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Qui balla pel febrer, 
poca feina té per fer”

Febrer
‘09

Carnaval ‘09. Imatges de sa Rua i sa Rueta

Hi haura manifestació per treure les antenes

Buades només vol acollir 65 treballadors



Noces de Joan Llabrés Pol i Maria Abrines Lladó. 9 de febrer de 1959.
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Es fan mobles a mida
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JAUME POL 

“Jimmy”

E d i T o R i A L

Fora barreres d’Alaró a Lluc

Els amics del medi ambient
feren reivindicació:

Llevau d’una finca d’Alaró
barreres per passar la gent.

I són quatre que n’hi ha!
i totes han de ser botades,

n’hi ha que tenen espanyades
s’escala per poder pujar.

Si és públic aquest camí
com és que està tancat?

Grossos l’amo els deu tenir
s’embolic ha provocat.

GAdmA a l’espera està
que es trobi una solució,

que s’obri el camí d’Alaró
per tothom poder passar.

Gent al carrer!
manifestacions. Gent demanant. Gent queixant-se. Gent exigint. 
moviments socials. Gent al carrer.
 Així es podria definir aquest primer trimestre de l’any 2009. Amb 
molta gent al carrer, i amb tot el doble sentit de la frase: a l’atur (al 
carrer) o al carrer per protestar per qualque motiu.

 Ha estat el cas dels treballadors de Buades, que tot apunta a que 
es quedaran sense feina. Ha estat el cas de la colla de dimonis, que 
protestaren per no quedar-se sense Correfocs ni tradicions. I serà el 
cas, el pròxim 28 de març, dels veïnats del carrer Bonaire i voltants i 
d’altres, que protestaran per a què l’Ajuntament tregui les antenes de 
telefonia fora del poble.

 Tot barrejat, és l’herència que ens deixà el passat 2008. També 
acabava en 8 (1968) aquell famós any en què tanta moguda hi hagué.

d’aquestes manifestacions, la més sonada i cruel, la de l’empresa 
d’aixetes. No hi ha manies ni humanitats que valguin a l’hora de 
mirar pel negoci. L’afer Buades ha donat un bon quefer, d’ençà que 
arribà al poble fins que se n’haurà anat. Perquè a part dels vaivens 
obrers, per amunt i per avall, ara comença també una altra batalleta 
amb els solars. Si ja hi hagué moguda amb els carrers que es tancaren, 
ara només falta que n’hi hagi amb els solars que l’empresa demana 
requalificar.
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LA NOSTRA 
poblAció 

gener i febrer

Naixements
Víctor Torrens Luján (10-02-09)
Violeta Bernat Ferreiro (19-02-09)
Vida Vidal moreno (23-02-09)
miquel Àngel Alemany Argüelles 
(23-02-09)
Joan Cladera martí (25-02-09)

Noces
Godfrey ikhine i Eryfili 
Sotiropoulou (12-02-09)
Luis Alberto Sánchez López i
Yolanda Romero Peñato (14-02-09)
Chukwugozie James Okpala i
Ana maría mingolla López 
(19-02-09)

Defuncions
Ana diáñez Reyes (29-01-09)
Catalina Ferragut Amengual 
(01-02-09)
dolores Gil Albalat (06-02-09)
Joana Alorda Reinés (06-02-09)
Santiago domínguez Saavedra 
(12-02-09)
Andreu Pons marcús (15-02-09)
mateu Alorda mascaró (16-02-09)
melsion Salom Vallès (21-02-09)
margalida Vidal Cabot (22-02-09)
Antònia maria Jaume Pascual 
(22-02-09)

dades extretes del Registre 
municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dilluns dia 2 de març 
de 2009.

Successos
L o c A L

26-01-09. Rompen el vidre 
posterior d’un cotxe estacionat al 
carrer Nou. L’autor va emprar un 
pot de vidre per trencar-lo.

28-01-09. Foraden dues rodes a un 
cotxe estacionat al carrer Bonaire.

10-02-09. Roben el motor elèctric 
d’apertura automàtica de les 
barreres d’una finca de la zona del 
camí de Blanquers. L’aparell està 
valorat en uns 200 euros.

13-02-09. Causen retxades, de 
manera intencionada, a la part 
davantera i als laterals d’un vehicle 
estacionat al carrer Guiem martí.

15-02-09. Detenen a un individu, 
de nacionalitat estrangera, 
per conduir sota els efectes de 
l’alcohol. Segons fonts policials, 
l’home circulava amb una 
furgoneta pel carrer Conquistador, 
fent zigazagues i arribant a invadir 
el carril contrari. Quan els agents li 
ordenaren que sortís del vehicle, es 
desplomà a terra. A la prova 
d’alcoholèmia donà 0,82 de positiu. 
Els fets succeïren sobre les 23 hores.

16-02-09. Furt de vàries peces d’un 
ciclomotor estacionat a la zona del 
pavelló municipal. Els lladres se’n 
dugueren el retrovisor, el focus 
davanter i una maneta de fre.

16-02-09. Furt de material divers 
de fontaneria de l’interior d’un 
vehicle estacionat a la zona des 
Pou Salat. Entre d’altres coses, els 
lladres se’n dugueren una capsa 
d’eines, equipament de muntatge, 
un taladre i un GPS.
Però allò més sorprenent va ser 
que al dia següent, entre les 8 i les 
13 hores del matí, la vivenda del 
propietari del vehicle, situada a 
prop de l’esmentada zona, també 
fou objecte d’un nou robatori, 

emportant-se aquesta vegada una 
tele i dos ordenadors portàtils.
Se sospita d’una furgoneta blanca.

17-02-09. Furt d’una bossa de mà 
de l’interior d’un cotxe, dins la qual 
hi havia un mòbil, documentació 
personal i uns 70 euros, mentres la 
propietària estava descarregant els 
productes de la compra.
Els fets es produïren sobre la 
migdiada en el carrer Estació.

19-02-09. Localitzades vàries 
dones de nacionalitat rumana que, 
fent-se passar per persones mudes, 
demanaven doblers i firmes per 
aconseguir la creació d’un centre 
especial per a sordomuds.
Se sap que alguns veïnats del poble 
varen fer donacions de 5 i 10 euros, 
fins que un d’aquests descobrí 
que les impostores xerraven entre 
elles sense cap tipus de problema, 
donant part, tot seguit, a la Policia.
 Els agents també pogueren 
comprovar que de mudes res de 
res, ja que quan es trobaren dins 
les dependències policials xerraven 
com a cotorres, suplicant que les 
deixassin partir.

Localitzat un menor del poble 
com a pressumpte autor d’unes 
pintades al parc de Sa Rectoria.
 després que la Policia parlàs 
amb els pares, s’arribà a un acord 
per a què el jove netejàs el que 
havia embrutat.

Accidents
23-02-09. Un policia local patí un 
accident de motocicleta en el creuer 
Esc. Graduada-Catedràtic Llabrés.
 Segons pareix, quan es 
disposava a girar cap a aquesta 
darrera via, la moto relliscà després 
de passar per sobre d’una tapa de 
clavegueram, caient a terra i patint 
una commoció, un esquinç a les 
cervicals i un dit romput.
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01-03-09. Apareix totalment 
cremada una furgoneta que 
estava estacionada en un solar de 
davant l’estació des tren. després 
d’inspeccionar el vehicle, les 
primeres investigacions apunten a 
que hi ha un 80% de possibilitats 
que el foc s’oiriginàs fortuitament.

01-03-09. Un cotxe que havia 
romàs la nit del dissabte a la 
zona d’aparcaments de la plaça, 
aparegué, el diumenge matí, ple 
de cops en el capó. Sembla que 
hi havien botat a sobre i dins 
l’endinsada practicada, hi pixaren.

El cup de Can Gelabert, 
és ple de brutor i pintades

Hem de respectar el Patrimoni.
Fa anys que ho sentim a dir, i és 
cert que es fan coses a favor i en 
benefici seu. Però si hi ha un lloc 
que hauria d’estar més cuidat, és 
el cup de Can Gelabert.
En primer lloc, perquè es tracta 
del Casal de Cultura del poble.
En segon lloc, perquè no és un 
cup qualsevol, no. Just allà hi 
començà una de les coses que 
més estimam els binissalemers, 
la Festa des Vermar. de fet, hi 
va ser col·locada una pedra 
commemorativa en honor a això.
 Ara, deu fer més de dos anys 
que en una de les seves parets 
hi figura una pintada, un grafiti 
de mal gust que distorsiona, 
totalment, el sentit cultural 
d’aquest indret.
 A més, l’interior del cup 
és ple de brutor, de tot tipus 
de deixalles: papers, cartons, 
plàstics, envasos, pedres, restes 
de juguetes...

I tornen a editar el calendari
Ah, i tot això, tenint en compte 
que l’Ajuntament torna a editar 
el calendari sobre Patrimoni 
i respecte mediambiental al 
nostre poble, amb magnífiques 
fotografies. Això sí, del cup no 
n’hi ha cap d’imatge.

J.Pons

L o c A L
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Ser client d’AXA li Surt A compte

Si ha triat la decoració de la seva casa al seu gust, 
per què deixar l’assegurança a l’atzar?

Passi per la nostra oficina i asseguri la seva llar per 
molts pocs doblers i amb les millors cobertures.

Descomptes De fins al 15%

Exemple: un pis de 90 m2, amb 30.000 € de contingut, 
tan sols per 135 euros anuals. A on?

AgÈnciA D’ASSegUrAnceS bini&SAleM

C/ Guillem Martí Coll, 7 B · Binissalem
Telèfon: 971 511 332 · FAX: 971 886 615

Horari: de les 11 a les 14h i de 16.30 a 20h

A
X

A
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L o c A L

	 	 Quintos	1971
	 	 	 	

	 	 dissabte	dia	21	de	març	de	2009
	 	 Lloc:	Restaurant	Es	Molinot
	 	 concentració,	a	les	13h,	al	bar	s’Hotel
	 	
	 	 Tel.		667	512	031	-	687	623	957

Dinar!Dinar!

Els pressuposts, a punt
Quan ja s’han celebrat tres 
reunions per confeccionar els 
pressuposts de 2009, alguns partits 
de l’oposició s’han mostrat molt 
crítics amb algunes de les partides 
que l’equip de Govern hi pretén 
introduir.
 Així, Víctor martí (Um) i Pep 
martí (Esquerra), han mostrat 
el seu total desacord amb la 
partida de 5.000 euros destinada 
a perruqueria i barberia per a 
les persones majors del poble, 
qualificant-la de frívola i indicant 
al PP que només es recorden que 
hi ha crisi i que l’Ajuntament està 
en una mala situació econòmica, 
quan els interessa, quan els convé.
Per la seva part, el batle, Jeroni 
Salom, diu que les reunions 
han estat positives i agraeix la 
col·laboració de les altres forces 
polítiques, només destacant un 
punt que sí ha duit inconvenients 
a l’hora de dissenyar els nous 
pressuposts: la proposta 
d’Esquerra de voler controlar, 
cada dos mesos, les despeses de 
l’Ajuntament.
Al parer de Salom, cap dels partits 
ha entès com pretén, Esquerra, dur 
endavant aquest tipus de control. 
Sembla inviable, diu.

Debat de l’Estat del Poble
Tot i que encara no hi ha data 
definitiva per al debat de l’Estat 
del Poble, se sap que tendrà 
lloc dins aquest mes de març 
i que els moderadors seran na 
maria Antònia Bibiloni i en Joan 
Escanelles.

Escola Vella, Escola Nova
Així titulava l’APImA del col·legi 
públic Nostra Senyora de Robines 
el seu article d’opinió en un passat 
número a s’Arròs.
 A l’escrit, es feia referència a 
la indecisió dels pares d’inscriure 
els seus fills a la nova escola, 
tot fruit, segons sembla, d’una 
certa desconfiança, i com no, de 
la comoditat que tot pare i mare 
desitja. Ja se sap que els canvis, en 
principi, no agraden a ningú.
 El que està clar, és que s’han 
fet manifestacions, protestes, 
pancartes, ferratines, tocs d’atenció 
a la Conselleria, etc, etc., i ara 
resultarà que tenim l’escola nova 
però no alumnes per a omplir-
la. Curiós! Sobretot tenint en 
compte la massificació –tan, tan 
criticada i amb raó– que està 
patint, des de fa anys, l’escola 
pública de Binissalem, amb aules 
prefabricades per tot arreu.

Fonts municipals informen que, a 
hores d’ara, el nombre d’alumnes 
inscrit al nou centre no és, ni molt 
manco, elevat. I això contrasta amb 
la bona notícia que les obres de 
construcció segueixen els plaços 
establerts, portant tan sols dos dies 
de retard, i tenint en compte que 
aquests darrers mesos ha plogut 
molt, un factor que sempre suposa 
un gran inconvenient a l’hora de 
dur a terme una obra d’aquestes 
característiques.

Les obres de l’escola nova van a bon ritme.

“El	nombre	d’alumnes	
inscrit	al	nou	centre	
no	és	elevat.	i	això	
que	les	obres	de	

construcció	segueixen	
els	plaços	establerts”
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L’afer Buades continua.
El dimarts 10 de febrer, tal i com 
estava previst, els treballadors de 
l’empresa sortiren al carrer per 
manifestar-se en contra del seu 
tancament.
Enmig d’un gran desplegament, 
tant de mitjans comunciació com 
de seguretat policial, unes 250 
persones prengueren part en la 
sortida, que s’iniciava a les portes 
de la mateixa fàbrica, continuant 
pels carrers Conquistador 
i Bonaire i finalitzant a 
l’Ajuntament, on esperaven les 
autoritats locals.
La Sala de Plens va ser escenari 

d’una trobada entre polítics i 
membres del Comité d’Empresa, 
qui demanaren el suport del 
consistori. 
 Tant el batle, Jeroni Salom, 
com el portaveu del PSOE 
local i director General 
d’Administracions Públiques 
del Govern, miquel Nadal 
–representants dels dos partits 
locals que hi foren presents aquell 
matí– no dubtaren en mostrar el 
seu total suport als treballadors, 
deixant clar que, ara mateix, allò 
principal és conservar els llocs 
de feina i que es lluitarà per tal 
d’aconseguir-ho.

dies després, el col·lectiu també 
prengué part en la multitudinària 
manifestació convocada a Palma 
pels diferents Sindicats, celebrada 
el passat 26 de febrer.
 Les reunions i negociacions 
entre Comité, Empresa i 
Conselleries s’han anat succeint al 
llarg d’aquestes darreres setmanes.
 des del Govern, no s’acceptà 
l’Expedient de Regulació 
que afectava a la totalitat de 
la plantilla, de manera que 
l’empresa, dies després, feia saber 
que es quedaria amb una part dels 
treballadors, comprometent-se a 
presentar un Pla de Viabilitat.

L o c A L

Buades
“Els	treballadors	surten	al	carrer	en	protesta	pel	tancament	de	l’empresa”

T A n c A M E n T 	 d E 	 B U A d E S
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L o c A L

Sobre el Pla de Viabilitat
Però el Comité d’Empresa rebutjà 
la primera proposta d’aquest Pla, 
ja que només estava dissenyat per 
al 2009, del qual ja n’hem passat 
un trimestre. 
 En l’opinió de Jaume morales, 
membre del Comité, sembla que 
l’empresa se’n vol riure dels 
treballadors. A més, tan sols tenen 
previst acollir a 65 treballadors.  
 morales afirma que el Pla de 
Viabilitat hauria de ser, com a 
mínim, per a 5 anys, i el nombre 
de treballadors d’entre 85 i 90, els 
necessaris per poder per cobrir 
les seccions de pintura, muntatge 
i miniexpedició, que sí seguiran 
funcionant.
Les seccions que, quasi amb tota 
seguretat, desapareixeran són les 
de fundició, mecanitzat i torns.
 Cal apuntar que la cifra de 172 
obrers que fan feina a l’empresa, 

no correspon únicament als de 
Binissalem, sinó que dins aquesta 
quantitat s’hi inclouen els de les 
delegacions de València, Sevilla, 
madrid i Catalunya, de les quals, 
les tres darreres, possiblement 
tanquin.
 En concret, a Binissalem n’hi 
treballen 158, dels quals 24 són 
binissalemers (de tota la vida).
 d’aquests 158 treballadors, 29 
són persones amb més de 55 anys 
d’edat, i altres 14 tenen complerts 
els 54. I és precisament amb 
aquests, amb qui l’empresa 
fonamenta una part dels 
acomiadaments, a través de les 
prejubilacions.
 Però a part de tots aquests 
empleats, indirectament n’hi 
ha, aproximadament, altres 270 
d’afectats, entre els quals s’hi 
inclouen els vuit d’un taller ubicat 
al poble de Lloret.

Veus de carrer...

Números i estratègies 

Són més de dos els qui creuen 
que això de que ara Buades 
es quedarà amb una part dels 
treballadors, estava més preparat 
que una missa.
O sigui, primer diuen als quatre 
vents que tanquen la fàbrica i 
que els 172 empleats quedaran 
al carrer, per després, al cap 
d’unes setmanes, mostrar els seus 
bons sentiments i fer saber que 
no, que s’ho han pensat millor 
i n’acolliran quasi la meitat. 
Com si no sabessin que el Govern 
posaria emperons a l’Expedient de 
Regulació...
Sembla que era més una estratègia 
que no una solució empresarial.
Primer diuen que estan 
malament, que hi ha crisi, però 
després donen a entendre que 
fan un esforç GRAN i no els 
enviaran a tots a l’atur. Però si de 
números aquests en saben més que 
ses calculadores!
diuen que si se’n van a Xina és, 
entre d’altres motius, perquè allà 
el cost de 20 treballadors equival 
a un d’aquí. Qualsevol competeix 
amb això!
 I precisament del tema Xina 
–on fa un any que ja s’hi produeix 
la majoria del producte– amb 
el que estan més queixosos els 
treballadors és que la fàbrica 
d’allà s’ha muntat amb els doblers 
que s’han generat aquí.
Està clar que l’arribada d’una 
gran empresa sempre és, al 
manco al principi, motiu d’una 
certa satisfacció. Ara bé, quan el 
vent gira cap a un altre costat, 
els directius de la gran majoria 
d’aquestes entitats no tenen 
escrúpols en pegar una portada i 
partir a un altre lloc, sense anar a 
mirar a qui deixen al carrer. 
 I clar, no hi ha cap llei que 
condicioni a aquestes empreses a 
cap tipus de compromís.
 Les PYmE continuen sient el 
gran teixit empresarial d’aquesta 
terra. I per molts d’anys!

J.Pons

T A n c A M E n T 	 d E 	 B U A d E S

El desplegament policial i de mitjans de comunicació va ser massiu.
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L o c A L
T A n c A M E n T 	 d E 	 B U A d E S

La requalificació de solars
Un altre dels temes que hi ha per 
negociar és el de la requalificació 
dels solars de la fàbrica que 
quedin buits.
 Així, des del Comité d’Empresa 
ja s’ha barrejat la possibilitat 
que Buades ‘extorsioni’ a 
l’Ajuntament, amenaçant-lo de 
deixar a tothom al carrer si no 
accedeix a la requalificació.
 Fins i tot, també córrer el 
malpensament que rera aquesta 
possible requalificació ja hi hagi 
al darrera alguna conselleria, 
sobretot després que un polític 
local, amb un alt càrrec al 
Consell, ja posàs sobre la taula 
la possibilitat de poder ubicar-hi 
en aquests solars un Centre de 
Salut més gran o Habitatges de 
Protecció Oficial.
 Per la seva part, Jeroni Salom 
apunta a l’exbatle, Salvador 
Cànoves, primer edil quan Buades 
s’instal·là al poble i ara advocat 

contractat per l’empresa, de qui 
diu que li ha demanat, en alguna 
ocasió, que digui el seu parer, tot i 
que Salom prefereix esperar a que 
l’empresa faci una proposta per 
començar a negociar. I de fet, així 
va ser el passat dimarts dia 3 de 
març, a l’Ajuntament.

directius de l’empresa i 
representants polítics locals, 
mantingueren una reunió en la 
qual Buades demanà al consistori 
la requalitficació dels solars per 
a ús comercial, no per a construir 
vivendes. La negociació és a punt 
de començar...

Jeroni Salom,  Salvador Cànoves i Arturo 
Baldasano (a la dreta), poc abans de 
començar la reunió del dimarts 3 de març.
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Carta dirigida al vicepresident del GRUP 
TEKA, senyor Arturo Baldasano

No pretengui confundir-nos, senyor Baldasano. 
Al darrera de totes aquestes cifres, números o quantitats, 
s’hi amaga una pèssima gestió.
I jo em deman: Això és degut a no haver-ne sabut o tal 
vegada ha estat guiada cap a algun objectiu en concret?
O és que vostès no volen assumir i pretenen desviar 
la responsabilitat d’aquesta mala gestió i ara ho fan 
pagar als treballadors de l’empresa, els únics innocents 
d’aquesta sagnia?
Noltros, els empleats, no hem matat a aquesta empresa, 
només hem lluitat per a què la marca BUADES i després 
TEKA, fossin una part fonamental de la nostra vida. I ara 
ens toca assistir al nostre propi funeral i carregar amb els 
173 taüts. Els únics culpables són vostès.

· No és sèrio, senyor Baldasano, que una empresa del 
GRUP TEKA no realitzi un inventari exhaustiu en 10 
anys, com ens ha passat aquí.
· No és sèrio, senyor Baldasano, que una empresa del 
GRUP TEKA tengui un sistema informàtic (BAAN) i els 
empleats no siguem capaços de saber on són les peces fins 
fa gairebé un any i mig.
· No és sèrio, senyor Baldasano, que una empresa del 
GRUP TEKA tengui la política d’obsolets que hem 
mantengut fins ara.
· No és sèrio, senyor Baldasano, que una empresa del 
GRUP TEKA suporti uns sous astronòmics dels seus 
directius i assessors.
· No és sèrio, senyor Baldasano, que una empresa del 
GRUP TEKA no sigui capaç de treballar en equip, amb 
els perjudicis que això comporta.
· No és sèrio, senyor Baldasano, que una empresa 
del GRUP TEKA realitzi actuacions irresponsables 
enganyant als seus treballadors, com va ser el cas del 
famós túnel.

La intervenció com la que ha fet la cúpula del GRUP 
TEKA aquí, cessant l’antic gerent, Esteva Mas Quetglas, 
no ha estat de manera gratuïta ni per casualitat. Aquí s’hi 
amaguen moltes respostes a les preguntes que feim.
Quin és el motiu d’aquesta successió o cop d’estat?

I noltros li deim, senyor Baldasano, no serà vostè el 
principal responsable d’aquesta situació ja que era el 
màxim responsable de les actuacions de l’antiga gerència?
Per tant, noltros creim, senyor Arturo Baldasano, mem 
si hauria de ser vostè qui se n’anàs per no haver fet bé els 
deures.

