espècies índies, sal i olis aromàtics.
· Lomi Lomi (Hawai), a ritme de música hawaiana.
· Integral Spice (Mexicà), realitzat amb elements 
extrets de les millors espècies picants.
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Aquesta taula, de Pedres Bellveure, va ser venuda.

El cotxe dels Picapedra, una atracció per als infants.

Bernat Moyà, l’empresari que més vendes aconseguí. 
Com la font de la imatge n’hi foren encomanades dues més.

Escultures.

La caseta de roter, la novetat d’enguany.

V Fira de la Pedra

Tot i la pluja caiguda (intermitent), 
amb una gran assistència de 
públic –unes 8.000 persones 
segons l’organització– se celebrà 
la cinquena edició de la Fira de 
la Pedra i l’Artesania el cap de 
setmana del 24 i 25 de maig.
 L’organització anà a càrrec 
de l’Agrupació de Fires i Festes, 
comptant amb el patrocini de 
l’Ajuntament, el Govern i el 
Consell de Mallorca.

Fins a catorze professionals 
de la pedra mostraren els seus 
productes, dos manco que l’any 
passat.
Les tres pedreres: Pedres 
Bellveure, Jaume Moyà i Jomato; 
cinc marbreries: Oscar Sentis, 
Pedrenyal, Marbres Torrens Pons, 
Pedres i marbres Salom i Toni 
Villalonga; i sis col·locadors de 
pedra: José Ramis, Toni Salas, 
Carlos Sánchez, Tomeu Torrens, 
Andreu Villalonga i José Francisco 
Villalonga.

Als voltants de la plaça s’hi 
ubicaren unes 50 paradetes 
d’artesans i comerciants (algunes 
manco que l’any passat).

 Entre d’altres, dins el programa 
d’actes també hi havia inclosa 
l’actuació teatral de Diabéticas 
Aceleradas, amb l’obra “Castins”; 
el concert de Dj’s, el dissabte 24 
davant el Casal de Joves, i les 
actuacions de la Banda Municipal 
de Música, del Tall de Vermadors i 
de Quart Creixent.
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Tothom volgué entrar a la caseta de roter.

Els marges sempre són objecte d’interès.

Empresaris de la Pedra i membres de l’Agrupació de Fires i Festes.

Turistes fotografiant les escultures.

Una mostra de diferents tipus d’empedrat.

Les eines dels picapedrers.

Uns acabats magnífics.

Els morters i les piques, productes típics de la Fira.
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Pastisseria Ca N’Antònia oferí BRIOIXERIA. Sense Nom oferí RAP AMB SALSA D’AMETLA.

Can Bordoy oferí BACALLÀ A LA CREMA.

Ca n’Arabí oferí FIDEUS AMB CONILL.

Ca s’Hereu oferí LLOM AMB SALSA DE SOBRASSADA.

Can Mateu oferí BACALLÀ AMB SALSA DE TOMÀTIGA.

Es Singló oferí FRIT DE PASTANAGUES.

Àpats oferí SOPES MALLORQUINES.
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Destilerías Bartolomé Cañellas.

Vins Can Novell. Vins Oliver.

Cas Soper.

El Parc de Sa Rectoria s’omplí de comensals els dos dies.

La I edició de la Mostra de Cuina 
Feta a Binissalem no pogué tenir 
millor acollida, ja que, tot i el mal 
temps, els vuit restaurants que 
hi prenien part acabaren, tant el 
dissabte com el diumenge, totes les 
existències.
 En total, es calcula que, 
aproximadament, passaren pel 
recinte del parc de Sa Rectoria unes 
2.000 persones, servint-se prop 
d’unes 6.000 racions.
Apart dels primers plats (que es 

poden llegir en els peus de foto) 
alguns dels restaurants també 
oferiren dolços, com va ser el cas 
de Ca s’Hereu i Sense Nom, que 
també oferiren Púding d’Ametla i 
Pastís de Brossat.

Amb un preu de 5 euros el tiquet 
d’entrada, es pot dir que aquest ha 
estat el primer èxit de l’associació 
d’Empresaris de Binissalem, que 
ho va organitzar, comptant amb el 
patrocini del Govern, del Consell, 

de l’Ajuntament i la col·laboració 
de l’Agrupació de Fires i Festes, 
Bernat Ramon, Di7 i Gràfiques 
Rubines; i també dels comerços: 
Bodegas Antonio Nadal, Cas 
Soper, Destilerías Bartolomé 
Cañellas, Conservas Bernat, Olives 
Rosselló, Vins Can Novell, Vins 
Oliver, Gelats Royne, San Miguel, 
Coca Cola, Codorniu i Colonette, 
que també prengueren part en la 
Mostra amb els seus productes.
I és que allà on hi ha teca...
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Sabates Paco Pol.

Carnisseria Ca Na Gori. Ceràmiques de n’Antònia Pol.

La colla de Dimonis de Binissalem.

La Banda Municipal de Música actuà el dissabte.

La colla de Geganters de Binissalem.

El concert davant el Casal de Joves també passà per aigua.

Obres de na Joana Maria Capó.
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