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“Pel Setembre cull 
les pomes, abans no 
vénguin les bromes”

Setembre
‘09

Gràfiques Rubines patrocina Especial Vermada

Nostra Sra. de Robines: dues escoles dins una

Verema. Un any més, una gran collita de raïm
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JAUME POL 

“Jimmy”

E d i T o R i A L

Sa porxada solidària

Au idò, ja està acabada,
i els majors contents estan

ells la varen ocupar
aquesta passada Vermada.

Solidària és sa porxada
i a tothom content farà,
ja que el dia que plourà

la gent podrà estar amparada.

Actes s’hi podran celebrar
i no sols els dies que plou

també quan faci un bon sol
aquest lloc es podrà emprar.

Enhorabona per sa porxada,
tenim ara obligació

de fer entre tots conservació
perquè tengui llarga durada.

Ser regidor, tasca difícil?
De cada vegada sembla més evident que la tasca d’un regidor, en un 
ajuntament petit, no és tasca fàcil. Gens fàcil.
La disposició personal de cada un dels membres d’un partit s’ha de 
tenir molt clara a l’hora de figurar en un dels primers llocs de la llista 
perquè, des de fora, ningú coneix bé quin és el volum de feina amb 
què es toparà si un bon dia li toca estar al capdavant d’una regidoria.

En aquesta legislatura aviat seran tres les dimissions de regidors de 
l’equip de govern del PP.
Com ja s’ha dit en altres ocasions, probablement des de l’entorn dels 
conservadors no s’esperaven mai obtindre la quantitat de vots que 
els concediren les urnes, però menys devien imaginar-se encara que, 
pràcticament, a meitat de legislatura, ja portarien tres dimissions. 
I totes, segons han apuntat els mateixos regidors que han deixat el 
càrrec, per motius de cansament o de no poder compaginar la seva 
tasca professional amb la de les seves àrees a la Sala.

Amb tot això, de cada pic pareix que agafa més força la proposta 
que el regidor haurà de cobrar, com toca, com un treballador en 
una empresa i amb tot el seu corresponent sou, per la tasca que 
desenvolupa. De no ser així, tampoc és descartable la possibilitat que 
s’arribi a un punt en què confeccionar les llistes d’un partit polític 
sigui inviable.
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LA NOSTRA 
poblAció 
Setembre i octubre

Successos
Naixements
Jimmy Alexandro Annama (06-09-09)
Sofia Gualda Elfmark (07-09-09) 
Michelle Spoddig (07-09-09)
Victori Fernández Bestard (11-09-09)
Sara Nadal Salva (11-09-09)
Lluis Mut Tomas (13-09-09)
Lluc Pons Marquès (16-09-09)
Núria Alcaraz Rivadeneira (23-09-09)
Blanca Isern Martí (23-09-09)
Zhayra Lozano Estevez (24-09-09)
Ilona Salom Mareckova (30-09-09)
Àgueda Sastre Santandreu (02-10-09)

Noces
Àngel Sánchez Gauchía i
Esperança Munar Pons (05-09-09)
Alejandro Garrido Mayol i
Carlota Sanz Mariano (12-09-09)
Alejandro Morales Arjona i
Maria Inés Puig Sabater (12-09-09)

Defuncions
Antònia Arrom Miquel (08-09-09)
Jaume Moyà Quintana (08-09-09)
Cristobalina Carrasco Ramon (09-09-09)
Miquel Moyà Gomila (14-09-09)
Isabel Gelabert Pons (22-09-09)
Miquel Pascual Vallès (26-09-09)

Dades extretes del Registre Municipal 
de l’Ajuntament de Binissalem el 
dimarts dia 13 d’octubre de 2009.

08-09-09. Detenen a un home i una 
dona per violament de morada.  
Segons fonts policials, la parella 
és propietària d’una casa que 
tenen llogada, però sembla que 
els llogaters la tenien subllogada 
a una altra gent. En saber això, 
els propietaris intentaren entrar 
en el domicili i, a partir d’aquí, 
l’assumpte acabà en denúncia.

11-09-09. Furt d’una bicicleta, 
valorada en 2.000 euros, de dins 
l’entrada d’un domicili del carrer 
Biel Vallès.

12-09-09. Un tractor que portava 
els aparells incorporats per recollir 
ametles, causà greus desperfectes 
a un cotxe que estava estacionat 
en un aparcament del carrer 
Conquistador.

12-09-09. Denuncien a uns veïnats  
del carrer Germanies per alteració 
de l’ordre públic i renou durant 
una festa que havien organitzat.

15-09-09. Un cotxe colisiona contra 
la paret d’una finca situada a la 
carretera principal, causant-hi 
desperfectes; poc després la 
conductora és localitzada a Lloseta.

16-09-09. Furt d’aparells d’aire 
condicionat de dins els barracons 
d’obra de l’escola nova.

18-09-09. Intervenen a un menor 
d’edat que havia tirat una pedra, 
des del pont del camí de Son 
Roig, impactant i rompent el vidre 
davanter d’un camió que circulava 
per l’autopista. El conductor evità 
tenir un accident quasi de miracle.

22-09-09. Les pluges i la inundació 
que es produí en el túnel del camí 
des Botadors, obligaren a la Policia 
Local a haver d’intervenir per 
treure a un home del seu vehicle 

que havia quedat bloquejat dins 
l’esmentat pas soterrani.

22-09-09. Una dona patí cremades 
de certa consideració mentres 
realitzava tasques de neteja en el 
carrer Sant Jordi utilitzant àcid, 
havent de ser requerida la UVI 
Mòbil.

25-09-09. Violència de gènere. Un 
home apallissà a la seva al·lota, la 
qual va ser localitzada en el camí 
de Biniali amb greus ferides i cops 
per tot el cos. L’agressor va ser 
detengut per la Guàrdia Civil. La 
parella era resident al poble.

25-09-09. Denúncia per alteració 
de l’ordre públic després que una 
al·lota agredís a vàries persones.

25-09-09. Furt d’un ordenador 
portàtil de dins un domicili del 
carrer Pere Estruch.

25-09-09. Brega entre un grup de 
joves al carrer Sa Mostra. Per sort, 
no es registrà cap ferit.

25-09-09. Durant la vetllada dels 
Sopars a la Fresca (la matinada del 
divendres al dissabte) la Policia 
Local i els Serveis Sanitaris varen 
ser requerits, fins a vuit vegades, 
per casos de coma etílic, alguns 
dels quals patits per menors d’edat.

26-09-09. Brega entre dos joves 
a la zona de sa Quartera. Els fets 
tengueren lloc sobre la 23.30 hores.

26-09-09. Brega entre dos joves 
a la zona de s’Estació. Els fets es 
produïren sobre la 1.40 hores.

26-09-09. Una persona hagué de 
ser intervenguda pels Serveis 
Sanitaris després de patir un coma 
etílic. Va ser sobre les 3.30 hores de 
la matinada.

L o c A L
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El cup de Can Gelabert, 
brut i amb més pintades 

Era el mes de febrer quan 
publicàvem una foto del cup 
de Can Gelabert, brut i amb 
pintades. Ha passat més de mig 
any –i també una Vermada– i el 
cup continua brut. I amb més 
pintades. Aquí hi començà sa 
Festa, no ho oblidem.
 Per altra part, qui són aquests 
que pretenen de comunistes (si 
és que de veres ho pretenen) que 
gosen escriure part dels seus 
principis sobre el patrimoni d’un 
poble, embrutant-lo?

J.Pons

26-09-09. Actes vandàlics al carrer 
Gaspar Vallès. Un grup 
de joves de foravila arrabassen 
plantes i una canonada de la font 
de la placeta de s’Estació.

27-09-09. Brega entre tres 
persones a la zona de s’Estació, 
sobre les 7.30 hores. Un dels 
implicats resultà ferit i hagué de 
ser traslladat al Centre de Salut.

28-09-09. Denuncien el furt d’una 
bossa de mà amb 120 euros i altres 
pertinences personals. El furt es 
produí a l’interior d’un bar.

29-09-09. Intervengudes, per part 
de la Policia Local, unes quantes 
plantes de marihuana en un 
domicili del poble.

Circuit d’Educació Viària
El dilluns dia 21 de setembre, uns 350 al·lots de les diferents escoles del 
poble varen participar en el circuit d’Educació Viària que la Policia Local 
havia organitzat a l’espai cobert de l’escola Graduada.

L o c A L

c/	Selva,	37	baixos					·					07350	Binissalem					·					Mòbil:	666	573	656

Automatismes	·	Ferreria	artística	·	Fusteria	de	ferro
Escales	metàl·liques	·	Portes	basculants

C/ Pou d’en Bauçà, 19 - Polígon Industrial de Binissalem

Tel.: 971 51 11 44 - Fax: 971 51 18 78



cantonada carrer 
Bonaire - Es Pontarró

Tel. 971 870 518

Liquidació total !!
descomptes d’entre un 15% i un 30%

Taula per a menjador
Abans:2.500 euros
Ara:1.750 euros

Vitrina per a menjador
Abans:1.200 euros

Ara:840 euros

Juguetes i objectes de 
decoració amb un 15% 

de descompte
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Dies festius locals
El ple del dilluns dia 7 de setembre 
aprovà, per unanimitat que, dins el 
2010, al poble sigui festa local el di-
vendres de Sa Vermada (dia dels So-
pars a la Fresca) i el 26 de juliol, fes-
tivitat de Santa Aina, la patrona del 
poble. D’aquesta manera, es recupe-
ra com a dia festiu, el dia després de 
Sant Jaume, una diada festiva que 
anys enrera ja se celebrava.
 En aquella sessió plenària, el Par-
tit Popular havia presentat l’opció, 
com a possible dia festiu, la del di-
marts 7 de desembre de 2010, amb 
la finalitat de poder allargar el pont 
aprofitant els dies de festa, 6 i 8 de 
desembre.

Pressuposts participatius
El dijous dia 22 d’octubre tendrà 
lloc, al Casal de Cultura Can Gela-
bert, la primera convocatòria per als 
Pressuposts Participatius.
 Es tracta d’una de les propostes 
aprovades fa uns mesos, en sessió 
plenària, a través de la qual es pretén 
involucrar i fer partícep a la gent 
del poble a l’hora de fer propostes 
i suggeriments pel que respecte 
a l’elaboració dels pressuposts 
municipals de 2010.
 Tothom qui vulgui podrà fer les 
aportacions que trobi convenients o 
necessàries i que cregui que s’haurien 
de reflexar en el nou document de les 
diferents partides pressupostàries.
 S’estableix un marge de temps 
fins dia 15 de novembre per fer 
arribar propostes. Passat aquest 
temps, se’n farà una valoració i es 
donarà la corresponent explicació 
del perquè s’ha acceptat o bé s’ha 
descartat la proposta.

Dimissió d’un nou regidor
Tot apunta a que, d’aquí a ben poc, 
es farà efectiva la dimissió d’un al-
tre regidor de l’equip de govern del 
Partit Popular. En aquest cas, es trac-
ta del regidor d’Esports i Medi Am-
bient, Pep Pinto, qui jurava el càrrec 
el passat mes de febrer, entrant a 
substituir a Joan Carles Torrens. 
 Pep Pinto deixa el càrrec per mo-
tius professionals que l’impedeixen 
dur a terme la seva tasca al Consis-
tori.
 Així idò, el nou regidor entrant 
serà Javier Negre, qui ja estigué a 
punt d’entrar a l’equip de govern en 
el lloc que ara mateix ocupa el jove, 
David Jimeno.

Veus de carrer ...

Progressisme ?

Sabut és que les ideologies 
polítiques de les persones canvien 
amb els pas dels anys. Exemples 
n’hem pogut veure, a nivell 
d’Estat, amb polítics que de joves 
militaven entre files comunistes 
i, actualment, són a l’altra part, o 
viceversa. 
Però, i les maneres de ser, de 
pensar o simplement de veure el 
panorama dels mateixos partits, 
també canvien? Així ho sembla.
 Al poble ens seriviria 
d’exemple el cas del grup que 
governa. Si durant molt de temps 
s’atribuí una manca d’interès 
per la cultura a la dreta (en 
general) –menos cultura i més coca 
amb verdura, va pronunciar una 
vegada un conegudíssim polític 
autonòmic– ara resulta que el 
PP local convoca premis literaris 
d’arts dramàtiques.
 Si, en principi, un pregó 
ens podia semblar un acte, 
pràcticament, invariable en el que 
respecte a les seves formes, i més 
en un poble conservador, com 
sempre s’ha dit que era el nostre, 
ara resulta que el PP local el 
canvia amb una proposta més bé 
pròpia d’un partit d’esquerra que 
conservador.
Serà que les sigles del PP ja no 
vénen a dir Partit Popular sinó 
Partit Progressista?
Serà una estratègia per estirar vots 
del progressisme binissalemer cap 
al centre-dreta?
 Aquests i d’altres comentaris 
s’escolten al carrer i als cafès. 
Però sigui com sigui, està clar que 
algunes d’aquestes propostes han 
sorprès a més d’un.
 Vists aquests exemples, també 
seria positiu que, des de l’Àrea 
de Festes, es fes una passa més 
i es convidàs a participar en 
l’espectacle pirotècnic de fi de 
festes de Sant Jaume al grup 
de dimonis de sa Fil·loxera de 
l’Infern. Sense que això hagués 
d’implicar l’eliminació dels focs 
artificials, sagrats com són.

J.Pons

L o c A L

Pep Pinto deixarà el càrrec.

Javier Negre, el futur nou regidor.

Edicions
Com cada any, el número de 
la revista corresponent al mes 
de setembre, surt al carrer, 
aproximadament, uns 15 dies 
després de les festes. Enguany, 
per qüestió de temps, aquest 
número ha sortit una setmana 
més tard.
 El proper número d’octubre 
és previst que sigui distribuït el 
dissabte 14 de novembre.
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Eliminació d’una curva
La curva que hi ha entre el camí de 
can Boc i el cementeri vell sembla 
que té els dies comptats.
 Després de concretar-se un 
acord entre el propietari de la finca 
veïnal i l’Ajuntament, es durà a 
terme un projecte de reforma que 
inclou l’esbucament de la paret 
i la corresponent eliminació de 
l’esmentada curva.
 Gràcies a uns doblers 
procedents del Pla d’Obres i 
Serveis, en concret 40.000 euros, 
més altres 19.000 que hi afegirà 
l’Ajuntament, serà possible aquest 
projecte dins el qual també s’hi 
inclou l’aixecament d’una nova 
paret folrada de pedra una vegada 
hagi estat marcat el nou traçat.

Cal remarcar que la curva d’aquest 
indret del poble sempre ha suposat 
una certa conflictivitat al trànsit.

La proposta va ser feta per l’equip 
de govern i aprovada en sessió 
plenària el dilluns 5 d’octubre.

Aparcaments provisionals
El carrer Sa Mostra comptarà amb 
una nova zona d’aparcaments 
(provisionals) gràcies a la 
cessió dels terrenys veïnals del 
mencionat carrer, propietat de 
l’empresari, Llorenç Arrom.
 D’altra banda, l’Ajuntament 
també està negociant amb 
el propietari del solar del 
carrer Rectoria (prolongació) 
la possibilitat de cessió per a 
aparcaments, amb una possible 
opció de compra del solar.
I el solar que també serà 
destinat, al manco de moment, 
a aparcaments, serà el del carrer 
Anselm Turmeda, de propietat 
municipal.
 El batle, Jeroni Salom, afirma 
que en aquest solar hi ha en 
estudi la possible construcció 
d’un edifici de tres plantes on 
s’hi podrien ubicar l’Escoleta 
Municipal, la Biblioteca i locals 
per a associacions. Tot i que, per 
ser realitat, algun dia, serà ben 
necessària la implicació de tots 
els grups polítics.

Projecte del poliesportiu
El projecte del futur poliesportiu 
és a punt de veure llum.
Amb un pressupost de 2.500.000 
euros, el projecte inclou una 
cafeteria nova, un parc infantil, 
uns piscina descoberta, una 

voltadora, una pista d’atletisme i 
un camp de futbol 7, entre d’altres 
instal·lacions.
Segons apunten fonts municipals, 
l’operació prevista per a l’execució 
del projecte és treure a concurs una 
concessió per a la seva explotació 

durant 30 anys. L’aportació de les 
arques municipals seria de 300.000 
euros anuals en concepte de 
pagaments de préstec, tot i que 
l’Ajuntament també confia amb la 
possibilitat de poder aconseguir 
ajudes institucionals.

La curva entre el camí de can Boc i el cementeri vell serà eliminada.

L’Ajuntament està estudiant la compra d’aquest solar del carrer Rectoria.

En el solar del carrer Anselm Turmeda s’hi podria construir un centre social.

L o c A L
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 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!