Jaume Morales, membre del Comité d’Empresa
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L’opinió de l’anterior gerent de Buades,
Esteva Mas Quetglas

L’anterior gerent de l’empresa, Esteva mas Quetglas, 
qui el novembre passat deixà el càrrec, afirma que 
la solució a la situació que està visquent ara mateix 
Buades, tot i que el poble hi pot ajudar, es troba a 
dins la mateixa fàbrica, al taller. Perquè és d’aquí 
d’on sorgirà el nou projecte i no als despatxos.
 Esteva mas, que ha treballat 36 anys a l’entitat, 
apunta que durant la seva etapa al front de la 
fàbrica, ja s’havien viscut plantejaments semblants a 
l’actual.
 Tot i això, mas creu que una part de l’empresa 
continuarà al poble, recordant que Buades arribà 
a comptar amb uns 400 obrers en els primers anys 
–s’instal·là a Binissalem el 1992– tot i que ara siguin 
molt menys. 
 Al parer de l’exgerent, les empreses són ‘elements 
vius’, que canvien, i que en el cas de Buades, s’haurà 
de saber adaptar als moments actuals.
 En relació a la polèmica sobre la deslocalització 
–un fet que es repeteix continuament en d’altres 
empreses de les Illes– mas opina que part d’aquesta  
deslocalització ja s’havia anat produïnt des de fa 
temps. de fet, durant el 2008, un 70% de la producció 
ja es feia a fora, concretament a Xina, un país que ha 
estat molt rumorejat com a possible destí final de la 
fàbrica.
 mas conclou dient que fa falta veure si el mercat 
respondrà bé a la implantació de la nova marca i 
si, amb la mateixa, és viable fabricar un determinat 
volum de producte que permeti tirar endavant amb 
el negoci, havent-se d’assumir, evidentment, un cert 
risc i fent ús de molta imaginació.
 Sobre Binissalem, l’exgerent creu que hi ha un 
romanent important de producció que sí pot permetre 
mantenir la fàbrica al poble.

Arturo Baldasano i Esteva Mas.

dos apunts econòmics:
    · Buades compte, ara mateix, amb un deute de 44 milions d’euros
    · El sou d’algun dels seus assessors ronda els 280.000 euros anuals

T A n c A M E n T 	 d E 	 B U A d E S
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FoTogRAFiA	dEcoRATivA
REVELAt DE FotoSFruiteria 

Bini Nou
Germanies, 16 local 3 · 871 703 569

Telèfon: 971 51 11 69

Camilo José Cela, 8. Binissalem

Venda exclusiva al taller.

	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos	·	07350	Binissalem	·	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63

InteRnACIonAL
(vol directe des de Palma)

Copenhague 680 euros
Andorra sky 385 euros
Budapest 585 euros
Oporto  450 euros
Viena  585 euros
Florència 665 euros
Nàpols  620 euros
Roma  540 euros
Toscana ital. 699 euros
Berlin  399 euros
Estambul 499 euros
Cerdenya 600 euros
Praga  551 euros
Tirol, Salzburg 
i Baviera 795 euros

nACIonAL
(vol directe des de Palma)

Astúries 379 euros
Sevilla  516 euros
Santiago 440 euros
Sant Sebastià 560 euros
Andalusia 525 euros
Port Aventura 340 euros
madrid i volt. 435 euros
Warner Bros 339 euros
(madrid)

CReueR tRes vespRes 
Visitant Barcelona, Florència i 
mónaco. Sortida 27 de març, 
3 d’abril, 24 d’abril o 1 de maig.
Preu: des de 174 euros

Cap de setmana a MenoRCA
Sortida dia 21 març i tornada 
dia 22 març. 
Inclou: vaixell, hotel, trasllats i 
pensió completa.
Preu: 78 euros

Per a més informació podeu passar per l’Agència. Tenim moltes més ofertes!

Setmana Santa 2009
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Línies de subvencions de la 
Conselleria de Comerç, Indústria i 
Energia, per al comerç i indústries
S’han convocat dues línies d’ajuts 
de la conselleria adreçades 
als comerços i a les petites i 
mitjanes empreses de les Illes, 
que assoleixen la quantitat de 5,9 
milions d’euros: 
- ajudes al sector de comerç i 
serveis, amb una dotació de 2,4 
milions d’euros.
- ajudes per a les petites i mitjanes 
empreses industrials, amb 3,5 
milions d’euros.
 A la convocatòria d’enguany 
s’han introduït una sèrie de 
novetats per millorar i agilitzar 
la tramitació dels expedients, i la 
seva resolució, entre d’altres:
- modificació del procediment 
de concessió, de manera que els 
expedients se tramitaran per 
ordre de registre d’entrada i 
documentació completa. 

1.- La convocatòria de la direcció 
General de Comerç es destina 
a programes que tinguin com a 
objectius:
a) foment del comerç de productes 
autòctons i artesanals de les illes. 
b) modernització del comerç i dels 
serveis i la seva adaptació a criteris 
de competitivitat i qualitat.

tipus d’ajuts i quanties
La convocatòria d’ajuts especifica 
els tipus i les quanties de les 
subvencions per a cadascun dels 
apartats:
A) Foment del comerç de 
productes autòctons i artesanals 
de les Illes.

Adquisició d’immobilitzat per a 
millorar el procés de producció i 
o la venda de comercialització del 
producte autòcton o artesà.
- subvenció del 30% de la inversió 
amb un màxim de 25.000 euros.

- No són subvencionables 
l’immobilitzat immaterial, la 
compra de locals i vehicles.

Assistència en qualitat 
d’expositor, a  fires d’artesania que 
es facin fora de l’illa de residència
- subvenció del 50% del cost amb 
un màxim de 9.000 euros per fira, 
amb un màxim d’assistència de 
quatre fires a l’any.
- Són despeses subvencionables el 
lloguer de l’espai, el muntatge i la 
gestió de l’estand d’exposicions, 
i el transport dels productes. 
També l’edició de material per 
promocionar l’expositor i fer-ne 
publicitat.

B) modernització del comerç i dels 
serveis i la seva adaptació a criteris 
de competitivitat i qualitat.

Objectes de les inversions:
obra civil i instal·lacions 
per reformar i innovar els 
establiments.

Adquisició d’equipament 
(mobiliari, maquinària, equips 
informàtics,) amb l’objectiu 
d’oferir un millor servei al client i 
millorar la gestió de l’establiment.

equipaments específic per al 
transport auxiliar utilitzat per 
l’establiment comercial.

Inversions destinades a la 
instal·lació, el condicionament o 
la reforma dels locals en cas de 
trasllat de l’activitat.

obtenció dels certificats ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 22000, EmAS, 
OHSAS 18001 I ISO 27001.

La quantia de la subvenció per a 
les inversions en actius fixos és de 
fins al 25% de l’import de la 
base imposable que figuri en els 

factures justificatives de la inversió 
admesa, fins un màxim de 20.000 
euros.

2.- La direcció General de 
Promoció Industrial, enguany 
destina 3,5 milions d’euros d’ajuts 
a les petites i mitjanes empreses 
industrials de les Illes.
 En aquesta línia d’ajut, 
les matèries que es podran 
subvencionar han d’estar 
relacionades amb els apartats de:
- qualitat 
- disseny
- promoció comercial
- modernització de l’estructura 
productiva
- trasllats d’empreses a sòl 
qualificat per a ús industrial

Les ajudes per a les petites i 
mitjanes empreses industrials, i la 
d’ajudes al sector de comerç han 
sortit publicades al BOIB dia 3 de 
febrer.

termini de sol·licituds
El termini per presentar 
sol·licituds ja s’ha obert, i 
finalitza dia 3 de maig o fins que 
s’exhaureixi la convocatòria.
Tel. Conselleria de Comerç, 
Indústria i Energia: 971 78 42 68

Subvencions per a petites 
i mitjanes empreses
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VI Fira de la Pedra i 
l’Artesania
L’Agrupació de Fires i Festes 
ja s’ha posat en marxa per 
preparar la nova edició de la Fira 
de la Pedra i l’Artesania, que 
se celebrarà els dies 30 i 31 de 
maig.
després d’una primera reunió 
amb els empresaris que se 
dediquen a la pedra, la pròxima 
serà el dimarts dia 10 de març, 
a les 20h, a Can Gelabert, a la 
qual també hi estan convidats a 
participar-hi tots els empresaris 
que treballin en aquest sector 
encara que no hagin pres part 
cap any a la Fira.



Sembla que només els quedava 
per fer aquesta passa. 
 després d’haver recollit 
prop de 600 firmes i presentar-
les a l’Ajuntament, havent estat 
aprovada, en sessió plenària i per 
unanimitat, una moció per a què 
les antenes de telefonia mòbil 
siguin tretes fora del nucli urbà 
i l’equip de Govern no ho hagi 
fet, els veïnats del carrer Bonaire 
(on hi ha instal·lada la polèmica 
antena), amb el suport de 
GAdmA, no volen deixar passar 
més temps i han decidit recórrer a 
l’acció.
d’aquesta manera, després d’una 
reunió celebrada el dimarts 10 de 
febrer a la seu de l’associació, entre 

membres del col·lectiu, veïnats 
i membres dels partits de 
l’oposició, s’acordà convocar una 
manifestació reivindicativa per 
insistir a l’equip de Govern del PP 
que compleixi amb allò que va ser 
votat i aprovat i que, precisament, 
comptà també amb el seu suport.
 Per la seva part, el portaveu de 
GAdmA, Bernat Fiol, afirma que 
encara és l’hora que l’Ajuntament 
contesti a les al·legacions fetes.
 És possible que als veïnats dels 
carrers Bonaire, Llorenç Villalonga, 
Anselm Turmeda i voltants, s’hi 
sumin també veïnats dels voltants 
dels carrers, Jesús i plaça de 
l’Església, on també hi ha pisos 
amb antenes de telefonia mòbil.

Convocada una manifestació per 
treure les antenes de telefonia 

“L’associació	gAdMA	i	veïnats	del	poble	faran	un	acte	de	protesta,	el	dissabte	
28	de	març,	per	recordar	al	PP	que	compleixi	el	que	va	ser	aprovat	per	ple”

Antena del carrer Bonaire.

Reunió a la seu de GADMA.
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Què hi diu el Partit Popular?
des de les files del PP, un cop han estat distribuïdes 
les pancartes en contra de les antenes de telefonia, 
amb el missatge “les promeses s’han de complir”, 
l’opinió que mantén el batle, Jeroni Salom, és que 
l’actual equip de govern –a favor de treure les 
antenes fora del poble– és el que més ha treballat 
amb aquest tema: s’han fet reunions amb veïnats 
i empreses de telefonia, s’han elaborat informes, 
ara mateix hi ha contractat un enginyer de 
Telecomunicacions que està analitzant el tema i 
el pròxim 13 de març hi ha convocada una nova 
reunió. Amb tot això, Salom afirma que rera aquesta 
campanya s’hi amaga una jugada política, al 
capdavant de la qual hi ha el PSm local.
 Precisament del seu portaveu, Tomeu Abrines, 
Salom afirma que va ser ell qui presentà la moció al 
ple, però no ha estat capaç d’aportar ni proposar cap 
lloc on poder ubicar les antenes.
 Salom posa sobre la taula una pregunta: 
Com és que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia 
del Govern de les Illes Balears, en mans del PSM, no 
denuncia a les companyies de telefònica i posa punt i final 
a la problemàtica, si tant de mal provoquen?
 Salom també recorda que els informes elaborats 
pels tècnics d’aquesta mateixa conselleria demostren 
que les antenes emeten de manera legal.
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Projecte Home i l’Ajuntament de 
Binissalem han organizat, al llarg 
d’aquest mes de febrer, un ampli 
programa d’activitats orientades a 
la prevenció de la drogadicció.
 La presentació del mateix va 
tenir lloc a la roda de premsa 
que se celebrà el divendres 6 de 
febrer en el Casal de Cultura 
Can Gelabert, comptant amb 
l’assistència del batle, Jeroni 
Salom; Antoni Torres, Cap del 
Gabinet de Presidència del Govern 
de les Illes Balears; Tomeu Catalá, 
President de Projecte Home a 
Balears i dels artistes Luis maraver 
i Pep Guerrero, entre d’altres.

Exposició Art per a la vida
La primera proposta del programa 
ha estat l’exposició “Art per a la 
Vida”, organitzada al casal. Una 
iniciativa del Govern Balear en 
la que 59 artistes de reconegut 
prestigi realitzen, expresament 
per a aquesta ocasió, una petita 
serigrafia que ofereixen, 
desinteressadament, a Projecte 
Home. Horacio Sapere, menéndez 

Rojas, Joan Costa, Pep Llambias, 
Rafa Forteza, Joan Bennassar, 
Ramón Canet, Pep Guerrero, són 
alguns d’ells. 
Aquests treballs es poden adquirir 
per un preu simbòlic de 50 euros 
i els fons que s’aconsegueixin 
serviran per a finançar alguns 
dels projectes que s’estan duent a 
terme. La inauguració de la mostra 
va ser el dissabte 7 de febrer, 
restant oberta fins al 22 de març.

tallers per a joves
Com a segona proposta, els 8 
tallers dirigits a estudiants dels 
diferents centres educatius de 
Binissalem, els quals seran 
impartits per Tomàs Femenias 
i Francisca Cañellas, tècnics de 
l’Equip de Prevenció de Projecte 
Jove.

Conferència sobre prevenció
La tercera activitat del programa 
va ser la conferència “Com 
prevenir el consum de drogues 
entre els joves”, que anà a càrrec 
de magdalena morey, directora 

del centre Can Palerm, i de Joan 
Caldentey, terapeuta de Projecte 
Home, i que tengué lloc el dijous 
19 febrer.

Jornada de portes obertes 
I com a darrer acte, la jornada 
de portes obertes celebrada a la 
comunitat terapèutica ubicada a 
Binissalem, el passat 4 de març, on 
s’oferí la possibilitat de conèixer 
les activitats i les persones que 
resideixen en aquest centre. 
Els professionals que hi treballen 
explicaren les diferents teràpies 
que s’hi practiquen.

PrevenCió de drogueS
Projecte	Home	i	Ajuntament	duen	a	terme	un	programa	d’activitats

“Art per a la vida,	una	
iniciativa	del	govern	
en	la	que	59	artistes	
realitzen	una	petita	

serigrafia	que	ofereixen	
a	Projecte	Home”
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Segons un informe de la Junta 
Internacional de Fiscalització 
d’Estupefaents (JIFE), el consum 
de cocaïna entre els joves 
espanyols d’entre 14 i 18 anys 
d’edat s’ha reduït quasi a la meitat 
entre els anys 2004 i 2007, passant 
del 7,2% al 4,1%, la qual cosa 
suposa per primera vegada, des 
del 1994, que se rompi la tendència 
a l’augment en aquest grup d’edat. 
 Se sap que Espanya és una de 
les principals portes d’entrada 
de cocaïna a Europa, cosa que ha 
obligat a doblar esforços per tal 
d’incrementar les incautacions, 
es diu a l’informe. I ha estat, 
precisament, un major control en 
aquest aspecte el que ha duit a una 
reducció del consum de cocaïna 
entre els adolescents.
Però aquesta cifra contrasta amb 
l’augment d’europeus, d’entre 15 i 
64 anys, que han triplicat 
el consum. 
La JIFE calcula que prop d’uns 
250.000 europeus han consumit la 
cocaïna en alguna ocasió durant 
els 12 darrers mesos. 

El major increment s’ha enregistrat 
al Regne Unit, Itàlia, Alemanya i 
França.
 d’altra banda, a l’informe emès 
per la JIFE també s’indica que 
en el consum de cannabis s’han 
reduït els nivells de consum anual 
i mensual, tot i que aquesta droga 
continua sient la més tastada a 
Europa, sobretot entre la població 
juvenil.

Pel que fa al consum d’heroïna, 
s’apunta que se n’ha detectat un 
augment a països com Bulgària, 
Rússia i Sèrbia. També s’informa 
d’un augment en la fabricació 
de drogues de síntesi a Europa 
Central i als països de l’Est, 
mentres que Europa Occidental, 
Bèlgica i Països Baixos segueixen 
sient els principals productors 
europeus d’anfetamines i èxtasi.

el consum de cocaïna entre els 
adolescents europeus es redueix

La	JiFE	diu	que	augmenta	el	consum	de	cannabis

“Europa	occidental,	
Bèlgica	i	Països	Baixos,		

els	principals	productors	
d’anfetamines	i	èxtasi”
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Joan	Josep	Amengual	i	Reus,	14
Binissalem

telf. 971 51 23 97

·	Manicures	/	Pedicures
·	Tractaments	facials
·	Tractaments	corporals
·	Aparatologia	de	darrera	generació
·	Dermoabrasió
·	Fotodepilació
·	Depilació	elèctrica
·	Productes	dermocosmètics
·	Solàrium
·	Maquillatges	de	festa	i	núvia
·	Micropigmentació
·	Xocolateràpia	i	aromateràpia;	etc.

María	del	Carmen	i	Verónica

19
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Barriades
· 

p e r  M i q u e l  À n g e l  B a r r i o s

Per bé o per mal, pots deixar les teves notes a: 

barriades@live.com

A tot el poble 

Sembla mentida que tenint el problema d’aceres que 
tenim –amplada irregular i insuficient, discontinuïtat, 
alçades excessives, manca de rampes en quasi tots els 
trams...– els vianants haguem d’aguantar els equilibris 
dels cotxes que decideixen aparcar amb dues rodes al 
damunt. En la lluita peató-automòbil, és una llàstima 
que guanyin sempre els mateixos.  

Dimonis sense sant

L’originalitat de la colla de dimonis Filoxera de l’Infern 
és digne de menció: Bótes de vi per tambors, casaques 
de vermador tintades de color, calçons de pagès per a no 
perdre la identitat i unes màscares perfectes. Una nota 
d’explosió i llum, tradició i renou alegre al poble. Una 
brillant representació de Binissalem suportada per les 
ganes de la l’agrupació. Enhorabona!

A tot el poble

“Ceci n’est pas une poubelle” que diria René magritte si ves 
la imatge aquesta amb la bona iniciativa de l’Ajuntament, 
tan demandada des de fa anys per altra banda. Proposo 
que el pla de millora que s’ha iniciat s’arrodoneixi amb 
la incorporació al “Què puc fer aquest estiu” d’un curs 
de com deixar d’embrutar el poble amb pràctiques d’ús 
d’aquestes papereres.    

Reciclatge 

I si volem un poble conegut pel seu suport al reciclatge 
i per la seva decidida aposta per l’ús responsable dels 
elements públics, allunyant-se de despeses addicionals 
innecessàries, la reutilització dels bancs que hi havia a 
la Plaça 31 de desembre en són un bon exemple. Si a 
algú li entra l’enyorança, pot seguir fent-ne ús al camp 
de futbol a on han estat muntats.

.
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 Tenda de roba 

 s’Òliba
 

 · Roba i complements nin/nina de 0 a 16 anys

 · puericultura: BBY, saRo, tUc tUc, tommeetippee

Joan Josep Amengual i Reus, 15 · Binissalem
(devora el SYP) · Telèfon: 971 511 709

infoRmàtica · fotocopiaDoRes · consUmiBles

www.sistemasdemallorca.com - info@sistemasdemallorca.com

tel. 636 791 207

Camí de s’Aigua, 101 Local 7 Escala C · 07350 Binissalem
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tractaments corporals:
· LPG
· Tractaments d’algues
· Anticel·lulítics
· Massatges/drenatge limfàtic

tractaments facials:
· Neteja facial
· Tractament d’hidratació
· Tractament antirrues
· Tractaments antiacné

altres tractaments: Manicura, Pedicura, Depilació, 
Fotodepilació amb láser i serveis de dietètica.

C/ Estació, 33 A 1r
07350 Binissalem

Mòbil: 679 425 585
Tel. 971 88 64 86

Addaia
e s t è t i c a
Caterina Pascual

Cerquen gent per ajudar 
a la Parròquia

des de la Parròquia informen 
que es necessiten persones 
per col·laborar en la neteja de 
l’Església.
 Si hi ha gent que disposi 
d’una estona del seu temps 
per ajudar en aquesta tasca 
i també en d’altres com ara 
la decoració de les festes 
nadalenques o d’altres festes 
i activitats, seran ben rebuts, 
independentment de la seva 
edat i religió.
 Aquesta és una manera més 
de col·laborar amb el poble, i 
ja se sap que la Parròquia és de 
tots.
 Totes aquelles persones 
interessades poden telefonar 
al 971 870 431. O bé, acudir a 
l’església els divendres de 15 a 
16 hores.

Nova directiva a la 
Confraria dels Enofles

després de l’Assemblea 
celebrada el dimecres 21 de 
gener, la Confraria dels Enofles 
de la Parra compta amb una 
nova junta directiva (foto).
 Així idò, a partir d’ara els 
càrrecs queden distribuïts de la 
següent manera:
Presidenta: Antònia Busquets
Vicepresident: miquel Villalonga
Tresorer: Federico Ferràs
Secretària: Isabel Perelló
Vocal: Pau Pol
Vocal: Llorenç Vallès
Vocal: Jaume Salom

Cal recordar que aquests dos 
darrers anys havia ocupat la 
presidència Catalina Bibiloni.

L o c A L
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		 	 ·	Pagui	les	seves	feines	a	Instal·lacions,	còmodament,	fins	a	60	mesos.
		 	 ·	El	seu	aire	condicionat	per	599	euros,	instal·lació	inclosa.
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Els Gegants visitaren un  col·legi de Palma
N’Aina i en Jaume foren convidats, el dijous 15 de gener,  pel col·legi El 
Temple de Palma, un centre on hi exerceix de mestre Sor Francisca Coli, 
Superiora de les Trinitàries de Binissalem, que va encomanar a tots els 
escolars d’Educació Primària una recerca d’informació de les diferentes 
colles de gegants de mallorca.
 Els alumnes de 3r varen ser els encarregats de fer la feina sobre els 
gegants de Binissalem i els convidaren a visitar-los, gaudint així d’un 
horabaixa de balls i jocs innoblidables.

Els dimonis es manifestaren
Una vintena de colles de dimonis, entre les quals també hi havia la de  
Binissalem, Sa Fil·loxera de l’Infern, prengueren part en la manifestació 
que el passat dissabte 7 de febrer va tenir lloc pels carrers de Palma.
El motiu: la seva disconformitat amb la nova normativa europea sobre  
pirotècnia que pot posar en perill la festa dels correfocs a les Illes i a altres 
territoris. I és que segons la normativa, el públic no podrà participar 
de manera directe en els correfocs, havent-se de situar a una excessiva 
distància, a més de no permetre’s l’ús de material pirotècnic a joves 
menors de 12 anys. Això, si la nova llei entra en vigor el 2010.

