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“Novembre humit, 
et farà ric”

Novembre
‘09

Can Marcelino ja funciona com a nou Ajuntament

El PSOE critica les obres de la plaça des Rasquell

Unes 200 persones són vacunades contra la Grip A
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JAUME POL 

“Jimmy”

E d i T O R i A L

Salvem el pinar

Va fer bona actuació
el batle a Biniagual,
evitant l’eliminació 

del pinar en general.

Armats es van presentar
“serradors” des medi ambient,

ignorant l’Ajuntament
que venien a serrar.

Amb el pinar hem crescut,
hi anam a berenar,

si perdem aquest pinar
més d’un se’n durà un disgust.

Salvem aquest espai
an que sigui a barramades
si no basta, a escopetades

no deixem que el matin mai.

Fora contenedors
S’ha hagut d’arribar a aquest punt.
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Binissalem està 
convocant reunions amb veïnats de les afores per fer-los saber que, 
d’aquí a poc temps, ja no hi haurà contenedors en els punts de 
recollida on fins ara n’hi havia hagut.
La comoditat (o poc civisme) de la gent, ha fet que s’hagués de 
prendre aquesta determinació.

Quan començà la recollida selectiva al poble, el PSOE decidí llevar 
els contenedors verds (de rebuig) perquè l’objectiu marcat era que la 
gent reciclàs. El PP, en aquells moments a l’oposició, criticà aquella 
decisió, la rapidesa amb què es dugué a terme. 
Tot i que es tracti d’un cas diferent, ara, ocupant el govern municipal 
i veient-se desbordat pel que està passant en els punts de recollida de 
les afores del poble, s’ha vist obligat a retirar els contenedors.

Des del moment en què ja no hi hagi punts de recollida, tots els 
ciutadans que no viuen dins el poble hauran de portar les seves 
deixalles al Punt Verd. I en el fons, gran part de culpa la tendrà gent 
que, sense viure a les afores, feia un mal ús d’aquests esmentats 
contenedors, deixant el lloc ple de porqueria.
Si fins ara hi havia un problema, també és possible que a partir d’ara 
s’agreugi. La lluita contra els abocadors incontrolats seguirà oberta.
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LA NOSTRA 
poblAció 
novembre i deSembre

Successos
26-10-09. Discussió i sempentes 
entre varis membres d’una família 
al parc de Sa Rectoria.

06-11-09. Roben una escala 
d’alumini de grans dimensions 
que estava col·locada sobre la baca 
d’una furgoneta. El robatori es pro-
duí, de nit, al carrer Sor Francinaina 
Cirer.

10-11-09. Roben un rellotge i un 
aparell de música de dins un centre 
social del poble.

11-11-09. Denuncien el furt d’un 
cotxe al carrer General Moranta. 
Segons sembla, el propietari havia 
deixat les claus posades al contacte.

14-11-09. Buiden els extintors con-
traincendis de dins un aparcament 
soterrani ubicat al carrer Antoni Tor 
randell. 
La Policia sospita d’un grup d’al·lots 
com a possibles autors dels fets. La 
gamberrada deixà l’aparcament i 
els vehicles que hi havia estacionats 
allà en un estat lamentable (foto).

16-11-09. Apareixen retxats dos co-
txes que estaven estacionats al car-
rer Germanies, tots dos propietat 
d’un mateix veïnat de la zona.

17-11-09. Dos individus de fora vila 
entren a una casa del camí dels Àl-
bers per, suposadament, demanar 
una informació a la madona. La dis-
treuen, fent-la sortir al carrer, i, en 
un moment donat, un d’ells li roba 
una bossa de mà on hi havia objec-
tes, com podien ser joies i d’altres 
pertinences, valorats en uns 5.000 
euros.

15-11-09. Foraden les rodes a un 
cotxe que estava estacionat al carrer 
Sa Mostra. Com denuncià el propie-
tari, a aquest mateix vehicle ja les 
li havien foradades en altres dues 
ocasions, els dies 1 i 7 de novembre, 
mentres estava aparcat al carrer des 
Pou Bo.