CirCuits

Andalusia
Del 19 al 25 de novembre
Preu: 380 euros per persona

terres de Castella
Del 16 al 20 de novembre
Preu: 495 euros per persona

Madrid i voltants
Del 19 al 13 de novembre
Preu: 385 euros per pesona

Ofertes viAtges CulturAls

Cantàbria
5 nits, 6 dies. Preu: 238 euros 
sortides fins maig de 2010

galícia
5 nits, 6 dies. Preu: 238 euros 
sortides fins juny de 2010

granada, Almeria i Múrcia
5 nits, 6 dies. Preu: 245 euros
sortides fins desembre de 2009

sevilla, Xeres, Cadis i gibraltar  
5 nits, 6 dies. Preu: 238 euros 
sortides fins febrer de 2010

Astúries
5 nits, 6 dies. Preu: 238 euros 
sortides fins maig de 2010

Málaga, granada i ronda 
5 nits, 6 dies Preu: 238 euros 
sortides fins març de 2010

Ofertes  de  novembre

Les asseGuranCes axa porTen reGaL

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

sorteig de 300 targetes 
per a combustible

sorteig de tres smart
30€
en combustible 
de regal

reinventant       les assegurances
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El divendres 11 de setembre Nostra 
Senyora de Robines començava 
el curs escolar 2009/2010 amb 
el primer trimestre de l’any, 
probablement, més complicat de 
tota la seva història.
 Un trimestre amb dues escoles 
dins el mateix centre, de manera 
que es comparteixen espais però 
tant alumnes com mestres i equip 
directiu estan separats.
 Pel que fa al col·legi concertat 
de l’Assumpció, el nombre total 
d’alumnes inscrits en aquest curs és 
de 361, distribuïts en 77 a Infantil, 
188 a Primària i 96 a ESO.

Rectificació
En el passat número, a l’article 
corresponent al curs escolar de 
l’Institut, es publicà que de segon 
de Batxiller havien passat curs 
5 alumnes de 49, quan la dada 
correcta era 5 de 11.

AlumNES NTrA. SrA. DE robiNES

 Escolars de 3 anys: 
 un grup de 25 alumnes
 Escolars de 4 anys:
 dos grups de 21 alumnes
 Escolars de 5 anys:
 dos grups de 22 alumnes
 Escolars de 1r de Primària:
 un grup de 24 alumnes
 Escolars de 2n de Primària:
 dos grups de 17 alumnes
 Escolars de 3r de Primària:
 un grup de 25 alumnes
 Escolars de 4rt de Primària:
 un grup de 24 alumnes
 Escolars de 5è de Primària:
 un grup de 20 alumnes
 Escolars de 6è de Primària:
 dos grups de 23 alumnes

 Total: 284 alumnes

  

AlumNES ESColA NoVA

 Escolars de 3 anys:
 dos grups, un de 21 i un de 20
 Escolars de 4 anys:
 un grup de 24 alumnes
 Escolars de 5 anys:
 un grup de 23 alumnes
 Escolars de 1r de Primària:
 un grup de 15 i un de 18
 Escolars de 2n de Primària:
 un grup de 23 i un de 19
 Escolars de 3r de Primària:
 dos grups de 18 alumnes
 Escolars de 4rt de Primària:
 dos grups de 22 alumnes
 Escolars de 5è de Primària:
 un grup de 21 alumnes

 Total: 264 alumnes

Així idò, ara mateix Nostra 
Senyora de Robines compta amb 
548 alumnes i 42 mestres.

Curs escolar 2009/2010
Nostra	Sra.	de	Robines,	dues	escoles	dins	una:	548	alumnes	i	42	mestres
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Tal i com ja s’havia anunciat, les 
previsions es compliren i el raïm 
entrà als cellers amb una qualitat 
i unes condicions sanitàries 
òptimes, confirmant així una bona 
anyada.
 Cal recordar que enguany la  
collita de raïm començà abans 
respecte a d’altres anys, degut a 
que, en algunes zones, s’avançà 

la maduració d’algunes varietats 
(6-12 dies). Així, en algun poble 
de la comarca la verema s’iniciava 
el 6 d’agost amb la varietat 
Chardonnay i tot seguit amb la 
Moscatell.
 A dia 13 d’octubre (tancament 
d’aquesta edició), tot i que la 
temporada de verema encara no 
s’havia donat per finalitzada, des 

del Consell Regulador s’informa 
que la quantitat de raïm entrada 
als cellers és de 2.632.767 quilos. 

D’altra banda, cal destacar que 
la D.O. Binissalem no atura de 
créixer, comptant, actualment, amb 
15 cellers inscrits (14 amb activitat 
DO), 140 viticultors i 618 hectàrees 
de vinya. 

Temporada de Verema
Fins	el	passat	13	d’octubre	s’havien	vermat	2.632.767	quilos	de	raïm

Venda de vi al celler
preus especials per als residents a Binissalem

Horari:
Dilluns-Dijous: 9-13h / 15-18h.

Divendres: 9-13h.

C/ ramon Llull, 2 · Tel: 971 51 10 58
email: albaflor@vinsnadal.com

la collita distribuïda per varietats

Varietats negres kg  %
MANTo	NEGRo	 	 723.798	 	 37,8
cALLET	 	 	 38.790	 	 2,0
TEMPRANiLLo	 	 129.586	 	 6,8
MoNASTRELL	 	 0	 	 0,0
cABERNET	SAUG.		 381.929	 	 19,9
SYRAH	 	 	 299.813	 	 15,7
MERLoT		 	 340.683	 	 17,8
Altres	negres	 	 0	 	 0,0
Total negres	 	 1.914.599	 100

Varietats blanques kg  %
MoLL	 	 	 476.079	 	 66,3
MAcABEo	 	 11.285	 	 1,6
PARELLAdA	 	 12.620	 	 1,8
cHARdoNNAY	 	 170.280	 	 23,7
MoScATELL	 	 47.905	 	 6,7
Altres	blanques	 	 0	 	 0,0
Total blanques	 	 718.168	 	 100

Total kg raïm  2.6�2.�6�

Bar s’Hotel
Tapes, pa amb oli , 

hamburgueses i  altres plats

Passeig des Born, 1 · Binissalem · Tel. 971 51 15 03

les exportacions, un factor decisiu
Les estadístiques de comercialització de la 
campanya 2008-2009, mostren una tendència 
positiva quant al valor econòmic i al volum de les 
exportacions en relació a l’any anterior. 
El mateix Josep Lluis Roses, propietari del celler José 
Luis Ferrer, així ho apuntà en roda de premsa: “Tot 
i que ens trobam en un any de crisi econòmica, des del 
nostre celler hem de dir que les coses han anat bé, ja que 
les exportacions de vi a l’estranger han estat molt bones”. 
A la campanya 2008 es varen registrar 2.289.258 kg 
de raïm i es varen elaborar 1.340.422 litres de vi, 
qualificant-se l’anyada com a “Molt Bona”.

les diferents varietats de raïm, amb les hectàrees sembrades en cada municipi Do
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

Pare Payeras, 1 baixos · Binissalem · Tel. 676 361 065



Dinar de Trepitjadors
 Aquest any, com sabeu, hem 
celebrat es X aniversari de sa festa 
des Trepitjadors, les coses han 
canviat molt des del primer any 
fins ara, hi ha coses que s’han 
millorat i coses que s’han de 
millorar, però tot arribarà.  
 Noltros, els Joves des Trui, 
volem aprofitar aquest espai per 
explicar el nostre sentiment, ja 
que esteim cansats de fer feina 
desinteressadament i, a canvi, 
només rebre queixes, exigències i 
crítiques no constructives.
 Esteim cansats de gent poc 
solidària que no lleva el seu plat, 
ni la taula, ni la cadira i s’excusa 
en que paga 4 euros i no ho ha de 
llevar; i després se’n va a altres 
dinars, paga 8 euros, du la cadira i 
cuberts i no passa res.
 També esteim cansats de 
l’egoisme: que si enguany du la 
barra aquell, que si la du l’altre, 
que si la duim noltros, que si 
baixam els preus, que si donam 
tassó de plàstic... 
 Aquesta festa és del poble i 
l’únic que feim noltros és posar-
la al servei de la gent, i qui no 
ho entengui o no ho cregui que 
véngui a ajudar, que necessitam 
gent per fer feina; i qui pensi que 
treurà un benefici d’això que no 
véngui que se’n durà un “xasco”. 
 Perquè vegeu, aquest dia ens 
aixecam a les 6:30h, anam a cercar 
el raïm, muntam taules i cadires 
–ah, per cert, enguany hi havia 
lloc preparat per a 1.900 persones 
i 1.700 tickets venuts, i el lloc 
no bastava. La culpa és nostra 
o d’aquella gent que no compra 
ticket i ocupa lloc–. Bé, tornant al 
tema, preparam i feim la paella, la 
servim, feim nets els calderons i 

feim feina a la barra quan tothom 
disfruta, i ho feim perquè volem 
i qui no ho vulgui veure així que 
véngui i ho comprovarà.
També volem fer una crítica, 
des d’aquí, ja que la festa s’ha 
deslluït un poc degut als vestits de 
trepitjador; tot val, ara qualsevol 
es posa una camisa blanca i uns 
calçons blancs o lo primer que 
troba que sigui blanc. Això és feina 
de tots que no passi; si tenim 
família, amics o coneguts que 

volen venir a sa festa, o bé es fan 
el vestit típic i tradicional o que 
no vénguin; o es posaran mesures 
perquè això no passi.
Per acabar, volem donar les gràcies 
a tota aquella gent que no se sent 
reflexada en aquest texte. A l’altra, 
li demanam reflexió i comprensió 
i, sobretot, recordar que esteim 
oberts a qualsevol suggeriment o 
ajuda. Visca Sa Vermada.

Joves des Trui

de Sa Vermada
Queixes,	suggeriments	i	agraïments	de	diferents	col·lectius	i	particulars
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assessorament fiscal i comptable

Camí de s’Aigua, 101 - Local 4

07350 Binissalem 

Telèfon i Fax: 971 870 680

info@pedraivi.com

Pedra i Vi
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Desfilada de carrosses 
Em dirigesc a tots els lectors per 
fer arribar la meva opinió sobre la 
desfilada de carrosses, encara que 
n’hi deu haver moltes altres.

Tenint en compte els altres anys, 
enguany els binissalamers no ens 
podem queixar del bon temps que 
hem tengut a les nostres festes 
des Vermar, però com cada any, 
la desfilada de carrosses ha estat 
un concurs de popularitat dels 
participants, perquè algú em podria 
dir quina és la diferència entre una 
carrossa original i una de tradicional? 
Sinó que m’expliquin quins són 
els criteris que segueixen el jurat a 
l’hora de votar, ja que sembla que 
es vota més la gent que va damunt 
la carrossa en lloc del seu esforç, 
feina i originalitat. També voldria 

fer menció de les normes que 
regeixen la desfilada com pugui 
ser la llargària dels camions...

Llavors, després de veure els 
resultats, deman: quin sentit té 
quedar, des de principi de setembre, 
per preparar una carrossa quan 
després guanya una que només té una 
taula a damunt?
Perquè l’única resposta que trob 
és muntar una barra, posar la 
música a tope i beure. És això el que 
vol l’ajuntament? I el poble?  
 Perquè pareix que la desfilada 
de carrosses, més que ser una 
demostració de temes relacionats 
amb la nostra festa, sigui un 
botellot de dia i al llarg de tot 
l’itinerari, on la gran majoria no té 
en compte l’essència d’allò que és 
una desfilada de carrosses.

Per tant, fent una reflexió, això 
ens fa proposar que potser el jurat 
s’hauria de plantejar des d’una 
altra perspectiva, on realment es 
valorés l’afany i el treball i no la 
popularitat.
 I ja que som aquí, vull fer una 
altra crítica referent a l’abocador 
de fems que aquest any estava 
situat a l’aparcament del camp 
de futbol. Perquè no afavoria 
desmuntar les carrosses amb 
facilitat i alhora provocava que 
s’acumulessin les altres.
 Però  així i tot, vull fer arribar a 
l’ajuntament l’enhorabona pel nou 
recorregut, perquè sembla que per 
fi, després d’un parells d’anys de 
canviar el de tota la vida, enguany 
han trobat l’idoni.

Margalida Victòria Pons Delacio

de Sa Vermada
Queixes,	suggeriments	i	agraïments	de	diferents	col·lectius	i	particulars
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Joan Josep amengual i reus, 14
Binissalem

Telf. 971 51 23 97

· Manicures / pedicures
· Tractaments facials
· Tractaments corporals
· aparatologia de darrera generació
· Dermoabrasió
· Fotodepilació
· Depilació elèctrica
· productes dermocosmètics
· solàrium
· Maquillatges de festa i núvia
· Micropigmentació
· Xocolateràpia i aromateràpia; etc.

María del Carmen i Verónica
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	 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

Això  ja no és un poble! (o la 
Policia local tan “xul·la” com 
a una ciutat)

Aquestes passades festes des 
Vermar he tengut dues topades 
amb dos Policies Locals per una 
actitud de tracte als ciutadans que 
consider que no és pròpia d’un 
poble com Binissalem.
La primera, el dijous després dels 
fideus a Can Arabí, no sé amb quin 
policia local va esser (supòs que ho 
sabré en rebre l’oportuna denúncia 
que, per cert, me mereixeré). I la 
segona el divendres del sopar a 
la fresca sí que ho sé perquè ell 
s’identificà i que pas a relatar.

Resulta que era a sopar a ca un 
veïnat de Llorenç Moià i aparcaren 
un cotxe a una cotxeria amb 
gual permanent al carrer des 
Reg. A l’hora de partir, devers 
la 1h. hi havia un cotxe aparcat 
davant. Cridàrem a la policia i 
ens digueren que tots eren a la 
carretera dirigint el tràfic i que 
cridàssim mitja hora més tard si no 
havien llevat ja el cotxe. A 
la 1,30h. tornam a cridar i ens 

envien un policia que ja de no 
molt bones maneres ens diu que 
no se pot fer res. Sentírem que els 
seus companys per l’emissora li 
deien que denunciàs el vehicle mal 
aparcat, però com que ell pareixia 
que volia partir, el meu company 
li digué “al manco el denunciaràs, 
no?” i aquesta va ser la seva 
resposta: “No, això és el sopar a la 
fresca i si teniu alguna queixa anau 
a l’Ajuntament! Jo som el número 
29”. Pujà a la moto i partí deixant-
nos bocabadats.

Aquesta actitud és la que vull 
denunciar aquí. Una actitud d’uns 
servidors públics que no ajuda 
a fer poble, que no ajuda a fer 
festa respectant unes mínimes 
normes de convivència a les que 
estam acostumats a un poble 
com Binissalem. He de dir també 
que no tots els policies locals de 
Binissalem (ni d’enlloc) són iguals. 
I fins i tot vull pensar que aquest 
policia tenia un mal dia, estava 
nerviós o alguna cosa d’aquestes i 
que normalment no actua així. 
Tenim molts d’exemples 
a Binissalem de molt bons 

professionals i, per exemple, 
després d’aquesta actuació policial 
vengueren dos companys seus 
(que tampoc no coneixia de 
res) i amb molta amabilitat ens 
explicaren que la grua no podia 
entrar a Binissalem i denunciaren 
el vehicle mal estacionat.

És una qüestió de formes, ja ho 
sé, però per mi i per molts, són 
importants.

En el pròxim número ja vos 
contaré l’episodi de Can Arabí. 
Ja sabré quin policia era (no sigui 
cosa que sigui el mateix!). 

Antoni Pons Ribas, de Can Magdau

&

de Sa Vermada
Queixes,	suggeriments	i	agraïments	de	diferents	col·lectius	i	particulars
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Perruqueria 

C
C/ Antoni Torrandell, 20

  871 911 684

07350 Binissalem



	 SETEMBRE	2009	<	20	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Novetats!
Patates amb formatge i carn

Pastissos d’ametlla

Kebab Dürum Pizza Turca

lOCAl CliMAtitZAt

Tel. 657 445 942 - 685 226 794
Plaça Església, 16 · Binissalem



	 SETEMBRE	2009	<	21	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Agraïment de les 
associacions benèfiques i 
juvenils 

Amb motiu de la campanya 
EuRo soLIDARI que, per 
tercera vegada consecutiva, 
ha programat l’Ajuntament de 
Binissalem durant aquestes festes 
de Sa Vermada, les associacions 
benèfiques: associació per la 
Lluita Contra el Càncer, associació 
per la Lluita contra l’Esclerosi 
Múltiple, associació dels Donants 
de Sang, Fundació Joan XXIII, 
associació Contra la Fibromiàlgia, 
Aspanob i Consell Parroquial; 
i les associacions d’oci juvenil 
del poble: Escoltes Pedra Viva i 
Binitrui, volen agraïr la solidaritat 
i donatius desinteressats que els 
han fet arribar les persones del 
poble, i també a l’Ajuntament de 
Binissalem per la seva iniciativa, 
que els han duit a recaptar un total 
de 4.568’80 euros, repartint-se la 
quantitat de 507, 64 euros entre 
cada una d’elles.
 Aquests recursos seran 
destinats a pagar activitats 
pròpies de les associacions, 
encara que enguany l’associació 
per la Lluita Contra el Càncer, 
l’associació dels  Donants de 
Sang i l’associació per la Lluita 
Contra l’Esclorosi Múltiple han 
decidit també ser solidaris amb 
les persones que pateixen la crisi 
a Binissalem donant el total de la 
seva recaptació als Serveis Socials 
Municipals, per a què es destinin 
a facilitar recursos a les famílies 
que en aquests moments de crisi 
pateixen una situació de necessitat, 
per la qual cosa la regidoria de 
Serveis Socials els vol expresar  el 
seu agraïment, com també agraeix 

l’aportació de 207 euros a la 
Fundació Joan XXIII.
Les organitzacions de temps lliure 
per a infants del poble, Esplai 
Binitriu i Escoltes Pedra Viva, 
invertiran la recaptació de l’euro 
solidari en els nins del poble. 