Sardina 200�?
des de feia més de deu anys, ja era costum que el dimarts després del 
Carnaval tengués lloc l’Enterrament de la Sardina. Però enguany, ni 
sardina ni enterrament. Sembla que ningú va voler fer-se càrrec de la 
festa i no se celebrà. Tal vegada, la crisi?

L o c A L

GADMA neteja els torrents

després de la presentació de la 
revista escolar “Els torrents de 
mallorca”, al llarg d’aquest 2009 
la tasca de l’associació ecologista 
GAdmA estarà enfocada, 
precisament a aquests, als 
torrents.   
de fet, el mes de febrer ja es 
dugué a terme la primera neteja, 
al torrent d’Almedrà (Alaró i 
Lloseta).
Les properes sortides que el 
col·lectiu durà a terme són les 
següents:
març: torrent Solleric 
(Consell)
abril: torrent Sant miquel 
(Campanet)
maig: torrent de Vinagrella 
(Llubí)
juny: torrent de Biniali
(Sencelles-Biniali)
juliol: torrent de Coanegra 
(Sta. maria)
agost: torrent de Pina (Algaida)
octubre: torrent de Binicaubell 
(Sta. margalida)
novembre: torrent Gros (Esporles)
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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

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

Protecció Civil   971 88 67 57

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

Casal de Cultura Can Gelabert 971 88 65 31

Biblioteca Pública Municipal 971 87 04 86

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

Associació d’Empresaris  871 70 40 74

Punt Verd Municipal  620 988 036

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

VENDA d’ordenadors PENTIUM, de segona mà. 
Bon estat i bon preu. Tel. 647 076 986

Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme
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L o c A L

Perruqueria Carme

Ella es defineix com una dona 
lluitadora. Casada, mare de dos 
fills i ara també empresària, na 
Carme Urbano fa un any que in-
augurà la perruqueria al número 
20 del carrer Antoni Torrandell.
 després de treure’s el títol 
a l’Acadèmia de Palma “María 
y José”, on hi cursà estudis dos 
anys, i havent obtingut també els 
màsters de tall i colors a la “Casa 
Sebastian” de madrid, aquesta és 
la seva primera experiència al 

capdavant d’un negoci, havent 
treballat com a empleada, durant 
vuit anys, en una altra perruque-
ria del poble.
 del seu negoci en destaca el 
fet que – com a perruqueria Uni-
sex que és– darrerament, hagi 
augmentat el nombre de cliente-
la masculina.
 Per altre lloc, també és im-
portant destacar que, sempre 
que sigui necessari, es desplaça 
per anar a cercar les clientes o 
els clients que pateixin proble-
mes de mobilitat, com pot passar  
amb persones majors, o fins i tot 
realitzar la tasca a domicili.

Del casc antic de Palma

En Xisco Barceló Echeto, de 46 anys d’edat, n’Aina 
Jiménez Borràs, de 41, i els seus dos fills, Jordi i Xesc, 
de 16 i 14, respectivament, fa nou anys que resideixen 
a Binissalem.
En Xisco, analista informàtic de professió, i n’Aina, 
decoradora, ens conten que s’instal·laren al seu 
domicili del carrer Pontarró l’agost de 2001.
després de viure anys a un pis dins el casc antic de 
Palma, sense espais per als al·lots on poguessin anar a 
jugar, decidiren canviar-se a la vida de poble.
 N’Aina conta que, al principi, els nins no se’n 
podien  avenir d’anar tot sols a comprar els biotxos. A 
Palma això era impensable. Però en canvi, a un poble, 
els al·lots poden anar i venir sense cap problema.
 Ara, en Jordi i en Xesc cursen 4art i 2n d’ESO a l’IES 
Binissalem, i diuen estar encantats.
 Ells dos i el seu pare tenen l’afició de córrer en 
bicicleta. de fet, en Xisco és un dels membres del nou 
projecte del Club Esportiu Gomila, i afirma agradar-li 
molt el projecte de la voltadora, una instal·lació bàsica 
per a què els nins puguin iniciar-se en el ciclisme.
 del poble en destaquen la qualitat de vida, la 
tranquilitat, reconeixent que en els primers anys fins 
i tot practicaren un poc l’anomenada vida dormitori, 
una mena d’adjectiu amb què s’ha definit a la nostra 
vila en moltes ocasions.
 Per altre lloc, del seu carrer també diuen estar molt 
contents amb els veïntats i ara, a més, amb les aceres i 
la reforma de les pluvials que l’Ajuntament ha fet.
 Entre les coses per millorar, n’Aina diu que una 
d’elles seria posar un dia més de recollida selectiva 
per al plàstic i envasos.



de Politas, a Binissalem, en conec 
d’altres, però de donya Polita, per 
definició, solament n’hi ha una: 
donya Apol·lònia Ferrer. Tota una 
institució al poble, i més per als que 
varen gaudir del seu mestratge. 
Fa molt de temps que ens 
coneixem, perquè el temps, bo 
o dolent, passa molt de pressa. 
Ambdós hem passat pel greu 
tràngol de la viudetat i s’ha de 
reconèixer que ella ho ha suportat 
amb una dignitat admirable. Té un 
senyoriu innat que administra amb 
el seu caràcter bondadós i proper.
 Nascuda l’any 1930 i viuda de 
Pedro Bibiloni, és mare de tres 
fills: en Llorenç, que és arquitecte; 
na maria, que té “les mans d’or”, 
és l’artista; i n’Anna maria, que 
amb un parell de carreres és la 
subdirectora del museu miró.
 Al proposar-li l’entrevista em 
digué: –vine quan vulguis que 
seràs ben rebut, i així fou. 
El primer que em cridà l’atenció, 
i ella m’ensenyà complaguda, fou 
un betlem fet d’escopinyes, una 
meravella, dins una urna de fusta i 
vidre, i amb escenes de la infantesa 
de Jesús a les cares laterals. –N’he 
fet un per a cada fill, i aquest és el 
darrer, aviat el s’endurà–.
Això demostra la seva vena 
artística, a més de la seva 
especialització en Ciències.

Donya polita, gràcies per voler 
compartir els seus records amb 
nosaltres. podria contar-nos 
com va ser la seva infantesa i 
joventud?
La meva infantesa fou molt feliç. 
Som filla d’una família humil; el 
meu pare era pagès que conrava 
les finques de la família, i la meva 
mare mestresa de casa. Vaig tenir 
una sola germana, molt intel·ligent, 
que era el meu model a imitar. Fins 
als vuit anys vaig viure a Consell, 

un poble per a mi inoblidable.
El que més record d’aquell 
temps és el meu pare, amorós, 
protector, i molt preocupat 
pels nostres estudis. Ell fou 
qui em va interessar per les 
matemàtiques, fent-me veure que 
el  més important per resoldre 
un problema és saber-lo plantejar 
degudament. Cada tarda, quan 
tornàvem d’escola, ell ja ens 
esperava a casa i, després d’un bon 
berenar de pa amb sobrassada, 
s’asseia al nostre costat, es 
preocupava de com ens havia anat 
l’escola i ens ajudava a fer la tasca.
Una anècdota il·lustra l’amor que 
el meu pare sentia per la cultura: 
ell em feu hereva d’una finca de 
terra, amb la recomanació que no 
la vengués mai per invertir en el 
negoci familiar, que solament ho 
fes en cas de necessitar els doblers 
pels estudis dels nostres fills.

I dels seus temps d’estudiant?
Als vuit anys vaig anar a Palma 
per estudiar, visquent a casa d’uns 
senyors, amics de la família. 
Al col·legi de les Trinitàries del 
carrer Concepció vaig cursar els 
set anys, que aleshores durava 
el Batxillerat, del que guard un 
positiu i agradable record. A 
continuació vaig fer magisteri, 
acabant la carrera als denou anys.
 Encara vaig fer la carrera 
“llarga”, tant el Batxiller com el 
magisteri, cosa de la que n’estic 
contenta. Com a curiositat, dir que 
magisteri tenia les assignatures de 
caligrafia i grafologia, cosa que em 
fou de gran profit per interpretar 
el caràcter dels meus alumnes  
estudiant la seva grafia.
 Als denou anys, abans d’acabar 
el curs, em vaig casar amb Pedro 
Bibiloni, de can Curt, i vaig venir 
a viure a Binissalem. El motiu 
era que casant-nos, el seu pare, ja 
seixantí, treia l’altre germà del 

servei militar, segons les lleis 
d’aleshores. L’única condició que 
posà el meu pare a la petició de 
casament fou la prometença de 
que acabaria la carrera. Com així 
ho vaig fer.

I de la seva dilatada i profitosa 
tasca  de mestre?
Tot d’una vaig començar a donar 
classes de repàs i nocturnes. 
més envant, juntament amb 
alguns companys, fundàrem una 
acadèmia a Can Jan, on ara és La 
Caixa. Va durar uns quinze anys.
 Vaig deixar l’ensenyança uns 
anys, ajudant a la meva sogra en la 
botiga que tenia, i de la qual vaig 
aprendre molt.
 després vaig retornar a la meva 
feina i vocació, ara a La Caritat. 
Sor Coloma, que era la directora, 
em féu responsable, en la segona 
etapa, de les assignatures de 
matemàtiques, física i química, 
dibuix i ciències naturals. Vaig 
romandre en el col·legi uns 
devuit anys, i guard un record 
molt agradable de tots els meus 
alumnes. Per problemes de salut 
em vaig jubilar l’any 1992.

La professió de mestre és un ofici 
vocacional, dels que, com abans 
es deia, imprimeix caràcter; però 
del que malauradament avui 
molts en surten cremats. per la 
seva experiència, que és el que ha 
canviat?
Aquest és un tema en el que no 
gos entrar, perquè no l’he viscut. 
Però sí que crec que és per una 
falta general d’autoritat, i estic 
convençuda que aquesta autoritat 
es guanya, més que amb càstigs, 

amb amor. Jo, si era necessari,  
castigava, però com si ho fes a 
un fill meu, i abans d’anar-se’n 
de classe li donava una besada 
i li comanava que ho digués als 
seus pares. També és ver que 
en aquell temps els pares mai 
desautoritzaven a un professor.

Recorda alguna història o 
anècdota, de la seva vida personal 
o professional, que voldria 
contar-nos?
Bé, et parlaré de sentiments. 
Crec que jo tenia una veritable 
vocació per a l’ensenyament, 
estimava molt els meus alumnes, 
i sentia que tots  portaven dins 
ells quelcom meu. Ells sempre em 
respectaren molt i, en una paraula, 
eren molt bons. He fet classe a 
dues generacions i, encara ara, 
quan em troben pel carrer, s’aturen 
a saludar-me. Reconec que en 
aquell temps el mestre era una 
institució.
 Record que el que més em dolia 
era quan havien de passar a Inca. 
Això em posava molt gelosa.
 m’agradaria aprofitar 
l’avinentesa per expressar el meu 
record immens per als meus i 
les meves alumnes, i les seves 
famílies. Encara, als meus setanta-
vuit anys, us oferesc la meva ajuda 
a vosaltres i als vostres fills, i 
sapigueu que podeu comptar amb 
la meva estimació. 

moltes de gràcies donya Polita pel 
temps que, amablement, ens ha 
dedicat. Jo li puc assegurar que els 
seus ex-alumnes la recorden també 
amb molta d’estimació, i agrairan 
aquestes paraules tan sentides.

Mateu Banús

   

e n t r e v i s t aVivències
“donya	Polita,	tota	una	institució	al	poble”

 

e n t r e v i s t a

“Amb	alguns	companys,	
fundàrem	una	acadèmia	
a	can	Jan,	on	és	La	caixa”

Amb el curs de 8è d’EGB 1984-1985



de Politas, a Binissalem, en conec 
d’altres, però de donya Polita, per 
definició, solament n’hi ha una: 
donya Apol·lònia Ferrer. Tota una 
institució al poble, i més per als que 
varen gaudir del seu mestratge. 
Fa molt de temps que ens 
coneixem, perquè el temps, bo 
o dolent, passa molt de pressa. 
Ambdós hem passat pel greu 
tràngol de la viudetat i s’ha de 
reconèixer que ella ho ha suportat 
amb una dignitat admirable. Té un 
senyoriu innat que administra amb 
el seu caràcter bondadós i proper.
 Nascuda l’any 1930 i viuda de 
Pedro Bibiloni, és mare de tres 
fills: en Llorenç, que és arquitecte; 
na maria, que té “les mans d’or”, 
és l’artista; i n’Anna maria, que 
amb un parell de carreres és la 
subdirectora del museu miró.
 Al proposar-li l’entrevista em 
digué: –vine quan vulguis que 
seràs ben rebut, i així fou. 
El primer que em cridà l’atenció, 
i ella m’ensenyà complaguda, fou 
un betlem fet d’escopinyes, una 
meravella, dins una urna de fusta i 
vidre, i amb escenes de la infantesa 
de Jesús a les cares laterals. –N’he 
fet un per a cada fill, i aquest és el 
darrer, aviat el s’endurà–.
Això demostra la seva vena 
artística, a més de la seva 
especialització en Ciències.

Donya polita, gràcies per voler 
compartir els seus records amb 
nosaltres. podria contar-nos 
com va ser la seva infantesa i 
joventud?
La meva infantesa fou molt feliç. 
Som filla d’una família humil; el 
meu pare era pagès que conrava 
les finques de la família, i la meva 
mare mestresa de casa. Vaig tenir 
una sola germana, molt intel·ligent, 
que era el meu model a imitar. Fins 
als vuit anys vaig viure a Consell, 

un poble per a mi inoblidable.
El que més record d’aquell 
temps és el meu pare, amorós, 
protector, i molt preocupat 
pels nostres estudis. Ell fou 
qui em va interessar per les 
matemàtiques, fent-me veure que 
el  més important per resoldre 
un problema és saber-lo plantejar 
degudament. Cada tarda, quan 
tornàvem d’escola, ell ja ens 
esperava a casa i, després d’un bon 
berenar de pa amb sobrassada, 
s’asseia al nostre costat, es 
preocupava de com ens havia anat 
l’escola i ens ajudava a fer la tasca.
Una anècdota il·lustra l’amor que 
el meu pare sentia per la cultura: 
ell em feu hereva d’una finca de 
terra, amb la recomanació que no 
la vengués mai per invertir en el 
negoci familiar, que solament ho 
fes en cas de necessitar els doblers 
pels estudis dels nostres fills.

I dels seus temps d’estudiant?
Als vuit anys vaig anar a Palma 
per estudiar, visquent a casa d’uns 
senyors, amics de la família. 
Al col·legi de les Trinitàries del 
carrer Concepció vaig cursar els 
set anys, que aleshores durava 
el Batxillerat, del que guard un 
positiu i agradable record. A 
continuació vaig fer magisteri, 
acabant la carrera als denou anys.
 Encara vaig fer la carrera 
“llarga”, tant el Batxiller com el 
magisteri, cosa de la que n’estic 
contenta. Com a curiositat, dir que 
magisteri tenia les assignatures de 
caligrafia i grafologia, cosa que em 
fou de gran profit per interpretar 
el caràcter dels meus alumnes  
estudiant la seva grafia.
 Als denou anys, abans d’acabar 
el curs, em vaig casar amb Pedro 
Bibiloni, de can Curt, i vaig venir 
a viure a Binissalem. El motiu 
era que casant-nos, el seu pare, ja 
seixantí, treia l’altre germà del 

servei militar, segons les lleis 
d’aleshores. L’única condició que 
posà el meu pare a la petició de 
casament fou la prometença de 
que acabaria la carrera. Com així 
ho vaig fer.

I de la seva dilatada i profitosa 
tasca  de mestre?
Tot d’una vaig començar a donar 
classes de repàs i nocturnes. 
més envant, juntament amb 
alguns companys, fundàrem una 
acadèmia a Can Jan, on ara és La 
Caixa. Va durar uns quinze anys.
 Vaig deixar l’ensenyança uns 
anys, ajudant a la meva sogra en la 
botiga que tenia, i de la qual vaig 
aprendre molt.
 després vaig retornar a la meva 
feina i vocació, ara a La Caritat. 
Sor Coloma, que era la directora, 
em féu responsable, en la segona 
etapa, de les assignatures de 
matemàtiques, física i química, 
dibuix i ciències naturals. Vaig 
romandre en el col·legi uns 
devuit anys, i guard un record 
molt agradable de tots els meus 
alumnes. Per problemes de salut 
em vaig jubilar l’any 1992.

La professió de mestre és un ofici 
vocacional, dels que, com abans 
es deia, imprimeix caràcter; però 
del que malauradament avui 
molts en surten cremats. per la 
seva experiència, que és el que ha 
canviat?
Aquest és un tema en el que no 
gos entrar, perquè no l’he viscut. 
Però sí que crec que és per una 
falta general d’autoritat, i estic 
convençuda que aquesta autoritat 
es guanya, més que amb càstigs, 

amb amor. Jo, si era necessari,  
castigava, però com si ho fes a 
un fill meu, i abans d’anar-se’n 
de classe li donava una besada 
i li comanava que ho digués als 
seus pares. També és ver que 
en aquell temps els pares mai 
desautoritzaven a un professor.

Recorda alguna història o 
anècdota, de la seva vida personal 
o professional, que voldria 
contar-nos?
Bé, et parlaré de sentiments. 
Crec que jo tenia una veritable 
vocació per a l’ensenyament, 
estimava molt els meus alumnes, 
i sentia que tots  portaven dins 
ells quelcom meu. Ells sempre em 
respectaren molt i, en una paraula, 
eren molt bons. He fet classe a 
dues generacions i, encara ara, 
quan em troben pel carrer, s’aturen 
a saludar-me. Reconec que en 
aquell temps el mestre era una 
institució.
 Record que el que més em dolia 
era quan havien de passar a Inca. 
Això em posava molt gelosa.
 m’agradaria aprofitar 
l’avinentesa per expressar el meu 
record immens per als meus i 
les meves alumnes, i les seves 
famílies. Encara, als meus setanta-
vuit anys, us oferesc la meva ajuda 
a vosaltres i als vostres fills, i 
sapigueu que podeu comptar amb 
la meva estimació. 

moltes de gràcies donya Polita pel 
temps que, amablement, ens ha 
dedicat. Jo li puc assegurar que els 
seus ex-alumnes la recorden també 
amb molta d’estimació, i agrairan 
aquestes paraules tan sentides.

Mateu Banús

   

e n t r e v i s t aVivències
“donya	Polita,	tota	una	institució	al	poble”

 

e n t r e v i s t a

“Amb	alguns	companys,	
fundàrem	una	acadèmia	
a	can	Jan,	on	és	La	caixa”

Amb el curs de 8è d’EGB 1984-1985
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Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim menús
i també menJar 
per a endur-se

· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta
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Llagosta de Sant valentí

Blanc de Blancs 2008

Do: Binissalem-
mallorca

tipus de vi: Jove.

varietats: 70% 
de moll, 8% de 
Parellada, 4% de 
macabeo, 11% de 
moscatell i 5% de 
Chardonnay.

elaboració:
Premsat suau 
amb premses 
neumàtiques 
i posterior 
desfangat estàtic 
durant 48 hores. 
La fermentació 
es realitza durant 
20 o 25 dies a 
una temperatura 
controlada d’entre 
13 i 15º C. Primers 
trasbalsos cada 7 
dies; després cada 
14, amb la finalitat 

de retirar les lies gruixades, i amb moviments periòdics 
de les lies fines. Clarificació, estabilizació tartàrica a -4, 
5º C. Embotellat a finals de gener de 2009.

Fase visual: Color groc verdós palla, brillant i glicèric. 

Fase olfactiva: Gran intensitat. destaquen els aromes 
d’anís i fonoll amb fons floral de roses, ametlla i 
moscatell.

Fase gustativa: Justa acidesa, aromes florals i cítrics en 
el retrogust, amb un final lleugerament amarg. Llarg i 
persistent.

temperatura de servei: 8º - 10º C.

Ingredients
1 llagosta de 1 i ½ quilos, 2 cullarades de mantega,
200 grams de cacau en pols, 2 tasses de brou, 
½ cullaradeta d’estragó, ½ cullaradeta d’alfàbega
3 cullarades de ceba picada, 1 copa de xerès, 
1 cullarada de julivert picat, 1 cullaradeta de canyella,
sal i pebre bo

Preparació
1. Escaldau la llagosta dins aigua en sal bullint. 
2. Retirau-la i deixau-la refredar. 
3. Llevau-li la closca (pell) i tallau la carn en tires 
mitjanes, retirant també la popa de les cames i el cap.
4. Posau dins una cacerola la mantega, el julivert, la 
ceba, l’alfàbega i l’estragó, tots finament picats. 
5. Fregiu-los fins que agafin un coloret daurat i 
després afegiu-hi el cacau, la canyella i el xerès, amb 
sal i pebre bo.
6. mesclau-ho bé i, sense deixar de remanar-ho, 
afegiu-hi el brou i cuinau-ho durant 10 minuts. 
7. Posau-hi la carn de llagosta i cuinau-ho durant 5 
minuts més. 
Serviu-ho amb trocets de fruita i amb un bon 
xampany extra brut.

c U i n A
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o F E R T E S

 

es LLogA 1r pIs, gran, situat a la zona cèntrica 
del poble, mig amoblat. Preu a convenir. 630 984 061

es CeRCA CoMpRADoR per una rentadora. marca 
Zanussi. model: estalvi energètic. Antiguitat: 10 
mesos. Estat: impecable. Preu a convenir. 659 130 458

HoMe DeL poBLe s’oFeReIx per a transports i 
mudances (sofàs, llits i tot tipus de mobles). 
demanar per en manuel. Tel. 655 632 486

venC seAt Leon TdI 140 cv, SPORT UP, color 
negre, en perfecte estat. Només 3 anys. motiu: canvi 
de cotxe. Preu: 11.900€ negociables. 677 026 252

AL·LotA DeL poBLe s’oFeReIx per cuidar nins, 
persones majors, neteja o qualsevol tasca. 655 345 815

es ven LLIt De MAtRIMonI tot de fusta; nou; 
178 d’ample x 215 cms llarg; matalàs de làtex 
(160x200 cms). Preu: 200 euros. Tel. 661 841 233

venC LLIt i ‘RopeRo’ AntICs. Llit alt amb gran 
capçal i ‘ropero’ amb dues portes i dos calaixos. Puc 
passar fotos per email. Preu a convenir. 637 454 850

venC pLAntA BAIxA, de 104 m2, 3 hab. dobles, 4 
armaris, menjador, 2 banys, cuina. Preu 202.000 euros, 
Pàrking i traster opcional: 18.000 euros. Tel. 607 258 491

venC tAuLetA De CentRe amb vidre viselat 
120cm x 40cm. Preu a convenir. Tel. 659 216 451

venC CAntARAno De CAoBA massís restaurat. 
Preu a convenir. Tel. 659 216 451

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes

venC Dues pLACes D’ApARCAMent d’uns 
12,80 m2 cada una. Ubicades al carrer Guillem 
Terrassa i Pol. Preu a convenir. Tel. 651 169 200

CAnvïI CAsA de poble de 135 m + 70 m de terrassa 
+ local situat a la planta baixa de 200 m, per casa de 
camp a Binissalem o voltants. Tel. 630 732 729

venC vItRInA ReFRIgeRADoRA per a tapes, 
amb 10 palanganes. Preu a convenir. Tel. 971 886 379

venC teRReny De 1.500m2 en el camí de ca 
n’Arabí (darrera can Frare). Ideal per a tenir-hi 
animals. Telèfon: 616 462 210

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

es LLogA pLAçA D’ApARCAMent peR A 
Cotxe al carrer Germanies. Preu: 40 euros. Telèfons: 
971 886 182 i 696 930 527

es ven MàquInA De gRAnIzAts de dues 
cubetes i màquina de fer xocolata. Preu a convenir. 
Tel. 971 88 63 79

venC MAquInàRIA D’HosteLeRIA, de 
particular a particular. Tel. 639 618 523 - 971 886 754

es FAn CLAsses De Repàs per a alumnes de 
Primària i Secundària. Especialitat en matemàtiques. 
Telèfon: 650 148 006

venC xIMeneIA CoMpLetA amb tubs campana. 
A preu regalat. 696 802 594 - 971 51 19 24
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La veritat és que en la natura hi 
ha moltes coses que tots sabem 
com són, però de ben segur no 
sabem exactament perquè són. 
Us heu demanat mai per què el 
cel és blau? O per què quan cau 
l’horabaixa és vermellós? Sabeu 
per què es forma l’Arc de Sant 
martí quan plou?

