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JAUME POL 

“Jimmy”

E d i T o R i A L

Maleïdes antenes

Indignada està sa gent
per culpa d’instal·lacions,
que diuen fan alteracions

en el tema de la ment.

I el poble està cansat
de passar tanta tensió,
per això ha demanat

que s’acabi amb la qüestió.

Cercaran ubicació
per dur-hi ses ‘condemnades’,

i persones afectades
tendran vida millor.

Que trobin solució
que a tothom faci content,

de manera permanent,
antenes... lluny de població.

Antenes
L’Ajuntament haurà d’acabar treient fora del nucli urbà les antenes 
de telefonia mòbil.
Tot i que trobar un lloc indicat no serà tasca fàcil i el procés burocràtic 
serà lent, al final, les companyies de telefònica hauran de resignar-se 
a instal·lar aquests aparells a les afores.

Ja hi ha qualque municipi que ha duit a terme actuacions semblants, i 
tot pareix indicar que, d’aquí a uns anys, tothom seguirà les mateixes 
pautes. Qui sap, fins i tot en algun poble tal vegada això serà utilitzat 
per a penjar-se medalles, cosa que no hauria de ser així. Ni tampoc 
eina per crear enfrontament polític que, en el fons, l’únic que fa és 
retardar encara més l’objectiu desitjat.

És cert que no està clarament demostrat que les emissions són 
perjudicials per a la gent, però això no lleva la por a qui pateix algun 
tipus de molèstia i no sap quina en pugui ser la causa.
 Els humans vivim dins aquesta mena de nigul permanent del 
perill per a la salut, tant en el que pugui fer referència a les noves 
tecnologies, com en d’altres costums –o vicis– que, tot i saber-se que 
acaben perjudicant a la persona, segueixen comptant amb multituds 
de devots. També de víctimes.
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LA NOSTRA 
poblAció 

gener i febrer

Naixements
Agustina Zanoguera Pou 
(08-03-09)
Aroa Castro Pérez (10-03-09)
Leyre Torres Munar (14-03-09)
David García Espinosa (16-03-09)
Lucía Oliver Bonet (19-03-09)
Neus Coll Giménez (21-03-09)
Claudia Palenzuela Crujera 
(23-03-09)
Aday Muertegui López (25-03-09)
Enzo Martí Campos (27-03-09)

Noces
Juan Tomás Cardeñosa Zazo i
Marina Sechenkova (05-03-09)
José Henry Moncayo Torres i
Dorian Ospina Camacho (12-03-09)

Defuncions
Coloma Pol Pol (16-03-09)
Margalida Martí Villalonga 
(16-03-09)
Bartomeu Arrom Pol (20-03-09)
Josefa Pascual Pol (29-03-09)
Rafel Mestre Batle (31-03-09)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dimecres dia 1 
d’abril de 2009.

Successos
L o c A L

19-02-09. Una dona denuncia que 
un ca la va mossegar mentres 
caminava pel camí de ca n’Arabí.
L’animal, que dies després tornà a 
mossegar a una altra persona, va 
ser localitzat i posat en quarentena 
durant 15 dies.

02-03-09. Un grup de menors del 
poble entra en una finca del camí 
de s’Aigua i espenya vidres, teules 
d’una porxada i escampa cadires.

08-03-09. Detengut un home, en 
el carrer Catedràtic Llabrés, per 
conduir sense tenir carnet.

11-03-09. Roben un ordenador 
portàtil de dins un vehicle 
estacionat en el pàrking d’un 
restaurant del carrer Conquistador.

11-03-09. Detengut un home, en el 
camí de s’Aigua, per conduir sense 
tenir carnet.

12-03-09. Després de forçar una 
de les portes, roben un iPOD de 
l’interior d’un vehicle estacionat 
al carrer Canonge Barceló. Els fets 
succeïren durant la migdiada.

20-03-09. Apareixen foradades 
les quatre rodes de dos vehicles 
estacionats en un pàrking del 
carrer Conquistador.

20-03-09. Detengut un home 
per no respectar l’Ordre 
d’Allunyament (500 metres), que 
tenia imposada respecte a sa mare.

23-03-09. Furt d’una bicicleta, 
marca Mountain Bike, de davant 
l’entrada d’uns pisos del carrer 
Conquistador.

24-03-09. Denuncien el trencament 
continuat, durant uns quants 
dies, dels retrovisors d’un cotxe 
estacionat en el carrer Creu.

27-03-09. Temptativa de robatori, 
durant la migdiada, en una tenda 
del carrer Anselm Turmeda. Els 
delinqüents intentaren força la 
porta amb un ferro.

27-03-09. Roben una càmara de 
fotos de dins una fusteria.

28-03-09. Sustracció d’una 
bicicleta estacionada davant el 
pavelló cobert.

28-03-09. Foraden les quatre rodes 
a un cotxe estacionat en el carrer 
des Pontarró.

28-03-09. Espenyen el vidre a 
un cotxe estacionat en el camí de 
s’Aigua i se’n duen una càmara de 
fotos.

Aquesta tenda va ser objecte d’un intent de robatori el passat 27 de març.
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Reduir la velocitat
L’Ajuntament ha instal·lat dos passos elevats reductors 
de velocitat; un davant la plaça des Rasquell, en el carrer 
Guiem Martí, i l’altra davant la plaça 31 de Desembre, 
en el carrer Joan Josep Amengual i Reus. Dos espais 
públics per on, a diari, s’hi deixen veure molts de nins, 
sortint i entrant, i als quals cal protegir de la conducció, 
de vegades a excessiva velocitat, per part d’alguns 
vehicles.
Aquests són els primers passos elevats reductors de 
velocitat que s’instal·len dins el poble.

Fe d’errades
En el passat número s’informava d’una exposició d’en 
Toni Bifa en el cafè restaurant Cas Cabrit, quan en realitat 
l’exposició era en el cafè restaurant ca s’Hereu.

En el reportatge en color del Carnaval publicat en el passat 
número, es parlava d’un ball de màscares organitzat per 
Pilar Arévalo, però cal afegir que en l’organització també 
hi prengué part en Rob Orchard.

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

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

internacional

lisboa i Fàtima
del 19 al 23 de maig 450 euros

nord d´itàlia i llacs 
del 10 al 14 de maig 930 euros

Xèquia (completa)
del 4 a l’11 de maig 1.430 euros

Suïssa
del 16 al 22 de maig 1.230 euros

nacional
 
Galícia
del 12 al 16 de maig 295 euros

astúries i cantàbria
del 6 al 10 de maig 345 euros

la cerdanya i andorra
del 23 al 28 abril 480 euros

almeria i Granada
del 17 al 21 de maig 345 euros

Màlaga, ronda i Gibraltar
del 23 al 27 abril 375 euros

País Basc i la rioja
del 24 al 28 de maig 340 euros

lourdes, Bilbao i Sant 
Sebastià 
del 8 al 10 de maig 345 euros

Ofertes de maig

30-03-09. Reclamada la presència policial i del 
personal del centre sanitari, en el carrer Jesús, per a 
fer-se càrrec d’un home que, suposadament, havia 
perdut les facultats mentals.

30-03-09. La Policia Local intervé un individu 
que se’n volia endur el motor d’un dels cotxes 
embargats que hi ha al Punt Verd.

02-03-09. Colisió entre dos cotxes en el creuer 
Llorenç Villalonga-Germanies, després que el 
vehicle que circulava per Germanies no respectàs la 
senyal d’Stop. El conductor de l’altre cotxe resultà 
ferit i hagué de ser traslladat a la mutua.
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perquè entre tots els grups 
municipals es treballàs, 
conjuntament, per aconseguir 
treure les antenes.
 El portaveu de GADMA, 
Bernat Fiol, també intervingué 
dient que per molts d’informes 
que argumentin no estar demostrat 
que les antenes no són perjudicials 
i que emeten per davall de la 
normativa permesa, no hi ha cap 
institució ni entitat que pensi en 
les diferents sensibilitats; en què hi 
ha gent més sensible que una altra 
i que aquestes són les persones 
que, al final, acaben patint les 
conseqüències.
 Durant la reunió també es parlà 
de possibles ubicacions per a dur-
hi els aparells, tot i que el procés 
burocràtic, per al canvi de lloc, ja 
es féu saber que serà lent.
 Es nombraren el Punt Verd 
o el Polígon, però ja hi ha hagut 
veïnats que en ambdós llocs hi 
veuen clars inconvenients. 
 Així, alguns pensen que el 
Polígon és a només 200 metres de 
l’Institut i de la futura nova escola 
de Primària. Per altre lloc, el Punt 
Verd continua sient un lloc dins el 
poble i el problema serà el mateix.
 D’altra banda, des de GADMA 
es proposà el punt on hi ha 
ubicada l’antena de Ràdio Robines, 
però sens dubte la sorpresa –i qui 
sap si bona notícia– podria ser 
poder ubicar els aparells a la finca, 
Es Refugi, ubicada a les afores del 
poble, a prop del camí vell cap 
a Lloseta i propietat de l’exbatle 
popular, Guiem Pons.

Es Refugi, possible ubicació
L’exbatle declarà a Arròs amb 
Salseta, el passat dimarts dia 31 
de març, que estaria disposat 
a negociar la instal·lació de les 
antenes dins la seva finca. 
 De fet, durant uns anys ja hi 
hagué instal·lada l’antena i el 
repetidor de l’emissora Es Raiguer, 
d’Inca, de la qual encara ara en 
queden les plataformes.
 D’aquesta darrera opció, 
cal destacar el fet que sigui un 
lloc elevat i allunyat del nucli 
urbà, però no massa per poder 
perjudicar a la cobertura.

Rèplica dels veïnats al batle
Un grup de veïnats del carrer 
Bonaire i voltants han volgut 
replicar les declaracions del batle 
en el passat número, quan deia 
que rera aquesta campanya s’hi 
amaga una jugada política al 
capdavant de la qual hi ha el PSM 
local.
 Els veïnats afirmen que la 
iniciativa sortí d’ells, tot i que és 
cert que hi ha hagut polítics que 
després hi han donat el seu suport.
 Per altre lloc, els veïnats 
reconeixen que des de 
l’Ajuntament s’ha fet feina amb 
aquest tema però també creuen 
que mentres s’esperen respostes de 
conselleries o d’informes, durant 
mesos, s’haguessin pogut cercar 
uns terrenys i requalificar-los si era 
necessari, recordant que el PP va 
donar suport a la moció.
 D’altra banda, no acaben 
d’entendre, respecte al canvi 
d’ubicació de les antenes, la 
necessitat d’instal·lar un repetidor: 

Com és que si les antenes són al carrer 
Bonaire tenim cobertura quan 
ens desplaçam fins al Polígon, sense 
ser necessari cap repetidor, i en canvi 
al revés, sí seria necessari? 
 Demanen que, per favor, no 
es faci demagògia i que, si és 
necessari, que siguin les mateixes 
empreses de telefonia les que 
comprin uns terrenys o en paguin 
la corresponent requalificació.  
De fet, les empreses paguen 
unes bones quantitats de doblers 
als propietaris dels pisos on 
s’instal·len.
 També critiquen que el batle 
hagi dit que les antenes emeten 
de manera legal, quan durant la 
reunió posterior a la manifestació 
digué que només n’hi ha un 
instal·lat legalment.
 Finalment, afirmen que si de 
veres es vol solucionar el problema 
es faci més feina per al poble i no 
es vagi a cercar tanta ‘paperassa’ 
per les Conselleries.

J.Pons

Tal i com s’havia anunciat, el 
dissabte 28 de març es dugué a 
terme la manifestació per treure les 
antenes de telefonia fora del poble.
 Sobre les 10:30 hores, un grup 
d’unes seixanta persones 
–possiblement se n’esperaven més 
i la lleugera pluja en féu enrera 
unes quantes– es desplaçaren 
amb pancartes i xiulets del parc 
de Can Gelabert fins a davant 
l’Ajuntament, on el regidor 
d’Esquerra, Pep Martí, llegí un 
manifest en el qual es deixava 
sentir un missatge clar: la prevenció 
de la salut i la qualitat de vida de les 
persones és més important que 

les antenes de telefonia. A més, es 
recordava al batle que s’actuàs i es 
complís amb allò que s’aprovà per 
unanimitat, a la Sala, i que no era 
altra cosa que treure les antenes 
fora del nucli urbà.
 Tot seguit, el primer edil 
convidà als manifestants a pujar a 
la sala de plens per comunicar-los 
la feina que s’ha estat fent envers 
aquest tema. 
 Un pic allà fou on es produïren 
uns quants d’estires i afluixes, 
entre polítics. Sobretot quan el 
batle deixà entreveure que la 
manifestació havia estat una 
jugada política amb la intenció de 

desgastar a l’equip de govern, ja 
que els quatre partits de l’oposició 
havien estat convocats a prendre 
part en la protesta però no així el 
Partit Popular. 
 A més, Salom recordà que 
l’actual Ajuntament ha estat el 
que ha fet més feina amb aquest 
tema, ja que fins ara no s’havia fet 
res, i això, tenint en compte que, 
fa uns anys, ja hi havia hagut una 
primera recollida de firmes. En 
un moment, fins i tot algun veïnat 
hagué de dir que als afectats per 
les antenes no els interessava per 
res que allò fos un enfrontament 
polític, sinó que, més bé, servís 

AnteneS ForA!
els veïnats es manifesten
Unes	60	persones	protesten	per	treure	les	antenes	de	telefonia	del	poble

“La	sorpresa,	i	bona	
notícia,	podria	ser	poder	

ubicar	els	aparells	a	la	
finca,	Es	Refugi,	ubicada	
a	les	afores	del	poble,	i	
propietat	de	l’exbatle,	

Guiem	Pons”

“com	és	que	si	les	antenes	
són	al	carrer	Bonaire	

tenim	cobertura	quan	ens	
desplaçam	fins	al	Polígon,	

sense	ser	necessari	cap	
repetidor,	i	en	canvi	al	

revés,	sí	seria	necessari?”

La finca de l’exbatle, Guiem Pons, possible ubicació de les antenes de telefonia.

L o c A L L o c A L



	 MARÇ	2009	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

perquè entre tots els grups 
municipals es treballàs, 
conjuntament, per aconseguir 
treure les antenes.
 El portaveu de GADMA, 
Bernat Fiol, també intervingué 
dient que per molts d’informes 
que argumentin no estar demostrat 
que les antenes no són perjudicials 
i que emeten per davall de la 
normativa permesa, no hi ha cap 
institució ni entitat que pensi en 
les diferents sensibilitats; en què hi 
ha gent més sensible que una altra 
i que aquestes són les persones 
que, al final, acaben patint les 
conseqüències.
 Durant la reunió també es parlà 
de possibles ubicacions per a dur-
hi els aparells, tot i que el procés 
burocràtic, per al canvi de lloc, ja 
es féu saber que serà lent.
 Es nombraren el Punt Verd 
o el Polígon, però ja hi ha hagut 
veïnats que en ambdós llocs hi 
veuen clars inconvenients. 
 Així, alguns pensen que el 
Polígon és a només 200 metres de 
l’Institut i de la futura nova escola 
de Primària. Per altre lloc, el Punt 
Verd continua sient un lloc dins el 
poble i el problema serà el mateix.
 D’altra banda, des de GADMA 
es proposà el punt on hi ha 
ubicada l’antena de Ràdio Robines, 
però sens dubte la sorpresa –i qui 
sap si bona notícia– podria ser 
poder ubicar els aparells a la finca, 
Es Refugi, ubicada a les afores del 
poble, a prop del camí vell cap 
a Lloseta i propietat de l’exbatle 
popular, Guiem Pons.

Es Refugi, possible ubicació
L’exbatle declarà a Arròs amb 
Salseta, el passat dimarts dia 31 
de març, que estaria disposat 
a negociar la instal·lació de les 
antenes dins la seva finca. 
 De fet, durant uns anys ja hi 
hagué instal·lada l’antena i el 
repetidor de l’emissora Es Raiguer, 
d’Inca, de la qual encara ara en 
queden les plataformes.
 D’aquesta darrera opció, 
cal destacar el fet que sigui un 
lloc elevat i allunyat del nucli 
urbà, però no massa per poder 
perjudicar a la cobertura.

Rèplica dels veïnats al batle
Un grup de veïnats del carrer 
Bonaire i voltants han volgut 
replicar les declaracions del batle 
en el passat número, quan deia 
que rera aquesta campanya s’hi 
amaga una jugada política al 
capdavant de la qual hi ha el PSM 
local.
 Els veïnats afirmen que la 
iniciativa sortí d’ells, tot i que és 
cert que hi ha hagut polítics que 
després hi han donat el seu suport.
 Per altre lloc, els veïnats 
reconeixen que des de 
l’Ajuntament s’ha fet feina amb 
aquest tema però també creuen 
que mentres s’esperen respostes de 
conselleries o d’informes, durant 
mesos, s’haguessin pogut cercar 
uns terrenys i requalificar-los si era 
necessari, recordant que el PP va 
donar suport a la moció.
 D’altra banda, no acaben 
d’entendre, respecte al canvi 
d’ubicació de les antenes, la 
necessitat d’instal·lar un repetidor: 

Com és que si les antenes són al carrer 
Bonaire tenim cobertura quan 
ens desplaçam fins al Polígon, sense 
ser necessari cap repetidor, i en canvi 
al revés, sí seria necessari? 
 Demanen que, per favor, no 
es faci demagògia i que, si és 
necessari, que siguin les mateixes 
empreses de telefonia les que 
comprin uns terrenys o en paguin 
la corresponent requalificació.  
De fet, les empreses paguen 
unes bones quantitats de doblers 
als propietaris dels pisos on 
s’instal·len.
 També critiquen que el batle 
hagi dit que les antenes emeten 
de manera legal, quan durant la 
reunió posterior a la manifestació 
digué que només n’hi ha un 
instal·lat legalment.
 Finalment, afirmen que si de 
veres es vol solucionar el problema 
es faci més feina per al poble i no 
es vagi a cercar tanta ‘paperassa’ 
per les Conselleries.

J.Pons

Tal i com s’havia anunciat, el 
dissabte 28 de març es dugué a 
terme la manifestació per treure les 
antenes de telefonia fora del poble.
 Sobre les 10:30 hores, un grup 
d’unes seixanta persones 
–possiblement se n’esperaven més 
i la lleugera pluja en féu enrera 
unes quantes– es desplaçaren 
amb pancartes i xiulets del parc 
de Can Gelabert fins a davant 
l’Ajuntament, on el regidor 
d’Esquerra, Pep Martí, llegí un 
manifest en el qual es deixava 
sentir un missatge clar: la prevenció 
de la salut i la qualitat de vida de les 
persones és més important que 

les antenes de telefonia. A més, es 
recordava al batle que s’actuàs i es 
complís amb allò que s’aprovà per 
unanimitat, a la Sala, i que no era 
altra cosa que treure les antenes 
fora del nucli urbà.
 Tot seguit, el primer edil 
convidà als manifestants a pujar a 
la sala de plens per comunicar-los 
la feina que s’ha estat fent envers 
aquest tema. 
 Un pic allà fou on es produïren 
uns quants d’estires i afluixes, 
entre polítics. Sobretot quan el 
batle deixà entreveure que la 
manifestació havia estat una 
jugada política amb la intenció de 

desgastar a l’equip de govern, ja 
que els quatre partits de l’oposició 
havien estat convocats a prendre 
part en la protesta però no així el 
Partit Popular. 
 A més, Salom recordà que 
l’actual Ajuntament ha estat el 
que ha fet més feina amb aquest 
tema, ja que fins ara no s’havia fet 
res, i això, tenint en compte que, 
fa uns anys, ja hi havia hagut una 
primera recollida de firmes. En 
un moment, fins i tot algun veïnat 
hagué de dir que als afectats per 
les antenes no els interessava per 
res que allò fos un enfrontament 
polític, sinó que, més bé, servís 

AnteneS ForA!
els veïnats es manifesten
Unes	60	persones	protesten	per	treure	les	antenes	de	telefonia	del	poble

“La	sorpresa,	i	bona	
notícia,	podria	ser	poder	

ubicar	els	aparells	a	la	
finca,	Es	Refugi,	ubicada	
a	les	afores	del	poble,	i	
propietat	de	l’exbatle,	

Guiem	Pons”

“com	és	que	si	les	antenes	
són	al	carrer	Bonaire	

tenim	cobertura	quan	ens	
desplaçam	fins	al	Polígon,	

sense	ser	necessari	cap	
repetidor,	i	en	canvi	al	

revés,	sí	seria	necessari?”

La finca de l’exbatle, Guiem Pons, possible ubicació de les antenes de telefonia.

L o c A L L o c A L



El ple extraordinari del dijous 
12 de març aprovà, amb els vots 
a favor dels sis regidors del 
Partit Popular, l’abstenció  dels 
quatre regidors del PSOE i els 
tres vots en contra d’UM, PSM i 
Esquerra-Independents, la partida 
pressupostària municipal de 2009.
 Feia molt de temps que 
l’Ajuntament no aconseguia 
aprovar uns pressuposts dins els 
primers mesos de l’any. I per a 
què en aquest cas fos possible, 
està clar que l’abstenció dels 
socialistes va ser clau per a què 
l’equip de Govern pogués les 
treure endavant; uns pressuposts 
que entraran en vigor el proper 18 
d’abril.
 Amb un total de 8.561.677,10 
euros, la nova partida 
pressupostària suposa un 
augment de 183.476,14 euros 
respecte a la de 2008.
 També cal recordar que amb 
aquesta nova aprovació, s’hi 
estrena regidor d’Hisenda, millor 
dit regidora, amb Catalina Vallés 

al capdavant d’aquesta àrea, tot i 
que és evident que qui també hi 
havia treballat molt era l’anterior 
regidor, Joan Carles Torrens, 
qui fa cosa d’uns mesos decidí 
abandonar el càrrec.

Comparacions 2008/2009
Pel que respecte als números, 
en aquests comptes de 2009 hi 
ha partides que experiment un 
descens considerable respecte als 
pressuposts de 2008. 
 Així per exemple, l’àrea de 
Benestar Comunitari, que de 
2.161.796 euros passa a 1.832.104 
(una diferència de 329.692 euros); 
o la Cultura i Festes, que dels 
1.148.720 euros de 2008 passa a 
839.112 (una diferència de 309.608 
euros). 
 Cal recordar que al capdavant 
de l’Àrea de Festes hi ha també la 
regidora d’Hisenda, d’aquí que es 
pugui suposar que després de dos 
anys gestionant, personalment, 
els diferens actes festius, i en un 
any de crisi com és aquest, hagi 

decidit retallar-ne el pressupost. 
Afectarà a Sa Vermada?
Però si per una part hi ha àrees 
que han vist reduït els seus 
doblers, per altra banda, n’hi ha 
que presenten un augment de 
pressupost, com és el cas de les 
Infraestructures Bàsiques, que de 
266.032 euros de 2008 passen als 
860.667 (un augment de 594.633 
euros); o l’àrea d’Educació Física i 
Esports, que dels 403.278 euros de 
2008 puja als 625.861, la qual cosa 
suposa un augment de 222.583.

Inversions
Entre les nombroses inversions 
que hi ha previst fer, algunes 
de les que cal destacar són, per 
exemple, les millores al cementeri 
(339.000 euros), la depuradora 
de Ca n’Arabí (70.000 euros), el 
Projecte de peatonizació de la 
Plaça de l’Església, el canvi de 
gespa artificial al camp municipal 
d’esports i l’eliminació de 
barreres arquitectòniques
(156.026,21 euros).

els Pressuposts de 2009
La	nova	partida	econòmica	municipal	ascendeix	a	8.561.677,	10	euros

Deute Públic
468.366,74

Órgans de Govern
164.348,51

Administr. General
666.055,67

Seguretat i 
Protecció Social
766.994,20

Seguretat i 
Protecció Civil
710.724,26

L o c A L

Promoció i Difusió 
de la Cultura
839.112,01

Vivenda i 
Urbanisme
599.634,47

Educació
550.244,42

Sanitat 39.182,88

Benestar Comunitari
1.832.104,95

Infraestructures 
Bàsiques 860.667

Educació Física i 
Esports 625.861,83

Regulació 
Econòmica 
244.862,15

Turisme i Promoció 
Socioeconòmica 38.200

Altres serveis
155.318

L o c A L

FoToGRAFiA	dEcoRATivA
REvElat DE fotos

Els sous DEls NostREs REgIDoRs

· Jeroni Salom (PP), Batle amb dedicació exclusiva: 
2.813 €/mes bruts.