S’agraeix, sobretot, el suport de 
la gent, i que en temps de festa hi 
hagi un moment o un detall per 
pensar en aquelles persones que, 
per motius de salut o per motius 
econòmics, no poden gaudir de la 
festa com cal.

de Sa Vermada
Queixes,	suggeriments	i	agraïments	de	diferents	col·lectius	i	particulars
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Venda de premsa en general (diaris, 
revistes, etc.), material escolar i regals

Horari: De dilluns a divendres, 
de 7:30 a 14 hores i de 17 a 20 hores

Dissabtes i diumenges, de 8 a 13 hores.

papereria

C/ reg, 48 (davant sa benzinera) · 667 700 112

Nous
Colors

Funerària Mare de Déu de Lluc, S.L.
C/ Revuelta, 9-11 · Santa Maria del Camí

Pompes Fúnebres 
Hermanos Sastre

ENRIC 
MORALES 
ROSSELLÓ

(agent Binissalem)

Telèfons 24 hores:
971 620 146 / 610 449 241
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Nous
Colors

Agraïments
L’Era del Kaos ha estat el nostre 
segon correfoc important, un any 
després del In Nomine Vindemiae, 
la Colla de Dimonis de Binissalem 
volem agrair de nou a tota la 
gent que va deixar la bauxa típica 
després d’un sopar a la fresca 
per venir a la plaça a gaudir de 
l’espectacle.
 Res de tot el que vàreu veure 
hagués estat possible, sense tota 
aquesta gent que de manera 
totalment voluntària ens han 
posat una mà, i en ocasions més 
de dues, així, aquest escrit, és 
per donar-los les gràcies, com no 
l’ordre en què apareixen col·locats 
no serveix per donar-los ni més 
ni menys rellevància, ja que 
totes les aportacions són iguals 
d’importants.

Per començar i molt especialment, 
a en Miquel Àngel Moyà, de 
Xamo-Xamo, per les classes 
d’expressió corporal, els 
enregistraments, les seves 
idees, les seves cabòries, els 
seus consells, els seus ànims..., 
en Jaume Negro, per la seva 
composició audiovisual, en Simó, 
per ser la mà dreta de’n Miquel 
Àngel, i per actor; a tots els que 
patíreu dins aquell vestit blanc, 
na Nane, n’Aina, na Sabina, na 
Mireia, na Lea, n’Àngel, en Tolo, 
en Juanjo, n’Urbano, al Dimoniot, 
en Jaume Fiol, la nina, líder 
indiscutible i dominadora dels 
dimonis, na Kika, a tots aquells 
que sembla que no hi són i fan 
molta feina, els d’organització, 
na Lluïsa, n’Antònia, en Jaume, 
en Pere Daniel, en Biel Bolla, na 
Sara, en Joan Crespí per les seves 
meravelloses fotos, na Cati Xiscos 

pel vídeo que féu durant 
l’actuació, en Toni Negro i en 
Joan Negro, com sempre disposts 
a posar una mà i deixar-nos 
material, a en Toni Verdura, a 
Fires i Festes, a en Xavi Ferrà, a 
na Maria i na Marga, les millors 
venedores de la paradeta de 
camisetes, a tots els funcionaris de 
l’Ajuntament, per totes les vegades 
que ens heu hagut de suportar, 
tant els de dins l’Ajuntament com 
els de la Brigada, Protecció Civil, 
Policia Local; a l’Ajuntament, per 
confiar en noltros una vegada més.

Com no, aquest escrit també va 
dedicat a tots els dimonis, que 
hi sou i que feis molta feina, pels 
imaginatius i manetes encarregats 
del maquillatge, en Pep, en Miquel 
i na Marta, que varen fer a més de 
les màscares una gran feina perquè 
el Dimoniot tengués l’aspecte que 
tenia; al Cap de Colla, Bernadí, 
per la teva gran tasca; al Cap 
d’escenografia i pirotècnia, Joan 
Esteve, pel teu gran posat i la teva 
paciència; als responsables de 
decoració, Antònia, Toni, Xisco, 
Jaume, Llorenç, Paco, Catalina, 
que gràcies a voltros la plaça 
semblava un Kaos; a l’encarregat 
del blog, en Pere; al mestre 
indiscutible en disseny Pep Lluís, 
pels fabulosos cartells com per les 
nostres estimades camisetes; a la 
millor amfitriona del sopar a la 
fresca na Xisca, que va preparar 
taula per 85 persones; a en Maties 
pel teu gran estil, dedicació i 
paciència preparant la part de la 
música; a na Joana i na Xisca, les 
creadores de les banderoles tan 
desitjades per la gent; a n’Aurora, 
per totes les feines burocràtiques 
i per estar sempre pendent  del 
telèfon..., i a tota la resta de 
dimonis de la colla, Andreu, Toni, 
Pep, Biel, Cesar, Adela, Aina, 
Tomeu, Maria, Mateu, Rayo, 
Joan Francesc, Figue, Joan Pere, 
Balbina, Llorenç, Xisqueta, Tomeu, 
..., i com no, a totes les famílies 
dels dimonis que teniu tanta 
paciència i que aguantau tan bé i 
tan pacientment totes les hores que 
la vostra parella no hi és bé perquè 
té assaig o reunió..., a tothom, 
moltes gràcies per ser-hi i pel 
vostre suport. Salut i foc.

sa Fil·loxera de l’Infern

de Sa Vermada
Queixes,	suggeriments	i	agraïments	de	diferents	col·lectius	i	particulars

L o c A L
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tractaments corporals:
· LPG
· Tractaments d’algues
· Anticel·lulítics
· Massatges/drenatge limfàtic

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

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

C/ Estació, 33 A 1r
07350 Binissalem

Mòbil: 679 425 585
Tel. 971 88 64 86

Addaia
e s t è t i c a
Caterina Pascual

  menú 
 nocturnde divendres a diumenge

Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

C/ Germanies, 16 baixos - Local 1

Ferreria rosca
Jaume roselló i Miquel capó

ferrers artesans

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

Carrer Major, 60 - Costitx 
679 741 429 (Jaume) - 670 957 243 (Miquel)

Anselm Turmeda, 16 B
07350 Binissalem

 971 886 324
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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

renou i brutor a tot el poble
Enhorabona! Ho hem aconseguit! Després de les festes 
hem aconseguit tenir el poble més brut de la comarca. 
Omplir el Pou Bo de botelles de licor i refresc. Tenir el 
rècord de més cantons amb olor de pixum de Mallorca. 
El major nombre de botelles de vidre rompudes per 
terra i, com no podia ser d’altra manera, el nombre de 
decibels més alt durant la nit de tota Espanya. Un orgull 
de cloenda de festes.

Festes des Vermar
Un 10 a tots els del poble per aconseguir que siguem 
una de les festes de l’illa amb més tradició i per convertir 
el sopar a la fresca de divendres en l’esdeveniment més 
comentat. Un 10 per l’habilitació de nous pàrkings que 
facilitaren l’arribada al poble. I, finalment, un 10 a les 
mils de persones que a base d’il·lusió, ganes i hores de 
feina engalanaren els carrers i posaren taula per rebre 
als amics.

A totes les balears
Lamentable espectacle donàrem per IB3 al crit de “Així 
celebra Binissalem les seves festes”: Menors d’edat 
alcoholitzats, botelles de vidre tirades en l’aire des de 
les carrosses, manca de punts d’atenció, gent molestant i 
tirant dàtils verds en l’aire...i el pitjor: la desbandada de 
gent del poble avergonyida per una desfilada que poc 
tenia que veure amb Sa Vermada i sa festa. Com cada 
any, hi ha molt a refer.

L o c A L
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C.P. Nostra Senyora de robines
Bona, pràctica i ecològica iniciativa en aquest nou curs 
escolar la de l’escola pública Nostra Senyora de Robines 
per haver unificat en un sol plec, l’agenda dels infants 
i la revista informativa del centre en les seves pàgines 
inicials. 
També el fons de llibres que any rere any cobra adeptes. 
Iniciatives d’estalvi de paper, d’estalvi d’impressió 
gràfica, de doblers... etc són necessàries en un univers 
de crisi com el que vivim. 

.
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PREMIS i REGaLS

amb els números dels tiquets es sortejaran els 
següents premis:

· Dos vals de 10 euros per comprar a les carnis-
series Ca na Gori i Can puig.

· Dos vals de 10 euros per comprar a la botiga 
Can Tronxo.

· Dos vals de 10 euros per comprar al Forn nou 
i a la pastisseria Dolç i salat.

· Un sopar per a dues persones al restaurant 
Ca n’arabí.

· Un sopar per a dues persones al restaurant 
Ca s’Hereu.

· Un dinar per a dues persones al restaurant 
s’olivera.

· Una estància per a dues persones en un hotel 
de Mallorca, durant un dissabte, obsequi de 
Viatges Massanella.

Diumenge 15 de novembre a ca n’arabí.

Venda de tiquets a l’ajuntament fins 
dijous 12 de novembre. preu: 4 euros.

Dinar d’Arròs 
amb Salseta

arròs amb salseta, ensaïmada, vi i sangria (places limitades)
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Dinar de la Tercera Edat
El dilluns dia 12 d’octubre, festa de la Mare de Déu del Pilar, l’associació de la Tercera Edat celebrà, a l’espai cobert 
de l’escola Graduada, el seu tradicional dinar de germanor. Hi varen assistir unes 360 persones.

A la sucursal de la Banca 
March de Binissalem es va 
entregar dies enrera un  nou 
premi de la targeta March 
Clàssic per a Joana Mateu 
Pol. Aquesta  afortunada pen-
sionista, clienta de l’oficina de 
Banca March rebé el premi de 
mans de Joan Munar Picor-
nell, director de la sucursal. 
Hi assistí el coordinador del 
Servei March Clàssic, Joan 
Barceló. El premi, de més de 
700 euros, va ser rebut amb 
gran satisfacció per la guan-
yadora. 
La targeta March Clàssic reu-
neix, entre els seus múltiples 
avantatges, un sorteig setma-

nal entre els posseïdors de 
la mateixa amb combinació 
amb les quatre darreres xifres 

del número de la ONCE en el 
qual es pot cobrar fins al do-
ble de la pensió de jubilació.

una pensionista de binissalem guanya el premi de la targeta march Clàssic  

PREMIS i REGaLS

amb els números dels tiquets es sortejaran els 
següents premis:

· Dos vals de 10 euros per comprar a les carnis-
series Ca na Gori i Can puig.

· Dos vals de 10 euros per comprar a la botiga 
Can Tronxo.

· Dos vals de 10 euros per comprar al Forn nou 
i a la pastisseria Dolç i salat.

· Un sopar per a dues persones al restaurant 
Ca n’arabí.

· Un sopar per a dues persones al restaurant 
Ca s’Hereu.

· Un dinar per a dues persones al restaurant 
s’olivera.

· Una estància per a dues persones en un hotel 
de Mallorca, durant un dissabte, obsequi de 
Viatges Massanella.

Diumenge 15 de novembre a ca n’arabí.

Venda de tiquets a l’ajuntament fins 
dijous 12 de novembre. preu: 4 euros.

Dinar d’Arròs 
amb Salseta

arròs amb salseta, ensaïmada, vi i sangria (places limitades)
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Ses Germanies, 16. Local 6 · Binissalem / 616 762 641 · 971 511 830 
Fax: 971 886 707 / metalcarpin@ozu.es · www.metalcarpin.es.kz

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
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Sorteig d’una mampara
Na Joana Martínez ha estat la guanyadora de la mam-
para que, el passat 11 de setembre, sortejà l’empresa 
METALCARPIN. Enhorabona!

Pujada a lluc des de binissalem
El diumenge dia 25 d’octubre tendrà lloc la tradicional 
pujada a Lluc des de Binissalem. La sortida serà a les 
6 hores del matí des de la plaça de l’Església. Per a 
totes aquelles persones que vulguin sortir des de 
Caimari, el recorregut s’iniciarà a les 8.
 També  hi haurà servei d’autocar, sortint a les 9 
hores des de la plaça des Rasquell. Tots els interessats 
en utilitzar aquest servei s’han d’apuntar, fins dia 22, 
a l’Ajuntament.
Una vegada arribats al conegut monestir, s’oferirà 
una missa a les 11 hores, i a continuació un dinar de 
germanor entre tots els assistents.

Vi romeria a Sencelles
El diumenge dia 8 de novembre se celebrarà la sisena 
edició de la romeria de Binissalem a Sencelles. Com 
sempre, l’organització anirà a càrrec de l’associació 
dels Amics dels Cavalls, entitat que recomana a tots els 
vianants que, per motius de seguretat, circulin per la 
seva esquerra.
 Cal recordar que a la sortida només és permès 
participar-hi a peu, a cavall o en carro i, com cada any, la 
zona d’esbarjo de la casa de la Beata de Sencelles acollirà 
el dinar i trobada de tots els participants. Hi ha temps 
fins el divendres, dia 6, per apuntar-se a l’Ajuntament.

Viatge a lourdes
Dia 2 d’octubre un grup parroquial de Binissalem encapçalat per Mossèn Llorenç Lladó anà a Lourdes via Bilbao i 
via Sant Sebastià. S’ho passaren d’allò millor. Curiosament, i excepció feta de l’esmentat Rector, l’únic excursionista 
del gènere masculí fou en Joaquin Garcia, de “Can Saliveta”.

 

L o c A L



	 SETEMBRE	2009	<	�0	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

o F E R T E S

 

VEnc coTxE mArcA PEUGEoT 106 Kid. 1.100 cc. 
Color blanc. Benzina. 5 portes. 12 anys. 104.000 Km. 
Molt bon estat. Preu a convenir. Telèfon: 669 330 089

VEnc cInTA per caminar i córrer. Sense estrenar. 
Amb ventilador, controlador de calories, de grasses, 
amb memòria i plegable. Preu a convenir. 655 443 159

VEnc cASA de 272 m2. Reformada. Dues plantes. 
5 habitacions, pati i terrassa + extres. Preu a convenir. 
Tel. 639 618 523 - 971 886 754

ES LLoGA PLAçA D’APArcAmEnT PEr A 
coTxE al carrer Germanies. Preu: 40 euros. 
Telèfons: 971 886 182 i 696 930 527

PArTIcULAr LLoGA 2n PIS. Carrer Germanies. 
100 m2 + 25 m2 terrasses, 3 dormitoris, 2 banys, sala 
d’estar-menjador. Preu: 600 € negociables. 652 658 656

VEnc moBLES mALLorqUInS AnTIcS en bon 
estat. Preu a convenir. Mòbil: 680 945 388

ES LLOGA APARCAMENT al C/ Guillem Martí 
cantó amb C/Anselm Turmeda. Porta automàtica. 
Preu: 40 euros. Tel. 971 870 322 i 661 841 233

VEnc DormITorI de matrimoni complet (180 
cm.), amb cortines i colxes. 971 892 883

ES LLoGA PÀrKInG. C/ Germanies, bastant ampli 
(hi caben cotxe i moto), porta automàtica. Preu: 40 € 
(despeses de comunitat incloses). 652 658 656

VEnc rELLoTGE cArILLon DE PEU, marca 
Salper. Preu: 1.500 euros. Telèfon: 645 202 895

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes

HomE S’oFErEIx per a treballs de jardineria, per 
fer corrals nets, etc. Tel. 638 933 591

ES cErcA comPrADor per a una rentadora. 
Marca Zanussi. Model: estalvi energètic. Antiguitat: 10 
mesos. Estat: impecable. Preu a convenir. 659 130 458

VEnc VITrInA rEFrIGErADorA per a tapes, 
amb 10 palanganes. Preu a convenir. Tel. 971 886 379

VEnc mÀqUInA rEGISTrADorA marca 
Uniwell, de tinta tèrmica; ticket amb anagrama.
Molt bon estat. 600 euros. Tel. 696 659 454.

VEnc DUES BIcIcLETES, de corredor i Mountain 
Bike. No tenen ni un any d’antiguitat. Molt bon estat. 
Preu: 550 euros. Tel. 971 87 02 42 - 636 257 783

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 LocAL comErcIAL (amb sortida de fums) 
de 80 m2, a Consell. Ben situat, cantonada placeta-
carretera. Preu a convenir. Mòbil: 655 408 415

VEnc xImEnEIA comPLETA amb tubs campana. 
A preu regalat. 696 802 594 - 971 51 19 24

ES LLoGA APArcAmEnT PEr A coTxE, amb 
porta automàtica. A prop de la plaça des Rasquell.  
Telèfon: 971 51 12 63

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
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Joan Perelló

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

Quin fum fa, fa fum fi !!
Amb la paraula fum ens solem refe-
rir quotidianament a una mescla de 
gasos que som capaços de detectar 
amb la vista. Així, quan cremam un 
paper o un tronc de llenya veiem 
un fum grisós o negre. La realitat 
és que aquest fum no està format 
només per gasos, com pugui es-
ser el diòxid de carboni o el vapor 
d’aigua format en la combustió del 
paper o la fusta, sinó que també 
conté partícules sòlides formades 
bàsicament per cendres i restes del 
material que crema, encara en com-
bustió.
Certament, però, hi ha molts altres 
fums que som capaços de veure, 
alguns d’ells formats només per 
gasos, i altres que contenen altres 
substàncies, líquides o sòlides. 
Anem a veure’n uns quants.