El cel des de la Lluna
Les respostes a aquestes preguntes 
tenen un fonament físic comú, ja 
que totes elles són conseqüència 
del mateix procés. Però abans 
de contestar, creis que a la Lluna 
el cel és blau? O vermellós els 
horabaixes? Segur que tots 
teniu ben clar que no, ja que la 
majoria hem vist pel·lícules on 
el cel (l’espai) des de la Lluna es 
veu totalment negre. Així doncs, 
ja tenim una pista del perquè 
d’aquests fenòmens naturals; la 
Lluna, a diferència de la Terra, no 
té atmosfera i aquest és el motiu 
pel qual el cel es veu distint des 
del nostre satèl·lit. Els colors del 
cel són provocats per la interacció 
entre la llum que arriba del sol i 
les partícules d’aigua i gasos (aire) 
que hi ha a l’atmosfera.

L’Arc de Sant Martí
La llum del sol és llum blanca i 
està formada per una combinació 
de llum de molts colors, en resum, 
els colors de l’Arc de Sant martí 
(vermell, taronja, groc, verd, blau, 
indi i violat). Quan aquesta llum 
blanca entra en l’atmosfera xoca 
amb les partícules d’aire que 
troba i es dispersa; això significa 
que la llum canvia de direcció i 
en lloc d’arribar directament a la 
superfície de la Terra va “rebotant” 
degut als xocs amb l’aire. doncs 
resulta que els darrers colors de 
l’Arc de Sant martí (blau, indi, 
violat) canvien molt més de 
direcció que no els altres i per tant 
quan la llum ens arriba als ulls, 
el nostre cervell interpreta colors 
blavosos. Algú podria demanar 
perquè no veiem idò el cel de 
color violat; la resposta és perquè 
la llum blanca té molta més llum 
blava que violada i, a més, la 
nostra vista és més sensible al blau 
que al violat.

El color de l’horabaixa
molt bé, idò ara ens queda 
per veure el motiu dels colors 
vermellosos a l’horabaixa. Quan el 
sol s’està posant, la llum ens arriba 
més perpendicular; això significa 
que fins que arriba a la nostra vista 
ha de travessar més capes d’aire 
i per tant la llum d’altres colors 
“té més temps” per anar canviant 
de direcció, permetent a la nostra 
vista distingir, a més de la llum 
blava, llums d’altres colors, des de 
tonalitats grogues i ataronjades a 
vermelles.
Ara que ja sabem que les 
partícules d’aire poden canviar 
les llums de diferents colors 
de direcció ens serà més fàcil 
comprendre el perquè de l’Arc de 
Sant martí. Quan plou, la llum 
blanca xoca amb les gotes d’aigua 
que hi ha a l’atmosfera. Aquestes 
gotes d’aigua, igual que l’aire, 
actuen com un prisma dispersant 
la llum, és a dir, canviant de 
direcció la llum de diferents 
colors. d’aquesta forma cada color 
segueix una direcció distinta i 
ens permet veure la llum blanca 
separada en les seves diferents 
tonalitats monocromàtiques.

Joan Perelló Sabíeu que...

 

C U R I o S I t A t S .  l A  C I è n C I A  E s T à  A R R E U
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Exposicions

Com era avançat 
en el número 
de gener, 
estam gaudint 
l’exposició de 
JOAN SERVERA 
“PEIX”, la de 

XAVIER REBASSA i la conjunta de 
59 artistes per al Projecte Home de 
les Balears.

L’exposició de JOAN SERVERA 
“PEIX”, “entre el cel i la terra”, 
és obra d’artista ben autenticat 
d’experiència i que ha sabut 
d’on elegir: 10 quadres, en suma, 
escollits de la creació en el trienni 
2006-2008. A l’entremig de cel i 
terra puja l’arbre, que orienta cap 
amunt la vista, amb colors potser 
de crepuscle: el blanc, el negre, el 
gris i tons amb la finura de l’antic 
orient. Una invitació, pareix, a la 
mística, llençada a l’esperit amb 
despreniment de la sensualitat.

XAVIER REBASSA, tot i de 
currículum novell, és convençut i 
sòlid en el criteri personal. Amb el 
denominatiu “La llibertat, l’amor 
i el cel croat”, selecciona 10 títols, 
corresponents a 10 obres, entre 
quadres, tríptics, políptics, collages 
i instal·lacions. Amb austeritat 
en el color: negre, blanc, atzur i 
gris, afegint arena i carbó, realitza 
pintura abstracta, que permet una 
reflexió al voltant de la vida i les 
etapes seves.

“ARt peR LA vIDA” reuneix 
l’obra solidària de 59 artistes 
plàstics, la crema de les Illes, 
conjuntada amb absència 
de lucre, per oferir suport a 
Projecte Home de les Balears 
en la cura i prevenció de les 
drogodependències. La col·lecció 
de serigrafies, 59, és venal a preu 
simbòlic: 50 euros la peça, 2.950 
euros el conjunt.

tallers
Aprofitant la conjuntura, Projecte 
Jove (un servei de Projecte Home 
de les Balears) ha impartit, en dues 
jornades, tallers per a la prevenció 
de les drogodependències, per 
a instruir la població escolar de 
Binissalem. Hi han participat l’IES 
i el Col·legi l’Assumpció.

J. Escanelles

Joan Servera

Xavier Rebassa
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1���...
Què he de dir dels quaranta anys
que han passat des d’aquell dia:
s’acabà la llarga via
compartida amb els companys!

Amb gran sort vam tenir el guany 
d’acabar-hi tots els cursos:
n’aprenguérem, fent discursos,
i sermons durant tot l’any...

Memòria, memòria
que passes, te’n vas...
Això ja es història
d’un temps que ha passat!

1���...
Què he de dir d’aquests trenta anys
que han passat des d’aquell dia:
del Perú vaig tornar a l’illa,
havent vist llacs africans...

i passí a fer de rector
d’una església i parròquia
que marcava fort la història
amb la feina dels pastors, 

i les lluites engrescades
pel jovent amb il·lusió,
i pels vells que amb gran passió,
feien misses molt sonades...

Memòria, memòria
que passes, te’n vas...
Això ja es història
d’un temps que ha passat!

Cecili Buele i Ramis

desapercebuts a les majories del 
poble, és indici, pens, de costum 
ja rutinari per l’excel·lència, i no 
ve d’un. Sense anar enfora, el 13 
de febrer, hi actuava “FESTÍN 
HARmÓNICO”, un trio de 
flauta travessera, violoncel 
i violí, amb els respectius 
noms que deixen convençuts: 
CHARLES ZEBLEY, si francès 
o nord-americà, entre els més 
reconeguts del món, intèrpret 
de flauta travessera; mIQUEL 
ÀNGEL AGUILÓ, mallorquí 
de naixença, internacional en 
prestigi pel que fa al violoncel, a 
més de compositor i arreglista, 
i GALINA ZINCHENKO, 
australiana, eminent violinista i 
sobretot violista, reconeguda a 
tot arreu d’Europa i Amèrica i 
Austràlia. Aquesta elite, doncs, 
sense públic multitudinari feia 
una exquisida celebració de 
Franz Haydn (1732-1809), en el 
bicentenari de la mort.

Presentació de llibre
El reconegut escriptor mIQUEL 
ÀNGEL VIdAL, a 26 de febrer, 
presentava “El jardí de les 
Hespèrides”, novel·la històrica, 
ho he dit impròpiament,  i de tota 
una vida, també amb la deguda 
imprecisió. L’autor, confessat 
d’ell, ha servit el producte rere 
20 anys d’elaboració, dedicats a 
la recerca històrica i a l’humus 
creatiu. Tot plegat ha tingut l’èxit 
d’un llibre prou extens sobre el 
motiu de Cristòfor Colom en 
el primer viatge a Amèrica i els 
drames i processos que suposaria 
l’encontre de cultures.

Concert
L’església de Cals Agustins, de 
bella condició per a la música 
de cambra, sol acollir amb 
discreta naturalitat excel·lents 
concertistes, que actuen a 
despesa i amb organització de 
Can Gelabert. Que passin gairebé 

c U L T U R A

Miquel Àngel Vidal presentà el seu nou llibre.
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Canals i Gil (Art Contemporani)
La vella Galeria Evento canvia de nom i guarda 
l’essència, amb la responsabilitat i gestió de Josep 
Canals. 
Segueix la línia promotora d’artistes en procés 
de sembrar renom. En aquests dies, hi exposen 
mARGALIdA VIdAL VICH i ESTEFANIA POmAR 
ALOY. 
 margalida Vidal fa pintura per antonomasia, 
color i més color, desproveït de formes i figures, 
tot suggerent. Fuig de la concepció del quadre com 
a unitat pictórica i pren suports tridimensionals, 
possibles de penjar a la paret o de tenir sobre la 
taula.
 Estefania Pomar exposa quadres, preferentment 
sobre fusta, molt elaborats, amb tècniques mixtes, 
absència de formes convencionals i presència de 
colors càlids, tot suggerint la terra, l’aigua, el foc, la 
vida, el temps. El gust, sobretot, és de la gent que hi 
fa visita.

Joan Escanelles

Exposició de toni Bifa a Cas Cabrit
durant tot aquest mes de març i part del mes d’abril, 
el cafè Cas Cabrit comptarà amb una exposició de 
fotografies i pintures del binissalemer, Toni Bifa, 
realitzades durant alguns dels seus viatges arreu del 
món.
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
... i sobretot, Mort de Dama

c U L T U R A

Xerrada amb Lolita Bosch
El dijous 5 es pogué recuperar 
la xerrada amb Lolita Bosch, 
inclosa dins el cicle “En trànsit”, 
trobada prevista pel mes de 
febrer i que va ser ajornada.

teatre
Com ja s’anuncià en el passat 
número, recordam que els 
amants del bon teatre i la 
literatura tenen l’oportunitat de 
poder gaudir, aquest divendres 6 
de març, a les 20h, de l’exquisida 
adaptació que la companyia Petita 
Pàtria ha fet a partir de l’obra de 
l’autor manacorí Antoni mus. 

Mort de Dama
Amb motiu de l’estrena del nou 
muntatge de Mort de Dama, a 
partir del dijous dia 12 de març, 
juntament amb el Teatre Principal 
de Palma, s’encetarà un seguit 
d’activitats entorn a la novel·la 
homònima de Llorenç Villalonga. 

Exposició
El mateix dia 12, serà inaugurada 
també l’exposició Mort de Dama. 
Serà a les 19h, a Can Sabater.
Tot i que hi haurà temps per 
poder-la visitar fins al setembre. 

llegim
Inserit en el cicle “Llegim”, es 
podrà compartir la lectura de Mort 
de Dama. La tertúlia, conduïda per 
Jeroni Salom, serà dia 17 a les 20h.

Conferència
El dijous, dia 19 de març, a les 19h, 
Pere Rosselló Bover dissertarà 
sobre la polèmica que la publicació 
de la novel·la va originar en la 
conferència “Mort de Dama: entre la 
polèmica i la provocació”. 

Recorreguts literaris
Els dies 20 i 27 de març tendrà 
lloc una passejada amb Gaspar 
Valero pels carrers on Villalonga 
situà dona Obdúlia, a l’itinerari 
“Llorenç Villalonga i Ciutat: els 
indrets de mort de dama”. 

Miquel Desclot
El dimarts, 24 de març, l’escriptor, 

miquel desclot, parlarà sobre 
aficions i plaers literaris. 

De Robert Graves
El mes de març finalitzarà amb 
la lectura de fragments de 
l’Antologia Poètica de Robert 
Graves, realitzada per diversos 
autors. Serà el dimarts 31, a les 
19h.

Concert d’Oliva Trencada, el passat 12 de febrer.
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s Novel·la 
Amar sin sufrir. Autora: maría 
Jesús Álava Reyes
Cada castell i totes les ombres. 
Autor: Baltasar Porcel
El niño que dormía con nieve en la 
cama. Autor: Henning mankell
El secreto del fuego. 
Autor: Henning mankell
La hermandad de la buena suerte. 
Autor: Fernando Savater
Las sombras crecen al atardecer. 
Autor: Henning mankell
Nosotros matamos a Stella. 
Autora: marlen Haushofer 

Infantil 
El bosc encantat. 
Autora: Gaby Goldsack
El galió dels gats pirates. 
Autor: Geronimo Stilton
Els porcs. 
Autor: Taï-marc Le Thanh
Els prínceps blaus destenyeixen. 
Autora: Teresa Giménez
Ermengol el salat. 
Autora: m. Carme Roca
La Leo arma un bon sarau. 
Autora: Patricia Schröder
La Maia i l’àvia Bet. 
Autora: Patricia Schröder
La noieta daurada i altres contes. 
Autora: mercè Rodoreda
Les tres bessones i la reina de la neu. 
Autora: Roser Capdevila
Les vambes de la Sofia. 
Autor: Frederick Lippç
Luka y el dinosaurio. 
Autor: Sebastià Sorribas
Nadarín. Autor: Leo Lionni
Ottolina i la gata groga. 
Autor: Chris Riddell
Pablo no quiere estar solo. 
Autora: Roser Rius
Y la luna sonrió. 
Autor: Petr Horácek

Juvenil 
Les rondalles del Bard Gallard. 
Autora: J.K. Rowling
L’Hèuria provoca tempestes. 
Autora: Care Santos
El círculo de Ámbar y los mandalas 
de Avalon. Autor: Francesc miralles

El círculo de Ámbar y las voces 
de Stonehenge. Autor: Francesc 
miralles
Kadingir. El ceptre de Zink. 
Autor: Joan Llongueras
Les aventures de Kip Parvati. 
Autor: miguel Larrea
Dos lunas. Autor: Care Santos 

Lectura fàcil 
Drácula. Autor: Bram Stoker
El Dr. Jekyll i Mr. Hyde. 
Autor: R. L. Stevenson
El enigma de Monterrubio. 
Autora: Concha moreno
El fantasma de Canterville. 
Autor: Oscar Wilde
Fuera de juego. 
Autora: Concha moreno
Ivanhoe. Autor: Walter Scott
L’escarabat d’or. 
Autor: Edgar Allan Poe
L’illa del tresor. 
Autor: R. L. Stevenson
L’odissea. Autor: Homer
La crida del bosc. 
Autor: Jack London
Les aventures de Tom Sawyer. 
Autor: mark Twain
Los huesos de Dios. 
Autor: Leonardo Gori
Moby Dick. 
Autor: Herman melville
Robinson Crusoe. 
Autor: daniel dafoe
Tristán e Iseo. Anònim 
 

Activitats de la Biblioteca
dilluns 16, a les 18h. 
Contacontes a la Biblioteca. 
Contacontes d’astres i estrelles 
a càrrec de la Fundació Kairós. 
Activitat adreçada a infants 
a partir de 3 anys. Es prega 
puntualitat.
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Prou jove pel rockandroll

Són tres minuts de bon rotllo els 
que m’impulsaren a tornar a la 
meva tenda de discos habitual per 
adquirir el producte, embolicat 
en vell paper, d’una nova cara 
escocesa que canta i toca amb 
el nom d’AmY mACdONALd. 
Així és la vida, sembla que ens 
diu la cançó en qüestió, gairebé 
intranscendent, de caire més aviat 
lúdic, aferradissa per suposat 
i destinada a ser tot un èxit de 
l’esmentada carta de presentació, 
com així ha funcionat també 
al meu refugi casolà que visit 
adesiara. Precisament va ser en 
un d’aquests instants de calma 
noctàmbula quan em vaig trobar, 
via mTV, aquesta nova promesa 
interpretant el vídeo musical de 
rigor. El dubte sorgeix de seguida: 
és un disc d’una sola cançó?; és 
una cançó de temporada com el 
típic amor d’estiu, intens i per 
això mateix de poca durada?; 
hi ha altres talls interessants al 
seu voltant?. Fetes unes quantes 
rodades, la resposta és positiva. 
Si la que obre el disc, Mr. 
Rockandroll, és tota una mostra de 
codi genètic, Poison Prince, Youth 
of Today –en aquests moments 
la meva preferida– i Run són 
cançons immenses i tota la resta i 
cadascuna d’elles té, com diríem 
col·loquialment, el seu puntet. La 
joventut dels vint i pocs anys no es 
nota de cap manera a la seva veu, 
de tonada fosca i més bé endurida, 
defugint del caramel pop de la 
cantant adolescent. Pens que val la 
pena tenir-la en compte. El temps 
dirà.

tgomil@...”comprador” de CD’s 

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 gener ha estat 
n’Aranzazu miró. El llibre amagat 
era Sara i Jeremies, de Sebastià 
Alzamora.

2�è Llibre Amagat

Text.

“Era l’any 1861. Flaubert estava 
acaban Salammbô, la llum elèctrica 
encara era un hipòtesis i Abraham 
Lincoln, a l’altra banda de l’Oceà, 
combatia en una guerra de la 
qual mai no veuria el final. Els 
criadors de ? ?  de ?? es van unir 
en un consorci i recolliren la suma, 
considerable, necessària per a 
l’expedició. A tots els semblà lògic 
confiar-la a ? ? Quan Baldabiou li 
demanà que acceptés, ell respongué 
amb una pregunta.

-I on seria, exactament, aquest Japó?

-Sempre recte cap allà. Fins a la fi 
del món.

Va marxar el 6 d’octubre. Tot sol.

A les portes de ?? va abraçar la seva 
dona, ??, i li va dir senzillament:

-No has de tenir por de res.

Era una dona alta, es movia amb 
lentitud, tenia uns llargs cabells 
negres que no recollia mai sobre el 
cap. I una veu bellíssima.

Concurs El llibre amagat

M ú S i c A
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JoyERíA MAtEU	·	camí	de	s’Aigua,	101	-	Local	6	·	07350	Binissalem

La joia és un dels majors distintius de seducció, elegància i bellesa.

A Joieria Mateu podrà trobar joies de disseny i vanguardistes que faran que 
aquest complement marqui, sens dubte, la diferència.

Li oferim un tracte amable amb les millors peces de joieria, anells, collars, 
arrecades i marcs.

Reparacions de tot tipus de joies i rellotges.

Servei oficial citroën

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

Motor binissalem
Camí de s’Aigua, 40
 971 87 04 10
07350 Binissalem
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Antoni Pol

c U L T U R A

Les cendres del somni d’un Regne de 
Mallorca quedaren escampades sobre 
els camps llucmajorers. No va passar 
res. L’embat de la badia les va acabar 
d’esbandir.
La vida va continuar, cadascú a casa 
seva i Déu en la de quasi tots.

2� d’octubre de 1��0
La història demostra que hi ha 
coses més antigues que el pastar, 
com diu la dita. A tall d’exemple, 
la mantança que adesiara fan 
els cans a lloure atacant ramats 
d’ovelles. És el cas de la guarda 
den Rodrigo Ortís que va ser 
delmada pels cans escapats den 
Jaume Llinars.

1��1
El Regne de mallorca, que se 
manté dins la Confederació 
Catalanoaragonesa amb 
personalitat política i institucional 
pròpies, veu reformada la 
composició del Gran i General 
Consell. Se dóna entrada als 
menestrals, nou grup social i 
econòmic emergent, que obtenen 
representació paritària amb 
els militars, els ciutadans i els 
mercaders. Les viles de la Part 
Forana –i, per tant, Robines– no 
aconsegueixen el seu objectiu. de 
fet, el bacallà el continuaren tallant 
els de sempre.

1� de juliol de 1���
Els pous públics també ja estaven 
de moda. Un document d’aquesta 
data acredita l’empriu públic del 
pou de l’alqueria de la Torre, que 
en aquell temps pertanyia als 
Berenguer de Tornamira. Ja fa bé 
l’Ajuntament de recuperar pous 
perduts i rentar amb noms de 
pous la cara al desvalgut Polígon. 
Al manco que no tots siguin pous 
sense fons…

1���
¿de què anaven els genovesos que 
pul·lulaven per Robines i Lloseta 
i altres indrets de mallorca? Les 
autoritats temien les revoltes 
que poguessin suscitar aquesta 
gent. Prova d’això és la carta 
que el nostre Batle reial rebé del 
governador perquè controlàs 
els de la demarcació. I la remesa 
de cent ballesters a les costes 
d’Andratx, en estat d’alerta per la 
presència d’unes naus genoveses.

2� de març de 1���
Un dels capítols èpics de la nostra 
municipalitat són les reunions de 
Batle i Jurats sota el Lledoner des 
Rotlo, si el tiempo lo permitía. de les 
actes d’aquestes sessions, la més 
antiga duu la data d’avui. Convé 
recordar-ho ara que l’Ajuntament 
té el projecte de refer la Sala 
de d’alt a baix incorporant les 
darreres tecnologies domòtiques, 
si Madrid lo permite.