30-11-09. Roben els neteja-vidres 
davanters a un cotxe que estava 
estacionat al carrer Sor Francinaina 
Cirer.

Aquests aparcaments soterranis foren víctima d’una gamberrada.

Naixements
Ivan Vázquez Darder (03-11-09)
Valeria Francisca Cruz Valerieva 
(13-11-09)
Antoni Salom Carrillo (24-11-09)

Noces
Pablo Andrés Balanta Aponza i
Yolanda González Sánchez (12-11-09)
Jaume Pol Torrens i 
Margarida Duran Amer (21-11-09)

Defuncions
Maciana Catalina Martí Lladó 
(17-11-09)
Antoni Ferrer Torrens (17-11-09)
Bàrbara Vidal Llabrés (19-11-09)
Llorenç Bibiloni Comas (23-11-09)
Maria Vallès Alayor (26-11-09)

Dades extretes del Registre Municipal 
de l’Ajuntament (nou) de Binissalem el 
dissabte dia 5 de desembre de 2009.

L O c A L
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29-11-09. El propietari d’una finca ubicada al camí de 
Morneta denuncià que algú havia entrat a ca seva, 
tot i que, com es va poder comprovar, els lladres no 
s’emportaren res.

02-12-09. Accident a la rotonda del camí de s’Aigua. 
Segons fonts policials, el conductor d’un cotxe que 
provenia de Palma sembla que es despistà i colisionà 
contra la vorera de l’esmentada rotonda.
No es registraren ferits, només danys materials.

Queixes per brutor
Veïnats del carrer Anselm Turmeda segueixen 
queixant-se del mal estat que ofereix, en nombroses 
ocasions, l’acera del seu carrer a causa de les pixera-
des i excrements de cans.
Algun d’aquests veïnats es mostra sorprès en veure 
la deixadesa d’alguns propietaris que consenten que 
l’animal defequi ben a prop del portal de qualque do-
micili i se’n vagi sense recollir-ho.

Queixes per renou
On sí frissen de veure la plaça des Rasquell acabada 
és en algunes vivendes de la zona en qüestió. I no 
sols per disfrutar del nou espai, sinó per no haver de 
suportar més nits les molèsties que els ha ocasionat, 
unes quantes vegades, el renou de les màquines tre-
ballant a altes hores de la matinada.
Amb obres d’aquesta envergadura, quan el termini 
per finalitzar s’escurça vénen les hores a escarada.

Es protegirà el cup de Can Gelabert
L’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Binissalem 
està estudiant la possibilitat de tancar, amb dos pa-
nells de vidre de gran gruix, els dos laterals del cup 
de Can Gelabert.
 Les nombroses pintades, llançament de brutor i 
actes vandàlics de que ha estat objecte aquest indret 
del poble, han condicionat a la regidoria de Patrimo-
ni a prendre mesures per tal de protegir-lo. I és que, 
quasi amb tota probabilitat, el de Can Gelabert, a més 
de ser una part destacable del casal de Cultura i de la 
història i origens de la Festa des Vermar, sigui també 
l’únic cup de propietat municipal.

L O c A L
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El nou Ajuntament 
obrí les portes 

des	del	4	de	desembre	can	Marcelino	alberga	les	dependències	municipals

Els funcionaris i autoritats de la 
Sala, com es pot veure a les imat-
ges, ja disposen de les noves depen-
dències municipals al casal de Can 
Marcelino, funcionant així des del 
passat divendres 4 de desembre, en 
què ja hi foren atesos els primers 
ciutadans.
 Va ser la primera setmana de 
desembre en què es dugué a terme 
la mudança, amb un gran treball 
de molta gent –sobretot de la Bri-
gada– i serà cap a finals de gener 
quan comencin les obres de refor-
ma a l’Ajuntament, que tendran 
una durada de dos anys.

Pel que fa a Can Marcelino, a 
part del lloguer de 2.500 euros 
mensuals que hauran d’aportar 
les arques municipals, una de les 
primeres despeses a cobrir ha estat 
la de 4.300 euros corresponent a la 
instal·lació de 900 metres de cable-
jat informàtic, distribuïts pel casal.