Per què  certs avions deixen 
una cua blanca de fum?

L’aire sempre té una certa quantitat 
d’aigua, és el que anomenam hu-
mitat. Quan les turbines d’un avió 
mouen l’aire, aquest agafa una tem-
peratura molt elevada, però quan 
l’avió s’allunya aquest aire calent, 
en contacte amb l’atmosfera, es re-
freda molt ràpidament i la humitat 
(vapor d’aigua) es condensa format 
petites gotícules d’aigua líquida en 
suspensió en l’aire, aquest és el 
fum que veiem. Realment, és com 
si s’estàs formant un núvol, és el 
mateix procés.

i per què  els fideus de vermar 
calents fan fum fins que es re-
freden?

Idò  la resposta és bastant semblant 
a l’anterior de l’avió. El brou dels 
fideus, igual que el de les sopes en 
general, és bàsicament aigua (bé, 
en el cas dels fideus de ca n’Arabí, 

boníssims per cert, també hi ha bas-
tant de coent). Quan el plat és ca-
lent part d’aquesta aigua del brou 
s’evapora i passa de l’olla, paella o 
plat a l’atmosfera; no obstant això, 
en el moment en què aquesta aigua 
evaporada entra en contacte amb 
l’aire fred (a temperatura ambient) 
de l’atmosfera es torna a conden-
sar formant gotetes d’aigua líquida 
que la vista és capaç de detectar. 
De la mateixa forma que els avions, 
és com si es formàs un petit núvol, 
només que en aquest cas la quan-
titat d’aigua condensada és molt 
petita, i el moviment de les partícu-
les tant de l’aigua com de l’aire fa 
que aquest “núvol” es dilueixi molt 
ràpidament i passi a ser no visible 
per nosaltres.

Què era el fum que sortia a 
la plaça per Sant Jaume en el 
laboratori Musical?

Si recordau, el dissabte de Sant Jau-
me hi havia a la plaça unes provetes 
gegants de les quals sortien fums de 
colors. En aquest cas el fum estava 
només format per gasos, resultants 
del contacte de l’aigua amb gel sec. 
El gel sec és diòxid de carboni (el 
mateix gas que expulsam quan res-
piram) en estat sòlid, generat a una 
pressió alta i baixa temperatura. Es 
tracta d’un gel, que a diferència del 

gel d’aigua, pot estar hores a tem-
peratura ambient sense fondre’s, 
però quan entra en contacte amb 
l’aigua sublima quasi instantània-
ment, convertint-se de nou en un 
gas, que és el fum blanc que nosal-
tres veiem.
Ara bé, ens podríem demanar per 
què el fum era de colors. Això ja 
no és un tema del gel sec, sinó de 
l’aigua. Tenim la possibilitat de 
tenyir l’aigua amb algun colorant, 
però això no justifica que el fum si-
gui de colors. El fet és que quan el 
diòxid de carboni del gel sec passa 
de sòlid a gas i 
surt a l’atmosfera, 
arrossega una 
certa quantitat de 
partícules, tant 
partícules d’aigua 
com partícules 
del colorant dis-
solt que hem afe-
git, per aquest 
motiu el fum, ini-
cialment blanc, 
dóna l’aparença 
de fum de colors.

si teniu alguna curiositat o dubte que 
us agradaria que es tractàs en aquest 
apartat, enviau els vostres suggeri-
ments al correu electrònic: 
curiositats_salseta@hotmail.com

Sabíeu que...



Mateu Banús

Maria	Antònia	Ferragut	Santandreu,	de	can	Foguer

   

e n t r e v i s t aVivències
La coneixença amb Maria Antònia 
i Andreu “Foguer” ve de la seva 
amistat amb la meva filla Margalida 
i el meu gendre Pedro. Sempre ens 
hem caigut molt bé. Com a comple-
ment al caràcter obert i bromista del 
seu marit ella transpua amabilitat i 
tendresa. Mestre de professió i ma-
rianda de naixement, avui és una 
binissalemera consolidada: perquè 
aquí ha format la família i pels seus 
vint i cinc anys de docència a la nos-
tra escola pública.
 Nasqué a Maria de la Salut el 
maig de 1944. Filla de Joan –apote-
cari– i de Joana –mestre d’escola–. 
És la major de tres germans. Casada 
amb Andreu Pol, afamat marger,  te-
nen un únic fill, en Miquel.
 Viuen a una confortable casa de 
camp. Un gran murter a l’entrada 
de la finca i molts d’altres detalls 
posen en evidència que obrar la pe-
dra no té cap secret per a n’Andreu, 
i que la seva gran passió són els 
murters; en té una gran col·lecció 
–parlam d’uns centenars– de tota 
classe i procedència, alguns de ben 
antics. Paga la pena pujar fins a ca 
seva  solament per admirar-los.
 El segon que crida l’atenció, en-
trant a la gran sala de la casa, és un 
bon piano ple de partitures: l’afició 
de Maria Antònia, qui també té la 
carrera de piano. Els dos són grans 
melòmans i assisteixen a tots els 
concerts i òperes que poden.

maria Antònia: quins records tens 
de la teva infància i joventut?
Reconeg que vaig tenir una infància 
feliç, un poc allunyada de casa, ja 
que abans dels cinc anys vaig anar a 
estudiar a Palma al col·legi de la Pu-
resa. Record molt bé que sospirava 
que arribés el cap de setmana que 
tocava anar a Maria per abraçar els 
meus pares i sentir-me acaronada 
per ells. Al principi, les despedides 
eren una plorinya. Aviat vaig fer 
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 Vivències molt bones amistats dins el col·legi 
i realment ho passava bé.

com era el teu Poble en aquell 
temps?
Maria de la Salut és un poble pe-
titó, allà tothom es coneixia, i més 
essent el meu pare l’apotecari, i la 
meva mare  mestre, fent classes de 
repàs a casa; vull dir que érem molt 
coneguts i coneixíem a tothom. Era 
un poble agrícola, amb una gent 
molt senzilla però molt bones per-
sones. La subsistència dels campe-
rols sempre ha estat condicionada 
als capricis atmosfèrics, això feia 
que en aquells temps, sense asse-
gurances, la gent solament fes les 
despeses imprescindibles, procu-
rant tenir un racó per a una emer-
gència,  resultant que la majoria 
disposava de més recursos dels que 
aparentava.
 Estiuetjàvem a Can Picafort, i la 
meva mare perquè no enyorés les 
amigues sempre deixava tenir-ne 
alguna amb nosaltres, i anaven per 
torn, una rera l’altra.
 Una anècdota que record és 
que teníem un Rector molt recte: 
Don Miquel. Tenia prohibit que al 
cor hi cantassin dones, solament hi 
podien pujar els homes; però es va 
morir l’organista i l’home, tot apu-
rat i segurament en contra dels seus 
principis, va venir a casa demanant 
si per favor volia tocar l’orgue.

com recordes els teus estudis de 
magisteri?
Els estudis de Magisteri els vaig 
fer a Casa Madre, accedint des de 
quart i revàlida, ja que això era su-
ficient per començar la carrera, i per 
fer oposicions vaig haver de passar 
dues revàlides: una a Casa Madre i 
l’altra a la Normal, per convalidar 
el títol.
Jo per les manualitats i el dibuix era 
una manasses, el canvi per al piano 
tenia una gran facilitat i als catorze 
anys ja n’havia acabat la carrera.
 Quan vaig tenir el títol de mes-
tre no volia fer oposicions, perquè 
sabia que això suposava una desti-
nació enfora dels meus pares i sem-
pre havia sentit la mancança de la 
seva proximitat. Afortunadament, 
el meu pare tenia les idees ben cla

res i m’obligà a fer-les, amb la bona 
sort d’aprovar a la primera convo-
catòria que, casualment, fou uns 
mesos després d’acabar d’estudiar.
 La primera feina fou a la Gra-
duada de les Avingudes, incorpo-
rant-mi el novembre del 1964.

quins són els teus records com a 
mestre?
És una barreja d’experiències. Els 
primers anys, cada curs canviava 
de destinació. Amb 21 anys em tocà 
Sant Francesc Xavier de Formente-
ra; m’acompanyà el meu germà, 
encara no hi havia “La joven Do-
lores”, així que férem la travessia 
amb un llaüt. 
 A l’escola no hi havia llum, ni 
aigua corrent, ni bany, i la casa no 
era molt més sumptuària; a la nit la 
il·luminació era un esplèndid quin-
quer de petroli. Tanta sort que ens 
ajuntàrem tres mestres de la contra-
da i així ens fèiem companyia.
 Una Odisea era demanar una 
conferència telefònica amb Maria 
de la Salut. Això suposava dues o 
tres hores d’espera, les connexions 
eren: Formentera, Eivisa, Palma, 
Inca, Sineu i, a la fi, si tenies sort, et 
connectaven amb Maria. Ara pareix 
impossible però en aquell temps tot 
anava així.
Després vaig estar dos cursos a Ma-
ria, llavors un curs a Alayor, de Me-
norca. L’any següent a Sant Llorenç 
d’Eivissa; aquí, veient l’estat de-
plorable de la vivenda, decidírem, 
amb dues amigues mallorquines, 
llogar un apartament, i jo ja vaig 
dur el cotxe per tenir mobilitat.

Al devora de l’església i de l’escola 
hi havia un cafè i tenda, elemental 
com tot per aquelles saors, on anava 
a prendre café cada dia després de 
dinar –café de calcetí fet amb una 
mànega on l’escaldaven amb aigua 
bullent– i férem molt bona amistat, 
tanta que em feren anar a dinar 
amb ells i em sentia com en família. 
He de dir que per tot vaig trobar 
molt bona gent, senzilla, amable 
i acollidora. També que mentres 
estava destinada a Eivissa va ser 
quan vaig conèixer a n’Andreu, el 
meu marit.

 Com pots suposar, feia tots el 
cursos plegats, de sis fins a catorze 
anys. És a dir: jo havia d’ensenyar a 
llegir i escriure i, al mateix temps, a 
fer arrels quadrades. Hi vaig estar 
dos anys. Després vaig poder de-
manar destí a Mallorca.
 A Mallorca em tocà una rural 
que es deia Son Seart, per Manacor, 
molt bona gent, en guard un gran 
record. Després, a punt de casar-
nos sortí plaça a la Graduada de 
Lloseta. Hi vaig fer quatre cursos. I, 
finalment, vaig venir a Binissalem, 
on he exercit 25 anys fent de primer 
fins a cinquè.

Parla’ns un poc de les teves 
aficions, i del camí de Santiago.
Les meves aficions són la lectura, 
la música, preferint la clàssica a la 
lleugera; m’agrada relaxar-me to-
cant el piano –que l’havia tengut 
un poc oblidat els quaranta anys de 
vida laboral– i m’agrada el cinema.
 El cuquet del Camí  de Santia-
go m’el ha encomanat n’Andreu. 
He fet troços: dues vegades al camí 
francès i una al nord amb n’Andreu. 
Ara per octubre penso tornar-hi, 
amb Paca Reus i una amiga comu-
na: n’Isabel Mir.
 Bon viatge! I gràcies per compartir 
amb nosaltres aquestes vivències.

La	primera	feina	fou	
a	la	Graduada	de	les	
Avingudes,	el	1964

A l’edat de 18 anys
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Exposicions de 
la Vermada

A més de 
la tradició, 
amb el XXXI 
cErTAmEn 
D’ArTS 
PLÀSTIqUES 

I VISUALS VILA DE 
BInISSALEm 2009, l’oferta és 
coronada per DOLORES SAMPOL 
i el projecte col·lectiu BOTART.

El certamen artístic, habitualment 
de pintura, amplia l’extensió al 
gènere d’arts plàstiques i visuals, 
amb incorporació de l’escultura, la 
fotografia i les instal·lacions. De les 
peces en concurs, en seleccionaven 

19, que integren l’exposició. 
El primer premi ha distingit 
un quadre sense títol del serbi 
VELCHA VELCHEV. L’atorgament 
del segon ha reconegut l’obra 
de JOAN VALLESPIR AGUILÓ 
“Camió amb fils”. El jurat es 
constituïa amb M. José Corominas, 
Pep Lluís Garcia, Luis Maraver, 
Josep M. Sarriegui, Maria Isabel 
Uribe i Catalina Vallès.

DoLorES SAmPoL, de Mallorca 
ciutat, emplena la Sala Directori 
i les Florentines. Selecciona 
els últims 9 anys de creació 
primmirada (2000-2009). A posta, 
el conjunt es diu “Ara va de 9”, 
i el subtítol és “Triplicitat de lo 
triple”, una forma complexa de 

tornar a dir “9”. Munta, idò, 3 
projectes, amb  denominacions 
respectives: “Abís aeri”, “Madeja 
de conceptos” i “Viridis”. A la 
cortesia de la primera mirada, les 
obres contesten amb una expressió 
senzilla, igual de cortesa. Pintura i 
collage fan sortir objectes i figures 
molt habituals: mobles, retrats, 
penjadors, capells, corbates, 
banyadors, fils i pinzells, llapis, 
la maquineta de fer punta, regles, 
hams i grampons, una capsa de 
sabates, un penjador, l’armari 
de roba amb granotes d’obrers; 
paraigües, la lluna fora del quadre, 
cossos o elements de cossos 
humans, un peix lúcid; colors 
destriables: negre, verd, gris, 
taronja, vermell… La complicació, 

J. Escanelles

“Sense títol”. Obra de Velcha Velchev. Primer premi “Vila de Binissalem” del XXXI 
Certamen Internacional d’Arts Plàstiques i Visuals. Exposició Botart.
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En haver acabat la verema 
ja ens ve la tardor

La vinya despampolada

ja li entren les saons

van quedant quatre singlons

amb la pelleta penjada;

la mèl·lera fa passada

quatre esbart de gorrions,

el vent que du pels racons

la fulla desmantelada,

el vi que ja fa esclatons

dins la bóta amarada,

molts d’anys que ja l’han emprada

passant generacions,

parres dels vostres contorns

sempre vos fan bona anyada;

Binissalem molt m’agrada

perquè duis pretensions:

cada any feis pujar escons

 a la vostra veremada.

Antoni Bisanyes Cànaves 

(Pollença)

Glosa guanyadora del tercer 

premi en el concurs de gloses 

Festes des Vermar 2009

mínima, ai! No obstant això, 
si esdevé la segona mirada o 
successives, hom descobreix que 
hi ha truc, i el simple resulta fet de 
composició sistemàtica, prevista 
al detall i que desvela un cosmos 
de pura màgia simbòlica, que guia 
a interpretar els móns d’endins i 
de fora l’ànima, la vida i el buit, 
l’estupidesa denunciable de 
l’home. Quan la ullada continua 
insistent, li podrà venir tremolor 
d’angúnia i de tendresa. Si us 
fa gust la proposta, assistiu-hi, 
visitau-la i digueu-me.

BoTArT és el conjunt de 22 
aportacions d’art plàstica adherida 
a sengles bótes de vi, realitzades 
per 22 artistes, a invitació de 
les Bodegues Ribas de Consell. 

L’exposició tingué el punt d’inici 
a Brussel·les (octubre 2008), posà 
a Madrid i ha fet ruta per indrets 
de Mallorca. Les peces foren 
reproduïdes en catàleg i, al meu 
judici, hi ha inclusa la 23ena obra 
d’art, vull dir la presentació de 
Lourdes Duran “El origen del 
sueño”, de lectura agradable i de 
bon profit per a saber mirar el què 
i el com.
 Les personalitats artístiques 
són Rafael Amengual, Jim Bird, 
Pep Canyelles, Pilar Cerdà, 
Pep Coll, Toni Colom, Manuel 
Coronado, Guillem Crespí i 
Alemany, Ñaco Fabré, Rafa 
Forteza, Pep Guerrero, Bàrbara 
Juan, Joan Lacomba, Mercedes 
Laguens, Joan March, Glòria Mas, 
Pascual de Cabo, Joan Sastre, Tòfol 
Sastre, Pep Suari, Jaume Terrassa i 
Joan Vich.
La triple exposició és visitable fins 
al 31 d’octubre.

Xafarders
La tertúlia, tan exitosa la darreria 
del passat mil·lenni, es reprenia 
el 10 de setembre proppassat, 
a iniciativa de l’Obra Cultural 
Balear i amb el suport de 
l’Ajuntament. El públic de 21 
persones demostrava l’actitud 
participativa, amb comentaris 
i preguntes, sobre el tema de la 
crisi econòmica, en el debat que 
dirigien Pere Albertí i Antoni 
Tarabini, economista i sociòleg, 
respectivament.

c U L T U R A

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

Consulta d’acupuntura i Quiromassatge
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SupermercAt JuANA-cAti
(antic can Curt)

C/Rectoria, 20 · 07350 Binissalem · 971 51 10 66
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
La Cultura suma esforços a partir del Medi Ambient

Tot i que el curs es va encetar amb 
un magnífic concert de la banda 
Marcel Cranc el passat divendres, 
dia 2 d’octubre, des de la Casa 
Museu s’informa a tots aquells 
que no hi pogueren assistir que 
podran veure l’esmentada actuació 
a través de Televisió de Mallorca, 
que el va enregistrar en la seva 
totalitat.