1���
Els entesos situen 
aproximadament per aquest any 
el naixament d’Anselm Turmeda, 
un frare que se convertí a l’Islam i 
escrigué diversos llibres, assenyats 
i divertits, que hauríem de llegir. 
No és binissalemer, Turmeda, però 
Binissalem li dedicà un carrer que 
l’honra i ens honra.

1 de maig de 1��2
El cor de la gent del segle XIV 
també necessitava plorar amb 
notícies com aquesta: Jaume IV de 
mallorca que, des de la batalla de 
Llucmajor, va viure en condicions 
infrahumanes com a presoner a 
diversos castells, se fa escàpol 
de la gàbia on estava tancat i se 
refugia a Nàpols, on contraurà 
matrimoni amb la reina Joana I.

1���
Afortunadament, aquest any 
comença a pujar el nombre de 
robinencs, estancat o en retrocés 
des de 1329. A pesar que Robines 
no s’hagi recuperat del tot dels 
diversos períodes d’epidèmia, les 
estadístiques diuen que ocupa el 
lloc catorzè dins la llista de les 32 
viles mallorquines del moment.

&

Binipèdia
La represa rutinària
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exposició i elaBoRació De peDRes, maRBRes i gRanits

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

Disponible 
per a la seva 

publicitat
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slumdog Millionaire

Com a crític d’aquesta revista 
reconec que he fallat, i això que 
me vaig asseure al sofà per veure 
l’entrega dels Òscars, però me 
vaig quedar frit. I el que he fet ha 
estat cridar als meus contactes per 
informar-me del que succeí.
Na Penélope, Òscar a la millor 
actriu secundària. Enhorabona! 
 I l’Òscar a la millor pel·lícula, 
per a Slumdog Millionaire. Sa 
veritat, ni l’he vista ni em fa ganes. 
El meu amic, Carlets, l’ha vista al 
Renoir en versió original. Pobret.
 És una col·laboració entre els 
americans i els indis. dirigida per 
danny Boyle, tracta del popular 
concurs “quieres ser millonario”. 
I em fareu creure que no n’hi havia 
una altra de més bona?

la duda

El Concili Vaticà II començava a 
oferir una certa flexibilitat en la 
disciplina eclesiàstica, cosa que 
afectava a la docència religiosa. 
A pesar de l’hermetisme i el rigor 
de les normes educatives impo-
sades, aquest lleuger canvi es de-
nota en les paraules i actitud del 
pare Flynn, interpretat per l’actor 
Philip Seymour Hoffman.
 dura, implacable, impertèrri-
ta i temuda per tots, la germana 
Aloysius –interpretada per la ge-
nial meryl Streep– decideix dur a 
terme una particular croada con-
tra el cura, tant per l’atreviment 
que aquest mostra en els seus ser-
mons, com per la seva implicació 
en un suposat i poc fonamentat 
cas d’abús a un alumne.     

El Padrino
 
L’altre dia posaren per la tele “El 
Padrino”. dirigida per Francis Ford 
Coppola, en el seu moment, el 1972, 
causà un gran impacte, ja que retra-
tava, dins l’entorn de la família Cor-
leone, allò més cruu de la màfia al 
Nova York dels anys 40, .
El seu cap, don Vito Corleone, el 
“mandamás” de la Cosa Nostra, in-
terpretat per marlon Brando, és per 
a mi, la millor interpretació d’aquest 
actor en tota la seva carrera.
 El film narra la història d’una fa-
mília mafiosa que lluitava per fer-se 
amb el control de la droga i la begu-
da a tota la ciutat, sense importar-li 
gens haver d’assasinar a tot aquell 
que s’hi posava al davant, o inclús a 
subornar a la policia.
El fill de don Vito –interpretat per 
Al Pacino– no estava d’acord amb 
els mètodes de la família i per això 
el desterren a Las Vegas. 
 Es rodaren dues pel·lícules més 
que també tengueren un gran èxit: 
El padrino II (1974), interpretada 
per Al Pacino i Robert de Niro; i la 
tercera, el 1992, interpretada per Al 
Pacino i diane Keaton.

*****





e l pon t

i n F à n c i A

Quan els pares de Fumerol Gris es van morir, 
el noi se’n va anar a viure a ca la seva àvia, a la 
vora del riu. I va créixer sense moure’s d’aquell 
indret, caçant i pescant. 
Un dia va dir a la seva àvia que es volia casar. I 
va resultar que a l’altre costat del riu hi havia 
dues cases, i en cada casa hi vivia una dona 
amb una filla. Totes dues eren molt boniques. 

Fumerol Gris va encarregar a l’àvia que anés a la 
casa de dalt i preguntés a la dona si la seva filla 
es volia casar amb ell. L’àvia, amb el seu caiac, 
va travessar el riu i va anar a parlar amb la dona 
de la casa de dalt, a qui va donar l’encàrrec del 
seu nét.
– Ja m’agradaria -va respondre la dona, però em 
sembla que la meva filla no voldrà pas. Ara la 
faré venir.
L’al·lota havia escoltat tota la conversa des de 
l’estança del costat. Anava amb un gerro ple 
d’aigua i el va vessar sobre el cap de la pobra 
àvia. La dona va entendre la resposta clarament  
i la va anar a comunicar al seu nét. 
Aleshores, Fumerol Gris li va demanar que anés 
a veure la mare de l’altra al·lota i que li fes la 
mateixa petició. I una altra vegada, l’àvia va 
creuar el riu amb el seu caiac i es va entrevistar 
amb la dona de la casa de baix.
– Ja m’agradaria -va respondre la dona, però 
abans hauria de saber el parer de la meva filla. 
I la nena va dir que acceptava Fumerol Gris 
com a marit si era capaç de fer un pont que 
unís les dues cases, la seva i la de l’al·lota. 
Quan Fumerol Gris ho va saber, es va quedar 
molt desanimat. 

– Es diu molt aviat un pont!. Com vol que faci 
jo un pont? 
Aleshores va ser quan l’àvia es va revelar com 
una àvia fora de sèrie.
– Vés al meu dormitori, obri el meu armari 
i trobaràs, al calaix de dalt, una bossa feta 
d’escates de peix. Porta-me-la. 
Fumerol Gris va fer el que li havia dit. Va 
dur la bossa a l’àvia, que en va treure una 
col·leccioneta de follets de fusta, equipats 
amb serres, xerracs, llimes, ribots, martells, 
gúbies, tenalles i peus de rei.
– Abans d’anar a dormir, porta’ls a la vora del 
riu. I demà ja m’ho sabràs dir. 
Fumerol Gris va tornar a fer el que li manava 
l’àvia. Se’n va anar a dormir, i ja abans 
d’adormir-se, va començar a sentir com una 
fressa estranya, com de xerrics, de cops de 
martell… Volia anar a veure què era, aquell 
soroll, però tenia massa por i es va adormir. 
I l’endemà al matí, quan es va aixecar, va 
veure que hi havia un magnífic pont de fusta 
que anava de casa seva fins a la casa de baix 
de l’altra riba. Quina alegría que va tenir! Va 
córrer a dir a la seva àvia que anés a buscar 
l’al·lota d’aquella casa perquè s’hi volia casar. 
L’àvia no s’ho va fer repetir. 

Però quan arribava a l’altra riba, l’al·lota de la 
casa de dalt va treure el cap i, veient el pont, li 
va dir: 
– Jo seré la dona del teu nét. Va ser a mi a qui 
ho vares demanar primer.
– Ja me’n record, però també record que em 
vares contestar amb un gerro d’aigua freda. 
I se’n va anar a la casa de baix a cercar l’al·lota, 
que aquell mateix dia es va convertir en la dona 
de Fumerol Gris.
Varen ser molt feliços, ens asseguren persones 
generalment ben informades.
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Aquesta vegada 
hem entrevistat a 
na mònica munar 
machío, una 
nina de 8 anys 
d’edat que cursa 
3r d’Educació 
Primària a 
l’escola pública 

Nostra Senyora de Robines, on 
és considerada una alumna molt 
estudiosa. Personalment, és una 
nina molt tímida.

què tal els estudis, Mònica?
Els estudis van bé. L’assignatura 
que més em costa és Coneixement 
del medi.

I ja tens pensat què t’agradaria 
ser quan siguis gran?
Sí. m’agradaria ser mestre, perquè 
m’agraden molt els nins petits.

Ara que parlam de professions, 
quina feina fan els teus pares?
Bé, el meu pare és metge i la meva 
mare treballa en una oficina. 

tens germans o germanes? et 
duus bé amb ella/ell?
Sí, tenc una germana que nom 
Cristina, i normalment ens duim 
bé.

I amics i amigues, en tens molts? 
quina és la teva millor amiga, per 
exemple?
Sí, en tenc molts. La meva millor 
amiga és na Iaissa.

I els teus passatemps que tal, 
practiques qualque esport?
Sí, hi ha dos esports que m’agrada 
practicar: gimnàstica i natació.

una pregunta sobre el poble. 
quin és el lloc de Binissalem que 
més t’agrada? per què?
La plaça de l’Església, perquè és 
una plaça molt gran i hi ha molt 
d’espai per jugar.

una pregunta sobre gastronomia. 
quin és el menjar que més 
t’agrada i quin el que menys?
Els canelons són el meu plat 
preferit. I el que menys m’agrada 
és el foi-gras i la tonyina.

Entrevista a 
Mònica Munar Machío

i n F à n c i A

Xesca Rosselló
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

Pare Payeras, 1 baixos - Binissalem - Tel. 676 361 065
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El Casal de Joves... reviscola

Tant l’Àrea de Joventut com el 
Casal de Joves compten amb noves 
incorporacions al seu capdavant.
 Així, si el passat  2 de febrer 
david Jimeno jurava el càrrec com 
a nou regidor de Joventut, el Casal 
compta, des de fa prop de mig 
any, amb un nou dinamitzador. 
Ell és en Fausto Ferrer Amich, 
de 25 anys d’edat, natural de 
Palma i llicenciat en Veterinària, 
havent treballat des de molt jove 
com a monitor de temps lliure, 
experiència que l’ha ajudat a 
reviscolar l’ambient del Casal de 
Joves, després de passar uns anys 
de certa inactivitat.

PRoGRAMACIó DE MARç

dimarts 10, tota la tarda
Jornada de jocs de cartes

dimarts 17, tota la tarda
Activitat lliure

dimarts 31, a les 17h
Jornada de jocs de taula

dimecres 11, 18 i 25, de 17 a 20h
taller de còmics

dijous 12, a les 17:30h
partit de futbol (camp d’esports)

dijous 26, a les 17h
taller de manualitats

divendres 6 i 13, tota la tarda
Activitat lliure

divendres 27, a les 17:15h
taller per a joves sobre la 
prevenció de tabac i alcohol

dissabte 7 i 28, a les 17:15h
partida de Rol

dissabte 14, a les 22h
Cinema de terror

diumenge 8 i 15, a les 17:15h
Cinema al Casal

diumenge 29
excursió al portell de sa Costa

El Casal cerca joves per apuntar-
se als tallers de dansa del Ventre, 
taller de còmics, etc.

SERVEIS DEL CASAL

· Punt d’Informació Jove
(fulletons, tríptics, informació 
cultural, revistes de cooperació 
internacional, informació laboral, 
revista Youthing...).

· Accés a Internet gratuït.

· Jocs didàctics i Jocs de cartes 
(UNO, baralles espanyoles, 
franceses).

· Excursions, acampades i 
campaments conjuntament amb 
l’ANEm.

· Taula de Ping-pong, billar gratuït 
Playstation2, Guitar Hero III, Wii...

· Activitats i tallers (dimecres)
Partides de Rol i taller d’iniciació.

· Cinema al Casal (diumenges).

· Xerrades culturals i d’interès.

HoRARI DEL CASAL

de dimarts a dijous de 17 a 21h
divendres i dissabtes de 17 a 23h
diumenges de 17 a 21h

C/ Sant Vicenç de Paül, 5

Tel. 663 980 688 (de 17 a 21h)
Tel. 679 816 959 (de 10 a 14h)

BLog
www.Binicasaldejoves.blogspot.com

CoRReu eLeCtRònIC
casaldejoves@ajbinissalem.net
binicasaldejoves@gmail.com

divendres 27 de març 
a les 17:15h, al casal

taller sobre la prevenció 
de tabac i alcohol

David Jimeno, regidor de Joventut, i Fausto Ferrer, dinamitzador del Casal.

J o v E n T
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de dillunS A diVendreS

07.00	/	09.00	 Bon dia, bon despertar	
Notícies	del	dia,	 comentaris,	dosis	musical	 i	 ritme.	
Realitza	i	presenta:	Paco	Flix.

09.00	/	12.15	 el matí és ben nostro
El	 millor	 “magazin”	 d’actualitat	 	 del	 	 dia,	 amb	
entrevistes,	participació	directa	a	l’estudi	 i	a	través	
del	 telèfon.	 Acurada	 música	 d’ahir	 i	 de	 sempre.
Espais	especials	fixes	intersemanals.
Realitza	i	presenta:	Toni	Celià
																																								
12.15	/	13.00	 esports
Informació	esportiva	des	de	Sa	Pobla	Ràdio

13.00	/	13.30	 Informatiu migdia
Notícies	insulars,	comarcals	i	locals.
Realitza:	Paco	Flix

13,30	/	15.00	 COses nOsTres 

15.00	/	17.00	 saLsamanIa 
Informació	de	la	comunitat	llatina
Presenta:	Aldo	Arizmendi
		 											
17.00/	18.00	 Trans music expres	
Realitza:	Rafel	Ramis

18.00	/	20.00	 estació 107
Realitza:	Beatriz	Pedreira

20.00	/	20.30	 InFOrmaTIus

20.30	/	22.00	 els colors de la nit
La	ràdio	personalitzada	a	l’estil	dels	
nostres	col·laboradors.
Els	divendres,	a	les	22h:	‘Parèntesi’	
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Per variar una 
mica, aquest mes 
ens fixarem en 
una formació de 
música Indie Rock 
britànica.
Aquesta formació 
es diu The Kooks, 
es va formar a la 

ciutat de Brighton (Anglaterra) i 
són un dels grups més cridaners 
del panorama musical anglès.

A l’any 2004, Luke Pritchard 
(cantant i guitarrista) i max 
Rafferty (baixista) es varen 
involucrar en un projecte de 
l’institut, i així és com s’originà 
la base del grup, a la qual, poc 
després s’hi uniren Hugh Harris 
(guitarrista) i daniel Lowman 
(bateria).
 Cal dir que, inicialment, 
agafaren el nom de Kooks fent 
honor a un tema de david Bowie, 
de 1971, titulat així, però ja existia 

una banda a Suècia que es deia 
igual; per això, al final decidiren 
anomenar-se The Kooks.
 Amb poc temps aconseguiren 
editar un EP, amb el qual 
es donaren a conèixer per 
la seva ciutat i també per la 
discogràfica Virgin Records, amb 
la que firmaren el seu contracte 
discogràfic. 

Discografia
A l’octubre de 2006 editaren el seu 
primer treball amb la discogràfica 
Virgin, titulat Inside in/ Inside Out.
 Estrenaren el disc al Regne 
Unit amb el tema Eddie’s Gun, que 
va arribar al lloc 35 de la llista 
UK (United King). Poc després 
arribarien al 28 amb el tema Sofa 
Song. 

El tercer senzill va ser You don’t 
love me, que arribà al lloc número 
12 de la llista UK. El tema de 
presentació als Estats Units va 
ser Naive, que va arribar al lloc 5 
de l’esmentada llista, i al 22 de la 
llista de Rock modern d’USA.   
Aquí, a Espanya, el primer tema 
seu que sonà a la ràdio va ser She 
Moves in Her Own Way, l’únic tema 
que poguérem escoltar a ràdios 
nacionals. d’aquest disc, també és 
molt recomanable el tema Ooh la.
 Publicat el 14 d’abril de 2008, 
Konk és el segon disc d’estudi de la 
formació; un disc que té 12 temes 
més un Bonus Track. 
d’aquest treball es pot trobar una 
edició especial anomenada Rak, 
que es resumeix en un Cd extra 
amb 9 temes més.
 El primer senzill editat és 
Always where I need to be, un tema 
que va arribar al lloc 3 de les 
llistes a UK  i al 22 a USA. El segon 
senzill es titula Shine on i el tercer 
Sway.
 Però sense cap dubte jo 
recoman Nothing ever changes, una 
peça inclosa a l’edició especial Rak, 
abans esmentada.

Gires i reconeixements 
Per promocionar Inside in/ Inside 
Out anaren de gira a USA, 
recorrent des de Nova York fins a 
Los Angeles. 
L’any passat també tocaren a la 
Isle of MTV 2008 at the betfred house 
davant de 40.000 persones. 

Per altra part, han obtingut 
nominacions als premis mTV 
2006, a la millor actuació de UK i 
Irlanda, al BRIT Awards i a Best 
New ACT at the 2006. 

La seva adreça web és: 
www.thekooks.co.uk

The Kooks
Música	indie	Rock	britànica

“El	primer	tema	seu	
que	sonà	a	la	ràdio,	

a	Espanya,	va	ser	She 
Moves in Her Own Way”

g R U P S 	 M U S i c A L S
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L’equip Cadet és quart 
amb setze punts
“Perderen	per	2	a	3	contra	el	Sineu	en	el	darrer	minut”

Prebenjamins Futbol �
L’equip del grup A s’ha situat 
tercer amb 37 punts, a només 
dos del líder, el Calvià, i a un del 
colíder, el Son Caliu. Per tant, quan 
encara queden dotze jornades per 
disputar-se, no hi ha res decidit.
Perdé per 3 a 0 dins Sant Francesc, 
guanyà per 1 a 3 dins Son Ferrer i 
per un contundent 5 a 0 al Rafal.
 L’equip del grup F, és novè 
amb 18 punts i un partit menys, 
el que havia de disputar contra el 
Raiguer i que va ser ajornat.
 Perderen per 0 a 6 contra el 
Sant marçal i per 1 a 5 contra el 
Collerense.

Benjamins Futbol �
L’equip del grup A s’adjudicà el 
derbi comarcal contra el Lloseta 
per un clar 4 a 1, però perdé pel 
mateix resultat dins Sa Pobla. 
Guanyà el seu darrer partit contra 
el Pollença per 2 a 0. Són quarts 
amb 33 punts, onze victòries i 
quatre derrotes.
 L’equip del grup d guanyà per 
0 a 6 dins Puigpunyent, perdé per 
2 a 4 contra el Llubí i empatà a dos 
gols dins Pollença Atlètic.
Amb aquests resultats, el conjunt 
se sitúa en desè lloc a la taula, 
portant 14 punts, quatre victòries, 
dos empats i nou derrotes.

Benjamins Futbol �
L’equip del grup B de pobles perdé 
per 2 a 3 contra el Son Ferrer, per 1 
a 3 contra l’Andratx i guanyà per 3 
a 6 a dins Calvià.
Són a la desena posició, amb 15 
punts, cinc victòries, zero empats i 
deu derrotes.
 L’equip del grup C s’imposà 
en el derbi contra el Lloseta per 1 
a 4, guanyà per 0 a 1 a l’Alcúdia 
i també per la mínima al Port de 
Pollença.
A hores d’ara és vuitè, amb 19 
punts, havent guanyat sis partits, 
empatat un i perdut els altres set. 
duen 28 gols a favor i 16 en contra.

Equips Prebenjamins 2008/2009.

E S P o R T S 	 - 	 F U T B o L
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Alevins
Empataren a dos gols dins el camp 
del Son Ferrer, perderen per 0 a 
3 amb el Campusesport, per 5 a 
0 dins Calvià i per 0 a 2 contra 
el Sant Pere. L’equip de Primera 
del grup A és onzè amb 20 punts, 
sis victòries, dos empats i onze 
derrotes.
 Pel que respecte a l’equip de 
Futbol 7 del grup B, millor les van 
les coses. Goletjaren per 8 a 3 a Es 
Raiguer, guanyaren per 1 a 2 dins 
So n’Oliva i tornaren a goletjar 5 a 
2 al Sencelles.
 Ocupen la quarta plaça amb 
28 punts, 63 gols a favor, vuit 
victòries, quatre empats i tres 
derrotes.

Infantils
L’equip de Primera del grup 
A guanyà per 2 a 0 dins terres 
d’Artà, perdé per 2 a 1 dins 
Recreatiu Patronat, empatà a 0 
gols contra el Balears, a casa, i 
guanyà a domicili, per 0 a 1, dins 
el camp del Sant Francesc Atlètic.
 Situats ben enmig de la taula 
classificatòria, en un grup de setze 
equips, ara mateix són vuitens 
amb 23 punts, sis victòries, cinc 
empats i nou derrotes.
 L’altre equip, militant a la 
categoria de Tercera, en el grup 
B, perdé per 0 a 3 contra el 
Campusesport, per 3 a 0 dins 
Llucmajor i s’imposaren als 
veïnats de mancor, el montaura, 
per 4 a 1.
L’equip és setè amb 10 punts, 
tres victòries, un empat i quatre 
derrotes.

Cadets
L’equip Cadet guanyà per 2 a 
0 al Camp Redó, per 1 a 3 dins 
Atlètic Sa Cabana i perdé per 
2 a 3, pràcticament en el darrer 
minut, contra el Sineu, i el míster 
ben enfadat. Són quarts a la 
classificació, amb 16 punts, cinc 
victòries, un empat i tres derrotes.

Juvenils
L’equip de les joves promeses 
del Club està fent una excel·lent 
campanya. Situat en cinquena 
posició i amb 49 punts, a 
només dos del segon classificat, 
l’Esporles, porten 61 gols, quinze 
victòries, quatre empats i cinc 
derrotes.
Guanyaren per 3 a 4 dins Son 
Caliu, per un clar 4 a 0 al Bunyola, 
quart classificat i rival directe, per 
0 a 1 dins Esporles, colíder, i per 1 
a 0 al Santanyí.

Primera Regional
després de perdre el seu darrer 
partit contra La Soledat, per 0 a 1, 
l’equip filial ha perdut posicions al 
capdavant de la classificació.
Empataren a 1 dins Bunyola, 
golejaren per 5 a 1 a l’Alqueria, 

i perderen per 3 a 1 dins s’Arracó, i 
en els darrers minuts.
Ara mateix són vuitens, amb 39 
punts, a cinc del tercer classificat el 
Son Ferrer. Porten 33 gols a favor, 
i 21 en contra, onze victòries, sis 
empats i set derrotes.

tercera Divisió
El primer equip sembla anar 
embalat per fer-se un lloc entre els 
quatre primers. L’objectiu lligueta 
torna a estar en el pensament de 
molts. I sobretot, després de la 
golejada davant el líder, mallorca, 
per 4 a 1. Vaja Carnaval!
 L’equip de la capital no havia 
perdut cap partit en tota la 
temporada, però el dissabte 21 de 
febrer topà malament.
 L’única nota negativa d’aquell 
encontre: només un binissalemer 
a l’onze blau, en Toni Oliver, autor 
del primer gol.
 Els blaus guanyaren 3 a 1 al 
Ciutadella, perderen 2 a 1 dins 
Alaior i 0 a 1 dins Sa Pobla, i en el 
minut 92. Idò!
Són quarts, amb 47 punts. I ara 
esperen el Santanyí, equip contra 
el que perderen per 3 a 0 a la 
primera volta.