· Magdalena Moyà (PP), tinent de batle amb dedicació 
exclusiva: 2.110 €/mes bruts.

· Cati Vallès (PP), José Fernandez (PP), Pep Pinto 
(PP), tinents de batle: 8.347 €/any bruts.

· David Jimeno (PP), regidor de l’equip govern: 
7.370 €/any bruts.

· Miquel Nadal (PSOE), Victor Martí (UM), Tomeu 
Abrines (PSM) i Pep Martí (Esquerra), portaveus de 
l’oposició: 5.017 €/any bruts.

· Pep Maria Pons (PSOE), Maria Ferrer (PSOE) i 
Polita Crespí (PSOE), regidors de l’oposició: 2.420 
€/any bruts.

assignacions als grups municipals:
D’acord amb l’assignació que pertoca a cada un dels diferents grups municipals, les quantitats són les següents: 
PP (3.300,72 euros), PSOE (2.567,52 euros), PSM (1.467,72 euros), UM (1.467,72 euros) i Esquerra-IB (1.467,72 euros).
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Sobre 
l’aprovació 
dels actuals 
pressuposts de 
l’Ajuntament 
de Binissalem, 
des d’Unió 
Mallorquina 
hem de dir que 

el nostre vot va ser negatiu.  
 Podríem entrar en dades 
numèriques avorrides, però no 
ens donarien la visió global. 
UM de Binissalem, ja des del 
començament de la legislatura, 
va suggerir al batle que marcàs 
unes línies bàsiques d’actuació, 
és a dir, que s’especificassin 
quins serien els seus objectius a 
assolir en els propers quatre anys 
i com es durien a terme. Que ens 
plasmàs la seva idea de poble i 
les actuacions a dur a terme per 
assolir aquesta idea.

Així, l’any passat, i per donar un 
marge de confiança al nou batle, 
ens abstengueren a la votació 
dels pressupostos. Enguany 
els pressupostos tornaven anar 
en la mateixa línia, sense cap 
objectiu. És el mateix pressupost 
copiat de l’any anterior amb els 
augments corresponents a l’IPC 
i, a més, no proposa cap pla de 
viabilitat o de sanejament de 
l’Ajuntament ni cap estratègia 
per intentar minvar, en la 
mesura del possible, la crisi 
que actualment estam patint 
–com fer efectiva la proposta 
del nostre grup, aprovada 
per ple, sobre la distribució 
dels impostos en diferents 
pagaments durant l’any– per 
tant, i després de xerrar amb el 
batle, en multitud de comissions 
informatives, i veure que no hi 
havia cap objectiu clar ni ganes 
de plantejar-ne, no ens va quedar 
més opció que votar en contra.

El tràmit 
d’aprovació del 
pressupost de les 
institucions és 
una mena de test 
per avaluar els 
suports dels go-
verns. El rebuig 
de les comptes 

anuals pot arribar a provocar una 
crisi de govern. El programa d’un 
equip de govern es desenvolupa 
mitjançant el pressupost, i si no 
és aprovat, posa de manifest que 
les persones que formen el govern 
han perdut la confiança dels mem-
bres dels consistoris. 
 Pens que si l’oposició vol can-
viar l’equip de govern del PP, 
perquè el considerem ineficaç o 
contrari al sentir popular, hi ha 
eines legals suficients per retirar-
li la confiança i posar damunt la 
taula alternatives. En cas contrari, 
el Grup Municipal Socialista creu 
que els pressuposts han de ser 
aprovats. Creim que no es pot po-
sar en greus dificultats la previsió 
d’inversions o projectes. No po-
dem permetre  que es desaprofitin 
inversions, ni  molt manco perdre 
llocs de feina o no ajudar a les em-
preses. Aquest i només aquest és 
el sentit i el motiu de l’abstenció 
del Grup Socialista. Sentit de la 
responsabilitat, coherència i sentit 
comú. 
 Per altra banda, el Batle, en el 
Debat de l’Estat del Poble va dir 
que Binissalem és un poble que 
li agrada i en el que s’hi sent a 
gust. Com ens podríem oposar a uns 
pressupostos que financen la majoria 
de serveis i inversions que durant 
20 anys varen crear o impulsar els 
equips de govern socialistes? Pensam 
que precisament aquests serveis 
i instal·lacions formen part de la 
satisfacció d’en Jeroni Salom. Els 
Binissalemers i Binissalemeres, se-
gur són l’altra part.

Dos factors inci-
deixen en aquest 
pressupost: la 
precària situa-
ció financera de 
l ’ A j u n t a m e n t 
a c u m u l a d a 
aquests darrers 
anys i la crisi.

La crisi provoca menys ingressos, 
ja que s’obtenen menys tributs i, 
en canvi, augmenten les necessi-
tats, sobretot les socials. Inevita-
blement el dèficit tendeix a aug-
mentar. Personalment, si he de 
triar entre servir a la gent o endeu-
tar-nos més, ho tenc clar, primer 
és el servei que demana la gent, i 
procurar gastar no molt sinó bé. 
Des de l’Ajuntament hem recla-
mat més suport de les administra-
cions superiors: Consell, Govern 
Balear i el Govern Estatal, però no 
arriba tot el que desitjaríem. 
 En el cas de protecció social, 
els pressuposts impliquen una 
despesa de 766.000€ i les ajudes 
de serveis socials han augmentat 
un 33% respecte 2008. També és 
previst augmentar les ajudes de 
beques i reutilització de llibres en 
un 55%, i una partida de 30.000€ 
per a empreses que contractin a 
gent del poble. 
S’ha de dir que el pressupost ha 
estat participatiu, amb el recull 
d’iniciatives presentades per la 
gent, com la millora de carrers, la 
reestructuració del clavegueram, 
renovació de la gespa del camp de 
futbol, major inversió pel centre 
de dia, augment de la plantilla de 
policia per vigilància del trànsit... 
 Cal destacar el gran esforç 
del Govern Estatal amb el fons 
d’inversió local. Des de l’equip de 
govern es vol agrair a la resta de 
partits les propostes fetes i el sen-
tit de responsabilitat del PSOE per 
entendre la necessitat d’aprovar 
els pressuposts.

Veus de carrer...

Pressuposts 2009

Tot i que tenir aprovats els 
pressuposts dins el primer 
trimestre de l’any ja ha suposat tota 
una notícia, amb tots els respectius 
pros i contres de cada partit, sembla 
que més complicat serà que algun 
any puguin veure’s aprovats amb 
els vots a favor de tots els grups 
municipals del consistori.
Quan degué ser la darrera vegada 
que això es va produir? Si és que s’ha 
produït mai, clar.
 Enguany s’ha parlat i posat en 
marxa l’opció dels pressuposts 
participatius, oberts a propostes de 
la gent del poble, no sols a nivell 
de partit polític, amb la intenció, 
se suposa, de tenir elaborats uns 
pressuposts més propers a la gent.
 Però està clar que allà on hi 
haurà feina ferm és en l’acord a què 
seria molt positiu que arribassin 
les diferents forces polítiques, tot 
i que és evident que si dins uns 
pressuposts s’hi han d’incloure 
propostes i projectes de diferents 
vents polítics, no resulta fàcil 
dissenyar una partida municipal 
amb votació favorable de tots.
Cedir és tan important com 
complicat i no tothom està dispost 
a fer-ho.

Per altra part, 2009 serà un any 
complicat econòmicament. I a 
això, sumar-hi el mal finançament 
històric que pateixen els 
ajuntaments –i el nostre no és 
manco– és, com se sol dir en bon 
mallorquí, “afegir a n’es banyat”.
 Està clar que després de la 
caiguda del sector de la construcció, 
els ingressos per llicències d’obra 
no seran, ni de prop fer-s’hi, 
semblants als de fa uns anys, 
influint això en una minva de 
doblers municipals per poder dur 
endavant projectes necessaris.
 El poble necessita noves fonts 
d’ingressos. Fa anys que es parla 
dels beneficis que podria reportar el 
nostre patrimoni, però només això, 
només se’n parla per damunt i poca 
cosa més.

J.Pons

opinions sobre els actuals pressuposts
“L’abstenció	del	PSoE	permet	a	l’equip	de	Govern	del	PP	aprovà	els	comptes”

Cati Vallès Miquel Nadal Víctor Martí

Tomeu	Abrines:	
“Els	pressuposts	del	

2009	són	poc	realistes”

Pep	Martí:
“El	PSoE	ha	estat	còmplice	
d’uns	mals	pressupostos”

Després de 
l’aprovació dels 
pressupostos, el 
grup Esquerra-
I n d e p e n d e n t s 
vol donar la seva 
opinió i argu-
mentar perquè hi 
votà en contra.

Pel que fa al nostre vot en contra, 
ho férem per una raó senzilla: són 
uns pressupostos irreals, en els 
quals es pressuposen, pressupos-
ten i assumeixen ingressos ficticis. 
En anteriors exercicis l’ajuntament 
ha assumit depeses per sobre de 
les seves possibilitats, i l’actual 
equip de govern les manté, cosa 
que per responsabilitat no hauria 
d’haver fet. Es va inventar uns 
ingressos que no s’assoliran mai, 
que es corresponen a ingressos 
pendents de cobrament com im-
posts, multes, etc. No es cobraran 
perquè, entre altres raons, han 
prescrit, l’empresa deutora ha 
desaparegut o simplement es pre-
veieren a l’alça. I tot això com si 
res, l’Ajuntament fa comptes co-
brar uns 3.000.000 d’euros que no 
arribaran mai. 
 D’altra banda, la previsió del 
que es recaptarà amb l’impost de 
construccions és un disbarat. L’any 
passat preveien recaptar 750.000 
euros i amb prou feines arribaren 
a 425.000 (el 57%), i enguany, han 
pressupostat la mateixa xifra. Tot 
això sense tenir en compte la crisi, 
que precisament si ha afectat a un 
sector és el de la construcció.
 No volem deixar passar 
l’oportunitat de felicitar el PSOE, 
perquè gràcies a la seva abstenció 
es van aprovar aquests pressupos-
tos. Ja sense ironies, pensam que 
el PSOE ha estat còmplice d’uns 
mals pressupostos herència dels 
seus anys de govern, i els ha faltat 
valentia per reconèixer i corregir 
l’error.

Pep Martí

El motiu princi-
pal del vot nega-
tiu del PSM-EN 
als pressuposts 
del 2009 és que 
són poc realistes. 
A aquest argu-
ment s’hi pot res-
pondre que els 

pressuposts són només una previ-
sió de despeses i d’entrades. Però 
no podem preveure una cosa que 
sabem del cert que no és complirà. 
Com és que es preveuen 750.000 € 
d’ingressos per permisos d’obra 
si amb la crisi en què estam im-
mersos sabem del cert que no s’hi 
arribarà?
 En les economies domèsti-
ques també passa el mateix: si la 
crisi ens afecta haurem de mirar 
d’estrènyer-nos el cinturó. Si pre-
veiem que no guanyarem tants de 
diners, què farem? Efectivament, 
reduir les despeses. Per això pen-
sam que no basta a mantenir la 
despesa, a dir que només executa-
rem les inversions quan tenguem 
l’ingrés. S’ha mirar de reduir des-
peses. No podem mantenir les 
mateixes despeses i per tal de fer 
quadrar els pressuposts augmen-
tar la previsió d’ingressos.
 A més a més, el capítol 
d’inversions ve marcat per les 
que l’equip de govern, sense con-
sens amb l’oposició, va voler fer 
amb els Fons d’inversió local del 
govern de l’Estat. Ara 120.000 € 
d’aquest capítol hauran d’anar 
dedicats a redactar els projectes.
 L’any passat vam donar un vot 
de confiança a l’equip de govern, 
però després no es van executar 
coses que el PSM considera im-
prescindibles (l’eliminació de ba-
rreres arquitectòniques, per exem-
ple). Ara podríem haver suggerit 
inversions. Però finalment, qui 
decideix les prioritats és l’equip 
de govern.

Bartomeu Abrines
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Sobre 
l’aprovació 
dels actuals 
pressuposts de 
l’Ajuntament 
de Binissalem, 
des d’Unió 
Mallorquina 
hem de dir que 

el nostre vot va ser negatiu.  
 Podríem entrar en dades 
numèriques avorrides, però no 
ens donarien la visió global. 
UM de Binissalem, ja des del 
començament de la legislatura, 
va suggerir al batle que marcàs 
unes línies bàsiques d’actuació, 
és a dir, que s’especificassin 
quins serien els seus objectius a 
assolir en els propers quatre anys 
i com es durien a terme. Que ens 
plasmàs la seva idea de poble i 
les actuacions a dur a terme per 
assolir aquesta idea.

Així, l’any passat, i per donar un 
marge de confiança al nou batle, 
ens abstengueren a la votació 
dels pressupostos. Enguany 
els pressupostos tornaven anar 
en la mateixa línia, sense cap 
objectiu. És el mateix pressupost 
copiat de l’any anterior amb els 
augments corresponents a l’IPC 
i, a més, no proposa cap pla de 
viabilitat o de sanejament de 
l’Ajuntament ni cap estratègia 
per intentar minvar, en la 
mesura del possible, la crisi 
que actualment estam patint 
–com fer efectiva la proposta 
del nostre grup, aprovada 
per ple, sobre la distribució 
dels impostos en diferents 
pagaments durant l’any– per 
tant, i després de xerrar amb el 
batle, en multitud de comissions 
informatives, i veure que no hi 
havia cap objectiu clar ni ganes 
de plantejar-ne, no ens va quedar 
més opció que votar en contra.

El tràmit 
d’aprovació del 
pressupost de les 
institucions és 
una mena de test 
per avaluar els 
suports dels go-
verns. El rebuig 
de les comptes 

anuals pot arribar a provocar una 
crisi de govern. El programa d’un 
equip de govern es desenvolupa 
mitjançant el pressupost, i si no 
és aprovat, posa de manifest que 
les persones que formen el govern 
han perdut la confiança dels mem-
bres dels consistoris. 
 Pens que si l’oposició vol can-
viar l’equip de govern del PP, 
perquè el considerem ineficaç o 
contrari al sentir popular, hi ha 
eines legals suficients per retirar-
li la confiança i posar damunt la 
taula alternatives. En cas contrari, 
el Grup Municipal Socialista creu 
que els pressuposts han de ser 
aprovats. Creim que no es pot po-
sar en greus dificultats la previsió 
d’inversions o projectes. No po-
dem permetre  que es desaprofitin 
inversions, ni  molt manco perdre 
llocs de feina o no ajudar a les em-
preses. Aquest i només aquest és 
el sentit i el motiu de l’abstenció 
del Grup Socialista. Sentit de la 
responsabilitat, coherència i sentit 
comú. 
 Per altra banda, el Batle, en el 
Debat de l’Estat del Poble va dir 
que Binissalem és un poble que 
li agrada i en el que s’hi sent a 
gust. Com ens podríem oposar a uns 
pressupostos que financen la majoria 
de serveis i inversions que durant 
20 anys varen crear o impulsar els 
equips de govern socialistes? Pensam 
que precisament aquests serveis 
i instal·lacions formen part de la 
satisfacció d’en Jeroni Salom. Els 
Binissalemers i Binissalemeres, se-
gur són l’altra part.

Dos factors inci-
deixen en aquest 
pressupost: la 
precària situa-
ció financera de 
l ’ A j u n t a m e n t 
a c u m u l a d a 
aquests darrers 
anys i la crisi.

La crisi provoca menys ingressos, 
ja que s’obtenen menys tributs i, 
en canvi, augmenten les necessi-
tats, sobretot les socials. Inevita-
blement el dèficit tendeix a aug-
mentar. Personalment, si he de 
triar entre servir a la gent o endeu-
tar-nos més, ho tenc clar, primer 
és el servei que demana la gent, i 
procurar gastar no molt sinó bé. 
Des de l’Ajuntament hem recla-
mat més suport de les administra-
cions superiors: Consell, Govern 
Balear i el Govern Estatal, però no 
arriba tot el que desitjaríem. 
 En el cas de protecció social, 
els pressuposts impliquen una 
despesa de 766.000€ i les ajudes 
de serveis socials han augmentat 
un 33% respecte 2008. També és 
previst augmentar les ajudes de 
beques i reutilització de llibres en 
un 55%, i una partida de 30.000€ 
per a empreses que contractin a 
gent del poble. 
S’ha de dir que el pressupost ha 
estat participatiu, amb el recull 
d’iniciatives presentades per la 
gent, com la millora de carrers, la 
reestructuració del clavegueram, 
renovació de la gespa del camp de 
futbol, major inversió pel centre 
de dia, augment de la plantilla de 
policia per vigilància del trànsit... 
 Cal destacar el gran esforç 
del Govern Estatal amb el fons 
d’inversió local. Des de l’equip de 
govern es vol agrair a la resta de 
partits les propostes fetes i el sen-
tit de responsabilitat del PSOE per 
entendre la necessitat d’aprovar 
els pressuposts.

Veus de carrer...

Pressuposts 2009

Tot i que tenir aprovats els 
pressuposts dins el primer 
trimestre de l’any ja ha suposat tota 
una notícia, amb tots els respectius 
pros i contres de cada partit, sembla 
que més complicat serà que algun 
any puguin veure’s aprovats amb 
els vots a favor de tots els grups 
municipals del consistori.
Quan degué ser la darrera vegada 
que això es va produir? Si és que s’ha 
produït mai, clar.
 Enguany s’ha parlat i posat en 
marxa l’opció dels pressuposts 
participatius, oberts a propostes de 
la gent del poble, no sols a nivell 
de partit polític, amb la intenció, 
se suposa, de tenir elaborats uns 
pressuposts més propers a la gent.
 Però està clar que allà on hi 
haurà feina ferm és en l’acord a què 
seria molt positiu que arribassin 
les diferents forces polítiques, tot 
i que és evident que si dins uns 
pressuposts s’hi han d’incloure 
propostes i projectes de diferents 
vents polítics, no resulta fàcil 
dissenyar una partida municipal 
amb votació favorable de tots.
Cedir és tan important com 
complicat i no tothom està dispost 
a fer-ho.

Per altra part, 2009 serà un any 
complicat econòmicament. I a 
això, sumar-hi el mal finançament 
històric que pateixen els 
ajuntaments –i el nostre no és 
manco– és, com se sol dir en bon 
mallorquí, “afegir a n’es banyat”.
 Està clar que després de la 
caiguda del sector de la construcció, 
els ingressos per llicències d’obra 
no seran, ni de prop fer-s’hi, 
semblants als de fa uns anys, 
influint això en una minva de 
doblers municipals per poder dur 
endavant projectes necessaris.
 El poble necessita noves fonts 
d’ingressos. Fa anys que es parla 
dels beneficis que podria reportar el 
nostre patrimoni, però només això, 
només se’n parla per damunt i poca 
cosa més.

J.Pons

opinions sobre els actuals pressuposts
“L’abstenció	del	PSoE	permet	a	l’equip	de	Govern	del	PP	aprovà	els	comptes”

Cati Vallès Miquel Nadal Víctor Martí

Tomeu	Abrines:	
“Els	pressuposts	del	

2009	són	poc	realistes”

Pep	Martí:
“El	PSoE	ha	estat	còmplice	
d’uns	mals	pressupostos”

Després de 
l’aprovació dels 
pressupostos, el 
grup Esquerra-
I n d e p e n d e n t s 
vol donar la seva 
opinió i argu-
mentar perquè hi 
votà en contra.

Pel que fa al nostre vot en contra, 
ho férem per una raó senzilla: són 
uns pressupostos irreals, en els 
quals es pressuposen, pressupos-
ten i assumeixen ingressos ficticis. 
En anteriors exercicis l’ajuntament 
ha assumit depeses per sobre de 
les seves possibilitats, i l’actual 
equip de govern les manté, cosa 
que per responsabilitat no hauria 
d’haver fet. Es va inventar uns 
ingressos que no s’assoliran mai, 
que es corresponen a ingressos 
pendents de cobrament com im-
posts, multes, etc. No es cobraran 
perquè, entre altres raons, han 
prescrit, l’empresa deutora ha 
desaparegut o simplement es pre-
veieren a l’alça. I tot això com si 
res, l’Ajuntament fa comptes co-
brar uns 3.000.000 d’euros que no 
arribaran mai. 
 D’altra banda, la previsió del 
que es recaptarà amb l’impost de 
construccions és un disbarat. L’any 
passat preveien recaptar 750.000 
euros i amb prou feines arribaren 
a 425.000 (el 57%), i enguany, han 
pressupostat la mateixa xifra. Tot 
això sense tenir en compte la crisi, 
que precisament si ha afectat a un 
sector és el de la construcció.
 No volem deixar passar 
l’oportunitat de felicitar el PSOE, 
perquè gràcies a la seva abstenció 
es van aprovar aquests pressupos-
tos. Ja sense ironies, pensam que 
el PSOE ha estat còmplice d’uns 
mals pressupostos herència dels 
seus anys de govern, i els ha faltat 
valentia per reconèixer i corregir 
l’error.

Pep Martí

El motiu princi-
pal del vot nega-
tiu del PSM-EN 
als pressuposts 
del 2009 és que 
són poc realistes. 
A aquest argu-
ment s’hi pot res-
pondre que els 

pressuposts són només una previ-
sió de despeses i d’entrades. Però 
no podem preveure una cosa que 
sabem del cert que no és complirà. 
Com és que es preveuen 750.000 € 
d’ingressos per permisos d’obra 
si amb la crisi en què estam im-
mersos sabem del cert que no s’hi 
arribarà?
 En les economies domèsti-
ques també passa el mateix: si la 
crisi ens afecta haurem de mirar 
d’estrènyer-nos el cinturó. Si pre-
veiem que no guanyarem tants de 
diners, què farem? Efectivament, 
reduir les despeses. Per això pen-
sam que no basta a mantenir la 
despesa, a dir que només executa-
rem les inversions quan tenguem 
l’ingrés. S’ha mirar de reduir des-
peses. No podem mantenir les 
mateixes despeses i per tal de fer 
quadrar els pressuposts augmen-
tar la previsió d’ingressos.
 A més a més, el capítol 
d’inversions ve marcat per les 
que l’equip de govern, sense con-
sens amb l’oposició, va voler fer 
amb els Fons d’inversió local del 
govern de l’Estat. Ara 120.000 € 
d’aquest capítol hauran d’anar 
dedicats a redactar els projectes.
 L’any passat vam donar un vot 
de confiança a l’equip de govern, 
però després no es van executar 
coses que el PSM considera im-
prescindibles (l’eliminació de ba-
rreres arquitectòniques, per exem-
ple). Ara podríem haver suggerit 
inversions. Però finalment, qui 
decideix les prioritats és l’equip 
de govern.

Bartomeu Abrines
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Les negociacions per requalificar 
els solars de Buades van per llarg, 
però el tema de l’Expedient de 
Regulació sembla que quasi ha 
tocat fons.
 Així quedava (mig)demostrat 
el passat dilluns 30 de març, data 
en què directius de l’empresa i 
membres del Comité signaven el 
preacord a què arribaren ambdues 
parts.
 Després que l’empresa 
posàs sobre la taula el nou Pla 
de Viabilitat, per a cinc anys, i 
l’opció d’acollir a un total de 90 
treballadors, dels 172 que hi ha 
actualment, el dijous 26 de març es 

convocava a referéndum a tots els 
treballadors per tal de saber quina 
era la voluntat de tothom. 
Al final, la votació donava el 
resultat de 146 vots a favor, 20 en 
contra i 2 en blanc.
 Se pot suposar que els vots 
en contra poden correspondre a 
treballadors de 52 i 53 anys, que no 
entren en el grup dels prejubilats 
(amb 54 anys d’edat complerts), 
els quals, evidentment, poden 
veure molt difícil a hores d’ara, i 
tal i com està la situació, trobar un 
lloc de feina.
Per altre lloc, s’ha d’especificar que 
aquests 90 llocs de treball realment 

queden distribuïts en 75 
a Binissalem, 10 a les delegacions 
peninsulars: 5 a València, 3 a 
Madrid i 2 a Barcelona (la de 
Sevilla tanca) i els cinc restants 
corresponen a cinc places 
opcionals per a gent d’aquí que 
vulgui desplaçar-se a treballar a 
València.
 D’altra banda, també s’ha 
de destacar la mala notícia que 
d’entre els 24 binissalemers que 
treballaven a la fàbrica, 7 han 
quedat al carrer. No fa falta dir que 
quan es féu pública la llista dels 
acomiadats, les escenes de plors i 
d’impotència foren ben notables.