Novetats. Sumant esforços
Com a novetats per a aquesta 
propera temporada, cal destacar el 
fet que s’hagin ajuntat forces entre 
totes les entitats del poble que, 
en certa manera, es dediquen a la 
Cultura, triant com a tema conjunt 
el medi ambient. 
Amb aquest motiu, i amb la 
col·laboració de la Conselleria 
de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca, s’oferiran, a tots els 
interessats en la cultura vinícola, 
les visites guiades que es duran a 
terme al celler de Can Sabater.  
 La primera d’aquestes visites 
a la Casa Museu tendrà lloc el 
dissabte 17 d’octubre, a partir de 
les 11h, amb prèvia inscripció. 
Sònia Martínez serà la persona que 
guiarà la visita.  

itineraris Mort de dama
Davant l’èxit de la convocatòria 
que ha tengut l’itinerari entorn als 
indrets palmesans de la novel·la 
Mort de dama, el dijous, dia 22 
d’octubre, a les 18.30h, es tornarà 
a repetir. 
Com ja és habitual, el mestre de 
cerimònies del recorregut “Llorenç 
Villalonga i Ciutat: els indrets de 
Mort de Dama”, serà en Gaspar 
Valero. Cal inscriure’s prèviament 
sient el punt de trobada davant el 
Teatre Principal de Palma.

Espectacle literari
Una altra constant en la 
programació de la Casa Museu és 
acabar el mes amb un espectacle 
vinculat amb la literatura. 
En aquesta ocasió, Antoni Artigues 
ha criat un espectacle a partir de 
textos de l’escriptor Miquel Bauçà 
titulat Caminar i riure molt.  
L’espectacle es representarà el 
dijous, 29 d’octubre, a les 20h. 
Els intèrprets són Aina Vallès, 
Mònica Bellver, Miquel Amengual 
i Llorenç Vila. 

Tres visites al celler
Dins el mes de novembre Can 
Sabater organitzarà fins a tres 
itineraris, amb la finalitat que 
hi hagi, al manco i segons les 
interessos, un recorregut al gust de 
cadascú. El primer tendrà lloc el 
dissabte, dia 7 de novembre, a les 
11h, amb l’ullada mediambiental 
al celler. 

Visita a el terreno
El dissabte dia 21 de novembre, 
la cia serà, a les 10.30h, a la Plaça 
Gomila de Palma, amb la finalitat 
de recórrer El Terreno, escenari de 
Mort de dama i barri molt relacionat 
amb Llorenç Villalonga i tants 
d’altres autors com poden ser 
Gertrude Stein, George Bernanos, 
Camilo José Cela, Anthony 
Kerrigan, etc. Com s’ha dit abans, 
Gaspar Valero conduirà l’itinerari 
“Geografies literàries: El Terreno de 
Palma”.

S’oferiran,	a	tots	els	
interessats	en	la	cultura	

vinícola,	les	visites	guiades	
que	es	duran	a	terme	al	

celler	de	can	Sabater

Els cups de can Sabater seran objecte de visita.

c U L T U R A



Novetats a la Biblioteca municipal
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Novel·la 
Indignació. Autor: Philip Roth.
El castillo de cristal. 
Autora:Jannette Walls
Les filles del fred. 
Autora: Camilla Läckberg.
olor de colònia. 
Autora:Sílvia Alcàntara.
Aurora Boreal. Autora: Asa Larsson
El mejor humor inglés. Autors varis  

infantil 
Marina Cavall de mar. 
Autora: Olga Xirinacs
El gat Guim i els monstres. 
Autora: Rocío Martínez
solo como un perro. 
Autora: Yanitzia Canetti
El colorín colorado. 
Autor: Ramón García Domínguez
una de brujos. 
Autora: Dolores Arenas.
La poesía no es un cuento. 
Autora: Gloria Fuertes
Tinka. Autor: Ed Franck
La vaca taca i la nata muntada. 
Autor:Agostino Traini
El Tinet va a veure l’avi. 
Autor:Francesco Altan
El oso y el gato salvaje. 
Autor: Kamako Sakaï. 

Juvenil 
La cosecha de samhein. 
Autor: José Antonio Cotrina 

DVD’s
Che Guevara
Guerra de novias
Australia
oveja shaun: En foram con shaun 
(infantil)
El curioso caso de Benjamin Button

CD’s
Efecto Mariposa. 40:04
El sueño de Morfeo. Cosas que nos 
hacen sentir bien
Serrat Pop. Per al meu amic...
Mísia. Ruas
Paulina. Gran city pop
Nora & Mira Awad. There must be 
another way
Bebe.Y
Eros Ramazzotti. Alas y raíces
Elvis Costello. secret, profane & 
sugarcane 

ACTiViTATS DE lA biblioTECA 
De la mà dels contes. Espai 
familiar. Espai de trobada dirigit 
a famílies que tenen algun infant 
d’entre 2 i 6 anys. Un dissabte cada 
mes i durant sis sessions.
 Es treballaran, a través dels 
contes, possibles inquietuds 
que sorgeixen en l’educació dels 
infants (l’egoisme, les pors, els 
hàbits, el límits, l’arribada d’un 
germà, …)
 Intervendran diferents 
professionals: una psicòloga, una 
pedagoga, la tècnica educativa, les 
bibliotecàries i dues voluntàries.
Informació  i inscripcions a la 
Biblioteca. Preu matrícula: 35€ 

Divendres, 16 d’octubre, a les 
21.00h, al Parc de Sa Rectoria. 
conte-Stels. contacontes baix les 
estrelles. Adreçat a públic familiar. 
Recomanat per a infants majors 
de 3 anys. Vos convidam a que 
vengueu acompanyats del vostre 
peluix preferit i la vostra manteta 
d’anar a dormir. Portau també una 
estrella feta vostra.  

Dilluns, 26 d’octubre, a les 18.00h. 
contacontes. Dia de la Biblioteca. 

Dijous, 29 d’octubre, a les 20.00h.
Tertúlia Literària.Tast de llibres. 
En aquesta ocasió parlarem del 
llibre La soletat dels nombres primers, 
de Paolo Giordano. Condueix la 
tertúlia Eulàlia Arlés. 

Dilluns, 2 de novembre, a les 
18.00h, a la Biblioteca Municipal. 
Bebecontes. Adreçat a infants 
d’entre 0 i 3 anys. Es recomana la 
inscripció prèvia.
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Vi-blioteca
El dilluns dia 21 de setembre, la Biblioteca organitzà, amb bona acollida de 
públic, l’espectacle Vi-Blioteca. Una lectura de relats relacionats amb el món 
del vi a càrrec de la lectora, Eulàlia Arlés. Va ser al celler Vins Nadal.



ViSCA ColDPlAY

No hi hagué més remei que, a inici 
de setembre, tornar a agafar ets 
atapins cap a la capital blaugrana 
–en el meu cas empès pels passats 
reis màgics d’Orient– per tal de fer 
una segona visita als Chris Martin 
i Cia. que, en tan sols quatre obres 
de qualitat més que sobrada, 
han esdevingut un fenomen de 
masses capaç d’omplir de gom 
a gom, amb seixanta mil i pico 
de multitud efervescent, l’estadi 
olímpic de Montjuïc. Malgrat els 
problemes de so, per uns no tan 
greus i per altres, amb l’orella 
més fina o donada la ubicació, 
molt més greus, fou per a mi un 
altre dels concerts “màgics” de la 
banda, fent així honor a l’obsequi 
rebut en el gener llunyà. Aquest 
VIVA LA VIDA sempre restarà 
associat indissolublement a l’any 
del triplet, ja que, i per mor del 
mateix Guardiola, s’ha convertit en 
l’himne d’un any, el 2009, on es va 
fer història amb la histèria de tanta 
sobredosi triomfal. Ara en sèrio, 
aquests COLDPLAY, amb una 
decoració encertada i mesurada 
que no oculta gens la plenitud de 
la música que fan –bones cançons 
a partir de bons sentiments, amb 
reminiscències de simfonia a l’estil, 
diria jo, dels Pink Floyd de The 
Wall, gairebé darrer missatge dels 
gegants de la psicodèlia– toquen 
molt més el cor que el cervell. I en 
aquests moments d’exaltació de 
vida que acabam de viure al poble, 
que visqui la vida hauria de ser 
sempre norma i mai una excepció.

tgomil@...ooo...oh...oh    

M ú S i c A

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.

&

2�è llibre Amagat

Text.

“una necessitat de venjança i una ràbia 
profunda s’alçaren en la seva ànima [...] 
“Aniré a trobar-lo abans de deixar-lo per 
sempre i li ho diré tot. Mai no he odiat 
tant a ningú com aquest home”, pensà. 
“sí, cal anar a l’estació i, si no hi és, 
sorprendre’l” [...] consultà els horaris 
dels trens. El del vespre sortia a les vuit i 
dos minuts. “sí, arribaré a temps”.

[...]

Amb pas ràpid i lleuger davallà els 
graons que anaven del dipòsit d’aigua 
als rails, i es deturà vora el tren. 
Examinà fredament la gran roda de 
la locomotora, les cadenes i els eixos, 
i, d’un cop d’ull, provà de mesurar 
la distància que separava les rodes de 
davant del primer vagó, de les rodes de 
darrera.

“Aquí! –es digué, mirant l’ombra 
projectada pel vagó sobre la sorra 
barrejada amb carbó escampada per les 
travesses–; aquí, al mig, el castigaré i 
m’alliberaré de tothom i de mi mateixa” 
 

Concurs el llibre amagat
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DonanTS DE SanG
sessions de donació 2009

Dates:  01, 02 i 03 de desembre

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

Binipèdia
el segle XiX (1)

c U L T U R A

A mesura que ens acostam 
als nostres dies, la informació 
disponible se va acumulant de 
tal manera que ens és difícil 
seleccionar les notícies. Ens 
inclinam per un criteri ample que 
abasti nous aspectes de la vida del 
poble: crònica social, econòmica, 
evolució urbanística, personatges...

1�00  
Just encetat el segle, arriba a 
Binissalem un alaroner amb 
iniciativa: Rafel Roig que 
s’estableix a la casa nº 8 del carrer 
de la Creu com a fabricant de 
sabó. Està per fer encara la història 
d’aquestes petites indústries 
d’abast local, com la sucreria, la 
mistrera, la xocolateria, la gelera, 
etc.

1�0� 
Lo honor Antoni Gelabert de la 
Portella se casa a Madrid amb Dª 
Mercedes Bañuelos i González 
d’Estefani. Aquest matrimoni 
marca l’apogeu econòmic i social 
de la família. Una mostra ben 
visible són les pintures de les Sales 
Pompeianes, datades en aquesta 
època. El prohom serà el primer 
batle del trienni liberal (1820). 
Morirà el 28 de gener de 1837.

1�0� 
El polític i escriptor, Gaspar 
Melchor de Jovellanos, una 
vegada alliberat del seu captiveri a 
Valldemossa i al Castell de Bellver, 
visita Binissalem restant bocabadat 
de la bellesa del temple.

2� d’agost de 1�0� 
La Constitució de 1812 
promulgada el dia de Sant Josep 
–la Pepa– arriba oficialment 
al nostre poble que, reunit a 
l’Església, jura solemnement 
complir.  La plaça de la Quartera 

serà designada amb el nom de 
Constitució... les temporades que 
bufin temps liberals.

1�11 
Després de les reformes el 1802, 
a la plaça de la Quartera, aquest 
any també se reformen alguns 
casals com Can Antic i Cas Metge 
Pasqual, segons està gravat a la 
cantonada del carrer de la Glòria.

1�20 
Al Lledoner del Rotlo, sota el 
qual se reuniren durant segles els 
nostres Jurats per decidir el que 
convenia al poble, li arriba l’hora 
de morir. Però els emblemes mai 
moren del tot: del seu record i de 
les decisions que inspirà encara en 
viu el poble.

1�22 
Un personatge insigne d’aquest 
període, el mancorí Joan Josep 
Amengual és nomenat batle 
constitucional per tot aquest any. 
Va desenvolupar una gran labor 

dins la política i també, enc que 
sembli mentida, en la cultura.

1��� 
El monumental grup escultòric 
que representa la Mare de Déu 
d’Agost escortada per quatre 
àngels, obra de l’Adrià, s’instal·la 
a Binissalem. Procedeix del 
desmantellament de l’església dels 
Dominics de Palma, enderrocada 
pels liberals el 1823.

1��2 
Després dels intents frustrats 
de 1813 i 1820, Lloseta a la 
fi aconsegueix la definitiva 
segregació de Binissalem, 
constituint-se en municipi 
independent.

1��� 
L’escriptor Joan Cortada publica 
Viaje a la Isla de Mallorca en el 
estío de 1845 en el qual critica els 
binissalemers per l’estupidesa 
d’amenaçar persones i embrutar 
plaques de carrer per motius 
polítics. ¡Si vengués ara!

1��0 
Obertura del carrer Garriga. La 
retolació actual –de sa Garriga– 
desvirtua el sentit original que se 
referia a la família de Can Garriga, 
no a un tipus de vegetació.

� de desembre de 1��0 
Data de la fundació del Convent 
de la Caritat per iniciativa del 
rector Jaume Moyà i Sor Catalina 
Jaume. Les quatre monges que 
des de tres anys abans servien 
els malalts i feien escola, són 
investides amb l’hàbit de la 
Congregació fundada a Felanitx el 
1798.
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TreBaLLs De ConsTruCCió
TonI SERVERa

en guix, pladur, plaques desmuntables i decoració 

Binissalem · mòbil: 637 002 151	
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c i N E M A

Wickie, el víking

Un matí, la petita aldea vikinga 
de Flake és assaltada pels malvats 
guerrers de sven el Terrible, que 
segresten a tots els nins excepte a 
Wickie, fill del cap Halvar, que des-
taca per les seves brillants idees 
en els moments més difícils.
 Halvar, el més caperrut dels 
guerrers vikings, decideix atrapar 
als segrestadors i salvar als nins 
de Flake. Davant la negativa de 
Halvar de que en Wickie viatgi amb 
ells en la recerca dels nins, el petit 
Wickie s’amaga dins el vaixell. Una 
vegada és descobert, serà ell qui 
tengui la genial idea que salvará, 
en el darrer moment, als vikings 
de sven El Terrible.
 Wickie i els valents vikings 
s’enfrontaran a mil aventures.

Ghost

Patrick Swayze, l’actor que va en-
senyar al públic a ballar amb la 
pel·lícula Dirty Dancing i a plorar 
amb Ghost, va perdre, el dilluns 14 
de setembre, la seva batalla contra 
el càncer de pàncrees als 57 anys. 
 Nascut a Houston (Texas), el 18 
d’agost de 1952, l’actor trobà el seu 
lloc a Hollywood amb papers de ga-
lant, a vegades rude i d’altres més 
romàntic, però sobretot amb ritme, 
destacant com a gran ballarí.
 La seva pública batalla contra 
el cáncer que li fou diagnosticat a 
principis de 2008, es convertí en el 
seu darrer llegat. “Vull durar fins que 
es descobreixi una cura”, declarà en 
una de les seves darreres entrevis-
tes, mentres la premsa sensaciona-
lista anunciava en grans titulars: “A 
Patrick swayze li queden cinc setmanes 
de vida”.

****

Malditos bastardos

La vida com a forma de venjança. 
Així planteja Tarantino la seva 
anterior pel·lícula Kill Bill. Es po-
den veure com a relats sobre una 
venjança obssesiva, violenta i que 
no coneix la pietat. I això és pre-
cisament el que fa amb Malditos 
Bastardos, una pel·lícula que és 
una venjança en si mateixa però 
també gràcies als bastards del tí-
tol. Tarantino dur a terme el seu 
acte més violent fins a la data, una 
cinta que és un vertader tir al pols 
de la Història, del tot deformada.
 De cara a aqueix acte final de 
justícia històrica, la pel·lícula es va 
desenvolupant en quatre capítols 
que pareixen no guardar relació, i 
que compten amb traços estilístics 
molt diferenciats.
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Llorenç rosselló Bestard
ElEcTricisTA AuToriTzAT nº 853

· Línies elèctriques aèries
· Línies elèctriques subterrànies
· Manteniment
· Canvis de tensió
· instal·lacions domèstiques 
· instal·lacions industrials
· energia solar i eòlica
· Telecomunicacions
· Domòtica
· antenes de TV
· T.D.T. (televisió digital terrestre)
· Termos elèctrics
· porters i vídeo porters
· Calefacció de baix consum
· il·luminació motors espa

C/ Selva, 25 · 07350 Binissalem · Tel. 971 51 13 24
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Han passat ses 
nostres estimades 
Festes des Vermar, 
portam quasi dos 
mesos de curs i ja 
hem fet qualque 
exàmen. Està clar 
que hi ha coses 
que no canvien, 

com tampoc canvia el nostre 
interès per conèixer els i les joves 
del nostre poble.
Aquest mes entrevistam a en 
Llorenç Ruberts Abrines, un al·lot 
de 12 anys d’edat que estudia 1r 
d’ESO a l’Institut de Binissalem. 

que tal el començament de curs, 
has fet noves amistats?
Sí, he fet nous companys i són 
molts simpàtics.