“Els	al·lots	de	l’equip	
de	Futbol	8	del	grup	c	

s’imposaren	en	el	derbi	
comarcal	contra	el	Lloseta,	

guanyant	per	1	a	4”

“L’equip	Juvenil	està	fent	
una	excel·lent	campanya,	

situat	en	cinquena	posició	
i	amb	49	punts,	a	només	
dos	del	segon	classificat”

E S P o R T S 	 - 	 F U T B o L
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Minibàsquet
L’equip minifemení Especial, tot 
i que ara és colíder, darrera el 
Sant Josep, això sí, amb un partit 
manco, continua guanyant els seus 
enfrontaments amb diferència. 
Així, s’imposà per 13 a 63 dins 
CIdE, per 6 a 57 dins montuïri i 
també per 6 a 57 dins Santanyí.
 L’equip minifemení Preferent, 
guanyà per un clar 9 a 44 dins 
Alcúdia i perdé per 50 a 30 dins 
Andratx. 
 El minimasculí guanyà per 
un clar 70 a 35 a Impremta Bahía 
i perdé, a casa, contra l’Espanyol 
per 54 a 64.

Infantil masculí
L’equip Infantil masculí s’adjudicà 
el seu darrer matx dins Santanyí 
per 25 a 75.
 En el partit contra l’Artà, 
tot i que es perdé per un punt, 
l’espectacle va merèixer la pena ja 
que va ser d’autèntic infart.
 després que els artanencs 
s’avançassin al descans amb 
un 19-33, a la segona part el 
Binissalem va fer una espectacular 
remuntada, gràcies a una millor 
defensa, empatant el partit a 61 
gràcies a un super-triple d’en 
Patxi, que juntament amb en 
miquel han estat els màxims 

anotadors del partit amb 14 punts 
per hom seguits d’en Guillem A. 
(2 triples), miki i Lluís amb 12, 11 i 
9 punts respectivament, i amb un 
Erik més lluitador que mai que ha 
aconseguit 4 punts. Així s’arribà 
a la pròrroga, tot i que, al final, 
l’Artà guanyàs per 66 a 67.
Són quarts a la classificació.

Infantil femení
L’equip Infantil femení guanyà el 
seu darrer partit contra el Joventut 
mariana per 74 a 33, situant-se ara 
mateix en la cinquena posició del 
seu grup, amb set victòries i sis 
derrotes.

els dos equips Cadets són 
colíders dels seus grups 

L’equip	d’empreses,	di7	Bàsquet,	és	tercer	empatat	amb	el	segon	a	29	punts”

Equip Minimasculí 2008/2009.

E S P o R T S 	 - 	 B à S q U E T
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Cadet femení
L’equip Cadet femení es mantén 
ferme en la segona posició del seu 
grup de Preferent, havent guanyat 
onze dels tretze partits disputats.

Cadet masculí
També situat en segon lloc a la 
taula classificatòria, els al·lots d’en 
Joan Pons Sans guanyaren per 35 a 
70 dins el camp del Calvià.

Júnior femení
L’equip Júnior femení aconseguí 
una més que abultada victòria en 
el seu darrer partit dins el camp 
del Jovent, guanyant per 33 a 103.
El conjunt entrenat per Xisco 
Colmillo és líder del seu grup.

Júnior masculí
L’equip Júnior masculí és setè en el 
seu grup de Preferent, havent patit 
set derrotes i guanyat cinc partits.

Sénior femení
Tot i que perderen el seu darrer 
partit per 31 a 44 contra el 
Llucmajor, les al·lotes de l’equip 
Sénior es mantenen a la quarta 
posició per la coa. 
A destacar el partit jugat dins 
Inca, on, tot i perdre per 74 a 
59, jugaren molt bé, amb molta 
intensitat i moltes ganes de 
guanyar; després d’un primer 
parcial de 12-4, a favor de l’equip 
local, l’equip binissalamer 
reaccionà de manera formidable, 
defensant intensament, assegurant 
el rebot defensiu i anotant fàcil 
al contraatac, arribant al descans 
amb nou punts d’avantatge. 

Els quinze punts finals, màxima 
avantatge local, són un càstig 
exagerat pel que es pogué veure
a la pista.

Sénior masculí
L’equip masculí d’Autonòmica 
ocupa la vuitena plaça en un grup 
de 16 conjunts, portant dotze 
victòries i nou derrotes.
Guanyaren per 74 a 52 el seu 
darrer enfrontament contra el 
Ciutat de Palma.
I és que aquest equip, quan s’ho 
proposa, és molt mal de tombar i 
sap jugar molt bé al bàsquet.  
 El Ciutat de Palma començà 
anotant dues cistelles triples 
consecutives, posant el marcador 
en un 0-6, i no seria fins al minut 3 
que en Julià fes la primera cistella 
per al Binissalem, reforçat després 
per un triple d’en mariano. 
Així va durar aquesta igualtat 
arribant al descans del primer 
quart amb un resultat de tan sols 
19 a 18. 
 El segon parcial va ser de 21 
a 8, arribant al descans amb un 
resultat global de 40 a 26, i al final 
del partit amb el resultat de 74 a 
52. 

Cal recordar que dins el Ciutat 
de Palma es perdé per set punts 
de diferència, la qual cosa 
decanta el basketaverage a favor 
del Binissalem. Els principals 
anotadors varen ser en miquel 
Vich, amb 14 punts; en Jaume, 
amb 12 punts; i en migue, amb 11 
punts. durant l’encontre, l’equip 
va anotar vuit triples, tot i que si 
hi ha una cosa per de millorar són 
els tirs lliures, ja que en tiraren 23 i 
només n’anotaren 8. 
El pròxim rival és el Sóller.

Di� Bàsquet
L’equip d’empreses guanyà al 
Superwash per 49 a 57; per 70 a 29 
al restaurant Caballito de mar; per 
26 a 66 dins Il Pellegrino Aba i per 
36 a 68, el seu darrer partit dins 
Afriso.
 Amb aquests resultats, l’equip 
se mantén tercer, amb tretze 
victòries, tres derrotes, empatat a 
29 punts amb el Cronicaradio.com.
 d’aquesta manera, l’equip 
entrenat per Andreu Pons Ribas, 
ara militant a la categoria de 
Segona B-1, continua mantenint 
clares opcions per poder complir 
l’objectiu d’ascendir a Primera.

“El	partit	de	l’infantil	
masculí	contra	l’Artà,	tot	i	
que	es	perdé	per	un	punt,	
va	merèixer	la	pena,	ja	que	

va	ser	d’autèntic	infart”

“Miquel	vich,	de	l’equip	
Sénior	masculí,	va	ser	el	
màxim	anotador	en	el	

partit	contra	el	ciutat	de	
Palma,	amb	14	punts”

Club Bàsquet 
Binissalem

E S P o R T S 	 - 	 B à S q U E T
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miquel Salom, amb 19 anys 
dedicant-se a aquesta afició, 
destaca que un dels secrets per 
obtenir una bona puntuació 
resideix en seleccionar molt bé la 
morfologia de les parelles que es 
posen en cria.
 L’altre binissalemer participant 
en aquell Campionat d’Espanya va 
ser en Jaume morales, qui presentà 
12 exemplars de la gama Lizards, 
tot i que no obtingué premi.

Campionat de Balears
Pel que fa al Campionat de 
Balears, disputat a Inca durant 
el passat dijous Bo, els híbrids 
presentats per Salom aconseguien 
dues medalles d’or i una de plata, 
per una altra també de plata i una 
de bronze la seva filla.
 Però sens dubte, els grans 
afortunats en aquell event varen 
ser els joves binissalemers Tomeu 
Comas Coll i Llorenç Oliver 
Comas. Així, el primer aconseguia 
quatre medalles d’or, cinc de plata 
i dues de bronze. mentres que en 
Llorenç n’obtenia tres d’or, tres de 
plata i una de bronze.
 d’aquests dos joves aficionats 
a la canaricultura, amb fitxa 
federativa des del 2003, cal 
apuntar que cada un d’ells compta 
amb unes 30 colles de canaris de 

diferents games, entre les quals 
s’hi troben el verd mosaic, àgata 
groc mosaic, gris dominant o 
pastel groc mosaic, entre d’altres.
 Per la seva part, el canaricultor 
Jaume morales també obtendria 
molt bons resultats, emportant-se 
tres medalles d’or, dues de plata i 
quatre de bronze, a més del Gran 
Premi de Postura per equips amb 
la gama de canari Lizards.
 A destacar que aquests quatre 
canaricultors pertanyen al club 
d’Inca, sient membres de la junta 
directiva. Així, en Jaume morales 
n’és el vicepresident, en Llorenç 
Oliver el secretari i en Tomeu 
Comas un dels vocals.

Canaricultura
Campionat del món

La canaricultura a Binissalem viu 
un bon moment de forma.
Així quedà demostrat després que 
en miquel Àngel Salom quedàs 
ben a prop d’aconseguir una 
medalla en el campionat del món 
disputat a Piacenza (Itàlia), entre el 
16 i el 25 de gener. Un campionat 
en el qual s’hi ajuntaren 17.000 
canaris.
Salom obtingué aquest bon 
resultat gràcies als noranta punts 
que li foren concedits a cada un 
dels dos híbrids que hi presentà.

Campionat d’Espanya
millor li anaren les coses en el 
campionat d’Espanya, una 

competició celebrada a València, 
entre el 26 de novembre i el 7 
de desembre, i en la qual s’hi 
pogueren veure fins a 12.600 
canaris, i on aconseguí un 1r i 2n 
premi per equips i un 2n premi 

individual en la gama d’híbrids.
Per la seva part, la seva filla 
margalida aconseguia un 3r premi 
individual en la gama de Llarguet 
Espanyol. És el segon any que es 
repeteixen aquests resultats.

Tennis
Campionat de Mallorca Aleví

El dissabte 21 de febrer, l’equip de 
competició aleví del Tennis Club 
Binissaelm començava la seva 
trajectòria en el Campionat de 
mallorca per equips. 
Inclosos al grup A, hauran de 
competir contra els clubs Global 
Tennis Club, Eu moll Tennis club, 
Felanitx Tennis Club i muro Tennis 
club. 
L’equip binissalemer està integrat 
per Sergi moyà, Sergi Horrach, 
Ramon A. Pizà, miquel Pol, Amai 
Ribas i Joan Lladó.
Les confrontacions són a quatre 
individuals i un dobles, i pel 
que fa al primer enfrontament 
contra el muro, els de Binissalem 
s’imposaren per un 5-0 per w.o.,
 d’altra banda, els qui també 
guanyaren foren els alumnes 
adults en el seu enfrontament  
dins muro, per un total de 4 a 1. 
Els tenistes participants varen ser 
en Pep Vicens, Juan macías, José 
A. Heredia, Toni mateu i maria 
margalida Coll.

 Rànking febrer

 gRup 1 
 1  Toni Pizà
 2  José Jiménez
 3  Javier Perelló
 4  Toni Camon
 5 Llorenç Bestard  

 gRup 2 
 6  Juan macías
 7  martí martorell
 11 Andreu moyà
 9  Pep Vicens
 10 mateu Planas

 gRup 3 
 11 Alberto Ruiz
 12  Biel Cantallops
 13 José A. Heredia
 14 Francisco Ramis
 15 marc Ortiz

 gRup 4 
 16 Llorenç Bestard Jr  
 17 Toni Vallcaneras
 18 Juan Cabanillas
 19 Xavier mudoy
 20 Narcís Rosselló

E S P o R T S

Societat de caçadors
Finalitzà la temporada

La Societat de Caçadors de Binissalem celebrà, el 
passat divendres 13 de febrer, el sopar de final de 
temporada en el restaurant can Sito. A l’acte de 
cloenda, on com de costum es féu entrega d’obequis 
entre tots els membres de l’associació, hi assistiren 
el batle, Jeroni Salom, i el recent estrenat regidor 
d’Esports, Pep Pinto.

“Miquel	A.	Salom	quedà	
ben	a	prop	de	la	medalla	
en	el	campionat	del	Món”

“Tomeu	comas	i	Llorenç	
oliver,	premiats	en	el	

campionat	de	Balears”

Miquel Àngel Salom, amb dos exemplars de Llarguet Espanyol.

Toemu Comas Coll i Llorenç Oliver Comas.

Jaume Morales.

E S P o R T S
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miquel Salom, amb 19 anys 
dedicant-se a aquesta afició, 
destaca que un dels secrets per 
obtenir una bona puntuació 
resideix en seleccionar molt bé la 
morfologia de les parelles que es 
posen en cria.
 L’altre binissalemer participant 
en aquell Campionat d’Espanya va 
ser en Jaume morales, qui presentà 
12 exemplars de la gama Lizards, 
tot i que no obtingué premi.

Campionat de Balears
Pel que fa al Campionat de 
Balears, disputat a Inca durant 
el passat dijous Bo, els híbrids 
presentats per Salom aconseguien 
dues medalles d’or i una de plata, 
per una altra també de plata i una 
de bronze la seva filla.
 Però sens dubte, els grans 
afortunats en aquell event varen 
ser els joves binissalemers Tomeu 
Comas Coll i Llorenç Oliver 
Comas. Així, el primer aconseguia 
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Tennis
Campionat de Mallorca Aleví
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club. 
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adults en el seu enfrontament  
dins muro, per un total de 4 a 1. 
Els tenistes participants varen ser 
en Pep Vicens, Juan macías, José 
A. Heredia, Toni mateu i maria 
margalida Coll.

 Rànking febrer

 gRup 1 
 1  Toni Pizà
 2  José Jiménez
 3  Javier Perelló
 4  Toni Camon
 5 Llorenç Bestard  

 gRup 2 
 6  Juan macías
 7  martí martorell
 11 Andreu moyà
 9  Pep Vicens
 10 mateu Planas

 gRup 3 
 11 Alberto Ruiz
 12  Biel Cantallops
 13 José A. Heredia
 14 Francisco Ramis
 15 marc Ortiz

 gRup 4 
 16 Llorenç Bestard Jr  
 17 Toni Vallcaneras
 18 Juan Cabanillas
 19 Xavier mudoy
 20 Narcís Rosselló

E S P o R T S

Societat de caçadors
Finalitzà la temporada

La Societat de Caçadors de Binissalem celebrà, el 
passat divendres 13 de febrer, el sopar de final de 
temporada en el restaurant can Sito. A l’acte de 
cloenda, on com de costum es féu entrega d’obequis 
entre tots els membres de l’associació, hi assistiren 
el batle, Jeroni Salom, i el recent estrenat regidor 
d’Esports, Pep Pinto.

“Miquel	A.	Salom	quedà	
ben	a	prop	de	la	medalla	
en	el	campionat	del	Món”

“Tomeu	comas	i	Llorenç	
oliver,	premiats	en	el	

campionat	de	Balears”

Miquel Àngel Salom, amb dos exemplars de Llarguet Espanyol.

Toemu Comas Coll i Llorenç Oliver Comas.

Jaume Morales.

E S P o R T S
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Ciclos Gomila inaugurà, 
oficialment, la seva tenda

El dissabte dia 7 de febrer, l’empresa 
Ciclos Gomila inaugurà, de manera 
oficial, la seva tenda d’esports.
L’acte de presentació comptà amb 
una destacadíssima presència de 
personalitats del món del ciclisme, 
entre les quals s’hi trobaven el 
campió del món, Óscar Pereiro; 
Samuel Sánchez, guanyador de la 
medalla d’Or Olímpica a Pekín, i 
corredors mallorquins de renom 
com ara en Toni Colom –recent 
guanyador de la Challenge– i en 
Joan Horrach, entre d’altres.

Ciclisme
El Club Esportiu Gomila torna 
a la competició balear

després de molts d’anys sense 
representació dins es pilot 
mallorquí, el Club Esportiu Gomila 
torna a la competició ciclista 
màster.  
 El projecte és fruit de la 
col·laboració d’un grapat de bons 
corredors amb el Club Esportiu 
Gomila, el Patronat municipal 
d’Esports de Binissalem i els 
patrocinadors Servibroker, Tallers 
Sa Torreta, Restaurant E-Cosi, 
Tallers miralles i Fusteria Bunyola.  
 L’equip està format per 
corredors de totes les categories 
màster –excepte màster 60– a les 
ordres del director esportiu, miquel 
Gomila, de Binissalem.
 L’objectiu és aconseguir el 
màxim nombre de victòries a 
les carreres d’àmbit regional i 
internacional com la Copa d’Europa 
o la Volta Internacional de màster, 
que se disputen a mallorca durant 
el mes d’octubre. 

Per categories, els corredors que 
formen part de l’equip són:

sénior: Biel Vanrell, d’Alaró, i 
miquel A. Cladera, de Bunyola.

Màster 30: Abdon Vich, de Bunyola; 
Rafel miralles de montuïri, i els 
poblers, Toni Pérez, Sebastià Serra 
i Tolo Timoner.

Màster 40: Xisco Barceló, de 
Binissalem, i Jaume Font, de 
Calvià.

Màster 50: manuel Fernández, de 
Sa Pobla, i Salvador maldonado, 
de Calvià.

L’equip G.d. Gomila vol aprofitar 
l’ocasió per donar-se a conèixer 
al poble, amb el que se sent 
identificat, agraint el suport de 
tots els patrocinadors, ajudant a 
assumir les despeses.
Els integrants del club esperen que 
aquest sigui el començament 
d’un projecte que duri molts 
anys, que doni moltes alegries i 
amb el qual Binissalem s’hi senti 
identificat.

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

A la foto de l’esquerra: Óscar 
Pereiro, Joan Horrach, Toni 
Colom, Chente García Costa i 
Samuel Sánchez, tres corredors 
del club Contentopolis murci i el 
seu director, juntament amb els 
membres de la família Gomila.

A la foto de la dreta: la família Gomila i els dos 
Consellers, en miquel Nadal, Conseller de Turisme, i 

en mateu Canyelles, Conseller d’Eports.
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records d’aquell club 
d’atletisme anomenat Falzies

“d’ell	en	sortiren	els	primers	maratonians	de	Binissalem”

En Toni Real, de mestre!, fins i tot 
armà una xarxa per a ensenyar-nos 
el voleibol. - Quines molles tenies 
per cames! Un sibarita de l’atletisme! 
Ai, si haguessis entrenat!

En Pedro i en miquel qualque 
vegada competíem a la marató: 
42km i 195m, fent festa major!
En Xavier, un senyor de la llarga 
distància i en Bernat Vicente, un 
nin, un àngel corrent la marató.

Més coses
El Club FALZIES comptà també 
un equip femení que aconseguí 
classificar-se per al Campionat 
de Balears. A més d’això, també 
organitzà excursions a peu al 
Castell d’Alaró; curses de 16km a 
Binissalem per a séniors i veterans 
i distàncies més curtes per a les 
altres categories, amb trofeus, 

copes, botelles de Palo Túnel, 
galletes, pastissets Bimbo i altres 
coses d’en miquel Pons Rosselló, 
“en Cappla”. El miracle de la 
multiplicació dels pans i peixos 
era possible en aquestes cites, 
ningú se  n’anava de buit!
 També ens ajudà el millor 
marxador de marxa atlètica, 
n’Arnau Fontanet Bisquerra, 
del club Colonya, rècord de 
5 i 10km, qui ens regalà una 
demostració i una classe 
magistral per la cara; bé, 
l’obsequiàrem amb una 
camiseta del FALZIES.
 Cal recordar que a aquesta 
camiseta la lluïren en els 
campionats escolars els nostres 
atletes, amb un més que 
arrelat sentiment de poble.

La Marató
42 quilòmetres i 195 metres 
d’una tirada, això sí que és córrer 
la marató; de tot lo altre s’en diu 
una altra cosa!
En Bernat Vicente Colmillo, en 
Pedro Juan Fullana Rosselló, en 
Sion Salas, en Xavier morey i en 
miquel Ferragut Coll, aquests 
varen ser els primers atletes, 
nascuts a BINISSALEm, que varen 
realitzar aquesta proesa i la qual 
han repetit baixant de les tres 
hores.
Les dades i els resultats consten a 
la Federació d’Atletisme.

Pròximament, cada un d’ells ens 
relatarà la seva primera mARATÓ.

Miquel Ferragut, de Ca n’Alberto

Amb la 
democràcia, 
arribà un arcàngel 
anunciador: 
n’Antoni Real 
“Beer”, un 
corredor que 
havia estat 
campió de Balears 
en la modalidat 

de 400 metres i que ens va dir:

- Al·lots, ja és l’hora de treballar 
per fer un club d’atletisme!
I els seus admiradors, fans i 
deixebles: en Pedro Fullana 
“Es Carter”, en Xavier morey 
“morey”, en Sion Salas marí 
“Sales” i en miquel Ferragut 
“Alberto“ no quedàrem embaraçats, 
però sí tocats de tan belles 
paraules.
 Gràcies a les ganes d’en Joan 
Fontanet Bonafe –en aquell temps 
regidor de l’Ajuntament– de 
treballar a favor de l’atletisme, 
i d’intentar unir culturalment 
els pobles de sa “è” Binissalem, 
Lloseta i Alaró, mitjançant 
l’organització d’una cursa amb 
aquest nom, aconseguírem 
promocionar el Club FALZIES. 
Eren els anys vuitanta.

El nom, l’anagrama i el vestuari es 
va triar per consens, entre grans 
i petits, i la junta directiva fou 
elegida per sorteig.

Per aconseguir una petita empenta 
econòmica i començar a funcionar, 
juntament amb el Club de Bàsquet 
femení –el Club de Futbol hi 
renuncià– tenguérem la concessió 
de la venda de coques per les 
Festes de Sa Vermada.

També aviat disposàrem d’un local 
a l’antiga Escola Graduada.
En Bernat Gual, un altre campió, 
un líder del moviment Escolta, va 
motivar a tots els nins i nines per 
a practicar l’atletisme amb el Club 
FALZIES, amb el qual arribàrem 
a tenir un dels majors nombre de 
fitxes federatives de Balears.
 