Buades
L’Expedient	de	Regulació	deixa	a	set	binissalemers	al	carrer
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Es deia abans que allò signat el 
dilluns 30 només era un preacord, 
ja que primer ha de passar per la 
Conselleria del Govern Balear i 
després pel Ministeri de Treball, 
entitats que hi hauran de donar el 
seu vist i plau. D’aquí a un mes i 
mig es coneixerà la decisió final.

Què vol fer l’empresa?
Amb el nou Pla de Viabilitat en 
marxa s’obre una nova etapa a la 
fàbrica d’aixetes.
 Segons pareix, tot apunta a 
que la nova dinàmica de Buades 
a Binissalem serà la reconversió 
d’aquesta empresa en el centre 
de disseny de griferia per a tota 
la divisió de bany, tant d’Hongria 
com de Xina.
 Les primeres dades apunten 
a que és prevista la creació d’una 
secció de laboratori i de disseny 
industrial on els clients puguin 
veure la tecnificació amb què es 
treballa. Per dir-ho 

en poques paraules, es pretén que 
Buades a Binissalem passi a ser la 
‘cara guapa’ de totes les diferents 
empreses i delegacions que 
existeixen. 
 Per arribar a això, una de 
les primeres passes a fer serà la 
reestructuració dels llocs de feina i 
dels diferents departaments. 
 Així idò, hi haurà nombrosos 
treballadors que passaran a fer 
feina a les oficines, ja que aquest 
era un d’aquests departaments 

on hi havia més persones majors, 
molts dels quals hauran estat 
prejubilats.
 Finalment, dir que si les coses 
funcionen –i superam la crisi– 
l’empresa podria anar incorporant 
a gent nova.
 Està clar que les esperances de 
molta gent van per aquest camí, i 
no el camí que ha seguit l’empresa 
d’ençà de la seva instal·lació al 
poble fins ara, anant de més a 
menys.

“La	nova	dinàmica	
de	Buades	serà	la	

reconversió	de	l’empresa	
en	el	centre	de	disseny	

de	griferia	per	a	tota	
la	divisió	de	bany,	tant	

d’Hongria	com	de	Xina”

“Els	90	llocs	de	treball		
queden	distribuïts	en	75	

a	Binissalem,	10	a	les	
delegacions	peninsulars	
i	cinc	places	opcionals	
per	a	gent	que	vulgui	

desplaçar-se	a	valència”
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Servei oficial citroën

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

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

Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme
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El dijous 26 de març, el teatre 
municipal acollí una nova edició 
del Debat de l’Estat del Poble.
 A part de comptar amb nous 
moderadors, enguany ho varen 
ser na Maria Antònia Bibiloni i en 
Joan Escanelles, el debat també 
presentà un nou format.
 L’objectiu d’aquest canvi era 
donar-li més agilitat que la que 
havia tengut en les dues darreres 
edicions.
 D’aquesta manera, es preparà 
una proposta de qüestionari amb 
una sèrie de temes que s’anren 
exposant pel següent ordre:
· El poble que volem
· La nova plaça des Rasquell
· Teka Buades
· Revisió cadastral
· L’Administració en temps de crisi
i una sèrie de temes alternatius 
com ara l’atenció hospitlària, 
recicltge, joventut, educació i 
escoles, Festa des Vermar i en 
darrer lloc de la llista, reclamació 
veïnal contra les antenes.
 I recalcam en darrer lloc de 
la llista, perquè el tema de les 
antenes de telefonia mòbil no 
podia ser més actual, ja que dos 
dies després del debat hi havia 
convocada la manifestació.

El poble que volem
Cada partit polític, a través del seu 
respectiu portaveu, començà les 
intervencions amb una exposició 
de cinc minuts parlant del primer 
tema. El poble que volem està clar 
que pot resumir-se en cinc minuts 
però també parlar-ne hores. Per 
això aquí ja quedà palès que el 
temps tornaria a ser un factor 
determinant dins el debat.

Plaça des Rasquell
Si bé aquest primer tema no va ser 
motiu per donar peu a rèpliques ni 
contrarèpliques, el segon, la plaça 
des Rasquell, sí que ho va ser. 
De fet, es pot considerar el tema 
estrella de la nit.
 Les obres d’aquesta futura 
plaça, de 5.500 metres, i el projecte 
que el PP té pensat dur-hi a terme, 
xocaren, novament, amb l’opinió 
dels partits de l’oposició, els quals 
li varen retreure que no hagués 

volgut escoltar les seves propostes, 
en el seu moment, per tal d’arribar 
a un consens. El regidor popular, 
José Fernández, apuntà, en el 
torn d’intervencions del públic, 
que s’havia convocat un concurs 
d’idees, obert a tothom, i se 
n’havien recollides unes quantes.
 També va ser amb aquest tema 
quan s’hagué de demanar al batle, 
Jeroni Salom, que no interrompés 
la intervenció de Bartomeu 
Abrines (PSM).
 El nacionalista recordà al 
batle que, per a ell, era prioritari 
destinar els doblers d’Inversió 
Local a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, unes obres ja 
pressupostades l’any passat i que 
no es dugueren a terme, i no a 
aquesta nova plaça.

Buades
Com era de suposar, el tema 
Buades també aparegué en el 
debat. Però relacionat, sobretot, 
amb el seu desplaçament a la zona 
del Polígon Industrial, entrant 
ja en debat el tema de la futura 
Segona Fase.
Aquí el portaveu del PSOE, 
Miquel Nadal, volgué deixar clar 

que és molt important mantenir 
el preu de 150 euros el metre, que 
hi ha marcat, per poder instal·lar-
se a la nova zona industrial. 
El socialista recordà que si la 
iniciativa d’aquesta segona fase la 
du endavant l’IDI, potser el preu 
serà més car.

Intervencions del públic
Quant al torn d’intervenció per 
part del públic –un centenar de 
persones assistents– es recolliren 
unes dotze preguntes que varen 
ser contestades pels diferents 
grups polítics.
 Una de les més picants, la 
formulada per l’excandidat a 
batle pel PP, Santiago Coll, al 
portaveu del PSOE, Miquel Nadal, 
quan li demanà si feia comptes 
prendre part en la manifestació 
antiantenes. Després de mirar-
lo de coa d’ull, uns segons, la 
resposta va ser, clarament, NO.
 Sobre aquest polèmic tema,   
Santiago Coll també mostrà el seu 
total desacord, apuntant que els 
qui prenien part en la manifestació 
era millor que abans trepitjassin 
els mòbils.

J.Pons

Debat de l’estat del Poble
Nou	format	amb	la	plaça	des	Rasquell	com	a	tema	estrella
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Servei Tècnic
Conquistador, 70 · Binissalem 

Telf.: 971 51 19 99 · 610 723 461
info@ferreteriabinissalem.com · Fax: 871 91 29 41
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El Mercadet d’aus canvia de lloc
El Mercadet d’aus que cada primer dissabte de mes 
se celebrava a la plaça, s’ha traslladat, des d’aquest 
mes de març, a l’aparcament ubicat al costat del 
restaurant Sa Vinya.
Els organitzadors informen que no es tracta d’un 
canvi definitiu, més bé és una prova per a veure si en 
aquest nou espai s’aconsegueix atreure més visitants, 
ja que, amb l’arribada dels mesos de bon temps, el 
carrer Conquistador pot suposar un punt d’atracció 
important.

fogueró per la nova escola
El divendres dia 27 de març, l’APIMA del col·legi 
públic Nostra Senyora de Robines organitzà un 
fogueró i una torrada a la zona de les obres de la 
nova Escola de Primària, per celebrar l’inici de 
construcció del nou centre. Un inici que ha costat 
molta de lluita.
 La colla de dimonis, Sa Fil·loxera de l’Infern, 
també va ser convidada per actuar-hi i fer passar una 
estona divertida als al·lots, futurs alumnes de la nova 
escola.

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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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

		 	 ·	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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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

Es Rasquell 

Sense pretensió de fer un repàs del programa electoral 
del PP durant les passades eleccions, record que entre 
moltes altres coses, havien promès un parc al Rasquell i 
una coberta –a més de cobrir el pàrking de Sa Graduada–. 
Quina sorpresa quan he vist la carpa a la plaça! Al final he 
descobert que no era una solució parcial de l’Ajuntament 
sinó el famós dinar de matances d’UM.  

Buades

Crec que mereix unes línees el final d’un difícil procés 
de reorganització d’una empresa emblemàtica al poble. 
Han estat setmanes d’estira i amolla entre propietat i 
treballadors per arribar a un punt d’enteniment que 
permetrà mantenir 90 llocs de feina i molts anys de futur 
en positiu. L’enhorabona a tots els què han treballat per 
a una resolució tan positiva.

ajuntament 

Encara que s’estan fent grans i bons esforços per a 
adaptar el poble i els seus accessos a la gent amb 
mobilitat reduïda, ja són varies les queixes que arriben 
a aquesta bústia (barriades@live.com) per a denunciar 
que l’Ajuntament encara no ha fet res per adaptar-ne 
l’entrada. Els dos escalons –ben resolts amb una rampa 
a Correus– s’haurien d’arreglar amb urgència.

Binissalem amb el planeta

El dissabte dia 28 de març Binissalem es va sumar a la 
campanya de conscienciació en favor d’evitar el consum 
innecessari d’energia elèctrica i la necessitat d’estalvi. 
Per espai d’una hora, el poble va quedar a les fosques –o 
no tant a les fosques?– sumant-se a una bona iniciativa. 
No sé si Gesa n’aprofitarà el moment i ens carregarà un 
extra per deixar de consumir.

.
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Fruiteria 
Bini Nou
Germanies, 16 local 3 · 871 703 569

inForMàtica · FotocoPiaDoreS · conSuMiBleS

www.sistemasdemallorca.com - info@sistemasdemallorca.com

tel. 636 791 207

Camí de s’Aigua, 101 Local 7 Escala C · 07350 Binissalem

Anselm Turmeda, 16 B
07350 Binissalem

 971 886 324
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DoNaCIó DE saNg

La tasca de la Germandat de Donants de Sang 
continua, any rera any. I moltes donacions sempre 
són poques per a la necessitat que hi ha del vital 
líquid.
 Dins el passat 2008, els resultats de recollida a la 
denominada “zona Binissalem”, dins la qual també 
s’hi inclouen els pobles de Consell, Alaró, Sencelles, 
Santa Maria, Bunyola, Santa Eugènia, Algaida i 
Montuïri, varen ser els següents:

Poble  Oferiment Donació  nous

Alaró  214  180   9
Algaida  165  144  9
Binissalem  447  389  24
Bunyola  92   87   3
Consell   185   164  12
Montuïri  129   118  2
Sencelles  110   100   4
Sta. Eugènia 98   91   1
Sta. Maria 313  282   13

Per altra part, en un comunicat emès per la 
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, 
respecte de les cifres de donacions de 2007 s’apunta 
que hi ha hagut un augment. Així, per illes, les dades 
són aquestes:

· Mallorca: 32.767 donacions, un 5,4% més. 
· Menorca: 3.622 donacions, un 20% més.
· Pitiüses:  4.796 donacions, un 6,6% més.

 D’aquesta manera, el total de donants nous 
ascendeix a 5.707, un 44% més que en el 2007. 
 S’ha de destacar que més de la meitat d’aquests 
nous donants (3.108), varen ser enregistrats en el 
municipi de Palma.
 El municipi de les Illes Balears que major augment 
ha enregistrat és Sant Lluís (Menorca), en el qual les 
donacions de sang augmentaren un 138% respecte de 
2007 (200 donacions en el 2008, per 84 en el 2007).

donAntS de SAng
Sessions	de	donació	2009

Dates:		 02,	03	i	04	de	juny
	 	 15,	16	i	17	de	setembre
	 	 01,	02	i	03	de	desembre

Lloc:		 Centre	de	Salut
Hora:		 De	les	18h	a	les	21:30h
Telf.:		 971	76	42	76

la PoBlaCIó EN El 2008

En el document del Padró Municipal, en data a 1 de 
gener de 2008, el municipi de Binissalem reflexava 
un cens poblacional de 7.378 persones, de les quals, 
3.733 eren homes (51%) i 3.645 eren dones (49%).
A l’apartat piramidal, les dades amb les edats 
predominants són les següents:

 HoMEs
 Grups d’edat  Edat més predominant

 de 00 a 10:   77 de 03 anys d’edat.
 de 11 a 20:   48 de 20 anys d’edat.
 de 21 a 30:   68 de 30 anys d’edat.
 de 31 a 40:   92 de 35 anys d’edat.
 de 41 a 50:   80 de 41 anys d’edat.
 de 51 a 60:   49 de 52 anys d’edat.
 de 61 a 70:   35 de 66 anys d’edat.
 de 71 a 80:   30 de 71 anys d’edat.
 de 81 a 90:   19 de 81 anys d’edat.
 de 91 a ....:   03 de 91 anys d’edat.

 DoNEs
 Grups d’edat  Edat més predominant

 de 00 a 10:  57 de 05 anys d’edat.
 de 11 a 20:  44 de 15 anys d’edat.
 de 21 a 30:  74 de 30 anys d’edat.
 de 31 a 40:  82 de 34 anys d’edat.
 de 41 a 50:  65 de 42 anys d’edat.
 de 51 a 60:  43 de 52 anys d’edat.
 de 61 a 70:  39 de 65 anys d’edat.
 de 71 a 80:  37 de 80 anys d’edat.
 de 81 a 90:  22 de 85 anys d’edat.
 de 91 a ....:  5 de 91 i 5 de 92.

Per nacionalitats –homes i dones junts– l’estadística 
poblacional és la següent:

Aleman.: 121
Argèlia: 6
Argentina: 57
Austràlia: 1
Àustria: 8
Bèlgica: 11
BieloRússia: 1
Bolívia: 10
Brasil: 14
Bulgària: 57
Colòmbia: 34
Cuba: 2
Dinamarca: 2
El Salvador: 2
Equador: 46
Eslovàquia: 5
Eslovènia: 1

USA: 3
Estònia: 1
Finlàndia: 1
França: 35
Guinea: 1
Hungria: 1
Iran: 3
Irlanda: 1
Itàlia: 24
Marroc: 43
Mauritània: 2
Nigèria: 3
Noruega: 1
N. Zelanda: 1
P. Baixos: 10
Paraguai: 1
Perú: 11

Polònia: 6
Portugal: 4
R. Unit: 121
R. Domin: 6
R. Txeca: 5
Rumania: 18
Rússia: 7
SudÀfrica: 3
Suècia: 20
Suïssa: 7
Ucraïna: 1
Uruguai: 12
Veneçuela: 2
Xile: 18
Xina: 11
E. Espanyol: 
6.617

L o c A L
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Ajuntament (centraleta)  971 88 65 58

Ajuntament - Urbanisme  971 88 65 27

Ajuntament - Serveis Socials 971 88 65 29

Ajuntament - Jutjat de Pau  971 88 65 25

Ajuntament - Infor. General  900 800 883

Ajuntament - Àrea de Festes 663 992 108

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

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

CARLES 
PACHÓN
CARLES 
PACHÓN

REHABILITACIÓ i CONSTRUCCIÓ

07350 Binissalem · Mòbil: 669 849 713
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Construccions Carles Pachón

Amb 38 anys d’edat, casat i pare 
de tres fills, en Carles Pachón, 
des de maig de 2001, és al capda-
vant de l’empresa de construcció 
que porta el mateix nom.
Ens conta que des dels setze anys 
ha treballat en aquest gremi, 
sempre en empreses locals, tot i 
que durant uns dos anys, a prin-
cipis dels noranta, també exercí 
com a tècnic-frigorista. Després 
tornaria a treballar com a cons-
tructor amb els germans Pinto.

Sobre l’actual situació econòmi-
ca, en Carles no dubta gens en 
afirmar que, com moltes altres 
empres, ho han notat, els ha 
passat factura, ha baixat molt la 
feina i la gent, ara mateix, el que 
fa és demanar molts de pressu-
posts, cercant el que estigui mi-
llor de preu.
Amb la seva empresa, on hi té 
contractat un treballador –fa 
dos anys n’arribà a tenir fins a 
dotze– ha realitzat obres de tot 
tipus, algunes de les quals prou 
interessants, com les reformes 
fetes en algunes cases senyorials 
de la plaça de l’Església.

De gabrovo (Bulgària)

Ella és na Vyara Borislavova Grigorova, una al·lota 
de 21 anys d’edat, natural de Bulgària, concretament 
de la ciutat de Gabrovo, i que des de fa uns tres anys 
resideix al poble, treballant de cambrera en el bar 
Americano.
Ens conta que arribà aquí després que hi vengués a 
viure la seva mare, que ja en fa sis que és a Binissalem, 
i que treballa de cuinera en el restaurant ca n’Arabí. 
També hi viuen la seva germana, de 18 anys d’edat, 
que estudia perruqueria a l’Acadèmia Llongueras 
d’Inca, i el seu al·lot (el de na Vyara), que treballa en la 
construcció, a Santa Ponsa.
Ens diu que va ser a través d’uns amics que ja residien 
a la nostra vila, que la seva mare es decidí a canviar 
d’aires, degut sobretot perquè al seu país la situació 
no era gaire bona.
Na Vyara, que acabà d’estudiar el Batxillerat, afirma 
que li agradaria seguir estudiant i treballar en una altra 
professió. I tot i que no descarta, en un futur, tornar al 
seu país, tampoc descarta la possibilitat de comprar 
un pis aquí i quedar-s’hi a viure. Qui sap...
 Del nostre poble opina que és un lloc tranquil, on 
la gent se saluda, cosa que, diu, no era costum a la 
seva ciutat natal. També en destaca el fet que la gent 
cuidi molt les seves cases i barriades. Ah, i com a 
poble de Mallorca que som, també diu que s’esforça 
en entendre i aprendre el mallorquí.
 Per altra part, creu que en el món, en general, fa falta 
molta més educació, més respecte i paciència, sobretot 
amb la gent nova que arriba a un lloc a guanyar-se 
la vida. Que tots som persones, amb uns sentiments i 
uns drets.



Mateu Banús

   

e n t r e v i s t aVivències
Margalida	Albertí,	més	coneguda	com	na Margalida des Cine

Margalida Albertí Llull –na 
Margalida des Cine– és persona 
vital i optimista, malgrat la vida per 
a ella no ha estat gens fàcil. Nascuda 
a Selva el 15 d’agost de 1923, els 
pares, Antoni i Francisca, eren 
una família benestant amb botiga 
i la línia de Viatgers  Selva-Palma.  
Tengueren sis fills, dels quals tres 
ja han mort. Es casà l’any 1951 amb 
Tomeu Triol, d’ofici  jus-solador [1], 
amb fama de ser el millor d’Inca, i 
a la vegada empresari de sales de 
cine. Tenen un fill: en Pep, que és el 
propietari del Bar Sa Quartera. Fa 
37 anys que viu a Binissalem i 29 
que es va quedar viuda.
 Quan érem mes joves (i teníem 
manco eima), férem comèdies 
plegats i d’aleshores tenim una 
bona amistat. Després, durant 
molts d’anys, hem coincidit com 
a monitors de litúrgia, incloent un 
estrepitós “stand-by” un bon dia de 
Pasqua cantant el Glòria i quedant  
els dos amb el cervell completament 
en blanc; i això és una anècdota més 
que puc afeigir a les moltes que 
em contà, i que li sortien talment 
les cireres del paner: enfilades una 
amb l’altra. De manera que jo vaig 
engegar l’aparell gravador amb 
comptes de després col·locar les 
preguntes d’acord amb la història. 

Margalida, quins records tens de la 
teva infantesa i joventut?
Vaig tenir una bona infància. A ca 
meva tenien negoci i realment no 
ens faltava de res. Tots els meus 
germans estudiaren manco jo, que 
fins als 14 anys vaig anar cloc-piu 
a causa d’unes hemorràgies, de les 
quals em va curar, a la fi, un metge 
de Palma.
Record que era molt entremaliada. 
Devers els set anys ajudava a 
despatxar a ma mare, però a l’hora 
de sortir no tenia espera, i un dia 
que havia d’anar al Mes de Maria 
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Vivències  

e n t r e v i s t a

“El	cine	Born	ens	costà	
dos	milions	de	pessetes,	

que	si	haguéssim	
comprat	solars...”

em digué que abans de partir 
tengués cura de la llet del foc 
perquè no fugís, i jo, cansada 
d’esperar, vaig fermar l’olla als 
fogons i vaig marxar tan xalesta. Ja 
et pots imaginar com va acabar tot: 
l’olla cremada, ni una gota de llet i 
una bona renyada al tornar a casa.
 Ara comprenc que era un 
desastre. Una curolla que tenia era 
anar a veure tots els morts, i tenc 
moltes històries, com la de l’amo 
en Baltasar, a qui vaig aguantar, 
agenollada sobre el llit, mentre sor 
Caietana el vestia i no podia passar-
li el jac. També un altre dia  badocava 
mentres posaven un paralític, amb 
les cames arrufades, dins la caixa, i 
com que no podien tancar-la algú 
tengué l’idea de pitjar-li els genolls 
i, automàticament, aquell home 
s’aixecà; i ja em teniu a mi, fugint 
tota esgarrifada i cridant: l’amo en 
Jaume s’ha aixecat!

Com era el teu poble de Selva?
Selva sempre ha estat un poble 
molt agradable, participatiu i molt 
familiar. Fèiem Els Reis, fèiem 
moltes comèdies, també una gran 
festa per Sant Llorenç. Un element 
dinamitzador era l’Agrupació 
Aires de Muntanya, i jo vaig ser 
la primera nina que hi va ballar, 
guanyant, un any a Madrid, el 
primer premi de balls i danses amb 
una Mateixa, ballada amb en Jaume 
Serra d’Inca. Després, els companys 
ens cantaven aquella que diu: 
“Que hi balla de coriós / en Jaume i na 
Margalida / també hi ballarem jo i vós /  
estimat meu qualque dia“.

Conta’ns un poc del Cine Born.
En Tomeu, el meu home, el més 
petit de sis germans, era sabater, 
però un germà major l’introduí 
dins el negoci de les sales de cine 
quan tenia 18 anys, i va començar 
gestionant la sala de Selva, sense 

deixar la fàbrica. Això sí: cada 
dimarts havia d’anar a Palma per 
timbrar el permís d’exhibició i 
les entrades, a més de dur els 
programes i les pel·lícules.
 Quan ens havíem de casar, el 
meu home va comprar la sala de 
Campanet, que l’explotava un 
metge, i en anar a la distribuidora 
ens digueren que no ens podien 
servir perquè hi havia un deute 
de tot l’any passat. No sé 
quantes centes de pessetes, però 
en aquell temps era un capital, 
i no ens quedà altre remei que 
pagar i aquí ens varen volar 
els doblers dels mobles –que 
llavors pagava el nuvïi, manco el 
parament de la cambra segona, 
que el pagava la núvia– tanta sort  
que els compràvem a un íntim 
amic d’en Tomeu i ens feu fiat. Jo 
no vaig dir res a ca meva perquè 
no patissin, però em vaig posar a 
brodar els vespres fins a les tantes i 
el meu home a fer hores extres fins 
que ens posàrem cabals.
 Quan en aquestes estàvem, 
haguérem de pagar 15.000 pessetes 
d’una fiança que havia firmat el 
meu home, i ja tornam a estar fent 
feina de nit i dia per poder pagar. 
A més, ens feren pagar una gran 
quantitat de retards de la Societat 
General d’Autors, que en aquell 
temps ningú pagava. Per tant, pots 
veure que les calamitats a casa no 
s’acabaven.
 Després posàrem el cine de 
Binissalem i ens tornàrem a 
endeutar fins al coll. La inversió 
fou de dos milions de pessetes, 
que si haguéssim comprat solars 
avui seria la més rica de la família. 
Això ho amortitzàvem a deu mil 
pessetes setmanals. El cine anava 
molt be però al cap d’un temps 
tot se’n va anar en orris: es morí 
en Tomeu; a causa dels vídeos la 
gent va anar deixant el cine; les 
sales de poble no podíem combatre 
amb els estrenos de Palma, ja que 
la mobilitat de la gent a causa dels 
cotxes era total, de manera que el 
negoci acabà sient una ruïna.  
El vaig llogar per mil pessetes a 
la setmana i no bastaven per res. 
Total, un desastre. Al final ho vaig 
regalar tot i et puc assegurar que, 

ni de Selva ni de 
Binissalem, no em quedà ni un 
duro. En sortir de tot aquest betlem, 
el meu fill va tenir l’accident. Em 
costà dos milions de pessetes i no 
em quedà més remei que llogar-me 
per criada durant quatre anys a ca 
Don Enric Sureda, i no n’estic gens 
empegueïda de dir-ho. Avui, no 
dec res a ningú i som la dona més 
feliç del món.