Parlant d’estudis, i a pesar que 
duim poc temps de curs, t’agrada 
el canvi d’escola?
Sí, perquè com he dit abans, el 
canvi d’escola m’ha suposat poder 
fer nous amics.

quines són les teves aficions?
Entre les meves aficions hi ha 
sobretot els esports. M’agrada 
la natació, el tennis i el ciclisme. 
També m’agrada fer excursions.

A quin lloc del món t’agradaria 
viatjar per vacances?
M’agradaria visitar Islàndia, me fa 
molta il·lusió conèixer aquest país.

Tens qualque somni?
Sí, en tenc uns quants de somnis.
Quan sigui gran m’agradaria tenir 
una bona feina amb un bon sou, 
una dona guapa i ser feliç.

que tal la teva vida familiar?
Bé. Tenc una germana i un germà, i 
ens duim molt bé. Moltes vegades 
feim coses tots junts.

conta’ns qualque anècdota de la 
teva vida.
... Record que un dia, quan era 
petit, érem a la platja i vaig trobar 
un ratolinet, el vaig collir i li vaig 
mostrar a ma mare –que, per cert, 
no li agraden gens– i va començar 
a cridar…

Entrevista a
Llorenç Ruberts

i N F à N c i A

Xesca Rosselló
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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

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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Una	errada	tecnològica	de	filmació	ens	impedí	poder	publicar,	correctament,	aquest	conte	infantil	en	el	passat	número	d’agost.	demanam	disculpes.
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Nous dinamitzadors

El Casal de joves reemprèn 
l’activitat amb dos nous 
dinamitzadors al capdavant.
Des de fa uns dos mesos, qui 
està al front de la gestió són 
na Mamen Capellà, de 30 
anys d’edat, natural de Palma, 
animadora sòciocultural i 
estudiant de Pedagogia; i el jove 
de Binissalem, Miquel Martorell, 
de 19 anys, qui ha exercit com 
a monitor de temps lliure a 
l’Agrupament Escolta.

Per a la tarda d’esports

· Les inscripcions es faran de 
diumenge a dimecres.

· Hi poden participar joves a 
partir dels 12 anys d’edat.

· L’esport al que es jugarà es de-
cidirà en funció del nombre de 
participants inscrits.

· Cada setmana serà un esport 
diferent.

· Es podran utilitzar els vestua-
ris i les dutxes del pavelló.

· Si el dimecres, a darrera hora, 
no hi ha un mínim de 10 parti-
cipants es cancelerà l’activitat i 
s’informarà a les persones ins-
crites. (Veure gràfic)

HorAri DEl CASAl

De dimarts a dijous de 17 a 21h
Divendres i dissabtes de 17 a 21h
Diumenges de 17 a 21h

C/ Sant Vicenç de Paül, 5
Tel. 663 980 688

casaldejoves@ajbinissalem.net

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

Festa fa festa!
Doblers fan doblers i puces fan puces, diu aquella dita. 
I festa fa festa! Els dos joves assistents a la trobada de 
Trepitjadors començaren ballant al ritme de la música i 
acabaren no se sap si remant o planejant. Què diríeu?

Jo
V
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Res s’acaba si qual-
que cosa t’ho recor-
da, resava un espai 
publicitari.
Crec que a nosal-
tres ens toca fu-
llejar bé aquesta 
revista per recor-
dar Sa Vermada 

d’enguany. 
Des d’aquí, jo intentaré fer la meva 
aportació amb un gran grup ano-
menat snow Patrol. Un grup que 
tots recordareu per la cançó Cha-
sing Cars, que formà part de la ban-
da sonora de sèries com Anatomia 
de Grey, que triomfaren a les emis-
sores del país.
 Els components del grup són 
de Dundee (Escòcia) encara que es 
traslladaren, l’any 2000, a Glasgow 
per seguir amb la seva carrera.  
Inicialment el formaren el vocalis-
ta i guitarrista Gary Lightbody, i el 
baixista i teclista Paul Wilson, i es 
feien anomenar Polar Bears. 

Canviaren el nom pel de snow Pa-
trol perquè una formació dels Es-
tats Units ja es deia igual. Poc des-
prés s’uní al grup el bateria Jonny 
Quinn.
 El 1998 editaren el seu primer 
treball i després s’afegí al conjunt 
el baixista Nathan Connolly i Mark 
McClelland, qui el 2005 deixà la 
formació sient substituït per Paul 
Wilson, que s’integrà al conjunt 
juntament amb Tom Simpson.
 Des d’aleshores, el seu èxit ha 
estat imparable en molts de paï-
sos. Encara que és una llàstima que 
aquí només haguem pogut escoltar 
un tema a les principals ràdio fór-
mules de la FM.

Discografia
El seu primer disc es posà a la ven-
da el 1998. Titulat songs for Polar 
Bears, era un disc molt guitarrer, 
alternatiu i molt semblant als inicis 
de formacions de pop rock alterna-
tiu espanyoles com sexy sadie. 
És un disc que compta amb 19 te-
mes, destacant Last shot ringing in 
my ears i NYC.
 Encara amb els tres components 
inicials i ja instal·lats a Glasgow, 
posaren a la venda, el 2001, When 
It’s All over We still Have to Clear 
up, el seu segon àlbum i el darrer 
que editaren amb la discogràfica 
Jeepster. 
 Aquest disc si que és una gran 
proposta dins el mercat alternatiu, 
amb nous efectes de guitarra elèc-
trica i de veu, tot i que encara no 
havien aconseguit el seu so més 
actual. Amb 14 temes, Never Gonna 
Fall In Love Again i Black & blue són 
els que millor descriuen el que s’hi 
pot escoltar.
 Encara que sembli estrany, el 
nou instrument incorporat al tercer 
disc del grup i que dóna sentit a la 
seva música tal com la coneixem, és 
el xilòfon.

Serà el 2003 quan es posi a la venda 
al Regne Unit, ja amb Fiction Re-
cords, i el 2004 a USA. 
 Al disc, compost de 10 + 2 
cançons, també s’hi pot escoltar la 
banda sonora del joc GT4 com és 
Wow, o el tema Run. I com no, el 
meu preferit: How to be dead. 
 Sens dubte, aquest disc suposà 
una empenta en la seva carrera, 
ja que els llançà a la fama (menys 
aquí, que encara devíem estar 
eclipsats amb en Bisbal & CIA).
 Sons més comercials i amb la 
directa cap a l’estrellat és el que tro-
bà snow Patrol amb Eyes open, disc 
aclamat per la crítica i reconegut 
per totes les grans ràdio fórmules. 

més coses
Actuaren com a teloners a la gira de 
Vértigo Tour d’u2. Feren una versió 
d’un tema de John Lennon, Isolation, 
per a una campanya d’Amnistia 
Internacional, per demanar justícia 
per al Sudan. I també composaren 
un tema per a la pel·lícula spider-
man 3, titulat signal Fire.

La seva web és: 
www.snowpatrol.com

Noel Capó

El	seu	disc,	Eyes Open,	
aclamat	per	la	crítica	i	

reconegut	per	totes	les	
ràdio	fórmules	del	món,	

suposà	una	empenta	
en	la	seva	carrera

Snow Patrol
Rock	alternatiu	vengut	d’Escòcia

G R U P S 	 M U S i c A L S
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Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim MENúS
i també MENjAR 
pER A ENDUR-SE

· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta
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Golejades d’escàndol en 
les categories inferiors

Feia	estona	que	no	es	veia	un	marcador	amb	el	resultat	de	18	gols	a	zero

Uns amb millor fortuna que els 
altres, quasi tots els equips del 
C.E. Binissalem ja han iniciat la 
seva trajectòria en aquest actual 
campionat de lliga 2009/2010.
 Uns equips que enguany 
estrenen president i que, ben aviat, 
també estrenaran equipatges. De 
fet, s’està pendent que arribin 
les noves vestimentes per poder 
celebrar la presentació oficial.

Tercera Divisió
Ciutadella 0 - Binissalem 1
Binissalem 1 - Sa Pobla 0
Independent 1 - Binissalem 1
Binissalem 2 - Collerense 0
Ferriolense 3 - Binissalem 3

Sembla que les dues primeres 
derrotes, en els dos primers partits 
disputats, serviren d’estímul al 
primer equip, ja que, com es pot 
veure en els resultats, les pròximes 
quatre jornades suposaren 
resultats positius. Ara mateix els 
blaus són vuitens a la classificació 
amb 11 punts.

Primera regional
La Unió 3 - Binissalem 1
Binissalem 0 - Porto Cristo 2
Binissalem 2 - Campanet 0
Llubí 1 - Binissalem 0
Binissalem 3 - Consell 1
S’Arracó 4 - Binissalem 1

Després de disputar les sis 
primeres jornades, l’equip filial 
ha aconseguit dues victòries 
per quatre derrotes, situant-se, 
d’aquesta manera, en el quinzè 
lloc de la taula classificatòria d’un 
grup de vint equips.

Juvenil 1ra regional
Sant Marçal 3 - Binissalem 1
Binissalem 0 - Pla de na Tesa 3
Binissalem 0 - Son Gotleu 3
Sineu 1 - Binissalem 1
Binissalem 1 - La Victòria 6

L’equip Juvenil no ha començat 
amb bon peu aquesta lliga, sient 
ara mateix penúltim després 
d’haver jugat cinc partits i només 
haver-ne empatat un.

Cadet
Binissalem 1 - Esporles 0
Cardassar 1 - Binissalem

infantil 1ra
Sant Francesc At. 9 - Binissalem 1
Binissalem 4 - Olímpic 2

Aleví 2na
Binissalem 1 - Gènova 0

benjamí Futbol � (D)
Sa Pobla At. 7 - Binissalem 0

benjamí Futbol � (A)
Constància 9 - Binissalem 2
Binissalem 18 - Cala d’Or 0
Binissalem 2 - Lloseta 1

Prebenjamí Futbol � (A)
Binissalem 0 - Juv. Sallista 10
Pollensa 10 - Binissalem 1

Prebenjamí Futbol � (F)
Binissalem 5 - Arenal 0

E S P o R T S 	 - 	 F U T B o L
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Tir amb arc
ii Campionat de Flu-Flu 

Amb motiu de les festes des 
Vermar, el Club d’Arquers de 
Binissalem va organitzar, el  
dissabte 12 de setembre, el seu 
segon campionat de ploma Flu-
Flu. 
 Aquesta modalitat del tir amb 
arc consisteix en llançar sobre un 
parapet una fletxa amb un tipus 
especial de ploma, anomenada 
Flu-Flu, que accentúa la paràbola i 
limita el vol de la fletxa. 

Els arquers, agrupats per 
categories, competeixen en 
lliguetes eliminatòries intentant 
quedar el més a prop possible 
de la Flu-Flu. Cada arquer inicia 
la lligueta llançant tres fletxes 
normals i en cada ronda s’elimina 
la fletxa del parapet més allunyada 
de la Flu-Flu, així com totes les 
fletxes que han quedat fora del 
parapet. El guanyador de la 
lligueta és l’arquer que queda amb 
al manco una fletxa. 
 En el campionat hi participaren 
una trentena d’arquers dels clubs 
de Tramuntana, Calvià, Mallorca i 
Binissalem. 

ClASSiFiCACioNS

· categoria nins: Jaume Montiel 
(Club Arquers de Binissalem)
· categoria Arc recorbat femení: 
Carmen Rodríguez (Club Arquers 
de Tramuntana)
· categoria Arc recorbat masculí: 
José Gomez (Club Arquers de 
Tramuntana)
· categoria Arc recte: Miquel 
A. Cañellas (Club Arquers de 
Binissalem
· categoria Arc mecànic: Manuel 
(Club Arquers de Calvià)

Pedro Ferriol Monserrat

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

escacs
Dos equips perden categoria

Aquesta no ha estat la millor 
temporada per al Club d’Escacs 
Binissalem, ja que dos dels seus 
equips han perdut la categoria.  
 Va ser el cas de l’equip de Lliga 
Nacional i de l’equip de Primera, 
que quedà novè classificat.
 Per la seva part, l’equip de 
Preferent quedà en sisè lloc i el de 
Segona en setena posició.
El pròxim campionat (per equips) 
començarà a principis d’any.

D’altra banda, pel que respecte a 
tornejos, igual que l’any passat, 
enguany tampoc tornà a celebrar-
se l’Open Internacional per Sa 
Vermada, degut a la dificultat que 
suposa organitzar un event 

d’aquestes característiques i, en 
part, també a la gran despesa 
econòmica que comporta.
 D’aquesta manera, l’única 
competició que s’ha disputat al 
poble, darrerament, ha estat un 
torneig tancat entre deu jugadors, 
a nou rondes, que s’inicià el 29 
de juliol i que finalitzà aquest 
passat mes de setembre, resultant 
guanyador el binissalemer, Miquel 
Bestard.

E S P o R T S

atletisme
ii Cursa Popular sa Vermada 

El dijous 24 de setembre es disputà 
la II Cursa Popular sa Vermada, 
en la qual prop d’un centenar 
d’atletes de diferents edats hi 
participaren.
 Organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports, la carrera, 
amb 3.800 metres de recorregut, 
s’inicià i acabà al carrer Antoni 
Maria Alcover, després de passar 
pels carrers cèntrics del poble.
 Dins les tres categories que 
hi havia establertes, quedaren 
primers classificats en Sebastià 
Batle, en la Local; n’Esteva Barceló 
(Montuïri) en la Sénior; i en Toni 
Contestí en la de Veterans. La 
primera dona classificada va ser na 
Marisol Martínez (Manacor).
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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.

Bàsquet
Primers partits de lliga

En aquesta temporada 2009/2010, 
sis equips ja han disputat alguns 
partits. Els resultats són els se-
güents:
 
Primera Autonòmica femenina
Binissalem - Alcúdia  55 - 62
Molinar - Binissalem 60 - 45

Primera Autonòmica masculina
Burger King - Binissale 67 - 83
Binissalem - Sóller 79 - 64
Bàsquet Pla - Binissalem  63 - 57

Júnior masculí
Campos - Binissalem 45 - 60

Júnior femení Especial
Bàsquet Pla - Binissalem 57 - 68

cadet femení
Calvià - Binissalem 35 - 54

Di7 Bàsquet
Mitjana Balear - Binissalem 56 - 86
Binissalem - Cantina Sol 48 - 78

Jugadores preseleccionades
Les jugadores de l’Infantil femení, 
Sofia Cortès i Margalida Braque 
han estat preseleccionades, havent 
fet la primera concentració a Espor-
les els dies 11, 12 i 13 d’octubre.

Presentació 
El Club Bàsquet Binissalem té pre-
vista la presentació oficial dels dife-
rents equips per al proper dilluns 7 
de desembre (festiu).
 Per altre lloc, la directiva manté 
reunions i converses amb el Bàs-
quet Mallorca per tal de poder arri-
bar a acords puntuals que puguin 
beneficiar al Club.

El Sénior femení 2009/2010, un equip jove amb molt de futur.

E S P o R T S
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PREMIS i REGaLS

amb els números dels tiquets es sortejaran els 
següents premis:

· Dos vals de 10 euros per comprar a les carnis-
series Ca na Gori i Can puig.

· Dos vals de 10 euros per comprar a la botiga 
Can Tronxo.

· Dos vals de 10 euros per comprar al Forn nou 
i a la pastisseria Dolç i salat.

· Un sopar per a dues persones al restaurant 
Ca n’arabí.

· Un sopar per a dues persones al restaurant 
Ca s’Hereu.

· Un dinar per a dues persones al restaurant 
s’olivera.

· Una estància per a dues persones en un hotel 
de Mallorca, durant un dissabte, obsequi de 
Viatges Massanella.

Diumenge 15 de novembre a ca n’arabí.

Venda de tiquets a l’ajuntament fins 
dijous 12 de novembre. preu: 4 euros.

Dinar d’Arròs 
amb Salseta

arròs amb salseta, ensaïmada, vi i sangria (places limitades)

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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Tennis
Torneig Festes des Vermar 

Enguany s’ha superat la participa-
ció respecte a l’any passat, tant en 
qualitat com en quantitat de parti-
cipants en el torneig de les Festes 
des Vermar.
 I és que un total de 126 ten-
nistes, inclosos en les categories 
Aleví, Cadet, Dobles i Absolut, hi 
prengueren part. Cal remarcar que 
aquest any les categories d’aleví i 
cadet han entrat dins el calendari 
de tornejos federats puntuables per 
al rànking de la federació Balear i 
Espanyola de tennis.