 Per la seva part, el sempre 
entusiasta, emprenedor i activista 
Pedro Fullana, “Es Carter Vell”, 
va aconseguir una subvenció del 
Govern d’unes 80.000 pessetes, 
les quals foren ben gastades en la 
compra de javelina, peses, disc i 
altres articles per a l’entrenament.
 L’empresa Palo Túnel va ser el 
patrocinador de vestuari i trofeus. 
- Antònia, gràcies. I en Sion Salas en 
va ser el transportista; tot un Sant 
de “Siles”! Els dissabtes, quan 
venia de fer mercat, descarregava 
la furgoneta grossa per omplir-
la, el diumenge, de nins i nines 
i dur-los a fer les curses de 

cross. després l’havia de tornar 
a carregar i, ni cobrava ni li 
donàvem les gràcies. 
- SALAS, ets un crac!

Miquel Ferragut

“El	nom	de	Falzies,	
l’anagrama	i	el	vestuari	
es	va	triar	per	consens,	

entre	grans	i	petits,	i	
la	junta	directiva	fou	
elegida	per	sorteig”

Després d’una bona carrera sempre queia alguna medalla.

E S P o R T S 	 - 	 A T L E T i S M E E S P o R T S 	 - 	 A T L E T i S M E

Una de les nombroses sortides de competició.
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Una de les nombroses sortides de competició.
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APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

J. Palau-Ribes A. M. Pons F. Bauçà F. Martorell M. ElíasJ. Artigues

o P i n i ó

Un que escoltava

m. – Què, ja has decidit on duràs 
els nins?
A. – Pots pensar! No ho tenc gens 
clar. Jo duria el nin a l’escola nova, 
encara és petit, però la nina la 
deixaré aquí perquè acabi amb les 
amiguetes.
m. – El meu fill tampoc no es 
vol moure perquè els seus amics 
també hi queden. A més, l’escola 
nova tendrà l’horari xapat.
A. – Això no és vera, jo vaig anar a 
la reunió que va fer la Conselleria 
i ens varen assegurar que l’horari 
serà seguit, com ara. 
m. – Jo trob que aquesta té uns 
programes molt bons (Filosofia 
3/18, l’anglès dels petits, ...) 
i, a més, té escoleta matinera, 
menjador i activitats extraescolars i 
jo, fent feina tots dos, no em queda 
més remei que tenir-hi el nin. 
A. – Ja, però és que l’escola nova 
també tendrà escoleta matinera, 
menjador i activitats extraescolars 
i, quant als programes, no veig 
quin problema han de tenir per 
poder-los dur a terme; pensa que 
totes les escoles s’hi poden acollir. 
d’acord que no hi haurà en m., 
però pensa que de bons mestres i 
amb bones idees n’hi ha per tot, 
només necessiten l’oportunitat 
de poder dur a terme els seus 
projectes. 
m. – Tens raó, però m’agradaria 
saber quins mestres hi haurà i 
quin serà l’equip directiu? Això 
també m’ajudaria a decidir-me. És 
que si la mestra del meu fill se n’hi 
anàs jo hi aniria ulls clucs.
A. Sí, és molt bona, però pensa 
que això és una loteria i toca a qui 
toca. També li hagués pogut tocar 
una altra mestra, que no saps que 
és bona perquè no la coneixes. 
Ens pesa massa la dita de val més 
“lo” dolent conegut que “lo” bo per 
conèixer i així estam que no ens 
decidim.
m. – I el Fons de llibres? 
A. – el fons de llibres es 

mantendrà, els doblers que hi ha 
es dividiran entre les dues escoles.
m. - Uep! Com va? I tu ja saps que 
has de fer?
T. – Jo, ulls clucs cap a la nova!
A. - Ah sí! Tan clar ho tens?
T. – A tu, què te pareix, amb els 
anys que fa que demanam una 
escola nova! només em faltaria 
que ara que la tendrem, a la nova 
ballàssim a l’ample i la vella 
hagués de mantenir les aules 
prefabricades. Supòs que vosaltres 
ho teniu clar?
m. – És que els amics...
A. – El darrer any...
T. – No em faceu riure! però si 
viviu allà devora. És a dir, que 
vos heu manifestat, heu anat a 
reunions, heu penjat cartells... i 
encara consentireu que l’escola 
vella no pugui començar a respirar 
i a funcionar com una escola 
normal. Per favor, però si per 
travessar el poble d’una punta a 
l’altra et basten 10 minuts!
m. – Ja, però, i si no està acabada, 
si falta calefacció o té goteres o...
T. mira, entenc molt bé les teves 

preocupacions, però, a l’escola 
nova, no hi anirem si no està 
acabada i en condicions i això la 
Conselleria ho ha de tenir ben clar.
A. Ja, però si hem de començar 
a mitjan curs els nins hauran de 
canviar de mestre i d’amics ...
T. Amb això t’equivoques, els nins 
que hagin d’anar a l’escola nova 
ja tendran el seu grup i el seu 
mestre, només hauran de canviar 
d’ubicació. A més l’equip directiu 
de la nova ja farà estona que 
estarà fent feina per acollir-nos 
amb les millors condicions.
m. – I l’Apima?
T. – Està clar que cada escola 
haurà de tenir la seva. Supòs que 
s’hauran de constituir amb tots 
els pares que estiguin disposats 
a fer feina i t’assegur que faltaran 
mans, a l’una per posar en marxa i 
a l’altra per continuar lluitant per 
condicionar els espais, arreglar 
les mancances... ja heu oblidat les 
famoses persianes?
A. – Tens raó! No sé perquè he 
dubtat tant.
T. – És perquè en el fons tots 
estimam la nostra escola.
m. – Sí, i justament per això 
hauríem de pensar un poc més 
abans de dir que no volem partir.
A. – Bé, me’n vaig que avui la 
meva filla ha de dur a dinar un 
amiguet nou.
T. – Ah si, nou? Adéu, idò!
m. – Adéu!, Adéu!

“...i	encara	consentireu	
que	l’escola	vella	no	

pugui	funcionar	com	una	
escola	normal.	Per	favor...”
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“Ésser	fidel	vol	dir	
mantenir	un	compromís;	
aquest	compromís	ha	de	
ser	tolerant,	respectuós,	

ha	de	considerar	les	
decisions	de	l’altre”

Bernat Forteza

APrendre A Conviure (vii)

“La	fidelitat”

o P i n i ó

La paraula 
fidelitat prové 
del llatí fides, que 
vol dir fe, creure 
en algú, fiar-se’n: 
fidere. La persona 
fidel és aquella 
que creu i es fia. 
Qui té fidelitas és 

fidel, lleial, sincer i constant; posa 
la confiança en l’altre. El contrari 
de fidel és infidel, qui no té fe en 
l’altre no és sincer, és deslleial.
 Ésser fidel vol dir mantenir un 
compromís; aquest compromís ha 
de ser tolerant, respectuós, ha de 
considerar les decisions de l’altre. 
Si no fos així, seria una esclavitud, 
dependència o submissió; això 
duria a rompre i a trencar el 
compromís. Per això, no podem 
dominar ni tiranitzar. La subjecció  
dificulta la relació.
 La fidelitat no només ha de 
ser altruista, sinó que també hem 
de ser fidels a nosaltres mateixos, 
tot allò que pensam. La nostra 
actuació ha d’anar d’acord amb 
tot allò que nosaltres creiem per 
tal d’assumir lliurement el nostre 
compromís. «L’home lleial és 
un home de llei, un home que 
assumeix el deure d’acomplir 

el que ha promès i de mantenir 
els àmbits de joc que ha creat 
lliurement» (Francesc Torralba). 
L’home ha d’obeir els seus 
propis ideals per poder viure en 
harmonia.
 Aprendre a conviure amb 
fidelitat ens fa més humans, 
respectant, essent lliures i sense 
obligacions autoritàries, sinó 
nodrint-se de la mútua confiança. 

La mentida espenya, mata; la 
relació no creix i acaba per morir. 
Com diu Ortega i Gasset: «La 
fidelitat és confiança erigida  en 
norma».
La mentida és contrària a la veritat: 
«Els camins de la lleialtat han de 
ser sempre rectes» (Ramon Llull). 
Quan els camins no són rectes, la 
fidelitat cau per ella mateixa i els 
lligams es desfan, el compromís 
queda anul·lat; ja no té sentit. 

Voler mantenir la fidelitat a 
qualsevol preu crea malestar,  
això seria estúpid. «La fidelitat 
a l’estupidesa és una estupidesa 
encara més gran» (Jankélévith). 
La fidelitat imposada està 
condemnada al fracàs.
 Avui en dia, dins la família, 
la comunitat escolar, l’àmbit 
polític o social, la fidelitat dels 
seus membres ha de ser una eina 
bàsica per poder mantenir una 
bona convivència i relacionar-se. 
Quan deixam de creure en l’altre, 
els lligams de comunió perden 
tot el significat, la fidelitat ja no és 
possible.
  La fidelitat, s’ha de traduir en 
l’alegria i compartir el compromís, 
de voler llaurar i forjar la relació. 
Com diu el meu bon amic Gaspar 
mora, la fidelitat és una actitud 
del cor, estar obert i acceptar l’altre 
així com és. 

L’egoisme no hi té cabuda si 
volem que la confiança perduri; 
en cas contrari, viurem la mort 
de la relació. Cal fer-nos aquestes 
preguntes: la fidelitat dura 
per sempre?, la fidelitat en el 
matrimoni és garantia eterna?, la 
fidelitat dins de la família es viu 
sempre amb honestedat?, som 
fidels a la natura? 

Sovint els nostres principis no 
sempre són transparents, som 
infidels a nosaltres mateixos 
perquè no en sabem, no ho 
volem, tenim por, ens acovardam; 
la fidelitat implica un gran 
compromís, una meta. 
A vegades, ens sentim avergonyits 
de nosaltres mateixos perquè no 
sabem ser fidels, callam quan 
hauríem de parlar, ens amagam 
quan hauríem de donar la cara; 
perquè la fidelitat vol dir: creure, 
estimar, compromís, norma, 
valentia, confiança, respecte.
      

Bernat Forteza, mestre d’escola
bernafor@hotmail.com

“Avui	en	dia,	dins	la	família,	
la	comunitat	escolar,	

l’àmbit	polític	o	social,	la	
fidelitat	ha	de	ser	una	eina	

bàsica	per	mantenir	una	
bona	convivència”

“A	vegades,	ens	sentim	
avergonyits	de	nosaltres	

mateixos	perquè	no	
sabem	ser	fidels,	callam	
quan	hauríem	de	parlar,	

ens	amagam	quan	
hauríem	de	donar	la	cara”
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C/Selva,	25	-	07350	Binissalem	-	Tel.	971	51	13	24

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

Llorenç	Rosselló	Bestard

electriciStA
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educació, cultura 
i	el	començament	d’un	nou	projecte

“Si	el	jove	ho	aprova	tot	
i	vol	cursar	una	carrera	

universitària	fora	de	
Mallorca,	haurem	de	

tenir	un	tercer	Regidor	
de	l’àrea	dins	aquesta	

Legislatura”

M. A. Barrios

Fa unes setmanes 
que es va aclarir 
la incògnita de 
qui serien els 
responsables 
de cobrir les 
àrees que els 
Regidors que 
han abandonat 

l’Ajuntament deixaven vacants a 
l’equip de govern. No li ha passat 
per alt a ningú que un jove de tan 
sols dinou anys sigui avui Regidor 
d’una àrea vital al poble, com 
ara la d’educació. des d’aquestes 
línees l’encoratjo a lluitar amb 
força pel bon desenvolupament 
de la seva –gens fàcil– tasca, a 
més de donar-li l’enhorabona pel 
sou i el nou lloc de feina; a ningú 
se li escapa que en una època 
d’ERE’s i atur, un lloc de treball és 
sempre un bàlsam, un luxe i una 
tranquilitat.  

Jo vaig haver de compaginar 
estudis i feina quan anava a la 
Universitat i no és gens fàcil. 
Acabes amb pendents als estudis, 
a la feina i a la tasca personal que 
has d’anar duent a terme, fent 
més hores que un rellotge i tocant 
tots els pals, sense fer-los tots bé. 
Imagino que si el lloc de feina 
és municipal i, a més a més, tens 
la responsabilitat de la gestió de 
l’àrea de futur dels joves del teu 
poble, la cosa es complica.  

Imagino que és una persona 
altament qualificada per poder 
tractar el tema de l’absentisme 
escolar al municipi sense haver 

de faltar ell a classe. dedueixo 
que serà prou hàbil per poder 
gestionar la inauguració d’un 
nou centre escolar fora de les 
hores lectives, que dedicarà prou 
hores al dia per seguir coordinant 
els altres dos centres escolars ja 
existents i l’escoleta municipal, 
que seguirà donant resposta al 
procés d’integració dels nens que 
arriben d’altres nacionalitats, serà 
hàbil per donar solucions a les 
demandes dels convilatans, a les 
diferents dependències del Govern 
per aconseguir el recolzament 
necessari per dur a terme tot el 
què ens afavoreixi com a poble; 
imagino que serà una persona amb 
una forta capacitat per plantejar 
amb la Conselleria el timing 
correcte pel trasllat d’un centre 

a un altre, havent començat ja el 
curs escolar i, a més a més, tenir la 
visió suficient per no desatendre 
les seves obligacions escolars.  

de veritat que desitjo el millor per 
aquesta nova tasca que comença, 
carregat d’il·lusions. deien a plaça 
l’altra dia –quina maldat!– que si 
el jove ho aprova tot i vol cursar 
una carrera universitària fora 
de mallorca, haurem de tenir 
un tercer Regidor de l’àrea dins 
aquesta Legislatura. O deu existir 
la modalitat de Regidor de Cultura 
des de la diàspora mallorquina?

o P i n i ó
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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

consulta d’Acupuntura 
Quiromassatge

Regulacions	de	mal	de	cap,	dolors	de	
les	articulacions	i	músculs,	insomni,	
dismenorrea	(dolor	menstrual),	
restrenyiment,	depressió,	manteniment	
de	l’equilibri	energètic,	etc.

ANDREU FERRÀ
TÈCNIQUES NATURALS

C/	De	s’Era,	s/n	·	Binissalem
Tel.	871	911	846	·	626	269	894

Ferreria rosca
Jaume roselló i Miquel capó

ferrers artesans

 · Barreres, portes correderes i basculants, escales,   
 arrambadors...
 · Mobles de ferro (taules, cadires, llits...)

Carrer Major, 60. Costitx 

679 741 429 (Jaume) - 670 957 243 (Miquel)
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Per Sant valentí, els 
manipuladors són aquí

després del Pare 
Noel i Halloween, 
tocava Sant 
Valentí com 
a patró dels 
enamorats. Amb 
impunitat n’hi 
ha que volen 
esborrar la 

cultura i les consuetuds nostres 
i substituir-les per la d’altres 
estats i països com si la cosa fos la 
més normal del món i d’allò més 
natural. Cada any s’imposa més 
aquesta celebració, que ha superat 
totes les propagandes comercials 
i s’afica als informatius i als 
magazins de les nostres televisions 
i ràdios que s’afegeixen, tots 
contents, al rosari de mitjans 
espanyols i mundials que ho 
festegen de manera prou cursi. 
No corren bons temps per al 
respecte a les tradicions populars. 
Sant Valentí no és el patró dels 
enamorats ni ho ha estat mai. 
Almanco no és el nostre.

Patró dels venedors de fum
Sant Valentí, ara i aquí, únicament 
és el patró dels petits lladres, 
dels mal pagadors (que n’hi ha 
més de dos), dels estafadors i 
estraperlistes. Allà, també és el 
patró del gremi dels estrategs 
comercials i dels venedors de 
fum i l’invoquen les víctimes 
de la societat de consum que 
han caigut en la trampa dels 
comerços i s’han deixat seduir per 
suposades ofertes de cupidos i 
corets. Si aquest sant caigués a dia 
14 d’agost, no hi hauria cap hotel 
que n’oferís promocions especials. 
I, si fos el dia 14 de desembre, 
tampoc no hi hauria bombons que 
hi valguessin.

Festa mimètica
Segons l’Església, aquest màrtir 
no va existir mai. La seva festa és 
d’origen pagà, sempre a desgrat 
de l’Església, que no s’ocupa 
d’aquestes coses d’enamorats. 
A l’antiga Roma es realitzava en 
aquest temps l’adoració al déu 
de l’amor, Eros, que altres han 
anomenat Cupido. Enaltir aquesta 
festivitat és un pur mimetisme de 

la gent jove, que sempre vol ser 
tan original i no s’adona que ha 
anat a parar dins les xarxes dels 
manipuladors dels sentiments i 
dels venedors que veuen en aquest 
sant un motiu més per obtenir 
sucosos beneficis en temporada 
baixa. I tot això induït per una 
propaganda que no respecta els 
pobles i les seves tradicions. La 
globalització i el mercat mundial 
són així, senyora.

Creences que no corresponen
Sembla que ningú no vulgui 
entendre que els pobles no tenim 
tots els mateixos costums, ni 
les mateixes commemoracions. 
Al País Valencià, per exemple, 
la diada dels enamorats la 
solemnitzen el 9 d’octubre, el 
mateix dia de l’aniversari de la 
conquesta de València per Jaume 
I, i li diuen la mocadorà. A les Illes 
i a Catalunya els enamorats se 
celebren, tradicionalment, per Sant 
Jordi.

Per Sant Valentí, romaní
Una infusió de romaní ens 
convendria a tots. Hi ha les 
varietats de romaní mascle i 
romaní foraster i a menorca n’hi 
ha un d’endèmic que creix tort i 
planer, el romaní femella o flor 
revenial. 

El podem fer servir contra el mal 
de cap, les migranyes i per la 
fatiga mental. Precisament per a 
les coses amoroses es recomana el 
romaní: Per a l’amor, el romaní; i a 
qui no en té, n’hi fa venir, i a qui en 
té, n’hi fa fugir.

“Sant	valentí,	ara	i	aquí,	
únicament	és	el	patró	

dels	petits	lladres,	
dels	mal	pagadors	

(que	n’hi	ha	més	de	
dos),	dels	estafadors	i	

estraperlistes”

“no	corren	bons	temps	
per	al	respecte	a	les	
tradicions	populars.	

Sant	valentí	no	és	el	patró	
dels	enamorats	ni	ho	ha	
estat	mai.	Almanco	no	

és	el	nostre”

Joan Barceló

o P i n i ó
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Víctor Martí

Pressuposts 2009
Hi	ha	coses	que	són	positives,	i	d’altres	no	tant

Com cada any 
tornam a parlar 
dels pressuposts 
municipals de 
Binissalem. Hi 
ha coses que 
són positives, i 
d’altres que no 
ho són tant, dir 

qualsevol altra cosa seria, com a 
mínim, poc seriós.

S’han de destacar una sèrie de 
millores que a poc a poc es duran a 
terme, com són els pegats d’alguns 
carrers (en comptes de resoldre-
ho amb una pavimentació més 
definitiva). Cert és que no són 
gaire el nombre de vies afectades 
per aquests adobs pressupostats, 
però creim que és un tema que 
preocupa als conductors i que 
és ben necessari. Hi ha altres 
aspectes que recull el projecte 
de pressupost municipal que 
consideram no ho són tant, i molt 
manco amb els temps que corren, 
com és el d’habilitar una partida 
pressupostària per poder pagar la 
barberia i la perruqueria a la gent 
gran de Binissalem, en concret 
5.000 €. Quasi res diu el diari! des 
d’Um pensam que aquests tipus 
de subvencions no són ni molt 
manco prioritàries, sinó més bé 
frívoles.

Privatitzar les aigües?
Passant a un altre tema. Ens 
han arribat a les orelles alguns 
comentaris sobre la possibilitat de 
privatitzar les aigües municipals, 
o sigui, vendre la xarxa d’aigua 
potable a una empresa privada 
perquè sigui aquesta la que la 
gestioni. Si es confirma aquest 
rumor, pot suposar augments molt 
importants en el rebut, encara que 
hi hagi algú que ens vulgui fer 
creure que no pujaran les tarifes 
perquè aquestes les aplica el ple 

municipal; el que no saben, o 
sí, és que en cas de no posar-se 
d’acord la corporació municipal 
i l’empresa explotadora, la junta 
d’aigües resol el preu de la taxa 
d’aigua, i si aquesta empresa pot 
demostrar que té moltes despeses, 
a aquesta junta no li queda més 
remei que acceptar l’augment 
de la tarifa. A més, us creieu que 
una empresa privada vol venir a 
Binissalem a perdre doblers? No 
senyor. Nosaltres proposam que 
si altres ajuntaments ho poden 
fer, nosaltres també. Podríem 
crear una empresa pública que 
gestionàs bé el tema de les aigües 
municipals, ja que els propis 
recaptadors reconeixen que 
aquesta gestió no destaca per la 
seva eficiència.

Buades
No podem deixar aquesta 
oportunitat per parlar d’uns dels 
aspectes que estan en boca dels 
binissalemers: Teka/Buades.
 Segons totes les informacions 
que es donen des de l’Ajuntament, 
s’apunta a què Teka/Buades 
condiciona la possible viabilitat de 
l’empresa a la requalificació dels 
terrenys on s’aixeca la fàbrica i a 
l’acomiadament de més del 50% 
dels treballadors. 
des d’Um pensam, coneixent la 
història d’aquesta companyia, que 
no es pot fer xantatge a Binissalem 
emprant els treballadors com 
a moneda de canvi. Sí a la 
viabilitat de l’empresa i sí al 
manteniment dels llocs de treball. 
En un aspecte tan sensible i del 
que tantes pàgines de la nostra 
història s’han escrit en aquests 17 
anys, consideram que es podria 
plantejar una consulta popular 
perquè fossin el binissalemers qui 
decidissin de primera mà què fer 
amb tot allò que envolta aquest 
misteri de la fàbrica (polígon 
industrial inclòs).

Visita a Son Real
Acabam aquestes línies celebrant 
l’èxit de la convocatòria en què des 
de la nostra agrupació municipal 
celebràrem el passat diumenge dia 
22 de febrer, on un grup d’afiliats 
i simpatitzants anàrem a visitar 
la finca de Son Real, compartint 
taula i coneixent el museu i les 
diverses instal·lacions. Alguns 
dels assistents optaren per anar 
a fer una excursió fins a la mar. 
En definitiva, una jornada que 
var ser molt agradable i plena de 
complicitat.

J.Víctor Martí,
Portaveu del 

grup municipal 
d’Unió Mallorquina

“Hi	ha	aspectes	del	
projecte	de	pressupost	
municipal	que	no	són	
necessaris,	com	és	el	

d’habilitar	una	partida	
per	poder	pagar	la	

barberia	i	la	perruqueria	
a	la	gent	gran	de	

Binissalem,	en	concret	
5.000	euros.	Aquests	
tipus	de	subvencions	
no	són	ni	molt	manco	
prioritàries,	sinó	més	

bé	frívoles”

“Ens	han	arribat	alguns	
comentaris	sobre	la	

possibilitat	de	privatitzar	
les	aigües	municipals,	o	

sigui,	vendre	la	xarxa	
d’aigua	potable	a	una	

empresa	privada”

o P i n i ó
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Crisi? Quina crisi?
només	la	tenen	en	compte	quan	els	interessa?