D’altra banda, el Casal de Joves pas-
sarà a ubicar-se a un local del carrer 
Sor Francinaina Cirer, mentres que 
l’emissora municipal, Ràdio Robi-
nes, encara està pendent d’unes ne-
gociacions per poder instal·lar-se a 
un nou lloc.

L O c A L



	 NOVEMBRE	2009	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

L O c A L



	 NOVEMBRE	2009	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

	 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!

Protur Biomar Gran Hotel & spa 5* (Sa Coma). Preu: 263 euros

Protur Monte Safari 4* (Cala Millor). Preu: 192 euros

Hotel horizonte 2* (zona Palma). Preu: 159 euros

Hotel Sol Cala Blanca 4* (zona Palmanova). Preu: 144.80 euros

Hotel Illot Suites & spa 4* (Cala Ratjada). Preu: 84 euros

Hotel Armadans 4* (zona Palma). Preu: 88 euros

Hotel thb Felip 4* (zona Porto Cristo). Preu: 191 euros

ESquí AndorrA. Nadal: 555 € / Cap d’Any: 585 € / Reis: 499 € 

ofertes per a la nit de Cap d’Any
Paquets vacacionals caP d’any

Berlin............... Des de 1150 euros

Budapest.........  Des de 1.050 euros

Estambul.........  Des de 1.050 euros

Marroc............. Des de 995 euros

Praga............... Des de 1.020 euros

Sicília............... Des de 585 euros

Viena............... Des de 1.200 euros

Creuer pel riu duero: 706 euros
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En teoria, havia de ser el projecte 
estrella de tots els que s’han execu-
tat amb els doblers procedents del 
primer Plan E. 
Però si des d’un primer moment, 
la futura plaça des Rasquell ja des-
pertà discrepàncies entre equip 
de govern i oposició, sembla que 
com més a prop de finalitzar són 
les obres, les crítiques van en aug-
ment.
 Així, l’Agrupació Socialista de 
Binissalem ha manifestat el seu 
descontent de com s’estan duent 
a terme, assegurant que “dia rere 
dia s’estan veient noves modifica-
cions  en la construcció de la plaça, 
amb introducció d’elements que 
no figuren per a res en el projecte 
inicial. Unes modificacions que no 
han estat, ni molt manco, informa-
des als grups polítics de 

l’oposició municipal, la qual cosa 
demostra la manca de tarannà 
dialogant del govern municipal i 
l’engany i obscurantisme en què 
han estat perpetrades dites modifi-
cacions”.
 A més, des del PSOE local es 
creu que “el fet de que aquesta obra 
no hagi hagut d’aprovar-se pel Ple 
de l’Ajuntament, ha donat peu pre-
cisament a aquest tipus de compor-
tament polític a l’hora de promoure 
el disseny d’una plaça on sembla 

que tot hi té cabuda, sense to ni so, 
amb una mescla d’idees, sense cap 
tipus de concordança, que no tenen 
res a veure unes amb les altres. 
 Es planten arbres, oliveres, ta-
rongers, pins, s’hi edifica el 
molinet construït pels empresaris 
de l’anterior Fira de la Pedra, 
s’ha esculpit una immensa copinya 
patriòtica a damunt la font, s’hi fa 
una pista de bàsquet, una de pa-
tinatge, un circuit vial, un circuit 
terapèutic per a gent gran, unes 
grades..., quan en realitat es reivin-
dicava una zona verda, i ara ens 
trobam amb un espai tancat que 
vol contenir tantes de funcions que 
entren irremeiablement en conflicte 
per la seva incompatibilitat”.
 Els socialistes demanen seny 
a l’equip de govern, davant tanta 
“folclorització” del paisatge urbà.

El PSOE critica la plaça des Rasquell
Els	socialistes	demanen	seny	a	l’equip	de	govern	davant	tanta	folclorització	urbana

PSOE: Quan en realitat 
es reivindicava una zona 

verda, ara ens trobam 
amb un espai tancat ...