I com fou que venguéreu a viure a 
Binissalem?
Abans vivíem a Inca i tenint el cine 
anàvem i veníem, però per evitar 
viatges venguérem a viure  aquí, 
i vaig començar a integrar-me al 
poble. Al principi, amb el cine, 
tenia poc temps de sobra, però 
després, a poc a poc, vaig anar 
fent activitats: com a monitora a la 
Parròquia, durant quasi vint anys; 
d’animadora de Vida Creixent, 
juntament amb Donya Polita, 
durant dotze anys, fins que ho 
prengué Sor Maria Bover; i a la  
Tercera Edat, on vaig exercir quatre 
anys de conserge al local d’abans, 
i ara, des de fa catorze anys, som 
membre de la junta; també, com 
saps, vàrem fer moltes comèdies.

Com podeu veure, na Margalida 
és una persona de conversa fluida, 
amable i plaent. Encara em contà 
moltes més anècdotes, però l’espai 
no dóna per a més. Margalida, per 
a mi ha estat un plaer fer aquesta 
entrevista. Que Déu et conservi el 
bon humor i la salut.

[1] Segons el  D.C.V.B.  el JUS-SOLADOR és el qui posa la jus-sola 
a la sabata, una sola interior, més prima que la sola exterior.
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Maridatge al restaurant ca s’Hereu
El dijous 19 de març, el restaurant ca s’Hereu oferí un 
maridatge compost pels següents plats i vins:
· Entrant de formatge comembert arrebossat amb 
confitura d’arandanos i una copa de vi Perlat Jove.
· Rap farcit de gambes amb salsa de pastangó 
acompanyat de verdures saltejades amb una copa de 
Perlat Garnatxa.
· Rellom de vedella amb salsa d’Oporto i tarrina de 
patata amb una copa de Perlat Syrah.
· Postres de milfulls amb albercoc i xocolata blanca 
amb una copa de Perlat dolç de Syrah. (Cafè i copa).
S’hi reuniren un total de 45 comensals.

Presentats els vins de José Luis Ferrer
El dimecres dia 18 de març, l’hotel NIXE PALACE, de 
Palma, va acollir la presentació dels vins del celler  de 
Binissalem, José Luis Ferrer.
L’acte va anar a càrrec de l’enòleg de l’empresa, 
Arnau Galmés, i els vins presentats varen ser Dues 
Syrah Callet 2006 (negre); Dues Chardonnay Moll 
2008 (blanc); Selección 100 Cosecha 2003 (negre); 
Blanco Veritas 2008 (blanc dolç) i Veritas Dolç 2008 
(blanc dolç). 
Sobre aquest darrer vi, cal destacar el premi Dionís 
que li va ser otorgat durant la celebració de la 
desena edició del Saló de l’Alimentació i les Begudes 
(Alimenta), organitzat en el recinte firal de Palma 
entre els dies 18 i 21 de març.

c U i N A
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ravioli de rap i gambes

gormand 2005

Denominació: 
Vi de la Terra 
Illes Balears.

Tipus de vi: Negre

Varietats: 
Callet mínim 
70% (vinyes 
velles), Cabernet 
Sauvignon (raïm 
ecològic).

Elaboració: 
Fermentació en 
depòsits oberts, a 
una temperatura 
de 23 a 28ºC. 
Maceració 
manual.
Fermentació 
malolàctica 
espontània.
Criança en bótes 
de roure francès 
i caucàsic i 
embotellat sense 
filtració prèvia el 

18/8/2006. Criança a 18ºC. Protegit de la llum.

Característiques: Vi de capa mitja-alta i grau alcohòlic 
alt (13’5º), en el qual ressalten els aromes primaris de 
la varietat Callet. Gormand és un vi original perquè 
conté un 70% min. de Callet, raïm propi de Mallorca, 
que aporta aromes cítrics i, alhora, dolços, poc 
comuns en vins basats en altres varietats.
És el més mediterrani dels nostres vins. La criança 
en bótes de roure francès i caucàsic és la justa per a 
completar el bouqué sense restar protagonisme a la 
fruita inicial.
 
Suggeriment: Combina molt bé amb plats sofisticats i 
de gusts i aromes delicats.

Ingredients (per a 4 persones)
16 gambes, 600 gr de coa de rap, 16 tallades de bacó, 
1 porro, 200 gr de pastanagó, 1 pebre vermell, 1 ceba, 
1 carabassí, sal, oli i pebre bo.

Preparació
1. Amb el rap feim 8 tallades primes i allargades.
2. Embolicam dues gambes amb una d’aquestes 
tallades que acabam de preparar.
3. Ho embolicam amb dues tallades de bacó creuades.
4. Ho deixam 10 minuts al forn.

La salsa
1. Tallam el pastanagó i el porro, ho sofregim a foc 
baix i hi afegim sal i pebre bo.
2. Ho tapam d’aigua i ho bullim.
3. Una vegada bullit, ho trituram i ho colam.

Les verdures
1. Tallam el pebre vermell, la ceba i el carabassí en 
tires i ho sofregim.

Per a servir-ho
Posarem primer la salsa dins el plat, a sobre el rap i 
sobre aquest, les verdures sofregides.

 

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 a 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 CanTaRanO DE CaOBa massís restaurat. 
Preu a convenir. Tel. 659 216 451

ES PRECISa LOCaL (mínim 400 m2) que estigui 
situat en la zona del polígon o a prop de la carretera. 
Tel. 610 723 461. Demanar per en Miquel.

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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L’alimentació és un aspecte 
quotidià que tenim ben assumit. 
Sabem que hem de menjar per 
aconseguir l’energia necessària per 
viure. També sabem que no tots els 
menjars són iguals i que no tots ens 
provoquen els mateixos efectes.
És probable que el més famós 
dels efectes siguin els gasos 
provocats pels llegums. Però, 
per què aliments com els ciurons 
provoquen flatulències?

flatulències
Les flatulències són degudes als 
gasos que es produeixen derivats 
del procés de digestió, entre 
d’altres motius. Els llegums són 
una font important d’oligosacàrids. 
Els oligosacàrids són uns sucres 
(hidrats de carboni) difícils de 
digerir i que, en conseqüència, 
arriben a l’intestí pràcticament 
intactes i allà són atacats per uns 
bacteris de la flora intestinal que 
són capaços de descomposar-los en 
altres substàncies més senzilles en 
forma de gas, i que són expulsades 
com a flatulència.

acidesa estomacal
Per altra banda, sabem que 
certs aliments o inclús menjars 
abundants provoquen acidesa 
estomacal. Però, per què l’acidesa 
es tracta amb substàncies com el 
bicarbonat?
 L’acidesa a l’estomac és deguda 
a un àcid que es segrega per ajudar 
a digerir els aliments. Aquest àcid 
s’anomena àcid clorhídric i és el 
mateix àcid que forma el salfumant. 
Quan per algun motiu la secreció 
d’àcid clorhídric augmenta o 
passa, “per error”, a l’esòfag tenim 
sensació d’ardor a l’estómac. 
 Els àcids són unes substàncies 
conegudes des de fa molts segles 
i es sap que reaccionen amb unes 
substàncies anomenades bases o 
antiàcids. Quan es posa en contacte 
un àcid amb una base es forma una 
sal, i per tant es redueix l’acidesa.  
 El bicarbonat, la sal de 
fruites (rica en bicarbonat), els 
hidròxids de magnesi i alumini 
són substàncies que freqüentment 
prenem quan tenim acidesa. Totes 
aquestes substàncies són bases o 
antiàcids i poden reduir l’acidesa 
reaccionant amb l’àcid clorhídric a 
l’estómac, formant sals.

Mal alè
I el mal alè provocat per l’all? Us 
heu demanat mai per què l’all ens 
provoca aquest efecte?
L’all té un compost anomenat 
aliïna. Aquesta substància, per sí 
sola, no provoca cap efecte, però 
quan l’all es talla o tritura, entra en 
contacte amb un enzim anomenat 
alinasa. Aquest enzim converteix 
l’aliïna en una altra substància 
anomenada alicina, que és un 
compost sulfurat. Els composts de 
sofre tenen la magnífica propietat 
de fer molt mala olor i, en aquest 
cas, es suma com a problema el 
fet de què el mal olor també pot 
expulsar-se a través dels porus de 
la pell, la qual cosa converteix l’all 
en un gran aliat del distanciament 
matrimonial després d’una 
caragolada amb allioli.

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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c U L T U R A

Exposicions
PAZ ALCOVERRO 
a les Florentines, 
MERCÈ 
ALABERN a la 
Sala Directori 
i HAROLD 
JIMÉNEZ a 
la Imperial 

mantenen l’exposició, triple, que 
inaugura la primavera.

Paz aLCOVERRO, Barcelona, 
1969, es presenta que viu i 
treballa a Mallorca; amb estudis 
de Veterinària, llicenciatura a la 
UA de Barcelona, i de Fotografia 
a Palma, Escola d’Arts o Oficis 
i més entitats o institucions. Ha 
prolongat el currículum com a 
expositora de 1998 fins al present. 
En la proppassada concessió, 
gener 2009, ha obtingut el Premi 
Ciutat de Palma d’Arts Plàstiques. 
L’exposició “DEJÀ VU” ha recollit 

33 mostres fotogràfiques, amb 
barreja sovint de textos, antologia 
dels últims 10 anys (1998-2008) 
i mostra el que hi ha de bellesa, 
sovint desapercebuda, en imatges 
vistes i fragments de realitat.

MERCÈ aLaBERn, Palma, 1940, 
ha construït història de molt enrere 
fins avui, en tant que docent i 
que artista, creadora en cerámica 
i en pintura, l’àmbit on practica 
amb aquarel·les, collages, acrílics 
i gravats. En el conjunt, l’avala 
una llista minuciosa, llargaruda i 
espessa d’activitats, des de 1974, 
sense interrupcions. És referent 
habitual a tota l’illa i ambaixadora  
a Catalunya i a Espanya (territoris 
africans inclusos) i a indrets 
selectius de Bèlgica, Suïssa, Itàlia 
i els Estats Units. En la mostra 
“GRAFISMES”, 27 produccions de 
ceràmica i la cinquantena pintures 
difícils de comptar amb precisió, 

especialment les que hi ha al cup 
assolades, evidencien la fecunda 
capacitat de l’autora., sense 
ocultar-ne l’esperit docent.

HaROLD JIMÉnEz, Cali, 1972, 
colombià resident a Mallorca, 
expert en imatge, comunicació, 
disseny, animació i publicitat; 
conegut en el doble extrem de 
l’Atlàntic i a terra nostra; prolífic 
en premis, exposicions individuals 
o col·lectives i col·laboracions 
editades; vocació docent en 
exercici. Fent ús de materials 
diversos, com vinil, esmalt, 
metacrilat, masonita i llums, 
presenta batalla a l’espectador 
a qui pensa madur, sensible i 
exigent. No faig l’altura sobre 
misteris de la publicitat que em 
serien beneficiós. Simplement, us 
encoratj a respondre-hi; atrevim-
nos-hi, ho preg. Es tracta de 
“PINK”, rosat, un color. La pintura 

J. Escanelles
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any 1988...
Què he de dir d’aquests vint anys
que han passat des d’aquell dia,
quan amb ganes jo volia
superar tan mal parany.

Em deixà fent-hi gran dany
la partida de ma Lina
que acabà sa vida fina
i morí amb molt pocs anys!

1998...
Què he de dir d’aquests deu anys
que han passat des d’aquell dia
quan conèixer jo volia
un partit amb grans afanys.

En ficar la clau al pany
ja vaig veure de prim compte
certs companys tenint en compte
que hi entrava un ser estrany...

Regidor i conseller,
vaig també ser diputat.
Partits on he militat
m’han tengut per foraster.

No pel fet del naixement,
som nascut aquí a Mallorca;
però sí pel que comporta
tenir lliure el pensament...

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

Cecili Buele i Ramis

xISCO agUILÓ, mallorquí, 
expert en violó i contrabaix, 
inevitablement conegut en 
àmbits d’orquestres i música de 
cambra: Simfònica de les Balears, 
Barroca de Sevilla, Ciutat de 
Granada, Orquestra del Segle 
XVIII i no m’hi vull eternitzar. 
Coneix multitud d’escenaris, 
sia a Europa, sia al Japó i ha 
impartit cursos a la Universitat 
de Salamanca La capacitació 
interpretativa és variada en 
èpoques i estils. De coronament, 
escoltar-lo.
El públic, 40 oients el 
nombre aproximat, gaudíem 
composicions de von Biber, Platti, 
Dowland, Vivaldi i Händel.

CanaLS I gIL, aRT 
COnTEMPORanI
La galeria és alberg de 
“BEAUTIFUL HOME”, exposició 
de quadres, un maniquí dona 
i migrats objectes fetixistes. La 
creadora intèrpret és VICTÒRIA 
GARCIA MASDEU, artífex 
de pintura i escultura. És una 
artista feta, jove, ma non troppo 
quant a experiència. Exposa 
l’assumpte recurrent de la dona, 
com a producte ideat, dolça, 
submisa, complaent i adorable 
sex symbol, adscrita a la llar, 
amb fetitxes com la bossa de mà, 
el rellotge, la crema, pintallavis, 
tacons altíssims i sostenidors, i la 
vida en color de rosa decorada. 
Tot en un conjunt de 80 peces, 
comptades amb aproximació.

en essència és color, matisos, per 
exemple, de rosa i una discreta 
comparsa afegida. Jiménez hi 
aporta llum, per a més captar-
lo, i formes abstractes, símbols, 
per a interpretar-lo, si tanmateix 
resulta. A fi de comptes, hom en 
surt fascinat, sí o no de saber, 
fascinat.

Concert de Cals agustins
En el programa concertístic 
de l’hivern (març, 20), el grup 
MUSIKANDER va cobrir el 
seu torn amb la brillantesa que 
esperàvem. El grup, tercet de 
corda (violí, llaüt i violó) és 
format, en principi, de KEPa 
aRTETxE, violinista d’Euskadi, 
resident a Mallorca i dignificat 
per tota una elit, els mestres, 
de prestigi superior en música 
de cambra arreu del món. Se’l 
considera alumne avantatjat, 
repercutida la fama entre 
directors eminents. Sentir-lo 
tocar n’és, tanmateix, la prova 
conclusiva.

gUILLERMO FEMEnIaS, 
de Mallorca (a Binissalem el 
domicili), és òptima referència 
en el domini del llaüt, extensiu 
a la guitarra clàssica, sobretot de 
la música antiga, Renaixement 
en especial. La llarga selecció 
de mestres que l’ha encobeït és 
prestigiant i també el currículum 
de guardons i professional, 
en punt a la docència i a la 
interpretació davant el públic. 
N’hem fruït el sonar de la tiorba i 
del llaüt.

c U L T U R A
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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

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
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
Sant Jordi ja és aquí

c U L T U R A

En aquest mes, en que la fita per 
excel·lència és la celebració de 
Sant Jordi, el proper 23 d’abril, 
les activitats que s’ofereixen a la 
Casa Museu Llorenç Villalonga 
arriben ben carregades de 
literatura. 

tertúlia literària
El dijous dia 2 d’abril, a les 19h, 
se celebrarà una tertúlia literària 
amb Rafel Crespí, qui llegirà el 
seu relat Petita venjança (accèssit 
Premi Felipe Ramis la Vila Joiosa 
2004). 

Poemes
Dintre de l’habitual cicle “Primera 
lectura”, de la Casa Museu, es 
podrà de primera mà l’obra de 
tres joves poetes. Per un lloc, La 
cabra que hi havia, de Blanca Llum 
Vidal; L’abc de Laia Martínez i López, 
de Laia Martínez, i en tercer lloc, 
l’obra poètica AKBAR, de Pau 
Vadell i Vallbona. Tots tres autors 
recitaran poemes dels seus llibres 
el dimarts 7 d’abril, a les 19h. 

Recitals poètics
Passades les celebracions de la 
Setmana Santa i la Pasqua Florida, 
es reprendran les dèries literàries 
en forma de recitals poètics. 
Així, en el primer, que anirà a 
càrrec de Monika Zgustova, 
es viatjarà a Rússia, recitant-se 
poemes de les dues poetesses 
russes Anna Akhmàtova i Marina 
Tsvetàieva, les quals, anys enrere, 
l’autora va traduir juntament amb 
Maria-Mercè Marçal. 
Cal recordar que Monika Zgustova 
visita Mallorca amb motiu del 
seu darrer llibre El jardí d’hivern. 
A més, hi haurà l’oportunitat de 
conversar amb l’autora sobre 

l’obra i els autors que ha traduït, 
com, per exemple, Milan Kundera 
i Vaclal Havel. Serà el dijous 16 
d’abril, a les 19h. 

De Rússia es tornarà a la nostra 
terra amb un recital de l’obra de 
Maria-Antònia Salvà, a càrrec de 
Nicolau Dols i Gabriel de la S. T. 
Sampol, podent fruir de l’obra 

de l’escriptora llucmajorera 
considerada la primera poetessa 
moderna en català. Serà el dimarts 
30 d’abril, a les 19h.

D’aquesta manera, rodejats de 
bona literatura i escriptors la 
Casa Museu Llorenç Villalonga us 
desitja un bon Sant Jordi 2009.
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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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teatre XaMo XaMo prepara noves obres
El grup de teatre, Xamo Xamo, està treballant en els 
diferents espectacles que té previst estrenar aviat.

alumnes de 1r i 2n: “James Bony...”
Els alumnes de 1r i 2n posaran en escena, cap a 
finals d’abril o principis de maig, l’obra “James Bony 
000 a l’esquerra... Operació Llampuga”. Una divertida 
comèdia sobre agents secrets que colcarà entre el teatre 
convencional, el teatre negre i les audiovisuals.

alumnes de 3r: “Transilvània”
Els alumnes de 3r presentaran, a finals del mes de 
maig, l’obra “Transilvània”. Una terrorífica comèdia 
on s’hi deixaran veure tots els personatges clàssics 
que ens han llevat la son de petits.
En aquest muntatge hi ha guardada una sorpresa per 
al final, no apta per a gent amb problemes cardíacs. 
A partir del començament de l’obra es tancaran les 
portes del recinte teatral i no podrà entrar-hi ningú 
més... ni molt manco sortir.

adults: “Las chicas de oro”
Pel que respecte als adults, el proper projecte que hi 
ha planificat, encara ara en estudi, és la representació 
d’una famosa sèrie d’humor dels anys vuitanta, de 
tots prou coneguda, com va ser “Las chicas de oro”.

El tall de vermadors, al festival Mundial
Els nins i nines del Tall de Vermadors participaran en el 
Festival Mundial de Danses Folklòriques que se celebra, 
cada dos anys, a Palma.
L’event tendrà lloc entre els dies 13 i 19 d’abril, i a més, 
ha estat seleccionat per a participar en la competició 
internacional dins la categoria de dansa infantil.  
En total, una vintena de nins i nines de Binissalem,  amb 
edats compreses entre els 7 i els 12 anys, prendran part 
d’aquesta competició. 
Si algú vol assistir a la seva actuació i encoratjar-los, el 
dia de la competició internacional serà el dimecres 15 
d’abril, en el Teatre Principal, a les 18:15 hores. Molta 
sort!

c U L T U R A
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PatRIMoNI
Aplec d’usos de cuina al Pla de 
Mallorca. 
Frontera, B. Coedició Institut 
d’Estudis Baleàrics. Palma, 2008.

El vestit de pagès a Mallorca. 
Julià i Maimó, M. Institut d’Estudis 
Baleàrics. Mallorca, 2008.

Possessions de Campanet. 
Rayó Bennàssar, P.; Vives Mascarò, 
M. Ajuntament de Campanet, 
Consell de Mallorca i Institut 
d’Estudis Baleàrics. Campanet, 
2008.

L’esplendor de la festa. Màgia i misteri 
de les festes antigues. 
Institut d’Estudis Baleàrics, 2008.

assaIg 
El Regne de Mallorca: cruïlla de gents 
i de cultures (segles XIII-XV). 
XXXVI Jornades d’Estudis 
Històrics Locals. Institut d’Estudis 
Baleàrics. Palma, 2008.

NaRRatIva
El taller dels somnis. 
Mestre Oliver, G. Edicions 
Cop d’Ull i l’Institut d’Estudis 
Baleàrics. Mallorca, 2008.

PoEsIa
A recer. 
Perelló, J. Edicions del Salobre 
S.L. i l’Institut d’Estudis Baleàrics. 
Mallorca, 2009.

lItERatuRa INfaNtIl i 
JuvENIl 

Ramon Llull i la muntanya màgica. 
Salas, C.; Gayà,. M. Institut 
d’Estudis Baleàrics i Associació 
Cultural Puig de Randa, 2008.

Ooohéee. Estudis sobre la creació 
infantil i juvenil. Número 5. 
Institut d’Estudis Baleàrics, 2008.

www.iebalearics.org

c U L T U R A

Novel·la 
Andanzas de Joe Speedboat contadas 
por el luchador de un solo brazo. 
Autor: Tommy Wieringa
El día de hoy. 
Autor: Alejandro Gándara
El nen 4*4. Autor: Tom Rob Smith
La lotería. Autora: Patricia Wood
Quadern de capçalera. 
Autora: Sei Shonagon 

Infantil 
A prop. Autora: Natalia Colombo
Bocas. Animales extraordinarios. 
Autor: Xulio Gutiérrez
El cas d’en Sherlock Holmes i les tres 
bessones. Autora: Roser Capdevila
El descobriment d’Amèrica. Autor: 
Geronimo Stilton
El gran viaje del Señor M. 
Autora: Gilles Tibo
El mercader i el lloro. 
Autor: S. Nadimi
El meu pare és capità. 
Autora: Olga Xirinacs
Intriga a Luxor. 
Autor: Bjorn Sortland
L’illa dels taurons. 
Autor: Alain Surget
La barca voladora. 
Autor: Quentin Blake
La Fanny crea una agència de 
detectius. Autora: Patricia Schröder
Omega y la osa. 
Autor: Guilaume Guéraud
Pluja de sons i colors. 
Autora: Montse Tobella
Un vaixell ple de poemes. 
Autor: Projecte Linguapax

Juvenil 
Vábienlor. Las últimas palabras. 
Autor: Javier Vidal-Quadras 

activitats de la Biblioteca
Dimecres 1. A les 18h, a la 
Biblioteca, Dia Internacional 
del llibre Infantil i Juvenil. 
Contacontes a càrrec del Pallasso.
A partir de 3 anys 

Dijous 2. A les 20h, a la Biblioteca, 
Tertúlia Literària. Tast de llibres. 
En aquesta ocasió parlarem del 

llibre Cometas en el cielo. De Khaled 
Hosseini.  

Dimarts 6. A les 20h, a la 
Biblioteca, Projecció de la 
pel·lícula Moolaadé (Protección), 
un film d’Ousmane Sembene. 
Després de la projecció hi haurà 
un petit debat.

Dijous 23. A les 20h, a la 
Biblioteca, Conferència Educació 
per a la ciutadania, a càrrec d’en 
Pere Polo. 

fEsta DEl llIBRE
Dissabte 25 d’abril. 
Casal de Cultura Can Gelabert.

Programa d’actes

A les 10h. Contes de la màgia de 
l’univers. Adreçat a infants de 4 a 
10 anys.

Tallers
-A les 11h. Taller de papiroflèxia 
(lluna, estrelles…). A càrrec de 
Sashimi Sasaki. Taller adreçat a 
infants a partir de 5 anys. Places 
limitades. Inscripció prèvia a la 
Biblioteca. Telèfon 971 87 04 86 o 
biblioteca@ajbinissalem.net.

-A les 11h. Taller de dibuixar 
versos. A càrrec de Blanca Alonso. 
Adreçat a infants d’entre 6 i 10 
anys. Places limitades. Inscripció 
prèvia a la Biblioteca. Telèfon 971 
87 04 86 o biblioteca@ajbinissalem.
net.