Pep Martí

o P i n i ó

Vist el projecte 
de pressupost 
general per al 
2009 que ha 
presentat el PP 
de Binissalem, 
des del grup 
municipal 
Esquerra-

Independents de Binissalem volem 
fer una sèrie de reflexions crítiques 
i, alhora, presentar unes propostes 
constructives per tal de millorar-
lo. Anem a pams.

En primer lloc, volem donar 
l’enhorabona a l’àrea d’hisenda per 
la celeritat amb que ha presentat el 
projecte de pressupost d’enguany. 
En principi l’havien de presentar el 
mes de novembre de l’any passat, 
i gairebé l’han presentat el mes de 
març. Però és que l’anterior equip 
de govern el presentava bastants 
mesos més tard. Veiem que poc a 
poc es va avançant en aquest sentit 
i esperam que l’any que ve es 
compleixin els terminis que marca 
la llei, cosa que permetria una 
millor planificació econòmica.

Què passa amb la crisi?
En segon lloc, ens ha cridat 
l’atenció la manca de connexió 
amb la realitat del pressupost, 
atès que hi ha unes previsions 
d’ingressos massa optimistes, 
per no dir inabastables. En 
aquest sentit, l’exemple més 
clar el trobam en el capítol dels 
ingressos que provenen dels 
imposts de construccions. Així, 
segons preveuen des de l’equip 

de govern, enguany es recaptarà 
la mateixa quantitat que l’any 
passat en concepte d’aquests 
imposts. Què passa amb la crisi? 
Només la tenen en compte quan 
els interessa? Amb previsions com 
aquesta el que aconseguiran és 
augmentar, encara més, el deute 
de l’Ajuntament.

Austeritat
En tercer lloc, no ens sembla lògic 
que des de l’Ajuntament no es 
tingui en compte el deute històric 
que arrossega el consistori a l’hora 
de planificar les despeses. Segons 
xifres del 2007, els préstecs a llarg 
termini sumen un total de 454.284 
euros, i els préstecs a curt termini 
generen 78.000 euros d’interessos 
anuals. És per això que creiem 
que és urgent adoptar mesures 
d’austeritat per reduir les despeses 
municipals i eixugar el deute, i 
ajustar partides que, tot i que són 
importants, no són prioritàries.

Homenatge a la vellesa
En posarem dos exemples. Un és 
l’acte d’homenatge a la vellesa 
que costa gairebé 23.000 euros. 
Per descomptat, pensam que els 
nostres padrins es mereixen un 
homenatge. Però, és realment 
necessari dedicar-hi aquesta 

quantitat de doblers si tenim 
present la mala situació econòmica 
general? Un altre exemple el 
trobam en la quantitat que el 
consistori destina a publicitat, que 
suma 34.300 euros. No es podria 
reduir aquesta partida, enlloc 
d’augmentar-la en més de 10.000 
euros respecte l’any passat?

Marc d’execució
davant aquest pressupost inflat, 
irreal i il·lògic, hem elaborat i 
presentarem davant el ple de 
l’Ajuntament un “marc d’execució 
pressupostària”, a partir del qual 
s’estableixen unes prioritats pel 
que fa a les despeses en funció 
dels ingressos que entrin. És a 
dir, com que l’Ajuntament està 
més que endeutat i la situació 
econòmica general és incerta, 
creiem que el consistori ha 
d’adoptar una política econòmica 
d’austeritat i gastar en allò que 
sigui imprescindible. després, si 
la recaptació arriba a uns mínims, 
ja es destinaran doblers a coses 
menys importants, tot i que també 
necessàries. 

Salut i fins aviat.

Pep Martí, regidor d’Esquerra-
Independents de Binissalem
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FISCAL – CONTABLE – LABORAL -MERCANTIL
TRAMITACIÓN ESCRITURAS

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

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

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

Pedra i Vi
ASESORÍA DE EMPRESAS

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

Tel./Fax 971 870 680
info@pedraivi.com
www.pedraivi.com
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Fa dues vegades 
que l’equip de 
govern del PP 
ens posa damunt 
taula, a través 
de la Comissió 
Informativa, el 
desenvolupament 
de la segona 

fase del Polígon Industrial de 
Binissalem. Tot això ha tornat 
a motivar una reflexió des dels 
Socialistes de Binissalem sobre la 
conveniència o no de dur a terme 
aquesta segona fase. Vull posar de 
manifest, per tant, els arguments i 
raonaments que els socialistes hem 
estat debatent i acordant sobre 
aquesta tan important qüestió per 
al nostre municipi.
 És obvi que les circumstàncies 
d’ara, amb la crisi tan greu que 
estam patint en aquests moments, 
no són ni molt manco les mateixes 
que les que teníem quan es va 
aprovar l’inici de la tramitació 
d’aquesta segona fase. La delicada 
situació de l’empresa Buades, 
que aquests dies ha tengut molt 
de ressò a través dels mitjans 
de comunicació, n’és una trista 
conseqüència. 
 Un dels motius que més es 
varen argumentar per tal de 
desenvolupar la segona fase del 
polígon era el trasllat de Buades 
que, per tal de dur-lo a terme, 
necessitava ubicar-se en un espai 
quantificat concretament en 
24.000 metres quadrats. Tota la 
informació que ens està arribant 
ara ens indica, emperò, que 
l’empresa Buades, donada l’actual 
conjuntura econòmica, no té cap 
intenció de fer el trasllat. A més, 
aquests darrers mesos s’havia  
arribat a parlar del tancament 
de la fàbrica, la qual cosa sembla 
que sortosament no succeirà, 
conservant així els llocs de feina 
d’uns 70 treballadors sobre els 
175 que en principi es posaren a 
l’expedient de regulació.
 També ara ja és moment idoni 
per tal d’avaluar l’evolució de 
la primera fase del Polígon. Així 
podem constatar que encara no 
s’han ocupat la totalitat dels solars 
i que hi ha naus completament 

buides i sense cap ús (per a la 
seva venda i pel lloguer). A més, 
hi ha hagut molts pocs trasllats 
d’empreses ubicades a l’interior 
urbà del municipi i també no són 
molt bons els resultats a l’hora de 
valorar la creació de nous llocs de 
feina per a la gent de Binissalem.
 S’ha de tenir també molt en 
compte el fort impacte paisatgístic, 
la qual cosa va en detriment 
de la qualitat de vida dels 
nostres ciutadans, que suposaria  
l’execució d’aquesta segona 
fase, tal i com està plantejada 
actualment en el seu Pla parcial. 
 Per tot això, i tenint en 
compte tots aquests elements, els 
socialistes de Binissalem pensam 
que a l’única ampliació del polígon 
a la qual podríem donar suport, 
hipotèticament, seria a aquella 
que respongués a les vertaderes 
necessitats de les empreses del 

poble que de veres es plantejassin 
fer efectiu el seu trasllat, essent, 
així i tot, condició indispensable, 
que l’execució es fes únicament 
per promoció pública, la qual cosa, 
en principi, beneficiaria als nostres 
empresaris amb uns preus molt 
més assequibles.
 També creiem que Binissalem 
necessita ara ja apostar, 
decididament, per altres models 
alternatius i tenir en compte els 
valors més importants que sempre 
hem tengut com a poble, aportant 
alhora noves fonts de riquesa. 
La conservació i preservació del 
patrimoni històric i de l’entorn 
medi ambiental, a més de la 
potenciació de les indústries del vi 
i de la pedra, tan tradicionals i que 
tant han identificat històricament 
el nostre municipi, és una de les 
tasques de les quals ens queda 
encara molt més per fer del que en 
realitat s’ha fet fins ara. No podem 
perdre una altra oportunitat, i 
pot ser la darrera, en la defensa 
d’aquests valors.

Polita Crespí Sureda,
Secretària General de l’Agrupació 

Socialista de Binissalem

“Binissalem	necessita	ara	
ja	apostar,	decididament,	

per	altres	models	
alternatius	i	tenir	en...”

Sobre la segona fase 
del polígon industrial

Polita Crespí

o P i n i ó
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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.
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Jeroni Salom

Temes d’importància
La	responsabilitat	de	govern	condueix	a	aportar	solucions

o P i n i ó

Benvolguts amics 
i amigues, 

Ja hem entrat ple-
nament dins l’any 
2009, sembla que 
l’hivern s’arracona 
i hem d’agafar for-
ces i voluntat per 

treure el carro endavant. Vull apro-
fitar aquesta pàgina per parlar de 
cinc temes d’interès per a la gent 
del poble.
 
griferia Buades. Han aparegut a 
diversos mitjans de comunicació 
notícies sobre vies de solució que 
evitarien un tancament total de la 
griferia; una solució que passaria 
per prejubilar treballadors, engegar 
altres i mantenir un percentatge en-
cara per determinar. 
És el paper d’aquest Ajuntament ve-
tlar perque no es vulnerin els drets 
dels treballadors, que sempre és la 
part més feble i afectada. Estam a 
l’espera de rebre alguna proposta 
des de la direcció de l’empresa ja 
que s’ha apuntat un conveni urba-
nístic pendent d’executar; hi esta-
rem molt damunt; no es pot aprofi-
tar una situació crítica per imposar 
unes mesures que només afavo-
reixen als dirigents de l’empresa; 
volem garanties i estabilitat.
 
Antenes de telefonia mòbil. Al ca-
rrer ja es veuen cartells que mani-
festen la seva disconformitat amb 
les antenes de telefonia mòbil ubi-
cades a l’interior del poble; sobre 
aquest tema l’Ajuntament ha fet 
molta feina, reunions i consultes 

tècniques, i dic tècniques, ja que 
dins aquest món tan desconegut i 
difícil de les telecomunicacions és 
facil dir coses que no s’ajusten a la 
veracitat, i que no poden dir-se opi-
nions que no es basen en la realitat; 
per damunt de tot, cal no manipu-
lar a ningú.  
Les medicions tècniques realitza-
des per les empreses i pel Govern 
Balear no demostren cap incom-
pliment; també cal tenir en compta 
que els teléfons mòbils no tindrien 
una cobertura adient dins el poble; 
és el paper de l’Ajuntament que 
prevalgui la transparència i la in-
formació, sense que puguin fer-se 
manipulacions polítiques d’aquest 
tema. 

escolarització. dia 26 de febrer 
va haver-hi una nova reunió de la 
Conselleria d’Educació amb la co-
munitat escolar de Binissalem als 
efectes de promoure una major 
inscripció d’alumnat al nou centre 
de primària que s’està construïnt; 
s’han fet molts d’esforços per tenir 
aquesta nova escola i ara resulta 
que s’hi ha apuntat molt poc alum-
nat; l’actual situació no és positiva i 
cal promoure més adscripció al nou 
centre. descongestionar l’actual 
centre permetria eliminar les aules 
prefabricades, recuperar espais de 

docència i d’oci i també comoditats 
per als alumnes. 

Hospital d’Inca. Ha aparegut una 
notícia a una revista local que mani-
festava que la Conselleria de Salut 
havia rectificat i tornat a adscriure 
Binissalem a l’hospital d’Inca; he de 
manifestar que aquesta afirmació 
no és real, i que l’Ajuntament s’ha 
adreçat a la Conselleria sol·licitant 
la rectificació; les reunions hagudes 
han mostrat predisposició però no 
s’ha decidit cap rectificació; Binis-
salem passa a estar adscrit a son 
Llàtzer i cal millorar les comunica-
cions de transport públic, actual-
ment deficitàries. 

pressuposts. Els pressuposts muni-
cipals s’han elaborat i discutit amb 
els partits de l’oposició, intentant 
el màxim consens possible; aquest 
equip de govern ha renunciat a pro-
jectes i activitats no bàsiques, per 
destinar els recursos a actuacions 
(sobretot dins serveis socials) més 
necessàries, encara que estiguessin 
projectades en el programa electo-
ral. Cal fer un exercici de responsa-
bilitat i entre tots treure el carro en-
davant; agraesc la participació dels 
partits polítics en aquest sentit.

Jeroni Salom, Batle de Binissalem
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Una becadeta

Si bé és cert que a aquest hivern ha estat llarg i fred, hi 
ha gent que té unes certes estones de la seva vida, uns 
determinats moments, com podria ser per exemple el 
de la sesta, quasi com a sagrats, independentment del 
temps que faci.
L’home de la foto, feta un dia del passat mes de 
novembre, una dia en què, precisament, sí que feia un 
bon fred –basta veure l’abric que du posat– no dubtà 
gens en pegar una becadeta a l’aire lliure, ben assegut  
davant l’entrada d’un cafè del poble.

Perderen ses messions

Els tres homes de la foto, en Biel Truita, en Paco Escabellat 
i en miquel Puig, asseuen junts, peu davall taula, 
després d’haver hagut de pagar uns fideus amb conill 
que se jugaren apostant que el primer equip de futbol 
del Binissalem no podria guanyar al mallorca.
Però el dissabte 21 de febrer, la història futbolera 
de partits entre blauets i vermellets es decantà, una 
vegada més, a favor del Binissalem, i en un partit 
vibrant aconseguiren imposar-se per 4 a 1 al conjunt 
mallorquinista, fins aleshores imbatut.

Sopar de quintes nascudes el 1��2

És en aquests mesos quan moltes de les generacions 
(o quintes), tant d’homes com de dones, celebren el seu 
tradicional dinar o sopar de germanor.
Les al·lotes de la foto són les quintes nascudes el 1972, 
que celebraren la seva particular trobada el dissabte 28 
de febrer en el restaurant Can Sito.
més tard es deixaren veure en alguns pubs del poble i 
també de foravila, com per exemple s’Art Club d’Inca, 
on només entrar-hi, demanaren una cançó al grup que 
actuava, Fenomenos Band, i que així els ho concedí.

o c i

S’esmolador

I si abans parlàvem de becades, qui no becava gens era 
aquest jove que apareix a la imatge de la dreta.
Ell és en Tani, natural de Córdoba, i es dedica a un 
ofici ben antic, el d’esmolador. Un ofici que tots tenim 
assimilat amb el típic so de l’harmònica amb el qual dóna 
compte de la seva presència als veïnats de la zona.
Això sí, de vegades hem vist esmoladors circular amb la 
furgoneta i portant les seves eines a la part posterior.
En el cas d’en Tani, també les porta a la part posterior, 
però de la bicicleta. mai millor, en el portabultos.



El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	na

catalina	Alorda

Carrer... del Rei

El seu nom comença per T

Pedres

Té menys de 37 anys

Salut: No facis molts d’esforços 
que tens l’esquena ressentida.
Amor: T’has de refiar del teu sisè 
sentit.
Petit consell: No t’empresonis a ca 
teva, fer passejades per foravila. 

Salut: Hi ha una passa de mal de 
panxa, pren precaucions.
Amor: No et culpis si les coses 
amb la teva parella no surten bé.
Petit consell: Comença una 
activitat nova, te distraurà. 

Salut: dormir és absolutament 
necessari per al teu estat de salut.
Amor: Compartiu més coses junts 
que això és el secret de l’èxit.
Petit consell: Sigues més generós i 
menys egòlatra, i millorarà.

Salut: Beu molta d’aigua, t’ajudarà 
a depurar toxines.
Amor: No mantenguis el teu cor 
clos a noves experiències. 
Petit consell: Esplaia’t més sovint, 
romp la rutina de tant en tant

Salut: No perdis de vista la salut 
bucal, que és molt important.
Amor: Vibra amb les emocions que 
et proposa la teva parella.
Petit consell: Cada cosa té el seu 
lloc i cada estona el seu temps.

Salut: Fes exercicis de relaxació, 
dus massa tensió acumulada.
Amor: Atreus massa sovint a gent 
que no et convé, sigues prudent.
Petit consell: La prudència quasi 
mai és inconvenient.

Salut: Compte amb les recaigudes 
que són pitjors que les malalties.
Amor: Cuida bé allò que més 
estimes.
Petit consell: No pequis d’innocent 
i no et precipitis amb les decisions. 

Salut: Ves en compte amb les 
contractures musculars.
Amor: No insisteixis si et diuen 
que no. A vegades no, significa no.
Petit consell: Posa ordre a ca teva 
que et facilitarà la vida. 

Salut: Procura dur una dieta 
equilibrada i ho notaràs.
Amor: El més important és que 
millori el teu estat d’ànim.
Petit consell: No renyis tant que 
aconseguiràs que t’avorreixin.

Salut: Compte amb les alergies ara 
que la primavera ja guaita.
Amor: Abans que esclati l’estació 
de l’amor és bo estalviar energies.
Petit consell: La gent agraeix molt 
que l’escoltin, practica-ho més.

Salut: Inspira profundament i 
expira pausadament, deu minuts.
Amor: No siguis impacient perquè 
és contraproduent.
Petit consell: Viatja o planifica un 
viatge.

Salut: La natació és perfecta pel 
mal d’esquena. Posa-t’hi!
Amor: No claudiquis. Assegura’t 
que has esgotat tots els recursos.
Petit consell: La cuina és un dels 
grans plaers quotidians.

o c i

El seu segon llinatge comença per F
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Un pi 
Un loco es disposa a contar un acudit:
–Un pi. 
I el company es queda callat i mirant-lo.
–Un pi -torna a dir. I el company, callat i mirant-lo.–Un pi.

–I què més? -demana aquell.–Res més, ja està.–No fa gràcia.
–Però fa ombra.

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

Dites de Groucho Marx:

“Aquests són els meus principis. Si a 
vostè no li agraden, en tenc uns altres”

Novios...

  Una mare, alarmada, diu a sa filla:

  –Filla meva, es veïnats diuen que te colgues amb so novio!

  
  –Ai, mu mare, sa gent és molt xerradora. Te colgues amb un 

  qualsevol i ja diuen que és es novio.



Continuant amb aquesta secció 
sobre viatges, ja sabeu que si heu 
passat uns dies en algun lloc lluny 

de les nostres illes i us fa ganes 
enviar-nos unes quantes fotografies 

(tres com a mínim) comentant, 
breument, el vostre viatge, no ho 
dubteu. Posau-vos en contacte a 

través del mail: 
arrosambsalseta@gmail.com o bé, 

telefonant al 687 623 957.

Q
Binissalemers de 
viatge a Senegal

Del 20 de desembre al 4 de gener, 
els binissalemers Tomeu Martorell, 

Cati Capó, Joan Pascual i Francisca 
Villalonga feren estança a Senegal, 
un país situat al nordoest d’Àfrica.

 Després d’aterrar a l’areoport de 
Dakar (la capital), es desplaçaren 

fins a Sali, situat a uns 80 km, on hi 
havia ubicat l’hotel on s’allotjaren.

 Durant aquells quinze dies, 
visitaren diferents indrets de la zona 

com el mateix Sali, Somon, la Isla de 
la Concha o Mbour.

 Els viatgers descriuen els 
llocs visitats com a molt pobres, 

massificats de població, amb una 
mitja de quatre fills per família i amb 

una gran majoria de cases fetes a 
base de fang i palla.

 Llocs, on els seus habitants viuen 
de l’agricultura, a base de conrar, 
entre d’altres productes, el blat de 

moro i el mijo; de la ramaderia, 
criant ovelles, bous i gallines; de la 
pesca, en el cas de Mbour; i, com 

no, del turisme, majoritàriament 
francès, i el qual sempre deixa caure 
més de dues benvingudes propines.

La moneda pròpia és el franc CFA, 
del qual uns 650 equivalen a 1 euro.

 Un país de clima tropical i on la 
temperatura se situava entorn als 

24 graus. Unes terres on es podien 
escoltar diferents parles, gairebé 
indígenes, típiques del continent 

africà, combinades amb el francès i 
l’alemany.

 En definitiva, unes altres costums, 
una altra vida, una altra història.

Ciutadans del MónCiutadans del Món

Mercat des peix.

Preparant un menjar típic.

De visita a l’escola d’un poblat.



La comparsa de l’escoleta Busquetes.

Dos pastissets.Els jardiners de l’escoleta de les Trinitàries.

La tuna de l’escoleta Binipetit.

C a r n a v a l  2 0 0 9

Enguany, la festa del dijous Llarder se celebrà a la plaça de l’Església (19 de febrer).

Els lacasitos de l’escoleta Menudall.
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Sa Rueta!
Dijous 19 de febrer de 2009
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A Sa Rueta amb xumet

El color, element protagonista

La NASA controlà Sa Rueta

Qui diu que Sa Rueta és per als nins?

La primera flor de Primavera

Disfresses diversesBinissalem, de 2000 mil colors

Disfresses de por!!

De cine!
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La comparsa Kandinski.

Una família de robots.

La família Obama.

BINICOLORS.

L’originalitat, una qualitat a tenir en compte.

La màgia del Carnaval!

L’esperit Hippie, present a la desfilada.
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Sa Rua!
Dissabte 21 de febrer de 2009
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La Banda Municipal de Música transformada, per un dia, en banda pirata. A la plaça interpretaren la cançó de Pirates del Carib.

La comparsa del Club d’Esplai Binitrui.

L’exotisme típic d’Àfrica.

A ritme de batucada!!
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El barrufet més barrufet.La comparsa Barrufets de Menudall.

La comparsa Drac & Queen by Busquetes.

Premis sa rua 2009

Individual
1r: Betty Boom (50 euros)

Comparses (– de 10)
1r: Família Obama (100 euros)

Comparses (+ de 10)
1r: Barrufets (300 euros)

2n: Mèxic Petit (250 euros)
3r: Kandinsky (200 euros)

La comparsa Mèxic Petit.
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Popeye i Olívia

La duquesa esperava l’alba.

Olivia N. John, amb la seva tia.

Dues germanes d’Aràbia.

SHREK

Pase de pecho!
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Sa Rua... de nit!
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VOLeu Fresses?
La foto superior, feta la nit del divendres 20 de febrer, correspon a un intent de recuperar una vella tradició 
carnavalesca, avui en dia, pràcticament desapareguda; la de: Voleu fresses? Segurament molts de pares ho 
recordareu, quan d’al·lots anàveu per les cases del poble, disfressats, a donar una sorpresa!

BaLL de màscares
La foto inferior, feta la nit del divendres 13 de febrer, correspon a una festa de ball de màscares celebrada en una 
casa del carrer Bonaire, i en la qual hi participaren unes 50 persones, algunes d’elles vengudes de la Península i de 
Londres aposta per assistir a la festa. L’organització anà a càrrec de l’al·lota Pilar Arévalo, resident al poble.

M é s  c o s e s  d ’ a q u e s t  C a r n a v a l