 

L O c A L
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Eliminació dels contenidors 
de fems de fora vila 

L’Ajuntament de Binissalem està 
organitzant una serie de reunions 
amb els ciutadans que resideixen 
fora del casc urbà, per a informar-
los de la mesura de retirada dels 
32 punts de recollida de fems que 
hi ha situats als camins de les 
afores del poble.
 Aquesta mesura s’adoptarà 
si per a la majoria de residents a 
fora vila resulta positiva; fins ara 
hi ha hagut quatre reunions, on 
s’ha exposat la dinàmica que es 
seguirà, i pareix indicar que serà 
efectiva a partir de l’1 de gener de 
2010. Per això es demana que la 
gent del poble no dugui el fems a 
aquests contenidors, sinó que, a 
partir d’ara, ho porti al Punt Verd. 
 Els punts de fora vila 
s’han convertit en abocadors 
incontrolats, a pesar de la neteja 
setmanal que fa la brigada i de 
la vigilància policial sancionant 
als qui vulneren l’ordenança de 
residus. Aquesta situació provoca 
les queixes dels veïnats d’aquests 
punts, ja que la brutor produeix 
molèsties i mala imatge. 
 L’Ajuntament de Binissalem 
llançarà una campanya 
informativa aquest Nadal amb la 
col·laboració de l’entitat Actua, 
i de forma coordinada amb la 
Mancomunitat del Raiguer, 
facilitant un tríptic 

informatiu sobre les finalitats 
que es persegueixen, entre elles, 
augmentar el volum de reciclatge 
i disminuir el rebuig, que és el 
que s’incinera i costa doblers a la 
butxaca dels ciutadans. 
 Altres notes a destacar 
són que la vigilància policial 
s’incrementarà per evitar els 
abocaments incontrolats, que 
s’ampliarà l’horari del Punt Verd 
i que varis becaris informaran a 
la ciutadania sobre el reciclatge i 
sobre com treure el fems a partir 
de l’inici de la campanya de forma 
continuada.

Matances de porc:      
analítica contra la triquina 

La Conselleria de Salut i Consum 
i l’Ajuntament de Binissalem 
posen en coneixement de qui hagi 
de realitzar matances de porc 
aquest hivern, que estan obligats 
a realitzar la prova analítica de la 
triquina. 
 La triquina és una malaltia 
parasitària que es transmet dels 
animals als productes derivats 
de la matança (carn crua o poc 
cuinada, embotits no sotmesos 
a tractament tèrmic com la 
sobrassada, la xuia…) i consta 
d’una fase intestinal i una 
sistèmica, provocant vòmits, 
diarrea i calfreds abdominals, 
amb febre i dolor muscular.   

Els escorxadors ja realitzen 
aquesta prova, però la matança 
domiciliària defuig d’aquests 
controls i és necessari que els seus 
promotors es posin en contacte 
amb els serveis especialitzats 
d’un manescal autoritzat i facin 
aquestes proves per a comprovar 
l’aptitud dels productes de la 
matança. 
 Per a més informació, es pot 
consultar la web lasalutentot.org, 
i a la secció d’escorxadors de la 
direcció general de Salut Pública 
del Govern de les Illes Balears, al 
telèfon: 971 176 900.

Grup de consum ecològic   
a Binissalem

Un grup de veïnats del poble 
s’han aplegat per consumir 
productes procedents 
d’agricultura ecològica.
 Cada 15 dies, una furgoneta 
de l’empresa Això és vida els 
serveix paneres amb productes 
ecològics de temporada a la 
plaça del Rasquell, a les 19h. El 
preu de les paneres oscil·la entre 
els 15 i els 20 euros. 
 Tots aquells interessats en 
obtindre més informació o en 
participar d’aquesta iniciativa, 
poden escriure a l’adreça 
electrònica:
grupdeconsumbinissalem@gmail.com

L O c A L

L’Ajuntament vol acabar, definitivament, amb situacions com aquesta.
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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
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Veus de carrer ...