-A les 11.30h. animació Infantil, 
cançons i danses amb el grup 
“Trumlai”.

-A les 12:30h. Entrega dels premis 
del Concurs de Punts de Llibre. 

Durant tot el matí hi haurà 
exposicions, exposicio de punts 
de llibres i llibres amb estrella a la 
Biblioteca, i venda de llibres amb 
les principals novetats editorials.



NostÀlgIEs DE la Costa oEst

Gravat a L.A. al juny de 1967, un 
poc abans del famós “summer of 
love”, festival que ajuntà a San 
Francisco, l’altra ciutat d’aquella 
Califòrnia en total ebullició, 
cents i mils de persones que 
simbòlicament, i potser moltes 
sense adonar-se’n, iniciaven un 
dels trulls contraculturals més 
importants de la crònica humana 
de la segona part del ja antic segle 
XX: el moviment “hippie”. A 
Londres, a l’abril del mateix any, 
una festa multitudinària de 14 
hores havia reunit, entre d’altres, 
a John Lennon, Soft Machine i els 
Pink Floyd. L’Sputnik del 33 se’n 
farà ressò un dia d’aquests. TIM 
BUCKLEY, pare de Jeff Buckley i 
ànima del que podríem catalogar 
com a folk psicodèlic, forma part 
de la moguda de llavors, on uns 
quants herois de llegenda veuen 
truncada massa aviat la seva vida, 
cosa que també li succeí al fill, 
la veu del qual superava  encara 
amb més amplitud d’octaves la 
del pare. Es tracta d’un hola i 
adéu massa premonitori però que 
deixà prou constància, així com 
també marcaren un pas galopant 
les 3 jotes de Hendrix, Joplin i 
Morrison. Reobrint-se ara les 
portes del cel, que tocava Dylan, 
i després d’un hivern dur i passat 
per aigua, com així insisteix la veu 
del poble, reviscolar per un instant 
aquelles flors, tan músties ara, que 
eixiren del temps en un jardí de la 
història més recent, deu ser un dels 
efectes més personals d’un sobtat i 
primaveral atac de nostàlgia.

tgomil@...strawberry fields forever  

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 març ha estat na Mercè 
Ingla. El llibre amagat era Seda, de 
l’autor, Alesandro Baricco.

2�è llibre amagat

Text.

“Para empezar, no eran niños.
Almenos no todos. Había niños 
pequeños y niños mayores, pero 
también padres y abuelos. Quizá 
también algunos tíos. Y unas 
cuantas personas de las que viven 
en las calles que parecen no tener 
familia.

-¿Quiénes son? –preguntó ¿? Tan 
boquiabierta como solía quedarse su 
hermano últimamente-¿Qué clase de 
sitio es ése?

-No estoy seguro -dijo ¿?-sin faltar 
a la verdad- Pero no es tan bonito 
como Berlín, eso sí lo sé.

-¿Y dónde estén las niñas?¿y las 
madres?¿y las abuelas?

-A lo mejor viven en otra zona.

¿? No quería seguir mirando pero 
le resultaba muy difícil apartar la 
mirada.” 
 
 

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.
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Antoni Pol

c U L T U R A

Ens queixam, i amb raó, que moltes 
coses no funcionen com caldria.
Doncs, les efemèrides del segle 
XIV, demostren que aquest mal 
funcionament ja se donava fa més 
de sis-cents anys: l’impacte de les 
decisions eclesiàstiques, els mals 
professionals i els mals exemples, la 
corrupció, la immigració…
Però no tot era dolent: també existia la 
feina ben feta, la generositat…

� d’abril de 1��9
Vençuda la resistència dels 
habitadors de Robines, Lloseta i 
Aiamans, se trasllada, oficialment 
i solemne, la parròquia del temple 
primitiu –Cementeri Vell– a la 
nova església gòtica construïda a 
l’alqueria de Binissalem. Se canvia 
el nom de la titular, Santa Maria de 
Robines, pel de Verge Assumpta 
i Sant Jaume, que ostentarà fins 
l’any 1986, en què serà restituït 
el primitiu, també amb certa 
polèmica. Els morts seran enterrats 
en el lloc que ara en deim els 
Vasos, complint-se les paraules 
del profeta: sobre el crani del retut, 
dansarà la joventut.

� d’octubre de 1��9
Les queixes sobre la incompetència 
dels professionals no són noves, 
malgrat en els darrres temps 
ens hem acostumat a tocar-ne 
les conseqüències. En la data 

assenyalada eren els jurats i 
prohoms de Binissalem que 
lamentaven la ineficàcia del notari 
Francesc Salom. ¡Qui ho haguera 
dit!

20 de setembre de 1��2
Els notaris… i els clergues. Ara és 
el bisbe Antoni de Galiana el que, 
dins el seu programa d’obligar els 
clergues a dur una vida honesta, 
condemna Bernat Salord, vicari de 
Robines, a pagar una multa de 10 
lliures per viure en concubinat.

2 de gener de 1�82
Com a contrapartida a la ineficàcia, 
al mal exemple i a la corrupció 
general, és un alivi constatar la 
professionalitat del robinenc Jaume 
Huguet, un mestre picapedrer que, 
pel seu bon nofici i predicament, 
és contractat pel cavaller Ramon 
Burgues per treballar en la seva 
possessió durant un any.

1� de setembre 1�82
També tenim constància, per 
un document d’aquesta data, 
estudiat per Francesc Canals, que 
a Binissalem hi ha un centenar de 
viticultors que, fidels complidors 
de la llei, ja han declarat la seva 
producció de vi en somades.

1�8�
També ve d’enrera la morositat 

dels organismes oficials en els seus 
pagaments. Aquest any els béns 
de l’Ajuntament de Binissalem són 
embargats pels deutes que tenia 
pendents amb Aron Abdallah, jueu 
de Mallorca.

1� de març de 1�88
Guillem Coll ven al seu germà 
Francesc, per 60 lliures, un esclau 
xarquès –de Circàssia, país del 
Càucas, per si de cas ho cercàssiu–. 
I nosaltres pensant que l’arribada 
d’extracomunitaris era un 
fenomen dels nostres dies…    

1�89
Si s’haguessin fundat sis-
cents anys abans Gadma, o 
el Cos de Protecció Civil, o 
altres benemèrites associacions 
veïnals ¿s’haurien produït els 
desperfectes que una guarda de 
porcs incontrolats, en el sentit més 
estricte de la paraula, va causar 
a les tombes del cementeri de 
Robines? 

1�89
Robines, amb un Ajuntament 
embargat, un clergue punit, un 
notari de vacacions… encara se 
rasca la butxaca i contribueix 
amb dues lliures a les obres de 
construcció de la Seu. La capta se 
degué fer entre els de sempre, els 
que ja hi estan acostumats…

Binipèdia
Costumisme medieval
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eXPoSició i elaBoració De PeDreS, MarBreS i GranitS

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

De tant en tant Hollywood ens sor-
prèn amb pel·lícules com aquesta, 
tan estranya i tan poc creïble. Però 
quan la comences a veure t’hi arri-
bes a identificar tant que et sembla 
lo més normal del món.
Tracta d’un infant que, quan neix,  
és tan horrible que el seu pare el 
vol tirar al riu, però el deixa en el 
portal d’una residència de gent 
gran i, sa veritat, no hi desento-
na gens, ja que sembla més vell 
que ells. Allà hi coneix a una nina 
que, quan es fa adult, la se troba 
de nou, i el seu aspecte  sembla de 
la mateixa edat. S’arriben a casar, 
però ell va tornant més jove i, al 
final, mor en braços d’ella conver-
tit, de nou, en un infantó.

Watchmen

Aquesta pel·lícula mostra la 
història d’Amèrica, dels anys 40 
als 80, a través dels superherois 
que, de ser molt populars els 
primers anys varen passar a 
caure en la desgràcia. Creats per 
l’escriptor Alan Moor, aquest film 
va ser dirigit pel director de la 
pel·lícula “300”, Zack Snyder.
Watchmen és una adaptació fidel 
del còmic, des dels diàlegs fins 
a les escenes violentes i actes 
immorals, de molta sang i sexe. 
El que no hi ha és molta d’acció, 
però és recomanable per al qui li 
agraden les pel·lícules de còmics 
amb molta bandereta americana. 
Si us agraden més els còmics 
espanyols, com El Capitán Trueno, 
val més que no l’aneu a veure.

slumdog Millionaire 

Sota amenaces de tots els meus se-
guidors d’Objectiu Crític –inclosa 
ma mare– m’he vist obligat a veure 
la pel·lícula, Slumdog Millionaire, 
guanyadora de 8 Òscars.
Des d’aquí, vos promet que no tor-
naré a criticar una pel·lícula que, 
prèviament, no hagi vista, ja que re-
conec que he aficat sa pota.
És un film molt interessant que ens  
mostra la situació a la Índia, tan 
cruel amb els pobres i sobretot amb 
els infants orfes.
La història tracta d’un jove que en-
tra en el concurs televisiu “quieres ser 
millonario”, donant-se la casualitat 
que sabia totes les preguntes, ja que 
eren part de les vivències de tota la 
seva vida.
En bé a això ens mostren les penú-
ries de tres infants que miren de so-
breviure a la misèria. Inclús un dels 
germans és capaç de vendre a la 
seva companya adolescent a un cap 
d’una màfia. La banda sonora tam-
bé és molt bona, la podeu escoltar 
en el programa, Parèntesi, d’Andreu 
Bestard, a Ràdio Robines, en la meva 
petita col·laboració que hi faig.

****
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L a m ar g ar id a i  L’a L os a

i N F à N c i A

Al camp, al costat d’un camí, va 
sortir una margarida envoltada 

d’herba.
– Quina sort que tenc!!! -deia. Puc 
respirar aquest aire tan net i rebre 
els raigs del sol que em fan créixer. 

A l’altre costat del 
camí, hi havia un jardí 
meravellós, del qual en 
tenia cura un expert 

jardiner.

Dins del jardí hi havia 
precioses flors, de 

totes les mides i colors: 
tulipes, roses, lliris… 

Però es passaven 
el dia barallant-se i 

protestant.
Cadascuna d’elles es 
creia superior a les 

altres. No eren felices, 
malgrat que ho tenien 

tot.

Un dia, una alosa va aturar-se al 
costat de la margarida i va alabar la 
seva bellesa, tot acaronant-la amb 

el bec. Ella estava emocionada. Les 
flors del jardí l’envejaven. 

De sobte, va aparèixer al jardí una 
nina amb unes tissores, va apropar-
se a les roses i a les altres flors i les 

va anar tallant. La margarida va 
sentir pena per elles.

L’endemà va sentir l’alosa, però 
cantava trista perquè 
era en una gàbia i no 
podia volar; uns  nins 

l’havien agafada. 

L’ocellet plorava perquè 
havia perdut la seva 

llibertat i tenia set. La 
margarida va estirar-se i 
va arribar fins a la gàbia. 
Va consolar l’alosa, que 
la va besar amb afecte. 
Pocs dies després, quan 

van arribar els nins, 
l’alosa havia mort, i ells 

van plorar molt.

“Quan l’alosa vivia, li 
varen prendre la llibertat 
i no en tenien cura. Ara 

que és morta, ploren per ella”, 
va pensar la flor. 

Després els nins van buidar la gàbia i 
van arrencar i llençar la margarida al 

camí.
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Aquesta vegada 
hem entrevistat a 
un nin que cursa 
6è de primària a
l’escola pública 
Nostra Senyora 
de Robines. Ell 
és en Pau Sáez 
Villalonga.

Hola Pau, parlem de la teva 
família. Tens germans/es? Com 
vos duis? (suposam que bé, 
d’acord amb el teu nom)
Sí, tenc un germà i, efectivament, 
ens duim bé.

I en el teu temps lliure, 
practiques qualque esport?
Sí, jug a bàsquet, amb el Club 
Bàsquet Binissalem.

qualque altra afició? Per exemple, 
ets col·leccionista de qualque 
cosa?
Sí, com a gran aficionat al món 
del bàsquet que som, m’agrada 
col·leccionar revistes de bàsquet de 
la NBA.

Suposam que, com a molta gent, 
t’agrada escoltar música. quins 
són els teus grups de música 
preferits?
Sí, clar, m’agrada molt la música, 
i els meus grups preferits són 
Metallica, AC/DC, Mago de Oz i 
Simple Plan.

Deixem volar ara un poquet la 
imaginació... Digues, quins són 
els teus somnis en aquesta vida?
Jugar a la NBA i tenir una al·lota 
decent.

I sense sortir d’aquest camí de 
somnis... Digues, què seria el 
primer que faries si guanyassis la 
loteria?
Bé, me compraria una moto i una 
casa a devora la mar, amb una 
piscina i un jacuzzi. 
Faria feina d’advocat. 
Me compraria un cotxe marca 
Porche. 
Comanaria una pilota del C.B. 
Binissalem i dues sabates amb el 
nom de Pau i el nº 15; segur que 
quedarien xulíssimes.

Entrevista a 
Pau Sáez Villalonga 

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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taller de sexualitat al casal

PRogRaMaCIó D’aBRIl

Dissabte 4, a partir de les 17:15h 
Partida de Rol
Es realitzarà una partida 
d’iniciació, descobrint què són, 
com es juga i enterrant els mites 
falsos creats al voltant d’aquestes 
dinàmiques.

Diumenge 5, a les 17:15h 
Cinema al Casal
Projecció d’un film d’interès 
infantil-juvenil

Dimarts 7, tota la tarda 
activitat Lliure

Dimecres 8 abril, de 17:15 a 20:15h  
Taller de Còmic impartit per un 
jove dissenyador de còmics. 
Cost gratüit (totes les edats).

Dimarts 14, tota la tarda 
activitat Lliure

Dies 15, 16, 17 i 18 
aLBERg DE PaSCUa, organitzat 
per l’ANEM amb la col·laboració 
del CASAL de JOVES. Es tracta 
de passar 4 dies d’acampada amb 
altres joves i nins. Al mateix temps 
es realitzarà una altra sessió del 
taller de còmic.

Diumenge 19, a les 17:15h 
Cinema al Casal
Projecció d’un film d’interès 
infantil-juvenil

Dimarts 21, tota la tarda 
activitat Lliure

Dimecres 22, de 17:15 a 20:15h  
Taller de Còmic impartit per un 
jove dissenyador de còmics. 
Cost gratüit (totes les edats).

Dijous 23, 
Final del concurs de Fotografia 
“El meu temps lliure”, cercant la 
instantànea més artística o realista 
sobre el temps lliure dels joves. 
Premi per a les millors fotos.

Divendres 24, a partir de les 17h
Sortida (en tren) a sa Fira del Ram  
Tornada devers les 21:30h
Per a majors de 14 anys.

Dissabte 25, a partir de les 17:15h 
Partida de Rol

Diumenge 26, a les 17:15h 
Cinema al Casal
Projecció d’un film d’interès 
infantil-juvenil

Dimarts 28, a partir de les 17:15h 
Partida de Rol

Dimecres 29, de 17:15 a 20:15h  
Taller de Còmic

Dijous 30, a les 17h
Taller de Manualitats
Realització d’un taller de 
manualitats per a totes les edats. 
Creació d’objectes, reciclatge 
d’olis, preparació de sabons...

taller de sexualitat 
El divendres dia 27 de febrer 
va ser impartit, per la Fundació 
ALAS, un taller de sexualitat basat 
en la prevenció de la SIDA entre 
els adolescents.
En el taller hi participaren uns 15 
joves, que varen aprendre diversos 

conceptes sobre la sexualitat 
i el perill de les malalties de 
transmissió sexual. Els joves es 
dividiren en grups i varen realitzar 
les dinàmiques que la monitora 
d’ALAS havia preparat.
Al final del taller, es va destacar 
la importància dels diferents 
mètodes anticonceptius, sobretot 
l’ús del preservatiu com a eina 
eficaç per evitar malalties de 
trnasmissió sexual. Els joves que 
volgueren, pogueren recollir 
alguns preservatius en acabar la 
ponència.

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

Els joves es dividiren en grups per realitzar el taller.

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’	
Realitza:	Andreu	Bestard.	
una altra manera de viure la música.

22.00	/	00.00	 rumBeandO
La	selecció	de	la	millor	música	Llatina
Realitza:	Dj	Joao

www.radiorobines.com

							971	51	21	51

Xisco Pérez, ballarí-animador de la discoteca Barracuda, 
ubicada al Port d’Andratx. Idò!
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Música de cantautor a ca s’Hereu
El dijous dia 16 d’abril, el cafè restaurant ca s’Hereu 
serà escenari del concert del cantautor Johny and the 
Rocks, qui interpretarà versions de coneguts temes 
musicals d’àmbit nacional i internacional. Serà a 
partir de les 21 hores.
Per acompanyar la vetlada, el restaurant té previst 
preparar un sopar especial a base de croquetes 
variades i xipirons, rellom de porc amb salsa roja o 
sípia amb gambes a la planxa; brownie de xocolata 
amb gelat; cafè, vi i refresc. 
Tot, al preu de 18 euros. Les places són limitades.
Per a reserves: Tel. 971 886 873
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Noel Capó

Nada Surf
Pop	Rock	amb	influències	de	REM

“Nada	Surf	va	passar	per	
Mallorca	de	gira,	actuant	

al	teatre	de	Lloseta	i	
esgotant-se	les	entrades”

G R U P S 	 M U S i c A L S

Nada Surf es va 
formar l’any 1992 
a Nova York. El 
seu estil és Pop 
Rock Indie amb 
influències de 
REM, Superdrag, 
Cake o Weezer.
Els seus 

components inicials varen ser 
Matthew Caw (vocalista i guitarra) 
i Daniel Lorca (baix i veu). Daniel 
Lorca és madrileny de naixement, 
encara que els seus pares varen 
emigrar als Estats Units i ell hi ha 
viscut des de la infància. Els dos es 
varen conèixer estudiant al Liceu 
Francès de Nova York.
 El 1993, i després d’editar la 
seva primera demo, s’hi va unir el 
que fins ara és el bateria del grup, 
Ira Elliot. Un bateria amb un estil 
molt similar a Keith Moon (The 
Who); bateria molt simple, però 
amb un acompanyament molt 
harmònic a la música de la banda.

Discografia
Al 1995 editaren el seu primer 
EP titulat “Karmic”. Un EP molt 
característic de les formacions de 
rock indie dels 90 i molt influenciat 
per REM. Però va ser ja amb el seu 
primer àlbum amb el que els hi va 
arribar l’èxit, l’any 1996. 
El treball es diu “High/Low” i a 
la MTV i a la ràdio sonava molt el 
tema “Popular”, amb el qual molts 
pensaven que serien un grup d’un 
sol èxit i després desapareixerien. 
Però no va ser així.
 Dos anys després publiquen 
el segon àlbum, “The Proximity 
Effect”, on s’hi poden escoltar 
temes com “Firecracker”, el primer 
single, “Bad best friend”, “The 
Voices”, “Robot” o “Mother’s 
Day”.

Fins aquell moment, la formació 
només havia utilitzat, per 
interpretar les seves cançons, 
guitarres Gibson Les Paul i el baix 
Fender Precision, tant als directes 
com a l’estudi. 

Haurien de passar quatre anys per 
tornar a treure nou disc. Així, el 
2002 editaven “Let Go”, per a la 
producció del qual ja introduirien 
teclats i sintetitzadors. 
A l’àlbum hi ha temes com 
“Inside of love” –el meu preferit– 
“Killian’s red”, “Bizard of ‘77” o 
“Blondie on Blondie”, tema que 
va formar part de la B.S.O. de la 
pel·lícula alemana Sumer Storm.

“The Weight is a Gift” és el títol 
del penúltim àlbum d’estudi 
de Nada Surf. Publicat el 
2005, al mateix hi ha un major 
protagonisme dels teclats, amb 
lletres de millor qualitat, més 
treballades i honestes. 
Aquí s’hi poden escoltar molts de 
temes a mig temps com ara “Do it 
again”, “In the mirror”, “Your legs 
grow”, “What is your secret” o –el 
meu preferit– “Always love”.

El seu darrer treball es diu 
“Lucky” i va ser publicat a 
començaments de l’any passat. 
Un treball amb ritmes més 
enèrgics i lletres molt personals 
i on s’hi reuenixen cançons tan 
recomanables com “Whose 
authority”, “Beautiful beat” o 
“Weightless”. 

gires 
De les seves gires, cal destacar 
l’edició de dos treballs en directe 
com són “North 6th Street” i “Live 
at l’Ancienne”, aquest darrer 
gravat a Bruseles.
 També és important recordar 
que Nada Surf va passar per 
Mallorca de gira, concretament 
va tocar al teatre de Lloseta. Però, 
com li va passar a molta gent, ens 
vàrem enterar per la prensa el 
mateix dia, i com no, les entrades 
ja estaven esgotades.

Les seva adreça web és: 
www.nadasurf.com
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els Prebenjamins continuen 
colíders i golejant fort!

“S’imposaren	per	0	a	9	dins	Andratx	i	per	4	a	1	contra	l’Esporles”

Prebenjamins futbol 8
Contundent victòria dins Port 
d’Andratx per 0 a 9 de l’equip del 
grup A. També es guanyà per 4 a 
1 a l’Esporles, es perdé per 3 a 2 
dins Son Cladera i es guanyà, pel 
mateix resultat, a casa, contra el 
Santa Mònica. D’aquesta manera 
l’equip es mantén en segon lloc, 
amb 46 punts, a quatre del líder 
Son Caliu.
L’equip del grup F ha tengut un 
bon mes, escalant tres posicions 
després de guanyar per 3 a 1 al 
Constància, per 1 a 9 dins Pollença 
Atlètic, per 4 a 0 al Campos i per 2 
a 3 dins Santanyí. És sisè a la taula.

Benjamins futbol �
L’equip del grup A guanyà per 1 a 
2 dins Murense, empatà a casa, a 0 
gols, amb l’Alcúdia; apallissà per 1 
a 13 al Campanet i empatà a 2 gols, 
contra el Sineu, dins Binissalem.
Ara mateix és cinquè classificat 
amb 41 punts, 65 gols a favor i 27 
en contra.
L’equip del grup D perdé per 2 a 
5 contra l’Arenal, per 3 a 1 dins 
S’Horta, guanyà per 8 a 0 al Maria 
de la Salut i tornà a perdre per 5 a 
0 dins Santa Margalida.
Amb aquests resultats, l’equip 
continua, com fa un mes, en 
desena posició amb 17 punts.

Benjamins futbol 8
Els al·lots del grup B guanyaren 
per 3 a 1 al Recreatiu Platges de 
Calvià, per 1 a 4 dins Atlètic Sa 
Cabana i perderen per 2 a 1 contra 
Es Raiguer, mantenint així el desè 
lloc a la taula classificatòria, amb 
21 punts i un partit manco.
Per la seva part, l’equip del grup 
C perdé per 8 a 5 dins Pollença, 
empatà a 2 gols contra el Santa 
Maria, a casa, i perdé per 1 a 5 
contra el Sant Marçal.
Respecte al mes passat, l’equip 
ha descendit un lloc a la taula 
classificatòria, sient ara novè amb 
20 punts.

Equip Infantil de Primera 2008/2009.

E S P o R T S 	 - 	 F U T B o L
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Camisetes de regal per als alevins

L’equip Aleví del C.E. Binissalem va ser obsequiat 
amb unes camisetes publicitàries realitzades per FOTO 
HORRACH i METALCARPIN, dues empreses ubicades 
al poble.
 La nova indumentària, on hi figura el nom de cada 
jugador, serà lluïda pels joves futbolistes durant el 
precalentament que s’exercita abans de cada partit, una 
iniciativa promocional que moltes empreses duen a 
terme en el món de l’esport.
En temps de crisi, tota promoció és poca.

alevins
L’equip Aleví del grup A ha tengut 
un mes per oblidar, ja que perdé 
per 6 a 0 dins Son Servera, per 1 a 
5 contra La Salle, per 2 a 1 dins La 
Unión i per 0 a 5 contra l’Atlètic 
Ciutat de Palma, de manera que ha 
perdut dos llocs a la classificació, 
sient ara tretzè amb 20 punts.
 Pel que fa a l’equip Aleví de 
Futbol 7 del grup B, perdé per 
4 a 1 dins Sant Marçal, guanyà 
pel mateix resultat dins Atlètic 
Sa Cabana i per un clar 6 a 2 al 
Santa Eugènia, dades que el situen 
cinquè amb 34 punts.