ClASSiFiCACioNS
· categoria Aleví femení
finalista: Mercè Sans
campiona: Patricia Delicado
· categoria Aleví masculí
finalista: Carlos de Abreu Soria
campió: Manuel Díez del Valle
· categoria cadet masculí 
finalista: Edy de Abreu Soria
campió: Toni Lluis Gutiérrez.
· categoria de Dobles
finalistes: Toni Pons i Andreu 
Bestard. Campions: Pedro 
Sánchez i Federico Delgado.
· categoria Absolut femení 
semifinalistes: Joana Maria Cerdá i 
Kika Pinto. Finalista: Marga Socias
Campiona: Maria Margalida Coll.
· categoria Absolut masculí 
finalista: Toni Pons
campió: Pedro Sánchez

L’entrega de trofeus es dugué a 
terme al bar Can Miquel, amb un 
dinar de fideus de vermar, rostit 
variat i amb el millor vi, el de Bi-
nissalem. 
 Aquest any els premis a les cate-
gories Aleví i Cadet foren un trofeu 
i una bossa amb material esportiu, 

mentres que a les categories Abso-
lut i Dobles es féu entrega d’un pre-
mi-paquet compost per un capell, 
mocador, trinxet, receptes de cuina 
de Binissalem, material esportiu 
i botelles de vi de Binissalem. Fe-
ren entrega dels trofeus el regidor 
d’Esports, Pep Pinto, i el gerent 

de la Federació Balear de Tennis, 
Luciano Gutiérrez.
 Des del Tennis Club Binissalem 
s’agraeix, una vegada més, el su-
port dels col·laboradors i patroci-
nadors del club: Crack Sport, Feim 
Sport, Can Xisco & Limsa,  Bar Can 
Miquel, Planisi Motors, Mesón 
Es Molinot, Bufre, Vila Roja, Ges-
toria Florit, Imprès, Ajuntament 
de Binissalem i Patronat Municipal 
d’Esports de Binissalem. 

Escola de tennis 
Les llistes d’inscripció per a alum-
nes dels 4 anys a adults ja estan 
obertes, podeu trobar tota la infor-
mació a la pàgina web: 
www.tennisbinissalem.com

Enguany,	fins	a	126	
tennistes	han	participat	
en	el	torneig	des	vermar

E S P o R T S
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VENDA d’ordenadors PENTIUM, de segona mà. 
Bon estat i bon preu. tel. 647 076 986

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

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

www.protecciondatosbaleares.com

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

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

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

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

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

posis en contacte amb nosaltres.
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Sabates
Cada any, a la festa dels Trepitjadors, hi trobam algun 
tipus de calçat que crida l’atenció.
En aquesta ocasió, l’al·lota de la imatge porta una sabata 
que podem classificar com a mallorquina, amb tacó i 
cordada a la cama. Tal vegada amb un punt excessiu 
d’elegància per a una festa com era aquella. Però segur 
que, aquest dia, en trobam moltes d’altres que no tenen 
cap tipus de vincle ni relació possible amb el vestit de 
cassot.

Sant Gall 200�
El diumenge 13 de setembre, el llogaret de Biniagual 
retornà temps enrera per reviure celebracions d’antany.
Aquesta ha estat la tercera edició de Sant Gall d’ençà 
que l’Ajuntament la recuperàs, el setembre de 2007.
Enguany el temps no acompanyà en tot el que hauria 
estat possible i durant el capvespre es deixaren veure 
uns quants paraigües. Tot i això, es pogueren celebrar les 
carreres de joies i la ballada popular. També s’exposaren 
diferents tipus de figues gràcies, sobretot, a la tasca de 
l’amo en Miquel Pascual, de cas Merrito. La festa comptà 
amb la col·laboració dels Amics dels Cavalls.

De les bótes de vi
Enguany, les dues bótes de vi que cada any són 
col·locades a la plaça, el diumenge de la ballada popular, 
comptaren amb nova ubicació. Així, una estava a 
l’entrada a la plaça, venint del carrer Concepció, i l’altra, 
seguint una línia diagonal, a l’altra part de plaça.

o c i

Sabates penjades del cablejat elèctric
I seguint parlant de calçat, la darrera setmana de 
setembre aparegueren penjades del cablejat elèctric del 
carrer Creu, fins a cinc jocs de sabates (esportives).
 En un article publicat a la revista Presència, 
distribuïda conjuntament amb el Diari de Balears, 
s’explicava que, en algun país de Sudamèrica, aquest 
fet responia a la indicació d’un punt del narcotràfic. Tot 
i que en el cas de la nostra vila, sembla que poc tengui a 
veure amb aquest tema. Potser es tracta d’algú que, com 
se sol dir en bon mallorquí, ha penjat ses bótes, volent 
dir, simplement, que s’ha retirat.
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  · pagui les seves feines i instal·lacions fins a 3 mesos (sense bancs ni papers).
  · no passi calor aquest estiu. Tenim ofertes i ajudes millors que mai.



El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	na

cati	verd

Té tres germans i una germana

Surt en una de les fotos del Sopar a la Fresca

El seu primer llinatge comença per R

Té entre 40 i 45 anys d’edat

Salut: No passis pena pel grip A, 
no hi ha vacunes per a tothom.
Amor: Has acabat una relació,  
prest en començaràs una de millor.
Petit consell: No tanquis les portes 
a noves idees, deixa-les entrar.

Salut: Tens els peus fets pols, i no 
és degut a trepitjar raïm.
Amor: Surt un poc més i a lo 
millor en trobaràs qualcun.
Petit consell: Procura observar la 
vida d’una forma més positiva.

Salut: Estàs una mica de capa 
baixa degut al canvi d’estació.
Amor: Viu la vida i no et compliquis 
en relacions; fes-te’n enfora.
Petit consell: Baldament sigui 
tardor mostra’t un poc més alegre.

Salut: No corris només a l’estiu, a 
la tardor també pots entrenar.
Amor: No t’obsessionis en trobar-
ne un, vendrà tot sol.
Petit consell: Ara és l’hora d’anar a 
viatjar, aprofita les ofertes.

Salut: Ai! aquests ossos te fan mal 
per manca de calç. Dona’ls-hi.
Amor: Fins que no passi la crisi res 
de res, i en tens per estona.
Petit consell: No deixis les tasques 
per darrera hora. S’acumulen.

Salut: Comença a eliminar 
l’alcohol que no ets una esponja.
Amor: Una parella no són dos? Idò 
què cerques per defora?
Petit consell: Canvia d’ambients, 
aquests no duen res de bo.

Salut: Tendràs un petit constipat 
però no és el que penses. Tranquil!
Amor: Només el valoraràs quan ja 
l’hagis perdut, fes-ho abans.
Petit consell: No intentis entendre 
la vida. Senzillament viu-la.

Salut: Tens les articulacions una 
mica abandonades. Moviment!
Amor: Sí senyor, aquesta vegada 
pareix que l’has trobat. Molta sort!
Petit consell: No siguis tan selectiu, 
de vegades no sol ser molt bo.

Salut: No sobrecarreguis l’esquena 
perquè se’n ressentirà molt.
Amor: No veim res de res, de 
moment, ja veurem per l’octubre.
Petit consell: Mira un poc més per 
a tu i deixa fer els altres.

Salut: Cuida més els budells que et 
provoquen flatulències.
Amor: Dóna la raó a la parella, 
baldament no la tengui.
Petit consell: Fes treballs manuals 
que et seran molt beneficiosos.

Salut: Et convendria canviar tot el 
barram, el veim molt malament.
Amor: Hi ha tensió dins la parella, 
a veure si us calmau una mica.
Petit consell: No caminis tan segur 
per la vida, potser caiguis aviat.

Salut: Menja productes ecològics, 
són més naturals.
Amor: A veure si en trobes un de 
bo; sense complicacions.
Petit consell: No et precipitis en 
prendre decisions, pensa-t’ho bé.

o c i

El seu nom comença per J
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Fletxes	??Un borratxo circula en moto i xoca contra una senyal de 

trànsit. Tot d’una hi acudeix un policia...
– Senyor, que no ha vist la fletxa?– Ni a l’indi que la m’ha tirada...

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

Dites de Groucho Marx:

Fill meu, la felicitat està feta de petites coses: 
una petita fortuna, una petita mansió, un petit iot... 

Telepatia

    

 Un nin demana a un altre:

 
 – Fernando, què deu significar telepatia?

 – Per ventura, una televisió per a sa germana de ta mare...
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Festa desVermar 2009

XLV Festa des Vermar
El pregó va ser divertit, va rompre esquemes però també portava un missatge de reflexió

Excepte el diumenge horabaixa 
–dia 27– en què una lleugera pluja 
desbaratà la ballada popular, 
havent-se de celebrar a l’espai 
cobert de sa Graduada, tots els 
altres dies comptaren amb el bon 
temps a favor.

El raïm i la festa, i el vi
Més relacionat amb el món de la 
verema que un concurs de vermar, 
probablement no hi ha cap altre 
acte dins el programa de festes.
 El dissabte dia 12 de setembre, 
va veure llum la primera edició 
d’aquesta nova competició, i 
enmig d’un escenari gairebé 
inmillorable: les vinyes de Can 
Pep Perico. Aquell celler que, 
impulsat per José Luis Ferrer, ja 
donàs suport a la festa fa més de 

quaranta anys, i que ara torna a 
participar-hi de manera directa.  
 El raïm vermat en aquell 
concurs acabà al cup, on li 
pertocava, perquè el seu destí 
definitiu no era altre que el sucós 
producte final. Com el vi que 
també s’elaborarà enguany, al 
celler Antonio Nadal Ros de Son 
Roig, amb el raïm i most de sa 
Trepitjada.
Queda clar que el raïm de les 
vinyes del poble –de les vinyes de 
la Denominació– pren part de la 
festa i segueix el procés final per al 
qual va ser sembrat: l’obtenció del 
vi. El vi que mai ha de faltar.
 El vi que ens ha fet conèixer
 i tant ha donat que escriure;
 company de plors i des riure
 ses muses fa comparèixer.

Del pregó
Com diu un dels titulars d’aquesta 
pàgina, si en aquesta passada 
Vermada hi hagué un acte que 
rompé esquemes, aquest va ser el 
pregó. 
 Els joves del grup de teatre 
Xamo Xamo aportaren una dosis 
d’ironia i d’humor a un dels actes 
que, per tradició, sempre s’havien 
caracteritzat per la seva sobrietat.
 Durant uns 23 minuts, 
s’escarniren tot tipus d’escenes de 
la festa: carrosses, vermadores, 
sopars..., amb la intenció 
d’aconseguir, precisament això, 
trencar motlos i oferir un pregó de 
festes totalment distint als que 
fins ara estàvem acostumats a 
presenciar.
 Però rera aquell pregó no 
tot era humor i rialles en clau 
hiperbòlica. També s’hi amagava 
una reflexió entorn a Sa Vermada.
Una reflexió sobre el creixement 
que ha viscut la festa, i el poble. 
Fins on arribarà? O millor dit, fins on 
ens agradaria que arribàs?
 Potser ens agrada que les coses 
vagin a més, que s’engrandeixin, 
però en el cas de Sa Vermada, tal 
vegada ens estimam més que es 
mantengui com ara la tenim, abans 
que ens pugui fugir de les mans.

Obituari
En aquest mateix espai es parlava, 
l’any passat, de la terrible 
desgràcia que suposà la sobtada 
mort d’una al·lota del poble, de 
31 anys d’edat, el mateix dia de 
presentació de les festes. 
 Enguany, pocs dies abans de 
la mateixa celebració, també es 
coneixia la mort d’un jove de 42 
anys, en Miquel Moyà. Un jove 
que l’any passat era present a la 
Festa dels Trepitjadors, com es pot 
veure en una d’aquelles fotos. Des 
d’aquí, el nostre més sentit condol.

La Vermadora Major no pogué contenir 
l’emoció durant l’acte d’Ofrena del Most 
Novell. Llàgrima de Sang.
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Tres publicacions
Aquesta Vermada també ha estat 
testimoni de la presentació de tres 
publicacions, tractant els temes del 
menjar, el vi i les gloses.

 En primer lloc, s’ha de fer 
una especial menció al recull de 
lletres de la Tonada des Vermar, 
amb manuscrits inclosos del poeta 
Llorenç Moyà. El recull és obra del 
binissalemer, Bartomeu Munar i 
Fiol, la portada del qual apareix 
publicada en aquesta mateixa 
columna.
 D’altra banda, cal destacar la 
guia de la Ruta del Vi, editada 
pel Consell Regulador de la D.O. 
Binissalem aquest 2009.   
Es tracta  d’una guia pràctica i 
dinàmica destinada a apropar 
a visitants i residents als cellers 
i a les vinyes, perquè puguin 
conèixer de primera mà els vins 
que s’elaboren. A la guia, a més 
de la informació vitivinícola, se’ls 
ofereix informació complementària 
de cada municipi (llocs d’interès, 
gastronomia, fires i festes, etc).
 I en tercer lloc, el llibre 
recopilatori de la Mostra de Cuina 
Intercultural, que cada any se 
celebra el dimecres abans de sa 
Fideuada.

XIII Concurs de Gloses
La XIII edició del Concurs de 
Gloses, convocat per l’associació 
Arròs amb Salseta i l’Ajuntament, 
tengué com a guanyador del primer 
premi al bunyolí Jordi Cloquell 
Noceres, amb l’obra Binissalem, 
raïm, set i vi. 
 El segon premi era per a la 
palmesana, Francesca Cabot Clar, 
amb l’obra Amb els cinc sentits. 
 El pollencí, Antoni Bisanyes 
Cànaves, s’adjudicaria el tercer 
premi amb l’obra En haver acabat 
la verema ja ens ve la tardor, i el 
binissalemer, Pedro Ferrer Pons, 
seria el guanyador del premi local 
amb la glosa Vella amiga. 
 Pel que fa al premi juvenil, un 
any més, el jove d’Algaida, Miquel 
Cano Perelló en seria el guanyador, 
presentant l’obra Com s’ha de cuidar 
una vinya. Finalment, el jurat, 
format en aquesta ocasió per Felip 
Munar, Bernat Fortesa i Santiago 
Coll, concedirien tres mencions 
honorífiques: a Antoni Amengual 
Amengual, a Macià Ferrer Mas 
i, en tercer lloc, al col·legi públic 
Nostra Senyora de Robines, per la 
nombrosa participació dels seus 
alumnes de 6è de Primària.
 L’acte d’entrega de premis va 
tenir lloc el dilluns 21 de setembre, 
previ al combat de glosadors.

XXXVII Concurs de Raïms
Amb un pes de 2 quilos 900 grams, 
un raïm presentat pel binissalemer 
Pere Moyà, s’adjudicava el 1r 
premi en el tradicional concurs de 
raïms celebrat el diumenge 27 de 
setembre. El 2n i 3r premi quedaren 
en un empat entre dos raïms de 2 
quilos 500 grams presentats per 
Joan Reus i Ramon Garcia.

Concurs de Fotos. CRDO
La quinzena edició del concurs 
de fotografia de Sa Vermada 
comptà amb la participació de deu 
fotògrafs, els quals presentaren un 
total de 50 fotografies.
Després que el dijous es reunís 
el jurat, a Can Gelabert, el 
divendres dia 9 d’octubre, el 
batle, Jeroni Salom, feia entrega, 
en nom de l’Ajuntament, com a 
únic patrocinador enguany, dels 
diferents premis. Uns premis, per 
cert, bastant inferiors respecte a la 
passada edició.

Cal recordar que un dels requisits 
era que els treballs havien de tenir 
relació amb qualsevol dels aspectes 
de la Festa des Vermar 2009.

 El 1r premi, dotat en 200 euros, 
va recaure en una fotografia del 
binissalemer, Jaume Ferrà (foto 
superior).
 El segon premi, dotat en 100 
euros, va ser per a una foto del 
binissalemer, Tomeu Nadal.
 I, finalment, el tercer premi, 
dotat en 75 euros, el s’adjudicà una 
fotografia obra de Juan López.

Totes les imatges presentades al 
concurs estaran exposades a Can 
Gelabert (2n pis), fins el pròxim 31 
d’octubre.
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I CONCURS DE VERMAR
Dissabte 12 de setembre

Concurs de vermar
Un total de sis parelles participa-
ren, el dissabte 12 de setembre, 
en el primer concurs de vermar, 
celebrat a les vinyes de can Pep 
Perico.
 Després de vermar, aproxima-
dament, un hora, es passava a fer 
la corresponent pesada del raïm 
recollit, quedant la classificació 
de la següent manera:
1r premi: Fernando Gonçalvez i 
Toni Amengual (269,90 quilos)
2n premi: Pedro Riutort i 
Pedro Comas (257,60 quilos)
3r premi: Silvester i Cruz
(253,20 quilos)
4t premi: Joan Villalonga i
Toni Sales (253,15 quilos)
5è premi: Llorenç Barceló i
Pedro Company (194,25 quilos)
6è premi: Maria Antònia Martí i
Antònia Ferragut (160,35 quilos)
 Els diferents premis, patro-
cinats pel celler José Luis Ferrer, 
consistiren en lots de vi i llibres 
de cuina.

1r classificat

4t classificat

2n classificat

5è classificat

3r classificat

6è classificat

El concurs, organitzat per 
l’exbatle, Toni Amengual, 

ha estat una de les novetats 
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BENVINGUDES SIGUIN SES FESTES !!
Divendres 18 de setembre

Ballada davant es Pou Bo.

Ballada a la plaça des Metge Borràs.

Ballada a la plaça de l’Església.