Món obrer

Hi pot haver crisi i baixades 
de feina en molts de sectors de 
l’economia, però si n’hi ha un 
que mana, aquest és el de la 
construcció.
Tot i que el debat de cercar 
noves sortides a la productivitat 
i creació de llocs de treball és 
obert des de fa estona, ara per 
ara resulta difícil imaginar-se 
un poble o una ciutat sense 
obres en marxa.
S’està veient amb els famosos 
Plan E, dels que se n’han 
beneficiat la majoria de 
municipis de l’Estat Espanyol. 
Però quan no és un Plan E és 
una altre pla, un altre projecte, 
una subvenció...

Molta gent viu de les obres, 
no sols els constructors; també 
fusters, fontaners, electricistes 
i, evidentment, polítics; que tot 
i no viure-hi econòmicament, sí 
que hi viuen electoralment.

Tots –d’un i altre color– tots 
volen fer, tots volen deixar 
marca i record del seu pas pel 
poder. I de vegades complicant-
se la vida més del que és 
necessari.
 És el que passa amb les 
obres de gran envergadura. 
No sol passar en canvi quan es 
tracta d’arreglar una acera o un 
raconet del poble.
 Està clar que tot és opinable, 
i totes les opinions poden ser 
respectables, i, com diu la 
dita, “per a gusts, els colors”, 
però quan es fan obres per 
impressionar, per impactar, per 
quedar bé, aquí és on poden 
sorgir inconvenients que mai hi 
haurien d’haver estat.
 Com deia línies enrera, la 
construcció mana, i el món és 
ple d’obrers. També necessaris. 
Ara bé, tot sector, ben utilitzat, 
sempre pot ser més productiu.

J.Pons

Promoció del producte local
Promocionar el producte local.
Aquest serà l’objectiu dels panells 
publicitaris i banderoles que 
s’instal·laran a la zona del carrer 
Conquistador i a l’entrada del camí 
de Pedàs.
 El projecte, presentat a la línia 
de subvencions per al Foment del 
comerç, comptarà amb una ajuda 
de 70.000 euros concedida per la 
Conselleria de Comerç.
 Per altre lloc, a la zona de 
l’estació hi seran instal·lats també 
uns panells indicatius de les dife-
rents zones d’interès del poble.

Declaració Vi, Nutrició i Salut
La Conselleria d’Agricultura i Pes-
ca del Govern de les Illes Balears, 
el Consell Regulador de la DO Bi-
nissalem i la Fundació per a la In-
vestigació del Vi i la Nutrició (FI-
VIN), firmaren, el passat dia 2 de 
desembre, la Declaració “Vi, Nutri-
ció i Salut”.
 Amb aquesta firma, es pretén 
conscienciar a la societat sobre la 
importància del vi com un aliment 
dins de l’alimentació i de la nostra 
cultura, promocionant el seu con-
sum moderat i els beneficis que 
aporta a la salut.

El celler José Luis Ferrer 
seleccionat per l’Associació 
d’Importadors del Regne 
Unit

L’Associació d’Importadors del 
Regne Unit ha realizat una selecció 
d’11 cellers espanyols per a elegir 
els millors vins. 
 S’han seleccionat entre tots els 
que intenten estar en el mercat 
Anglosaxó, que poden ser més de 
1.000 entre els més de 5.000 que hi 
ha a Espanya. 
 D’entre tots aquests, José Luis 
Ferrer ha estat l’únic de Mallorca 
seleccionat per l’esmentada asso-
ciació.
 El vi Dues Syrah-Callet 2006 ha 
estat escollit com el millor vi per 
al mercat del Regne Unit. Es trac-
ta d’un vi negre elaborat amb les 
varietats de Syrah (40%) i Callet 
(60%), i posteriorment envellit en 
bóta.

Soterrament del cablejat 
elèctric de la plaça

La Conselleria d’Habitatge del Go-
vern de les Illes Balears ha conce-
dit a l’Ajuntament una ajuda de 
300.000 euros, inclosa dins la línia 
de subvencions de Millora de barris, 
a través de la qual l’Àrea de Patri-
moni havia presentat un projecte 
per soterrar tot el cablejat elèctric 
de la zona de la plaça de l’Església, 
projecte del qual la subvenció en 
cobreix un 70% del cost total.
 Les obres, que començaran dins 
el primer semestre de 2010, con-
templen l’aixecament de totes les 
aceres dels carrers de la plaça.