Infantils
El conjunt dirigit per Jaume Ripoll 
perdé per 1 a 2 contra el Mallorca, 
guanyà per 0 a 4 dins Ramon Llull 
i per 4 a 1 a l’Alcúdia, en un partit, 
aquest darrer, en què cal destacar 
els dos gols del davanter Xim i el 
golàs de Reynés, després d’una 
gran jugada del mateix Xim.
L’equip continua en vuitena 
posició, portant 29 punts.
 L’equip de Tercera perdé per 
1 a 4 contra el Cala d’Or, per 3 a 0 
dins Algaida, guanyà per 3 a 2 als 
Manacorins i tornà a perdre per 0 a 
1 contra el Cardassar (colíder).
L’equip ha baixat un lloc, sient ara 
vuitè amb 13 punts.

Cadets
Dues victòries a casa i dues 
derrotes  a fora en aquest mes. 
Guanyaren per 3 a 0 al Felanitx 
Atlètic, perderen per 2 a 1 dins Son 
Cladera, guanyaren per 1 a 0 al 
Recreatiu Ciutat de Palma i 

tornaren a perdre per 3 a 1 dins Sa 
Pobla. Són cinquens amb 22 punts.

Juvenils
L’equip Juvenil segueix amb la 
bona línia que l’ha caracteritzat al 
llarg d’aquesta temporada.
Guanyaren per 0 a 3 dins Port de 
Pollensa, per 7 a 0 al Son Sardina i 
per 1 a 2 dins Son Cladera.
Es mantenen en quarta posició 
amb 58 punts. A cinc del tercer Son 
Caliu i amb un partit manco.

Primera Regional
L’equip filial perdé per 1 a 2 
contra el Santa Catalina. També 
sucumbiren per 0 a 3 en el derbi 
històric contra el Consell, com 
també en el derbi dins Alaró, 
per 3 a 2, i això que la primera 
part havia finalitzat amb 0 a 2 
a favor dels blaus, tot i que el 
penal que suposà el 2 a 2 i la 
corresponent expulsió de Jaume 
foren determinants en el resultat 
final. Guanyaren per 4 a 1 contra 
el Campos. Són setens classificats 
amb 45 punts.

tercera Divisió
Passant pàgina a ses promeses de 
fideus amb conill i d’altres herbes, 
en un partit que comptà amb la 
millor entrada de tot l’any, l’equip 
de Tercera no pogué superà al 
Santanyí, un rival directe que 
porta sis partits seguits empatant.
De fet, contra el Binissalem també 
acabaren en tables, a 1 gol.
En el proper partit els blaus 
perderen per 3 a 1 dins Soledat, tot 
i que el goleverage és favorable (3 
a 0 en el partit de la primera volta).
Guanyaren per la mínima al Son 
Ferriol i al Mercadal. I gràcies.
El pròxim partit és dins Andratx. 
En teoria, un camp on s’hi ha de 
puntuar.
L’equip continua situat quart, 
empatat a 54 punts amb el seu 
perseguidor més immediat, La 
Soledat.

De les grades. I si la gent celebra 
que l’Ajuntament hagi decidit 
canviar la gespa, també troba 
que la grada coberta no s’hauria 
d’omplir d’aigua quan plou.

Bona entrada en 
el partit contra el 

Santanyí.

E S P o R T S 	 - 	 F U T B o L
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Minibàsquet
Guanyaren per 54 a 17 a La Salle, 
per 12 a 62 dins Espanyol, per 
52 a 2 al Molinar i perderen per 
un punt dins el camp del líder, el 
Sant Josep, per 59 a 58. Les nines 
de l’equip Minifemení continuen 
segones a la classificació.
 Per la seva part, l’equip 
Minifemení Preferent guanyà dins 
Ciutat d’Alcúdia per 17 a 29. Són 
quartes amb 15 punts.
 El Minimasculí guanyà per 60 a 
30 a La Salle i per 65 a 51 a UADIS.
Ara mateix ocupen la tercera plaça 
amb 16 punts, a tan sols dos del 
líder, l’Espanyol.

Infantil masculí
L’equip Infantil masculí perdé per 
75 a 46 dins Son Servera, per 67 a 
77 contra el Marratxí, guanyaren 
per 50 a 88 dins Santa Maria i 
per 51 a 41 al Bàsquet Inca. Són 
cinquens classificats amb 27 punts, 
empatats amb l’Artà.

Infantil femení
L’equip Minifemení ha sortit 
victoriós dels seus tres darrers 
partits. Guanyà per 36 a 20 al 
Petra, per 26 a 63 dins Santa Maria 
i per 32 a 41 dins Jovent.
Són sisenes classificades amb 25 
punts, a un del quart, l’Hispània.

Cadet masculí
L’equip Cadet guanyà amb 
claredat, per 30 a 73 dins Bàsquet 
Inca, per 38 a 73 dins Esporles 
i perderen per 50 a 59 contra 
l’Alcúdia, un rival directe. Són 
quarts classificats amb 31 punts, a 
només un del líder, l’Artà.

Cadet femení
Perderen per 48 a 43 dins 
Hispània, per 52 a 57 contra el Sant 
Josep, per 58 a 56 dins Marratxí 
(líder) i guanyaren per 50 a 57, 
dins Bons Aires. Han quedat 
segones, amb 31 punts. Però s’ha 
de jugar Sant Josep-Marratxí.

L’equip Júnior femení es 
manté invicte i líder del grup

Amb	sis	victòries	de	sis	partits	disputats,	el	títol	sembla	l’objectiu

Equip Infantil femení 2008/2009.

E S P o R T S 	 - 	 B à S q U E T
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“Tot	i	que	perderen	per	
un	punt	dins	el	camp	del	

líder,	el	Sant	josep,	l’equip	
Minifemení	continua	

segon	classificat”

“L’equip	d’empreses,	
di7	Bàsquet,	és	segon	

classificat	en	la	fase	
d’ascens	a	Primera,	

empatat	amb	el	Porreres”

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

Júnior masculí
Perderen per 69 a 72 contra El 
Gas, per 83 a 79 dins Santa Maria, 
guanyaren per 57 a 56 al COMASA 
i perderen per 81 a 49 dins Molinar 
(colíder). Respecte a fa un mes, 
han pujat una posició a la taula 
classificatòria. Són sisens amb 22 
punts.

Júnior femení
L’equip Júnior femení manté un 
altre mes el lideratge del seu grup. 
Porten sis victòries de sis partits 
disputats, seguides molt de prop 
pel TECDAL, també invicte.
Guanyaren per 79 a 38 al Pollença, 
per 63 a 54 a De Cap a Peus, per 31 
a 69 dins Petra i per 64 a 11 al Can 
Cabot.

sénior masculí
Respecte a fa un mes, el TEKA 
Bàsquet Binissalem ha escalat una 
posició, sient ara setè classificat 
amb 40 punts.
Guanyaren per 74 a 63 contra 
l’Esporles, per 69 a 93 dins Can 
Torrat i perderen per 53 a 74, a 
casa, contra el Calvià i perderen 
per 80 a 63 dins Ciutat d’Alcúdia. 
 D’aquest darrer partit els 
comentaris diuen que va començar 
molt bé, i de fet es va guanyar 
el primer parcial per 12 a 19, 
destacant, clarament, el jugador 
Julià, qui anotà 8 dels 19 punts. 
 Amb l’entrada al final del 
segon quart del veterà, Miquel 
LLompart, per part del CB Ciutat 
d’Alcúdia, tot es va capgirar. Es 
pot dir que aquest jugador va 
aconseguir gairebé la victòria. 

Els parcials del partit varen ser 
els següents: 12-19, 28-13, 24-15 i 
16-17. 
En línies generals, l’actuació de 
l’equip va ser bona, i en especial 
del jugador Lluís, tant en rebots, 
com en assistències i anotacions.  
 Des del cos tècnic s’apunta 
que aquesta derrota no els ha fet 
tirar la tovallola, ja que l’objectiu 
és deixar l’equip el més ben situat 
possible en la lliga, desmentint 
així que la competició per a ells 
ja s’hagi acabat després d’haver 
salvat la categoria. La intenció és 
quedar entre els set primers. 
Tot i això, segueix sient l’equip de 
les lesions: fa dues setmanes li tocà 
a en Pep Munar, de qui s’espera 
una ràpida recuperació, així com 
també dels jugadors Jaume i Raul, 
que va ser operat de la clavícula.

sénior femení
Quan sols queden tres partits per 
finalitzar la lliga, les al·lotes de 
l’equip Sénior femení continuen 
situades en el quart lloc per la coa.
Perderen per 43 a 62 contra el 
Jovent (líder), guanyaren per 53 a 
51 al Marratxí (un rival directe) 
i perderen per 51 a 43 dins Hiper 

Centro (també un rival directe) i 
per 59 a 38 dins Molinar (colíder). 
D’aquest darrer partit cal destacar 
20 minuts excel·lents, davant un 
rival físicament poderós prop del 
cèrcol, però lent en la transició, 
sobretot defensiva. Punts fàcils al 
contraatac, altres treballats contra 
la zona, tots amb molt de mèrit. Al 
descans, avantatge visitant davant 
un rival que lluitarà pel títol de 
lliga. D’aquí endavant, alguns 
minuts de bon joc, altres no tant i 
apagada general.

Di� Bàsquet
L’equip d’empreses, Di7 Bàsquet, 
està disputant la fase d’ascens a 
Primera. 
Així, de les quatre primeres 
jornades guanyà per 50 a 61 al 
Tourline Express, per 49 a 59 
dins Lloseta, perdé per 72 a 84 
contra Ozono Limpiezas i per 
55 a 65, a casa, contra el Vibrats 
Ballester Porreres, conjunt amb 
qui està empatat a punts, ocupant 
la segona plaça a la classificació 
general, tot i que els porrerencs 
tenen un partit manco.
L’equip Ozono Limpiezas és el 
líder del grup amb 7 punts.

E S P o R T S 	 - 	 B à S q U E T
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Quan és previst que del 4 al 8 
d’abril es disputi el campionat 
d’Espanya de seleccions, en 
categoria Mini, la notícia ha 
estat, sens dubte, que sis nines 
de Binissalem hagin estat 
seleccionades entre el grup de les 
dotze jugadores que prendran part 
en la competició.
 D’aquestes sis jugadores, 
cinc pertanyen al Club Bàsquet 
Binissalem: n’Aina Bestard, na 
Maria Goretti Salom, na Margalida 
Braque, na Sofia Cortès i na Rosa 

Morro. L’altra jugadora és na 
Mireia Torrens, membre del 
Club Bàsquet Sant Josep Obrer, 
i germana de l’olímpica, Alba 
Torrens.
La confirmació de la notícia va 
tenir lloc la setmana del 16 al 
20 de març, i cal recordar que el 
dissabte dia 14, molts de pares 
pogueren presenciar algun dels 
intensos entrenaments que les 
preseleccionades dugueren a 
terme a les pistes del pavelló 
municipal Antòni Ladària.

El poliesportiu San Fernando, 
de Cadis, ha estat l’escenari 
escollit per a celebrar-hi l’esmentat 
campionat.

Campionat de terrassa
Per altre lloc, els dies 1, 2 i 3 de 
maig l’equip Minifemení del Club 
Bàsquet Binissalem participarà 
en un torneig amistós, que es 
disputarà a Terrassa, i en el qual 
hi prendran part un total de dotze 
conjunts de diferents llocs de la 
Península.

Sis nines de Binissalem 
aniran a la Selecció Balear 

“Entre	les	jugadores,	de	categoria	Mini,	també	hi	ha	na	Mireia	Torrens”

Les seleccionades: Mireia Torrens, Aina Bestard, Sofia 
Cortés, Margalida Braque, Rosa Morro i Maria Goretti Salom.
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alba torrens participà en 
la Copa de la Reina 2009

El Celta 
Indepo de 
bàsquet, 
l’equip on 
juga n’Alba 
Torrens, 
quedà a les 
portes de la 
final de la 
Copa de la 
Reina 2009 
després de 
ser eliminat, 
el dissabte 
dia 7 de 
març, pel 
conjunt balear del EBE Ibiza 
PDV, per 76 a 63. 
 En aquell enfrontament, 
n’Alba disputà 30 minuts i 
aconseguir anotar cinc punts. 
 El diumenge 8 de març, 
l’equip eivissenc havia de jugar 
la finalíssima contra l’equip 
del Ros Casares, que seria 
qui aixecaria la copa després 
d’imposar-se al conjunt de les 
Illes per 65 a 60. La competició 
se celebrà a Salamanca.

aclariment
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 I és que el jugador, Marc 
Abrines, fill del binissalemer Biel 
Abrines –exjugador del Reial 
Madrid (en categoria júnior) la 
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Marc Abrines, amb el seu pare.
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Petanca
finalitzà el campionat

El diumenge dia 8 de març, el Club 
Petanca Binissalem finalitzava 
l’actual campionat quedant situat 
en quarta posició.
 Entre els darrers resultats, 
l’equip s’imposà per 4 a 5 dins 
Atlètic Cabrera, per 8 a 1 als 
Hostalets i perdé 5 a 4 dins Son 
Busquets.
 Tant jugadors com directiva, 
tot i que reconeixen que l’equip 
hagués pogut aconseguir una 
millor classificació final, destaquen 
sobretot el bon ambient que s’ha 
viscut enguany en el si de l’entitat, 
tant a nivell esportiu com social.
 De cara a la propera campanya 
el Club no té previst fer fitxatges, 

i ara mateix està preparant el 
pròxim Campionat de Balears 
que tendrà lloc el cap de setmana 
de l’1, 2 i 3 de maig, a Palma, 
prenent part en diferents tornejos 
amistosos que es van disputant en 

diferents municipis de l’illa.
Per al pròxim estiu, cal destacar 
la celebració de les 12 hores 
nocturnes a les noves pistes del 
Club (a la zona del Punt Verd). 
Serà el divendres 17 de juliol.

tennis
Els alevins queden tercers

Després que el passat 21 de febrer 
s’iniciàs el Campionat de Mallorca 
aleví, per equips, cal destacar la bona 
campanya feta pels al·lots del Tennis 
Club Binissalem, que aconseguiren 
quedar ni més ni manco que en 
un tercer lloc del grup A. Ja diuen 
que començar amb bon peu és 
important.

Equip sénior
D’altra banda, el dissabte dia 7 de 
març va tenir lloc a les pistes de 
tennis de Binissalem, l’enfrontament 
entre els equips, de categoria sénior, 
del Tennis Club Binissalem i l’Escola 
de Tennis de Santa Maria del Camí, 
enfrontament que finalitzà amb el 
resultat d’empat a dos.

natació
sincronitzada
teresa Morote anirà al 
campionat d’Espanya

Teresa Morote Llabrés, una nina 
d’onze anys d’edat i estudiant 
de 6è de Primària al col·legi 
l’Assumpció, participarà en el 
campionat d’Espanya de natació 
sincronitzada en la modalitat de 
figures.
 Teresa Morote, actualment en 
categoria aleví, es dedica a aquest 
esport des de fa tres anys, sient 
membre del Club Sport Inca. 
De fet, va ser aquí on s’hi inicià, 
començant primer per la natació 
simple i escollint després l’altra 
opció, motivada, segons ella 
mateixa afirma, per la gran afició 
que tenia a nedar i al ball, dos 
aspectes que queden ben reflexats 
en la natació sincronitzada.
El campionat se celebrarà els dies 4 
i 5 d’abril a la ciutat de Granollers.
 Igual que d’altres esports com, 
per exemple, la gimnàstica rítmica, 
la natació sincronitzada exigeix 

moltes hores d’entrenament i 
sacrifici. Així, na Teresa la practica 
unes dues hores i mitja quatre dies 
per setmana. Però, com diu la dita: 
“del treball surt el profit”, i així es 
confirmà en el darrer campionat 
de Balears disputat a Eivissa, els 
dies 4 i 5 de juliol, on aconseguí 
una setena posició en la modalitat 
individual i un quart lloc per 
equips.

D’altra banda, en ella no acaba 
la devoció a aquest esport dins 
Binissalem. La seva germana 
menor, na Maria del Mar, de sis 
anys d’edat i estudiant de 1r de 
Primària al mateix col·legi, segueix 
les seves passes havent començat 
les classes en el nivell d’iniciació.
 El Club Sport Inca, el Club de 
Palma i el Club d’Andratx són els 
tres únics existents a Mallorca.

E S P o R T S E S P o R T S

Rànking març

gRUP 1    
01 Toni Pizà
02 José Jiménez
03 Javier Perelló
04 Martí Martorell
05 Andreu Moyà

gRUP 2   
06 Toni Camon
07 Juan Macías
08 Pep Vicens
09 Biel Cantallops
10 Francisco Ramis
11 Mateu Planas

gRUP 3   
12 José A. Heredia
13 Alberto Ruiz
14 Llorenç Bestard Jr 
15 Narcís Rosselló
16 Juan Cabanillas
17 Tomeu Munar

Els tres primers classificats.

AgroPàdel
vIII torneig per a aficionats

El dissabte 14 de març, entre les 
9 i les 14h, la pista de sa Goleta 
acollí la vuitena edició del torneig 
d’Agropàdel per a aficionats. 
Un total de 24 participants hi 
prengueren part, formant-se parelles 
a sorteig i establint-se les diferents 
eliminatòries. El duo Rosselló-
Pachón quedà campió després de 
derrotar a la parella Mariano-Paco.
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Atletes d’un temps
recordant al Falzies

Parlen	Sion	Salas	Marí	i	Pep	Sureda	Serra,	exmembres	del	club

Per seguir 
recordant les 
vivències del Club 
Falzies i donar a 
conèixer l’afició 
per l’atletisme 
que hi ha al nostre 
poble, aquesta 
vegada vull 
compartir amb 

vosaltres les opinions de dos 
d’aquells atletes: en Sion Salas 
Marí, de can Salas, i en Pep Sureda 
Serra, de can Pinyol.

D’en sion salas
En Sion, de caràcter amable, 
complidor i feiner, aficionat a 
la mountain-bike i a l’atletisme, 
temes que compagina amb la 
família, durant la seva estada 
al Falzies va prendre part en la 
Marató tres vegades, dues a la de 
Calvià i una altra a la de s´Arenal, 
a més de participar en curses de 
cross i en carreres de fons com la 
d’Inca-Palma, la d’Inca-Lluc i la de 
Valldemossa-Palma.
 Robant temps a la feina 
–i a la son– per poder entrenar 
diàriament, juntament amb els 
altres membres del club sortia els 
vespres de Binissalem en direcció a 
Lloseta, Costa de Tofla, Alaró, Pont 
Trencat i de retorn al poble.
 Ens diu que es contagià del 
cuquet de l’atletisme sient alumne 
del col·legi Acadèmia Sant Jaume, 
durant la pràctica de l’esport 
escolar. El mestre, Xesc Canals, 
organitzava una ‘Olimpiada’ 
de l’escola cada fi de curs, 
aconseguint motivar d’aquesta 
manera molts d’atl·lots.
 Actualment, en Sion està en 
‘stand-by’, havent reduït les 

activitats esportives al mínim, tot i 
que pensa tornar-hi.

la seva primera Marató
Recorda que el gran moment en la 
seva vida esportiva va ser la seva 
primera Marató de la Platja de 
Palma. 
La tàctica emprada fou: una bona 
dutxa, no desdejunar, espardenyes 
ben moldetjades (que no eren de 
marca però si de bona qualitat 
que és el que importa), camiseta 
de cotó ben còmoda, mantenir la 
tranquilitat i una bona rialla des 
del principi al final. 
 Ell assegura que aquella 
experiència va ser fantàstica i que 
ni tan sols es va cansar! Ara bé, no 
vos cont res de la tercera, on fins i 
tot li vaig haver de donar fregues, 
ja que la nit abans havia anat de 
marxa a un fogueró del pub Suro. 
Així i tot la va acabar, com feim 
els bons maratonians. Costi el que 
costi!
 També record com els 
vespres, entre setmana, durant 
els entrenaments em deixava 
tirat. No el podia seguir, però els 
diumenges, durant la carrera de 
cross, perdia empemta. Després 
vaig descobir que, clar, el dissabte, 
anava a festejar!
 Quan han passat anys de tot 
allò, no dubta en afirmar que 
enyora aquells moments de gran 
activitat atlètica; i troba que manca 
gent i institucions que donin més 
marxa a l’atletisme. 
 La possible combinació 
d’una pista d’atletisme amb una 
voltadora (rumorologia del poble) 
li pareix fantàstic, sempre i quan 
s’evitin  interferències. 
Però en Sion canviaria la pista per 

un bon circuit de cross. I també 
creu que les disciplines oblidades 
com el disc, la javelina, el martell, 
el pes, el salt de llargària..., 
haurien de ser promocionades.
 Al seu parer, la pràctica 
de l’atletisme comporta un 
enfortiment de la solidaritat i 
l’amistat en les relacions, apuntant 
que està disposat a col·laborar en 
la millora de la situació actual de 
l’atletisme a Binissalem.
Ala mem, i en tot aquest temps tan 
sols el va encalçar un ca!

Miquel Ferragut

D’en Pep sureda
En Pep Sureda, bona persona, 
bon esportista i lo millor de tot, 
és del Barça! Catequista, monitor 
de l’Esplai, senderista, dimonier, 
espectador de cinema, dibuixant i 
apassionat de la informàtica.
 Com a federat ha participat 
en curses de cross i muntanya, i 
en multitud de carreres populars, 
com la Valldemossa-Palma i la 

mitja marató de Sóller. A més, 
practica els esports de mountain-
bike i el bàsket, per això aprofita 
el moments lliures d’estudi i 
feina per entrenar. Ho fa amb 
regularitat, tenint cura del temps 
i esforços, a més de gaudir 
d’una dieta completa i variada. 
Quant a les lesions, les normals, 
qualque fatiga muscular.
Ell, igual que en Sion, s’animà 
a practicar l’atletisme també 
a l’Acadèmia Sant Jaume. En 
l’esport escolar va notar que 
tenia bones condicions i allò li 
va donar ànims per continuar. 
En guarda un bon record de 
l’atletisme escolar, tant dels 
mestres com de la competició.
 Actualment segueix en actiu, 
tan sols l’hi queda pendent el 
somni de córrer la Marató.

Troba a faltar una major iniciativa 
envers l’atletisme per part de 
l’Ajuntament i dels propis 
interessats; manca gent que s’hi 
posi al capdavant.
 Dels rumors sobre la creació 
d’una pista d’atletisme combinada 
amb voltadora de bicicletes no ho 
troba adequat, però si no queda 
altre remei, benvinguda sia! 
Ell diu que si pogués triar entre 
pista d’atletisme i circuit de cross 
–protegit de tràfic i animals– es 
queda amb la pista d’atletisme.
 També opina que front a les 
individualitats, són majoria els 
actes de solidaritat entre els atletes.
 Li encantaria participar en un 
club de Binissalem, sempre i quant 
hi hagués uns bons fonaments, 
començant per l’aportació de 
medis per part de les Institucions.
 De la seva estança al club 
Falzies, assegura que hi tornaria, i 
molt millor si aquesta vegada fos 
un club de llarga durada. L’hi ha 
resultat una sorpresa agradable 
aquesta recordança del club i dels 
seus atletes.
 Coincidim en què el primer risc 
que ens trobam els atletes són els 
CANS!, guanyant la partida, amb 
avantatge, al tràfic.

Miquel Ferragut, de ca n’Alberto

Sion	Salas:	“L’atletisme	
comporta	un	enfortiment	

de	la	solidaritat”

Pep	Sureda:	“Si	pogués	
triar	entre	una	pista	

d’atletisme	i	un	circuit	de	
cross	–protegit	de	tràfic	
i	animals–	preferesc	la	

pista	d’atletisme”

Una foto de grup del Club Falzies.
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tan sols l’hi queda pendent el 
somni de córrer la Marató.