Ball de bot i vi dols serviren 
de benvinguda a unes festes 

esperades per tothom



Festa desVermar 2009

PREGÓ DE FESTES
Divendres 18 de setembre

S’imitaren escenes típiques de Sa Vermada.

Els Xamo Xamo pronunciaren 
un pregó distint, trencador, 

ple d’humor i d’ironia
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Aquest grup de joves aconseguí omplir l’església d’un públic molt divers.
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X BATALLA DE RAÏM
Dissabte 19 de setembre

Batalla, amb 9 tonelades 
de raïm procedent d’unes 

vinyes de Múrcia
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X BATALLA DE RAÏM
Dissabte 19 de setembre

Queden pocs camps oberts a 
prop del poble. Enguany tocà 
davant el poliesportiu cobert 

La bandera i el coet ja eren al lloc.

Ningú se salvà.
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X FESTA DELS TREPITJADORS
Dissabte 19 de setembre

Salut i alegria!!

Unes 1.800 persones dinaren a la plaça vestides amb cassot.

Un mocador, color morat, 
va ser el distintiu del desè 
aniversari d’aquesta festa
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X FESTA DELS TREPITJADORS
Dissabte 19 de setembre

Baix’n’Nicotina, el grup que més animà.

En aquests deu anys, la festa 
s’ha fet gran, molt gran, i no 

resulta fàcil d’organitzar

Molts duien el mocador dels 10 anys!
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X FESTA DELS TREPITJADORS
Dissabte 19 de setembre

Hi hagué qui no arribà a temps de vestir-se de trepitjador.

Tot i que actuaren tres grups, 
molta gent quedà amb ganes 

d’una hora més de música

Escenari trepitjat.
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X FESTA DELS TREPITJADORS
Dissabte 19 de setembre

Preparant-se per a l’endemà?

Enhorabona i agraïments 
als Joves des Trui per aquests 

deus anys de festa!

Actuacions que no figuraven en el programa d’actes.

Aquest jove estava molt ben acompanyat.
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XI CONCURS DE TREPITJAR RAÏM
Diumenge 20 de setembre

L’inici de festa va ser al carrer 
Bonaire, des d’on pujaren Tall, 

missatges i trepitjadors

1.350 quilos de raïm de Son Roig.

El Déu Dionisos arribà en galera.

Entrada del Tall a la plaça.
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XI CONCURS DE TREPITJAR RAÏM
Diumenge 20 de setembre

La novetat d’aquesta onzena 
Trepitjada va ser la modalitat 

per a infants de 4 i 5 anys

Fins a sis parelles de nins de 4 i 5 anys trepitjaren raïm.

Enguany, el Tall ballà ses Boleres Airoses.
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XI CONCURS DE TREPITJAR RAÏM
Diumenge 20 de setembre

La competició entre els joves de 12 a 15 anys es va mantenir, en tot moment, molt igualada.

La coordinació entre els membres de l’equip és important.

Un any més, les places per 
participar a sa Trepitjada 
varen ser totes ocupades 
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XI CONCURS DE TREPITJAR RAÏM
Diumenge 20 de setembre

Tres minuts de trepitjar, a bon ritme.

La plaça visqué un gran ambient de festa.
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Passats deu anys, l’onzena Trepit-
jada tengué com a novetat la intro-
ducció –ja anunciada– d’una nova 
modalitat: la d’infants de 4 i 5 anys 
d’edat. I per poder dur-la a terme 
disposàrem d’uns cubells, fets a 
mida, gràcies a la col·laboració des-
interessada del celler José Luis Fe-
rrer, que ens cedí les bótes, i de la 
Fusteria i Mobles Binissalem, on es 
fabricaren.

Pel que fa a les altres 
modalitats, entre els joves de 12 a 
15 anys tornaren a repetir com a 
guanyadors, del 1r i 2n premi, els 
dos mateixos grups que l’any ante-
rior. No obstant, no succeí el mateix 
amb el 3r.
 Quant als adults, novetats tam-
bé en el 3r premi, ja que un grup 
d’al·lotes que mai havien pujat al 
pòdium, enguany sí ho feren.

I un fet semblant es donà en el pri-
mer lloc, sient coronat, com a ven-
cedor, un grup de quatre al·lots 
que mai hi havia arribat. La segona 
plaça correspongué a l’equip cam-
pió l’any passat.

Agraïments a: Fusteria i Mobles 
Binissalem, Tall de Vermadors, Ter-
cera Edat, Amics dels Cavalls, mis-
satges i tall, Vins Dilluns, cellers 
Antonio Nadal Ros i José Luis Ferrer, 
restaurant Robines, Ajuntament, 
Consell de Mallorca i Govern de les 
Illes Balears.

1

3

2

GUANYADORS DE SA TREPITJADA

Cati, Aina, Marga i Mireia. (1,65 litres). Premi de 90 euros.

Toni, Ivan, Miquel i Xim. (2,10 litres). Premi de 120 euros.

Omar, Jaume, Josep i Llorenç. (1,62 litres). Premi de 60 euros.

Miquel, Jaume, Pep i Josep. (5,61 litres). Premi de 240 euros.

joves de 12 a 15 anys majors de 16 anys

Pedro, Joan, Toni i Tomeu. (4,65 litres). Premi de 180 euros.

Joana, Marga, Antònia i Aina. Premi sopar al restaurant Robines.
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Finestres de PVC i Persianes d’alumini

Muntatges i reparacions en alumini · PVC · tendals Fotografia decorativa · revelat de fotos

Horari exposició:

· Dilluns, dimecres i divendres, 

de 8:45 a 20h (obert el migdia)

 

· Dimarts i dijous, de 8:45 a 18h

· Dissabtes de 9 a 13h

C/ Ses Germanies, 16. Local 6 · Tel. 616 762 641 - Tel. 971 511 830

Exposició a la tenda de Binissalem
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XXVIII FIDEUADA A CA N’ARABÍ
Dijous 24 de setembre

Devers sa font

Un plat en cada mà.

Les llargues taulades tornaren a predominar.

Com cada any, l’assistència 
a sa Fideuada va tornar a 

ser multitudinària
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SOPARS A LA FRESCA
Divendres 25 de setembre

Carrer Santa Aina

Carrer Lluna

Carrer Goleta

Carrer Pere Estruch

Carrer Goleta

Entre 10.000 i 12.000 
persones soparen al carrer 

enmig d’un ambient de festa

Carrer Creu

Carrer de la Pau
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SOPARS A LA FRESCA
Divendres 25 de setembre

Carrer Francesc de Borja Moll

Plaça Església Carrer Francesc Mascaró

Carrer Can Julià

Carrer des Pou Bo

Carrer Concepció

Carrer des Fang
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SOPARS A LA FRESCA
Divendres 25 de setembre

Carrer de s’Era Carrer Sant Jordi

Carrer des Pou Bo Plaça Quartera

Carrer Sant Sebastià

Carrer Sor Francinaina Cirer Carrer Nou

Carrer Andreu Villalonga
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Els fideus, el plat més degustat, 
tot i que en alguns carrers se 

serviren altres menjars

SOPARS A LA FRESCA
Divendres 25 de setembre

Carrer Llorenç Moyà Carrer Santa Aina

Carrer BonaireCarrer Bonaire
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Carrer Andreu Villalonga
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DESFILADA DE CARROSSES
Dissabte 26 de setembre

Volem pa amb oli. 2n premi Original.

Ses castanyetes. 3r premi Juvenil. Recuperam forces. 2n premi Juvenil.

El missatge col·lectiu:
Les carrosses precisen d’un 

canvi de contingut, de gust...
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DESFILADA DE CARROSSES
Dissabte 26 de setembre

Es vi, sa vuitena meravella del món. 1r premi Tradicional (compartit).

Es tast des vi binissalemer. 1r premi Tradicional (compartit).

Més de seixanta carrosses 
prengueren part en una de 
les desfilades més criticades
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DESFILADA DE CARROSSES
Dissabte 26 de setembre

Qui ens pren el tresor?. 1r premi Juvenil.

La gran participació, l’aspecte 
més positiu, amb diferència, 
de la desfilada de carrosses

Es celler. 2n premi Tradicional.
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DESFILADA DE CARROSSES
Dissabte 26 de setembre

PREmIs En CaTEGORIa TRaDICIOnal
1r. Es vi, sa vuitena meravella (31 vots). 450 euros 
1r. Es tast des vi binissalemer (31 vots). 450 euros
2n. Es celler (14 vots). 450 euros
3r. Sa carrossa de can Pep Perico (10 vots). 200 euros

PREmIs En CaTEGORIa ORIGInal
1r. Vermada Gaudí (15 vots). 900 euros
2n. Volem pa amb oli (12 vots). 450 euros
3r. Collita de Mantonegro i de Moll (9 vots). 100 euros
3r. El món màgic dels ceps (9 vots). 100 euros

PREmIs En CaTEGORIa JuVEnIl
1r. Qui ens pren el tresor? (34 vots). 500 euros
2n. Recuperam forces (26 vots). 200 euros
3r. Ses castanyetes (17 vots). 150 euros

Tres anys canviant el recorregut
Molta gent no acaba d’entendre que en aquests darrers 
tres anys la desfilada de carrosses hagi tengut tres 
itineraris diferents. Tot i que també n’hi ha que opinen 
que dels tres, el d’enguany ha estat encara el més encertat, 
a pesar del gran retard que es patí tot just començà la 
volta, en el camí de s’Aigua, degut a l’impediment de pas 
que suposava un arbre situat en el creuer entre el carrers 
Fang i Selva.
 Per la seva part, des de l’Àrea de Festes també s’ha 
expressat satisfacció amb l’itinerari d’enguany, tot i que, 
com manifesta la regidora, Cati Vallès, hi ha molts aspectes 
per millorar com ara la tirada i retirada de deixalles que 
deixen les carrosses quan acaba la desfilada, l’elaboració 
de les mateixes carrosses o el comportament d’alguns 
grups, degut sobretot, a l’excessiu consum d’alcohol.

Vermada Gaudí. 1r premi Original.

Sempre és d’agrair la tasca 
de tots aquells grups que 
treballen bé una carrossa
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Amb la participació de nou cellers de la Denominació 
d’Origen Binissalem, l’Agrupació de Fires i Festes 
organitzà la sisena edició de la Fira des Vi. 
Com en els darrers anys, l’escenari tornà a ser el parc de 
Sa Rectoria, sient inaugurada el dissabte 26.
 Amb el bon temps de cara –sobretot fins el diumenge 
dematí– la Fira acollí una gran quantitat de simpatitzants, 
desitjosos de tastar vi. Això sí, una vegada més es pogué 
comprovar com quasi la meitat d’aquests assistents eren 
turistes, i gran part de la resta gent d’arreu de Mallorca.  
 La pregunta que cada any queda enlaire és la mateixa 
de sempre: Per què no hi va més gent del poble a la Fira des 
Vi? Perquè cal recordar que d’aquests nou cellers, tres 
són de Binissalem: Antonio Nadal Ros, José Luis Ferrer 
i Vins Nadal. De Santa Maria hi foren presents Jaume de 
Puntiró, Ramanyà i Sebastià Pastor; Vinya Taujana de Santa 
Eugènia, Tianna Negre de Marratxí i Vinyes i Vins ca sa 
Padrina de Sencelles.
 Els cinc euros del preu de l’entrada i el suport 
institucional de l’Ajuntament i la Denominació d’Origen, 
serviren per cobrir despeses d’organització.

VI FIRA DES VI
26 i 27 de setembre
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VI FIRA DES VI
26 i 27 de setembre

Cap a la migdiada, el parc era ple de visitants.

Turisme de tardor, així es 
podria definir a la nombrosa 

assistència a la Fira des Vi

Els assistents pogueren tastar tot tipus de vins.
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Tast amb vins de mallorca
El dijous dia 17, a Can Gelabert, la Confraria dels 
Enofles de la Parra organitzà un tast amb quatre 
vins de Mallorca. L’acte, dirigit per l’enòleg Julio 
Torres, comptà amb l’assistència d’unes cinquanta 
persones.
 Els vins escollits foren: Butibalu negre 2006 
(Can Majoral); Petit Som 2006 (Gelmes i Ribot), 
Pinyol Vermell 2005 (Divins) i Terreta 2006 (Es 
Verger), aquest darrer elaborat amb Pinot Noir.

Tres vins de José Luis Ferrer, 
guardonats a munDusVInI
Tres vins del celler José Luis Ferrer 
han estat pemiats en el prestigiós 
concurs internacional MUNDUSVI-
NI d’Alemanya.
 Així, el Criança 2006 i el Veritas 
Blanc 2008 –aquest fermentat en 
bóta– han obtingut la medalla d’Or, 
mentres que el Reserva 2004 ha estat 
guardonat amb la medalla de Plata.
 Cal remarcar que les tres meda-
lles d’Or de vins mallorquins, (les 
dues de José Luis Ferrer més la de Es 
Pujol de Maria) tenen com a nexe la 
participació de l’enòleg del celler de 
Binissalem, Arnau Galmés.

D’altra banda, també cal destacar 
que José L. Ferrer hagi estat el ce-
ller més premiat de les Illes en el 
concurs nacional de vins PREMIS 
MEZQUITA 2009, obtenint el Veritas 
Dolç 2008 el premi Mezquita d’Or; el 
Criança 2006 el Mezquita de Plata, i 
el Reserva 2004 el premi Mezquita de 
Bronze.
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La Fira decau. Molt poca 
participació empresarial i 

nul·la assistència de visitants

IX FIRA DES VERMAR
25, 26 i 27 de setembre

Després d’haver-se’n celebrat nou 
i vist el pèssim resultat d’aquesta 
darrera, són molts els qui dubten si 
se’n celebrarà una desena edició. 
 Potser la crisi, haver de pagar la 
quota del lloc d’exposició o la manca 
d’interès en prendre part en la Fira 
des Vermar, degut, segons apunten 

alguns d’aquests mateixos 
empresaris, en el poc èxit comercial 
que s’aconsegueix després de 
participar-hi, són motius prou 
pesants com per no ser-hi present.
 Pel que fa a la d’enguany, 
alguns dels vuit empresaris que hi 
participaren asseguren que al llarg 

de tot el dissabte no passaren per la 
fira ni 80 persones. Després d’això, 
alguna d’aquestes empreses 
decidiren abandonar ell lloc. I a 
tot això, afegir-hi que el diumenge 
capvespre, hora de passeig i de 
visites, la pluja caiguda impedís que 
l’assistència pogués anar a millor.

Es tornarà a celebrar la Fira des Vermar?

Venda al major i detall de peix, 
carns, verdures, etc.

C/Pou de’n Bauçà · Pol. Industrial de Binissalem

Tel. 971 88 67 38 · Fax 971 88 67 64

pinosmar@congeladospinosmar.com
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MÉS COSES DE LA FESTA

Exposició de Carles Marieges i Maria Tous, a Cas Jai Tit. Francina Armengol, presidenta del Consell, presidí l’Ofrena

Tres periodistes prenent nota.

La baixista del grup Nàutic, el dijous a sa Fideuada.Exposició de Toni Bifa.
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  Diumenge 15 de novembre, a ca n’Arabí

	 	 Dinar	d’Arròs	amb	Salseta

Venda de tiquets, a l’ajuntament, fins dijous dia 12 de novembre.

Menú: arròs amb salseta, ensaïmada, vi i sangria. preu: 4 euros. 

cadascú ha de dur la seva taula, cadira, plat... 

a les 14 hores se serviran els plats (places limitades).

Organitza: associació de la Tercera Edat i 
associació Arròs amb Salseta

Col·labora: Ajuntament de Binissalem
(i en cas de mal temps, a l’espai cobert)

El tall de vermadors del raïm de sa Trepitjada.

Els glosadors del combat.Els guanyadors del concurs de gloses.

La ballada popular, a l’espai cobert degut a la pluja.
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Aquest any el correfoc organitzat per Sa Fil·loxera de l’Infern va comptar amb la bèstia de foc La Farnaca, els seus diables, i els 
seus timbalers Cop de Cap, venguts expressament de Cambrils. Tots ells pertanyen a la Colla Gegantera Tota l’Endenga. Gràcies 
a l’intercanvi entre les dues colles, tant la de Cambrils com la de Binissalem han pogut veure i conèixer com es viu la festa, del 
foc i de la cultura popular tant al nostre poble com al seu.

L’ERA DEL KAOS. ‘SA FIL·LOXERA’
Divendres 25 de setembre

La Farnaca, la bèstia de foc de la colla de Cambrils.

Els timbalers Cop de Cap.
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L’ERA DEL KAOS. ‘SA FIL·LOXERA’
Divendres 25 de setembre

... Primer fou capturat però la 
nina l’alliberà i el kaos seguí 
regnant en un món perdut ...

Començava el correfoc.
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L’ERA DEL KAOS. ‘SA FIL·LOXERA’
Divendres 25 de setembre

La plaça tornà a presentar 
un ambient extraordinari de 

festa amb molt de públic

El triomf
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OFRENA DEL MOST NOVELL
Diumenge 27 de setembre

Gegants i geganters, Tall de Vermadors i autoritats el diumenge de l’Ofrena.

Vermadores i Vermadors, el divendres dia 18, poc abans de la Imposició de Bandes.

45 anys de festa! Gràcies 
Llorenç Moyà i Club Atlant 

per fer present el passat
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