Troba a faltar una major iniciativa 
envers l’atletisme per part de 
l’Ajuntament i dels propis 
interessats; manca gent que s’hi 
posi al capdavant.
 Dels rumors sobre la creació 
d’una pista d’atletisme combinada 
amb voltadora de bicicletes no ho 
troba adequat, però si no queda 
altre remei, benvinguda sia! 
Ell diu que si pogués triar entre 
pista d’atletisme i circuit de cross 
–protegit de tràfic i animals– es 
queda amb la pista d’atletisme.
 També opina que front a les 
individualitats, són majoria els 
actes de solidaritat entre els atletes.
 Li encantaria participar en un 
club de Binissalem, sempre i quant 
hi hagués uns bons fonaments, 
començant per l’aportació de 
medis per part de les Institucions.
 De la seva estança al club 
Falzies, assegura que hi tornaria, i 
molt millor si aquesta vegada fos 
un club de llarga durada. L’hi ha 
resultat una sorpresa agradable 
aquesta recordança del club i dels 
seus atletes.
 Coincidim en què el primer risc 
que ens trobam els atletes són els 
CANS!, guanyant la partida, amb 
avantatge, al tràfic.

Miquel Ferragut, de ca n’Alberto

Sion	Salas:	“L’atletisme	
comporta	un	enfortiment	

de	la	solidaritat”

Pep	Sureda:	“Si	pogués	
triar	entre	una	pista	

d’atletisme	i	un	circuit	de	
cross	–protegit	de	tràfic	
i	animals–	preferesc	la	

pista	d’atletisme”

Una foto de grup del Club Falzies.
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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

Aquest darrer mes ha estat un mes 
molt important per a la majoria de 
nosaltres, hem hagut de decidir 
què feim amb els nostres fills, 
si ens n’anam a l’escola nova o 
quedam a l’escola vella, i això 
no ens ha agradat a tots, com 
hem pogut veure a les darreres 
reunions que hi ha hagut amb la 
Conselleria. Sembla que la llibertat 
de poder elegir per a uns significa 
que la Conselleria els ha passat 
un patata calenta, per a uns altres 
una responsabilitat molt dura 
que necessita ser analitzada amb 
els ets i els uts i, per a uns altres 
no els planteja cap problema. 
Sigui quin sigui el cas de cada un, 
hem d’entendre que la llibertat 
comporta una responsabilitat que 
no ens ha de fer por assumir. 
 Els criteris que cada família 
ha seguit a l’hora de prendre la 
seva decisió, només aquesta les 
sap i són del tot respectables, però 
això no lleva que les famílies que 
fort i no et moguis decideixen 
quedar a l’escola vella no siguin 
responsables de la saturació en 

què aquesta quedarà i no els 
ha de saber greu si els seus fills 
han de ser usuaris d’una aula 
prefabricada, si ha de continuar 
havent-hi torns per poder dinar 
o si l’escola seguirà sense tenir 
espais comuns. 
 Els usuaris de l’escola nova ben 
segur que també hi tendran coses a 
dir, com per exemple que el trànsit 
és caòtic, sobretot els dies de pluja; 
que les aules estan al màxim de les 
seves capacitats perquè no poden 
agafar més gent per fer una aula 
nova, tot i haver-hi l’espai, ja que 
a la vella encara hi ha grups mig 
buits; que allò o aquella altra cosa 
no funcionen com toca, tot i que 
estan acabats de posar... 
 I tanmateix, les dues escoles 
públiques, a poc a poc, agafaran 
una rutina a la qual ens  avesarem 
més aviat del que ens pensam, i 
els nins s’adaptaran a l’espai que 
els seus pares hauran triat com el 
millor per cursar els seus estudis i, 
tot i que ens queixarem una mica 
al principi, veurem que els nostres 
temors no eren tan grossos perquè 

al cap i a la fi els nostres fills 
arriben contents a casa i tenen un 
bon mestre que els està ensenyant 
moltes coses i ells aprenen i tenen 
bons amics... 

No obstant això, sempre ens 
quedarà l’espineta de si ho hem 
fet bé i aquesta, cert i segur, no 
desapareixerà fins que les dues 
escoles puguin funcionar amb 
normalitat, és a dir, amb igualtat 
de condicions. De moment, 
una bona notícia per a la vella 
és que, sembla que el tema de 
les persianes aviat passarà a la 
història perquè ja s’ha posat en 
marxa el procés per substituir-les. I 
qui tampoc d’això no se n’alegri és 
perquè no vol! 

“Sempre	ens	quedarà	
l’espineta	de	si	ho	hem	
fet	bé,	fins	que	les	dues	

escoles	funcionin”

Llibertat / responsabilitat
Els	usuaris	de	l’escola	nova	també	hi	tendran	coses	a	dir,	com	que	el	trànsit	és	caòtic

o P i N i ó
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Bernat Forteza

APrenDre A convIure (vIII)

“L’alegria”

o P i N i ó

L’alegria 
forma part de 
l’existència del ser 
humà. Viure amb 
alegria ajuda a 
conviure millor i 
crea llaços d’unió 
amb els altres. 
El contrari de 

l’alegria és la tristesa, que també 
forma part de la persona. Però 
el que ens interessa és parlar de 
l’alegria, paraula poc valorada i 
que hauria de ser el motor de la 
nostra vivència quotidiana.

L’alegria és un estat de la persona 
que ens ajuda a viure i a conviure; 
viure en pau amb nosaltres 
mateixos i conviure amb els altres 
d’una manera altruista. I és que 
l’alegria s’ha de compartir, la meva 
alegria ha de ser l’alegria de l’altre. 
Aquest ànim de benestar s’ha 
d’exterioritzar, s’ha de proclamar. 
La rialla, l’alegria o el somriure 
s’han de compartir; aprendre a 
conviure alegrement ajuda a fer 
que la relació sigui més bona. 
La bona persona és aquella que 
comparteix el seu benestar, la seva 
rialla.

Però no només hem d’estar alegres 
quan les coses van bé o rebem una 
bona notícia. Participar de l’alegria 
existencial davant les adversitats 
no sempre és fàcil; sovint el nostre 
estat anímic queda engrillonat sota 
les ombres del malestar; així i tot, 
l’alegria és un incentiu que ajuda a 
vèncer les contrarietats i millora la 
nostra existència.

No sempre és fàcil compartir 
l’alegria, no sempre “estam sobre 
un llit de roses”, a vegades el 
sofriment amara els nostres ulls 
i no ens deixa veure el somriure 
de les coses. Sovint la mateixa 
naturalesa ens juga alguna 
mala passada que farà que les 
nostres alegrances, complaences i 
satisfaccions quedin truncades.
 La nostra societat sovint és 
massa trista, no sap riure, li manca 

humor; no coneix el goig de la 
rialla. Un món sense alegria està 
condemnat al fracàs; per això hem 
de contagiar la nostra rialla als 
altres i veurem com tot el nostre 
voltant anirà canviant. L’alegria 
ens dóna vida i alegra a tothom; 
ajuda a conviure i a participar de 
les alegries dels altres.
 La rialla no contamina, ans 
tot al contrari, crea lligams de 
convivència i ens ajuda a suportar 
la nostra realitat. L’alegria 
permanent ajuda, veu la part 
positiva de les coses i millora la 
nostra relació i amistat envers dels 
altres.
 També els nostres infants 
han de ser alegres, necessiten 
de l’alegria per poder conviure. 
L’infant ha de gaudir d’un entorn 
sa, sense contaminacions que 
dificultin el seu creixement. 
L’infant necessita una escola viva, 

feta de rialles compartides; una 
escola trista està condemnada al 
fracàs, no creix i queda estancada. 
Començar el dia amb un somriure 
i acabar-lo amb una rialla és 
l’aliment que més ens farà sentir 
millor.
 La família també ha d’inculcar 
l’alegria, cosa no sempre fàcil, però 
ho hem d’intentar; segur que els 
infants ho agrairan. “Qui no sap 

riure no sap 
viure” ja 
que sense alegria no hi ha felicitat i 
sense felicitat no serem capaços de 
crear un futur més pacífic.
 L’alegria és activa, en canvi, 
la tristesa és passiva. Si activam 
els nostres desitjos amb afecte, 
segur que escamparem rialles per 
tot arreu i gaudirem d’un món 
més alegre. Tant de bo els nostres 
polítics fossin més alegres de bon 
de veres, poques vegades saben 
riure i només els caracteritza 
l’enfrontament.
 Si tots plegats feim una bona 
rialla fresca, refrescarem l’ambient 
que sovint està contaminat de 
tristor i les petites penes i els 
fracassos quotidians seran més 
bons de dur.

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

“Un	món	sense	alegria	
està	condemnat	al	fracàs;	

per	això	hem	de	contagiar	
la	nostra	rialla	als	altres	i	

veurem	com	tot	el	nostre	
voltant	anirà	canviant”

“L’alegria	és	activa.	
Tant	de	bo	els	nostres	

polítics	fossin	més	alegres	
de	bon	de	veres,	poques	

vegades	saben	riure	i	
només	els	caracteritza	

l’enfrontament”

“L’alegria	és	un	estat	de	
la	persona	que	ens	

ajuda	a	viure	i	a	conviure;	
viure	en	pau	amb	

nosaltres	mateixos	i	
conviure	amb	els	altres	
d’una	manera	altruista”
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Estimada 
apima (I) 
Com passa el 
temps...! Ja fa 
un any que ens 
comunicam 
per escrit. Ja es 
compleix un 
any d’aquella 

sorprenent carta que vaig rebre a 
ca nostra. 
La public per refrescar la memòria 
dels socis. Cadascú podrà treure 
les seves conclusions.
 
Esmentau un parell de vegades 
(parell català, que no mallorquí) 
el Consell Municipal que 
curiosament no es vàlid ni legal 
ja que les actes no han estat mai 
redactades. Al meu veure això no 
es un fòrum democràtic. 
Tots aquests fets em donen a 
pensar que la carta que enviàreu 
als socis és una campanya 
d’intoxicació, d’acusacions falses 
i improcedents contra l’equip 
directiu i en concret cap al director. 

Al cap d’un any encara em deman: 
Quin tipus d’interès teniu en tot 
aquest assumpte? Llevat, és clar, del 
benestar dels nins... 
És molt curiosa la falta d’actuació 
de la Conselleria d’Educació 
davant uns fets tan evidents... 

  
P.D. 
Que ja teniu el sofrit a punt? 
Jo voldria pegar una espipellada. 
“Ara heu veurem en ésser cuit com 
serà sa peça”.

Pedro Nicolau

o P i N i ó

FERRÀ

v i d r e s  i  a l u m i n i
971 87 01 57 - www.fusteriaferra.com

Fusteria & Decoració
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En temps d’ERO 
o d’ERE fa ganes 
d llençar un SOS 
al CgPJ –q també 
(i tant bé) cobra 
dels PgE– per a 
q ens escoltin, ja 
q el TC a través 
d la Constitució 

només parla del dret a tenir feina.  
 També podem adreçar-nos al 
PP o al PSIB. Dic PSIB i PP com 
podria dir BLOC ó ERC i dic un 
SOS com podria haver dit un SMS 
o un MMS, q pel cas és el mateix; 
la diferència és q un porta un TIFF 
ó JPEg adjunt i l’altre no. PP ó 
PSOE farien el mateix cas que 
UM ó PSM perquè a la CaIB tots 
manco un comanden per igual.
 Ja els veig a la cua de l’InEM 
amb els de la CIa i la KgB i la 
paperassa de l’InSS per cercar 
feina al MOPU o com es digui ara. 
Ni q el SOIB fos una Ong! 
 Aquest és un món a on les 
drogues es diuen MDMa, les 
tomografies es diuen TaC i les 
Illes, IB. Parlant d’elles, IB3 dia 
que les IB s’han convertit en RT 
de l’UE i dels EUa encara q les 
xifres de la zona abans anomenada 
zona ECU són dolentes. Recorden 
les baixades d quan l’OnU, 
aconsellada x l’OMS, va 
determinar q el SaRS era un perill 
x a la salut, com la pandèmia de la 
SIDa,  i Àsia es va esfondrar.  
 En aquests dies, l’IBaVI 
anuncià la construcció de vàries 
VPO a les IB. L’IBaVI és a les IB 
el q l’IVIMa a la CaM, la Capital 
d’Espanya. Veurem si s’activa 

tot amb els crèdits del BSCH i 
del BBVa perquè LKx i la CaM 
no amollen ni un €. Crisi i més 
crisi. Ara que ens fan un TRaM 
voldran ingressar + €. Veurem 
com repercuteixen l’IPC i l’IVa 
als tiquets d’aquesta nova EMT. 

Pagaria per veure a SSMM al TIB. 
Quan dic SSMM vull dir SM el 
Rei i la Reina actuals, els que tenen 
palaus i DnI, no SSMM d’Orient. 
Els Mags no estan sotmesos a la 
DgT. 
 L’norbna al jgdó mllorqí q fou 
d l’aCB i q ara és de l’nBa dls 
EUa. Tot li va OK com al tnsta nº1 
de l’aTP, en Rfel Ndl. Sé que no 
m’entrendrà ni la RaE i q l’SgaE 
és capaç de demanar-me EUR com 
a fee per a la publicació d’aquest 
article a l’aaS. 

RT = Receptor Turístic.

SMS = Short Message Service.

MMS = Multimedia Messaging 
System.

TIFF = Tagged Image File Format.

JPEg = Joing Photographic 
Experts Group.

CIa = Central Intelligence Agency.

KgB = Komitet Gosudárstvennoy 
Bezopásnosti.

MDMa = 
Metilendioximetanfetamina

TaC = Tomografia Axial 
Computeritzada.

EUa = Estats Units d’Amèrica.

RT = Receptor Turístic.

ECU = European Currency Unit.

nBa = National Basketball 
Association.

aTP = Associació de Tenistes 
Professionals.

com fer ptà el llngatg
...	fa	ganes	d	llençar	un	sos	al	CgPJ

o P i N i ó

“Pagaria	per	veure	a	
ssMM	al	tIB.	quan	dic	

ssMM	vull	dir	sM	el	Rei	
i	la	Reina	actuals,	els	que	

tenen	palaus	i	DNI”

M. A. Barrios
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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

 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

c/	Selva,	37	baixos					·					07350	Binissalem					·					Mòbil:	666	573	656
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un record per a na Cati 
Balaguer Ramis

Ara que ja ha passat mig any de 
la teva absència, et volíem dedicar 
unes paraules, unes paraules per 
dir-te que ens has deixat una tris-
tesa inconsolable, una enyorança 
indescriptible, una impotència, un 
mal gust de boca... Són sentiments 
que no es poden expressar en pa-
raules. De cada dia més es nota la 
teva absència, recordam el teu ca-
risme, la teva genoresitat, aquelles 
ganes de viure, la teva estimació 
cap als qui t’envolten i, sobretot, 

cap a les teves dues filles, Aina 
Rosa i Margalida.
Gràcies per poder disfrutar al teu 
costat dels treinta-un anys que ens 
regalares. Des de què et vares anar, 
part de cor es va anar AMB tu, 
aquella llum que es va apagar mai 
més ja no es tornarà a encendre. 
Encara no hem assimilat que ja no 
et tornarem a veure; és que tampoc 
ho volem assimilar; que injusta és 
aquesta vida, que injusta!
Aquí on estiguis t’enviam una be-
sada i una aferrada molt grossa, 
t’enyoram...

LA TEVA FAMÍLIA

Endavant i de cara

Fa tres mesos que vivim a 
Barcelona, esteim aquí perquè 
en Joan va néixer amb una 
atresia de vies Biliars, perquè ens 
entenguem, tots els conductes que 
surten del fetge i van a la vesícula, 
estan obstruïts, i per això en Joan 
estava més primet i d’un color 
diferent dels altres nens.
 La primera intervenció 
quirúrgica va ser un èxit, però els 
metges ens van dir que a la llarga 
necessitaria un nou fetge.  
 Ha estat un poc prest, perquè ja 
el necessita, però en Joan, és molt 
fortarró i té moltes ganes de viure.

 És hora de posar un nou 
fetge!!!!, hi ha dues opcions, 
esperam un donant cadavèric, que 
no necessàriament ha de ser d’un 
nin petit, sinó que pot ser un adult, 
o bé d’un donant viu.
 Els metges ens fan esperar a 
que véngui un donant cadavèric, 
però no arriba, i decidim fer les 
proves perquè sigui un donant viu. 
Quan comencen, a jo, n’Antònia, la 
mare d’en Joan, me troben un petit 
tumor benigne a la bufeta, però no 
té gaire importància, me l’han tret 
i ja està.
 Mentrestant, li fan les proves al 
pare d’en Joan, en Miquel, i és el 
candidat perfecte, perquè en Joan 
dugui un trocet de fetge del seu 
pare.

Ara mateix estam esperant que 
arribi el gran dia, amb molts 
d’ànims!!!!
Per tot això volem donar les 
gràcies, a totes les mostres d’afecte 
que ens arriben des de Binissalem, 
i a tota la gent que realment 
s’interessa per noltros.

S’ha especulat molt, que en 
Joan estava molt greu i que a jo 
m’havien trobat un càncer... 
Hem de dir que nosaltres, que 
no vivim a Binissalem, realment 
tot això no ens arriba, però tota 

la família i els amics que sí estan 
aquí, se’ls fa molt dur haver de 
sentir totes aquestes especulacions, 
i totes aquestes coses. 

NO PATIU, ESTAM MOLT BÉ A 
BARCELONA, ENS TRACTEN 
MOLT BÉ, PERÒ SOBRETOT, 
TENIM MOLTES GANES DE 
TORNAR AL NOSTRE POBLE. 

Tenim una família i uns amics 
increïbles, gràcies, gràcies i sempre 
gràcies.

Antònia Reus

o P i N i ó
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Perdonau, 
benvolguts 
lectors, si és que 
n’hi ha algun que 
té la paciència de 
llegir aquestes 
línies, que, per 
una vegada, 
aquest professor 

dedicat de manera temporal a la 
política no parli sobre qüestions 
municipals. Sembla que, pel 
fet de ser regidors del nostre 
Ajuntament, haguem de parlar 
sempre de política municipal.

A propòsit de les passades 
eleccions al País Basc voldria 
fer una reflexió sobre les 
contradiccions que s’hi han 
mostrat. Per una banda, un partit, 
el PP, que demana de reformar la 
llei electoral per tal que hagin de 
governar les forces més votades 
(de fet considera que aquí a les 
Illes els han usurpat el poder) 
que ara inexplicament –bé, 
inexplicablement, no, ja que tots 
podem intuir bé el motiu– donarà 

suport als seus rivals en la política 
estatal (el PSOE) per evitar que el 
partit més votat governi.

Per altra banda, un partit que 
fa del nacionalisme espanyol 
la seva única bandera i que diu 
que es va constituir per evitar 
que partits nacionalistes amb 
una representació molt limitada 
poguessin condicionar els governs 
(em referesc a UPyD), que està 
dispost a donar el suport al PSOE 
per tal de treure del govern el 
PNB, mentre ha aconseguit un 
migradíssim percentatge de vots (i 
escons: 1).

Tot això després d’unes eleccions 
en què no es va permetre 
participar alguns partits de 

l’esquerra abertzale. Es tractava 
de l’única manera que les llistes 
espanyolistes assolissin el poder 
i constitueix, per tant, un frau 
important. És simptomàtic que 
el ministre de l’Interior, en Pérez 
Rubalcaba, destacàs en unes 
declaracions que l’esquerra 
abertzale havia de triar: o les 
eleccions democràtiques o les 
pistoles. Doncs bé, és clar que si 
els tanquen un d’aquests camins 
només els en deixen un altre (i no 
crec que aquesta sigui la manera 
d’aconseguir la pau al País Basc).

Ara a més a més, sembla que PP 
i PSOE es posaran també d’acord 
per iniciar una reforma de la llei 
electoral. La finalitat, la mateixa de 
sempre: esborrar els que no pensen 
com ells. Parlen d’augmentar la 
representació al Parlament en 
50 membres que serien triats en 
districte únic (i no per comunitats), 
per la qual cosa només obtendran 
representació aquells partits que es 
presenten a tot l’Estat. Exemples 
de demòcrates.

Bartomeu Abrines Llabrés
Regidor del PSM-EN a Binissalem

Ja em puja la mosca al nas
A	propòsit	de	les	passades	eleccions	al	País	Basc

Bartomeu Abrines

o P i N i ó

“Sembla	que	PP	i	PSoE	
es	posaran	també	d’acord	

per	iniciar	una	reforma	
de	la	llei	electoral.	La	

finalitat,	la	mateixa	de	
sempre:	esborrar	els	que	

no	pensen	com	ells”

“El	PP,	que	demana	que	
governin	les	forces	més	
votades,	inexplicament	
donarà	suport	als	seus	

rivals	(el	PSoE)	per	
evitar	que	el	partit	més	

votat	governi”

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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Quan un grup de 
veïns del carrer 
Bonaire mostraren 
el seu malestar 
sobre les antenes 
de telefonia mòbil 
instal·lades en 
aquest carrer 
i les seves 

repercussions sobre la salut, el 
Grup Municipal Socialista va 
adquirir el compromís de treballar 
conjuntament amb ells i amb la 
resta dels grups polítics per cercar 
una solució definitiva i duradora 
que garanteixi el dret a la salut de 
les persones tot fent-lo compatible 
amb el dret a la comunicació.
 Per tant, fixada ja la nostra 
clara posició al respecte, ens 
sumàrem a la Moció conjunta, 
presentada al Ple de l’Ajuntament, 
que acordava treure les antenes 
fora del casc urbà. Aquesta moció 
va ser aprovada per unanimitat, 
ara ja fa més d’un any. 

 És cert que no s’ha pogut 
demostrar de moment que les 
antenes afectin a la salut de les 
persones. Però el que creiem és 
que tampoc no s’ha pogut provar 
el contrari, és a dir, que les antenes 
no tenguin conseqüències per a 
la salut. Prova d’això és que la 
mateixa Organització Mundial 
de la Salut recomana que aquest 
tipus d’antenes estiguin situades 
el més lluny possible dels centres 
escolars i de tots aquells llocs que 
acullin de manera regular població 
en edat infantil, una mesura 
que està molt bé però, a més, és 
que no hi ha infants a la majoria 
d’habitatges, que hi viuen i hi 
dormen?, per tant, alguna sospita 
hi deu haver al respecte.  
 Per això i aplicant el principi de 
cautela i precaució, i sobretot el de 
la previsió, concepte tan important 
i al qual es dediquen o, si més no, 
s’hi haurien de dedicar importants 
esforços en matèria de salut, 
reivindicam que aquests tipus 
d’instal·lacions siguin allunyades 
dels nuclis de població, respectant 
les distàncies establertes per tal 
de garantir la major seguretat 
possible dels ciutadans.

D’altra banda, pensam que 
les instal·lacions es podrien 
concentrar totes a un mateix lloc 
i, sobretot, fora del nucli urbà, per 
una raó també d’impacte visual 
dins del nostre conjunt històric, 
ja que això sí que és cert i es 
pot provar, la instal·lació d’una 
antena al nucli urbà provoca la 
devaluació del nostre patrimoni. 
Creiem, per tant, que el polígon 
industrial és una de les zones més 
adients per instal·lar aquestes 
antenes, ja que el possible impacte 
ambiental que això suposaria, ja 
està, de fet, minimitzat pel propi 
desenvolupament del mateix 
polígon.
La nostra intenció està ben lluny 
de crear alarma social i no estam, 

òbviament, en contra de les noves 
tecnologies, tot el contrari, però 
estam convençuts que moltes de 
vegades el poder anul·la la raó 
i és per això que som els únics 
que podem vetllar pels nostres 
interessos amb tot el dret que ens 
pertoca.

 El PSOE arribarà fins al final 
d’aquest assumpte. Es tracta, ni 
més ni manco, que de l’execució 
d’un acord de Ple. Per tant, 
aquesta és una responsabilitat 
de l’equip de govern, una 
responsabilitat incomplerta que 
tenim el deure de reclamar.
 Davant tot això, demanam el 
que és just, legal i correcte, que 
l’actual equip de govern compleixi 
el que es va acordar a Plenari i 
que va ser aprovat per unanimitat, 
amb el seu propi vot favorable: 
treure les antenes de telefonia 
mòbil fora del casc urbà. És una 
qüestió no tan sols de contingut, 
sinó també d’exercici i respecte de 
la legalitat democràtica.

Polita Crespí Sureda,
Secretària General de l’Agrupació 

Socialista de Binissalem

“El	PSoE	arribarà	fins	al	
final	d’aquest	assumpte.	

Es	tracta	de	l’execució	
d’un	acord	de	Ple.	

És	una	responsabilitat	
de	l’equip	de	govern”

Antenes de telefonia mòbil 

fora del casc urbà

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.

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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Jeroni Salom

en temps de crisi…
ajuntam esforços

Amics i amigues: 

Des de fa mesos, 
el poble de 
Binissalem i la 
seva gent viu 
moments de 
crisi, moments 
de necessitat, 

problemes que no sempre poden 
resoldre’s, però que s’intenta fer 
el que es pot amb els recursos 
escasos de qué es disposa; un 
batle és una persona que ha de 
saber escoltar i resoldre problemes 
amb la seva dedicació i recursos 
econòmics que, al cap i a la fi, 
procedeixen dels imposts que la 
gent paga. 

La setmana passada va tenir lloc 
una manifestació per treure les 
antenes del poble que fa més de 10 
anys estan ubicades dins el poble; 
l’Ajuntament no ha estat de mans 
plegades; des de maig de 2008 
estam tenint continus contactes 
amb les companyies de telefonia 
mòbil, amb les administracions 
competents (Govern Balear), 
per tal de trobar una sortida de 
les centraletes de les antenes a 
fora del poble; juntament amb el 
Govern hem d’iniciar el trasllat 
de les antenes; s’ha previst que 
s’ubiquin una al polígon industrial 
i una altra al solar municipal del 
punt verd; inevitablement, per 
motius tècnics i perque hi hagi 
cobertura als mòbils, cal una 
antena de repetició d’ona al centre 
del casc urbà, que simplement farà 
de reproductor d’ona.
 Per tranquil·litzar als veïnats 
interessats, cal dir que les 
medicions fetes pels tècnics 
competents de la DG Salut i DG 
Energia (per cert, administracions 
on hi governen PSOE, PSM i 
Esquerra) han estat correctes, i no 
hi ha cap perill. A pesar d’aquest 
fet, el primer de tot és garantir la 
salut i tranquil·litat de la gent. 
A pesar de que tot sembli normal, 
em compromet al trasllat de les 
antenes. Puc i vull donar tota la 
informació transparent que tenc al 
meu abast a tothom que hi estigui 
interessat. 

Encara s’està pol·lemitzant amb les 
inversions del Fons Estatal; ho puc 
tornar a repetir; intencionadament 
des de l’equip de govern vàrem 
triar projectes no superiors 
a 350.000€ de cost, perquè el 
requisit legal de la classificació 
de contractista no impedís que 
les empreses del poble poguessin 
participar; d’aquesta manera, totes 
les empreses del poble han pogut 
participar, cosa que no vol dir que 
puguin participar i guanyar el 
concurs empreses que no són del 
poble ja que, legalment, no pot 
impedir-se, així com les empreses 
d’aquí poden aconseguir projectes.  

En relació a les obres de la Plaça 
des Rasquell, fins i tot s’ha dit 
que no hem comptat amb la 
gent; mentida. A finals de 2007 
vàrem fer un concurs d’idees amb 
butlletes repartides per totes les 
cases del poble per saber quins 
elements havien d’integrar i quin 
nom es volia donar a la plaça, i 
vàrem obtenir 24 propostes dels 
veïnats. 

El consens no fou posible, però 
l’equip de govern, que en té 
la responsabilitat, ha de poder 
decidir les obres a fer; no obstant, 
les propostes dels partits de 
l’oposició han estat admeses dins 
els pressuposts municipals de 
2009, encara que després PSM, 

UM i Esquerra votassin en contra. 
Cal mirar pel bé del poble, i no 
fer partidisme en assumptes tan 
delicats.   

Abans d’acabar, vull reiterar el 
meu suport cap a les famílies 
afectades per la situació de 
Buades; per les notícies, he vist 
que els treballadors han donat 
suport a la negociació entre 
comité i empresa, i ara caldrà 
veure quina proposta fa arribar 
l’empresa a l’Ajuntament; es 
farà tot el possible i un poc més 
per arribar a un acord en relació 
a la requalificació dels terrenys 
actuals de la griferia per construir-
hi locals o vivendes, però ja puc 
avançar que “no val tot”; els 
interessos del poble estan per 
damunt de tot i s’ha d’evitar una 
solució que només beneficïi als 
propietaris de la griferia sense cap 
altra pretensió més beneficiosa per 
als treballadors i pel poble; tots hi 
hem d’estar d’acord. 

Una salutació cordial. 

Jeroni Salom Munar, 
Batle de Binissalem

“A	pesar	que	tot	sembli	
normal,	em	compromet	
al	trasllat	de	les	antenes.	
Puc	i	vull	donar	tota	la	
informació	transparent	
que	tenc	al	meu	abast”

“En	relació	a	les	obres	de	
la	Plaça	des	Rasquell,	fins	
i	tot	s’ha	dit	que	no	hem	

comptat	amb	la	gent;	
mentida.	A	finals	de	2007	
férem	un	concurs	d’idees”

o P i N i ó
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MataNCEs Un	pic	cada	any

El dissabte 28 de març, uns 400 comensals s’ajuntaren 
davall el tendal de 600 m2 que el grup polític d’Unió 
Mallorquina havia muntat a la plaça des Rasquell per a 
celebrar-hi unes matances.
D’aquesta manera, UM continua amb la seva línia 
d’organitzar, un pic cada any, aquesta tradicional 
diada. Enguany, tothom qui volgué pogué degustar 
un bon arròs de matances. També varen ser elaborats 
un bon grapat de quilos de pasta de sobrassada i altres 
embutits.

MataNCEs Un pic cada mes

Els sopars futbolers que un grup de matrimonis 
celebrava, de tant en tant, passaren a tenir una 
periodicitat mensual. Posteriorment, a aquest trui s’hi 
afegir l’estampació d’unes camisetes i posar nom al 
grup, que acabà sient “un pic cada mes”. Més envant, tot 
això els dugué a fer unes matançes, com les de les fotos, 
celebrades a sa finca de sa Veleta, de l’amo en Joan 
Merrito. Sion de sa Vinya, Rosa Toribio, Nofre Merrito, 
Marga Pericàs, Joan Villalonga, Paquita Campins, Jaume 
Rotxet, Marga Salom, Rafel Taitai i Coloma Moyà.

o c i



El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	en

Toni	Salas

Té una germana menor

Té menys de 12 anys

El seu nom comença per la 1ra lletra de l’abecedari

Esport

Salut: És bon moment per deixar 
de menjar aliments greixosos.
Amor: No te n’has temut però és 
ben a prop teu. Fixa’t bé.
Petit consell: No corris tant amb la 
vida perquè el món no s’acaba.

Salut: De moment, no necessites 
fer res especial. Estàs bé de salut.
Amor: No hi ha amor sense dolor. 
Aguanta una mica, passarà.
Petit consell: Si vols recompenses 
lluita primer per aconseguir-les.

 

Salut: Si vols fer dieta no acudeixis 
a les píndoles que et faran mal.
Amor: Això és el que et manca fer 
amb més freqüència l’amor.
Petit consell: No donis una batalla 
per guanyada fins que no s’acabi.

Salut: Varia un poc les menjades. 
Veim la salut un poc abandonada.
Amor: No esperis que véngui a ca 
teva, surt a cercar-lo.
Petit consell: Esforça’t pel que vols 
i tal volta ho aconseguiràs. 

Salut: Ara ve bona temporada pels 
gelats però no n’abusis.
Amor: Pareix que t’has agafat un 
any sabàtic. Ben fet.
Petit consell: No fa falta demostris 
res, sigues tu mateix i prou.

Salut: Si vols deixar de fumar 
prova amb les barres de regalèssia.
Amor: La crisi no és només 
econòmica sinó també sentimental.
Petit consell: T’aconsellam la dita: 
aigua que no has de beure deixa-la córrer.

 

Salut: Deixa el cafè un temps, ja 
basten els nervis que tens.
Amor: Darrerament estàs 
insuportable. Serà el cafè?
Petit consell: No tenguis por a 
agafar nous projectes. Endavant!

Salut: No pensis tant amb els 
problemes. Pensant no fugiran.
Amor: Altra cosa et mancava; de 
moment, sense companyia.
Petit consell: La vida és un camp 
de batalla, mem si en guanyes una. 

Salut: No hi ha remei pel mal que 
tens, que és d’amor.
Amor: I no és perquè en tenguis 
sinó perquè ha fugit i no tornarà.
Petit consell: No et desanimis. Res 
és per a sempre i tot té un final.

Salut: Tens mal a les cames. La 
solució és caminar.
Amor: Ja comença a ser hora de 
treure el teu esperit romàntic.
Petit consell: Si vols saber perquè 
ets en aquest món, abandona.

Salut: Quin temps fa que no 
menges llegum? El cos ho demana.
Amor: Hauràs d’escollir entre dues 
persones i no t’erraràs.
Petit consell: Si et creus millor que 
els altres procura no demostrar-ho. 

Salut: No et deim que vagis a 
córrer sinó el contrari, descansa.
Amor: Tens moltes possibilitats de 
trobar-ne un dels bons que hi ha.
Petit consell: No controlis tant als 
altres i fixa’t en tu mateix.

o c i

Selec...
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Qüestió d’horaris Després de sortir d’una llarga i depriment consulta mèdica, un 

home arriba a ca seva i diu a la seva esposa:
– Maria, m’han dit que només me queda mig dia de vida, així 

que lo millor serà que avui ho facem tot es vespre, sense 

aturar, sense descans, sense tudar un segon, sense...

– Clar, com que es senyoret demà dematí no s’ha 
d’aixecar prest, eh? -respon la dona.

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

Dites de Groucho Marx:

“El matrimoni és una gran institució. 
Per suposat, si t’agrada viure en una institució.”

Amb 10 se juga millor?

Shanghai. Superpoblació. La febre del futbol... “humor amarillo”

Dos mil locos xinesos estant jugant un partit i, en un moment donat, se sent 

l’ansiat crit de tot davanter: –gooooooooool!!!!

I tot seguit, la veu del porter, enfadat i recriminant als del seu equip:

–Quèèè!! Ho veis? Ja vos havia avisat! Si és que me deixau tot sol! tot sol!

(Tot això els ho deia en xinès, s’entén)
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cantonada carrer Bonaire-Es Pontarró · Tel. 971 870 518

Es fan mobles a mida

Ciclisme
Gomila estrena equipatges

El Grup Deportiu Gomila-Viatges 
Majorica, pertanyent a la categoria 
de descens, presentà el nou 
equipatge oficial que, a partir 
d’ara, lluirà en les diferents 
competicions, i el qual està 
patrocinat per aquesta agència. 
La foto de presentació va ser feta 
el divendres dia 20 de març.
 D’altra banda, cal recordar que 
el diumenge 15 de març, aquest 
equip participà en la carrera de 
descens disputada a Sant Josep 
(Eivissa), una competició de 2.200 
metres de distància, en la qual 
el corredor, Nicolau Alemany, 
aconseguia quedar en primera 
posició en la seva categoria, la 
Júnior, però també en l’Absoluta, 
amb un temps de 1 minut i 52 
segons.

Per la seva part, el corredor de 
Màster 30, Javier Reynés, quedava 
situat en tercera posició amb un 
temps de 2 minuts i 25 segons.

Queda clar que amb la formació 
d’aquests equips i amb la 

corresponent tornada a la 
competició balear, el ciclisme al 
poble ha entrat en una fase de fer 
una passa més. Però per 
això també serà important 
que corredors binissalemers 
s’incorporin a les files de l’equip.

E s P o r T s  E n  c o l o r



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 Mèxic

El passat mes de novembre, de l’1 
al 9, en Tomeu Lidón, na Margalida 
Planas i la seva filla, Francisca, varen 
decidir anar a conèixer món.  
 Emprengueren un viatge cap 
a Mèxic per desconnectar una 
setmaneta de l’estrés. Després 
d’haver passat una mitja hora per 
anar a Madrid, varen agafar l’avió 
cap a Cancún, desplaçament que va 
durar unes 13 hores, arribant molt 
cansats. 
 A la sortida de l’aeroport els  
esperava el guia amb tot el grup. 
I es dirigiren, en autobús, cap al 
complexe Gran Bahía Príncipe 
–amb un servei excel·lent– a la 
Riviera Maya, l’estat de Quintana 
Roo. 
 Varen fer excursions com la de 
Chichén Itzá, considerada una de 
les 7 meravelles del món; també 
visitaren la ciutat de Tulum, una 
ciutat molt bonica envoltada pel Mar 
Carib, i també visitaren una reserva 
natural anomenada Xel-Ha, i moltes 
platges d’aigua clara. Finalment, 
feren una visita a una hacienda 
anomenada Guadalupe, on els 
ensenyaren part de la seva cultura: 
una brega de galls, una exhibició de 
cavalls, etc., i també els varen donar 
a conèixer algunes de les seves 
costums, els seus vestits i el plat típic 
que és frijoles, i la cervesa coronita.

 Després d’haver gaudit bastant 
de les meravelloses vacances, la 
família Lidón-Planas espera tornar-hi 
ben aviat !!!

Ciutadans del Món

En una de les platges del Carib.

Un dels monuments emblemàtics.

Ciutadans del Món



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 Lisboa

El passat mes de novembre, del dia 
24 al dia 29, en Jaume Toni Comas, 

na Isabel Salom, n’Arévalo Reyes 
Herrera, na Joana Pons, en Miquel 

Amer i na Catalina Pons, varen anar 
de vacançes a la capital de Portugal, 

Lisboa, a la qual no dubten en 
descriure com una ciutat preciosa. 

Durant aquell viatge varen visitar la 
part antiga de l’esmentada ciutat i 
varen poder disfrutar d’un passeig 
amb uns dels antics tramvies que 

encara ara circulen per aquella 
capital. 

Entre d’altres llocs importants 
per on passaren, destaquen, de 

manera especial, les visites fetes al 
Museu Marítim, a l’Església de Los 
Gerónimos i a la Torre de Betlem. 

Tot i que durant gran part del viatge, 
per anar d’un lloc a un altre, es 

desplaçaren en metro, un medi de 
transport, asseguren, molt còmode i 
econòmic, un dels dies de l’estança, 
també llogaren un cotxe i anaren al 

poble de Fàtima, on passaren sobre 
el pont que travessa el riu Tajo. 

Finalment, com a nota anecdòtica 
i valor afegit, també destaquen 

que aquell viatge coincidís amb 
el partit de Champions, disputat 

entre l’Sporting de Lisboa i el F.C. 
Barcelona, el qual els homes el varen 
poder disfrutar; i mentres, les dones 

anaren a voltar. 
En definitva, una sortida inoblidable i 

molt aconsellable.

Ciutadans del MónCiutadans del Món



L’IES Binissalem acollí alumnes 
d’Alemanya, França i Regne Unit

La setmana del 9 al 13 de març, 
L’IES Binissalem acollí la segona 
reunió del grup Europeu Come-
nius “Renew energy for Europe”. 
Aquest grup està format pels 
centres d’educació secundària 
Gesamtschule der Stadt de Brühl 
(Alemanya), Greenfield School 
Community and Arts College de 
County Durham (Regne Unit), 
Lycee Raoul Dautry de Limoges 
(França) i el propi IES Binissalem.
Cal recordar que la primera 
d’aquestes reunions tengué lloc, el 
mes d’octubre, a Brühl, i és previst 
que durant el proper curs es facin 
dues reunions més a Anglaterra i 
França.

Objectius
Els objectius d’aquest projecte 
són educar els alumnes en la 
cultura de la tasca cooperativa, 
fomentar les relacions internacio-
nals, millorar el coneixement de 
l’anglès, aprendre sobre les cultu-
res dels altres països i, com 

no, estudiar les fonts d’energia, 
els efectes del canvi climàtic i els 
recursos que podem obtenir mit-
jançant les energies renovables.

Al llarg de la setmana, els alumnes 
dels quatre països realitzaren acti-
vitats conjuntes i visites a diferents 
llocs: la Costa Nord, la ruta de la 
sitja, el centre de Palma, Algasol 
Renewables del ParcBIT, la central 
tèrmica Es Murterar, Tirme Parc 
d’energies renovables (Son Reus), 
Activitats d’Educació Ambiental 
(Consell Insular), un taller de res-
tauració de molins de vent (Son 
Bonet), visita a un molí d’aigua i a 
un de vent (sa Pobla).

Durant la seva estada a Mallorca 
els alumnes visitants s’allotjaren 
en casa dels seus companys par-
ticipants en el projecte i en cases 
d’altres alumnes de l’IES Binissa-
lem que, generosament, s’oferiren 
voluntàriament per acollir-los.   
Així, dels 54 alumnes visitants, 25 

s’estaren a Binissalem, 17 a 
Consell, 11 a Alaró i 1 a Selva.

Foto 1. Acte de cloenda de 
l’intercanvi estudiantil, el divendres  
dia 13 de març.

Foto 2. La família Pons-Pol, que 
acollí al jove alemany, Simo 
Serwuschok, de 17 anys d’edat, 
natural del poble de Brühl i 
estudiant de 1r de Batxiller. 

Foto 3. La família Pons-Reus, que 
acollí a la jove francesa,  Pauline 
Alapetite, de 15 anys, natural de la 
ciutat de Limoges i estudiant de 1r 
de Batxiller.

Foto 4. Els professors dels 
diferents centres i les autoritats 
locals, el dia de la cloenda.

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 2

FOTO 1

Procés d’adscripció 
d’alumnes a 1r d’ESO

S’ha iniciat l’adscripció directa 
de l’alumnat dels col·legis 
públics Nostra Senyora de 
Robines, Bartomeu Ordines i 
Sant Bartomeu per fer 1r d’ESO 
a l’IES Binissalem. és previst que 
el pròxim 20 d’abril es publiquin 
les llistes provisionals d’admesos 
i serà a partir de dia 27 quan 
es lliuraran, a les famílies, els 
certificats de reserva de plaça a 
través de la seva escola.
 La matrícula per a l’alumnat 
de 1r d’ESO dels tres col·legis es 
farà a parir del 29/0672009, però 
el calendari es concretarà més 
envant.

Procés d’admissió 
d’alumnes a ESO

Per altre lloc, el 27 d’abril 
s’iniciarà el procés d’admissió 
d’alumnes, el qual durarà fins dia 
11 de maig.
El 29 de maig es publicaran les 
llistes provisionals d’admesos, 
podent-se fer les corresponents 
reclamacions entre dia 1 i 3 
de juny. La resolució de les 
reclamacions serà el dia 4 de 
juny i les llistes definitives es 
publicaran el dia 15. El plaç de 
matriculació a ESO serà del 29 
de juny al 3 de juliol.

Ordenadors portàtils
De cara al curs que ve, el 
director del centre, Biel Fiol, 
afirma que la proposta d’utilitzar 
ordenadors portàtils enlloc de 
llibres continua endavant.
D’acord amb aquest novedós 
projecte, fins aleshores pioner 
a les Illes, els alumnes que el 
desenvoluparan seran els cinc 
grups de 1r d’ESO del proper 
curs
2009/2010. La resta de cursos 
–quatre grups de 2n, quatre de 
3r i tres de 4art– continuaran 
fent ús dels llibres de text.

i n T E r c a n v i  E s T u d i a n T i li n T E r c a n v i  E s T u d i a n T i l
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Set Paraules
Pel que respecte al sermó de les Set Paraules, que se 
celebrarà aquest diumenge dia 5 d’abril a l’Església, el 
programa previst és el següent:

Pare, Perdonau-los que no saben el que fan... (Luc. 23, 24).
Margalida Ripoll Bestard

T’ho dic amb tota veritat: Avui estaràs amb mi en el paradís 
(Luc. 23, 43). Bàrbara Martí Perelló

Mare, aquí tens el teu fill. Aquí tens ta mare (Jo. 19, 26, 27).
Jaume Alorda Pascual

Déu Meu, Déu Meu, per què m’heu abandonat... 
(Mt. 27, 46). Catalina Sans Horrach

Tenc set... (Jo. 19, 28). Sor Maria Bennàssar Vich

Tot s’ha complert... (Jo. 19, 30). Jaume Pons Perelló

Pare, en ses vostres mans encoman es meu esperit... 
(Jo. 23, 46). Marta Ambrós Tomàs

L’acte, organitzat pel Foment Cultural Sant Jaume amb la 
col·laboració de la Parròquia i l’Ajuntament,  comptarà amb 
l’acompanyament de la Coral 3x4.
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M Ú s i c a

El dissabte 28 de març, a les cases 
de Son Sant Martí, de Muro, va te-
nir lloc  la setena edició de l’entrega 
dels Premis de Música de Banda, 
que organitza la Federació Balear 
de Bandes, amb una inmillorable 
notícia per a la nostra vila, ja que 
un binissalemer, l’amo n’Andreu 
Pol Nicolau, va ser guardonat 
amb el premi Antoni Llompart. 
L’Agrupació Musical de Binissa-
lem havia presentat la candidatu-
ra de l’amo n’Andreu i el resultat 
no pogué ser millor. L’acte comptà 
amb l’assistència de la presidenta 
del Consell, Francina Armengol i 
també d’autoritats locals.

Nascut el 26 de novembre de 1921, 
Andreu Pol va començar els seus 
estudis musicals als 12 anys d’edat, 
a Palma, amb un brigada retirat, on 
hi assistia setmanalment anant-hi 
en bicicleta. 
Als 13 anys ingressà a la banda de 
Binissalem tocant el saxo alt i als 16 
a l’orquestra Milonga de Binissa-
lem, on hi estigué fins els 20, edat 
en què s’hagué d’incorporar a files 
amb destinació a Àfrica, on hi va 
servir durant 20 mesos, tocant a la 
banda del Regiment. Posteriorment 
el destinaren a Calpe, fins que el lli-
cenciaren el 1945.
 Entre altres tasques, l’amo 
n’Andreu va tocar a la banda muni-
cipal i a l’Orquestra de Calpe. A la 
tornada a Mallorca (1945), recupera 
la seva activitat com a músic de la 
banda de Binissalem i a l’orquestra 
Milonga.
 L’any 1964, de la mà del mestre 
Albertí, entrà a formar part de la 
banda d’Inca, fins el 1998.
 Al voltant dels anys 50 va tocar 
a l’orquestra de ball Bombins, i hi 
va estar en actiu fins a la dècada 
dels anys 70. De manera esporàdi

ca va reforçar la banda de Mon-
tuïri. Quan va abandonar la banda 
d’Inca, formà un duo amb na Cata-
lina Moyà (piano), tocant en festes 
arreu de Mallorca fins l’any 2003.
Quan es va crear la banda de 

l’associació musical de Binissalem, 
va entrar a formar-hi part fins a la
seva dissolució, l’any 2002. 
 Amb la reagrupació de la banda, 
l’any 2007, s’hi ha reincorporat com 
a membre, essent músic en actiu.

Andreu Pol guanya el premi 
Toni Llompart de música

El guardó reconeix tota una vida dedicada a la pràctica musical



Quintos i Quintes nascuts el 1991

La mili fa estona que va deixar de fer-se. Però el diumenge 
dia 15 de març, els joves nascuts el 1991 ‘passetjaren la 
gerra’ pel poble.
L’objectiu: recaptar uns doblerets que els ajudin a pagar 
un soparet i qui sap si un viatge. Al manco aquesta és 
la il·lusió.
A la foto, reunits en una taula d’un cafè del poble, 
passaren comptes, i com es pot apreciar, moltes més 
quintes que quintos. Deu ser cert allò que: per cada 
home que hi ha en el món hi ha set dones?

Viatge a la neu

Del 26 de febrer al 2 de març, mitjançant un viatge 
organitzat per l’Ajuntament de Binissalem, un grup de 
binissalemers varen anar a esquiar a les pistes de LA 
MOLINA i MASSELLA.
Els dos primers dies es varen caracteritzar per la 
presència de molt de sol, un fet que va afavorir poder 
disfrutar d’unes precioses panoràmiques.  
Mentres, els altres tres dies varen ser nigulats i nevats, 
oferint la possibilitat, als viatgers, de poder disfrutar 
d’esquiar nevant.

o c i

Embotellament de vi

El dissabte 21 de març, l’associació Vins Dilluns 
embotellà el vi que ha estat elaborat amb el most que 
s’obtingué en el passat concurs de Trepitjar Raïm. En 
total, uns 600 litres, dels quals, com és costum, una part 
anirà destinada als participants de la pròxima edició de 
Sa Trepitjada (l’onzena). La resta del vi serà degustada 
en diferents actes festius al llarg d’aquest any 2009.
Per altre lloc, aquell mateix dissabte, l’associació també 
embotellà el seu propi vi. Una tasca que vénen repetint 
des de fa un grapat d’anys.

Trobada de Quintos nascuts el 1971 (21-03-09)