Supressió de barreres 
arquitectòniques

L’empresa local VIMP-96 serà 
l’encarregada d’executar les obres 
corresponents al projecte de su-
pressió de barreres arquitectòni-
ques dels edificis municipals. Serà 
el cas de Can Gelabert, Escola Gra-
duada i Centre de Dia. El projecte 
està pressupostat en uns 73.000 
euros, dels quals un 80% seran co-
berts amb la subvenció concedida 
per la Conselleria d’Habitatge.

Canvis a l’IES
Al final, els autocars que 
s’encarreguen del transport esco-
lar a l’Institut de Binissalem hau-
ran de entrar i sortir com fins ara 
ho han vengut fent, és a dir, per 
la petita rotonda que hi ha ubi-
cada davant l’entrada del centre, 
tot i que l’Ajuntament té prevista 
una lleugera reforma per ampliar 
l’espai i facilitar així la maniobra 
dels vehicles. Això és degut a que 
no es pogué arribar a un acord amb 
els propietaris del camí particular 
que limita amb el solar de l’IES, per 
on s’havia plantejat la sortida dels 
autocars.
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

C/ Germanies, 16 baixos - Local 1
Tel.: 971 51 11 78 - www.abi4.net

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

Del pinar de Biniagual
Hem tornat a sortir als diaris illencs per alguna cosa 
diferent al vi, les carrosses, la grifoneria o les Festes des 
Vermar. Hem estat notícia en positiu perquè el Batlle de 
Binissalem ha ordenat aturar la tala d’arbres del pinar 
de Biniagual –sempre estaran a temps de seguir talant, 
clar–, malgrat sigui una finca privada. Per sort, encara 
ens queda un racó de confiança política en la gent que 
ens governa localment.

Dels excrements de ca
És intolerant que, mes rere mes, s’hagi de recordar al 
convilatà que passeja cans pel poble de l’obligació de: 
dur-los cordats de forma reglamentària, amb un morral 
reglamentari si és de raça perillosa, xipats en qualsevol 
cas, callats en horari de descans i, sobretot, l’obligació 
que té l’amo o qui el passegi de llevar les merderades 
que l’animalet vagi deixant. Devem ser el poble amb 
més obsequis de ca per km2.

Del carrer Alaró
El carrer s’ha tancat més de mig any perquè s’havia 
d’arreglar una paret que té perill de caure. Passa el 
temps i ningú se n’ha fet càrrec d’arreglar-la. Es desplaça 
la càrrega que aguanta l’estructura i fa contrapès, amb 
el perill de que caigui tot, i segueixen sense arreglar 
la façana i, ara sí, s’obri el carrer al trànsit. O bé no es 
cau i poden desmuntar la paradeta, o bé, sí pot caure i 
haurien de tornar a tancar el carrer.

L O c A L
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De l’Escola Nostra Senyora de Robines
Són moltes les queixes que me fan arribar pares de 
fills que queden a dinar a Nostra Senyora de Robines i 
queden el migdia en mans d’uns joveneus que pensen 
que són actors del programa “Curso del 63”, volent fer 
dinar en silenci absolut als infants, infligint càstigs dels 
anys seixanta i demostrant una total manca d’empatia 
pedagògica. 
Gràcies a Déu, també hi ha bons professionals amb 
molta mà esquerra.

.
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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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Després que el passat 16 de 
novembre s’iniciàs la campanya 
de prevenció contra la Grip 
A a nivell estatal, el Centre de 
Salut de Binissalem ha vacunat, 
aproximadament, a unes 200 
persones, comptant nins i adults. 
De fet, la campanya per als majors 
de 18 anys començava el 23 de 
novembre.
 Per a la Grip A hi ha establerts 
quatre tipus de vacuna: per a nins 
de 6 mesos a 10 anys, per a al·lots 
de 10 a 18 anys, per a gent de 18 a 
60 anys i per a majors de 60 anys.
 Com expliquen els sanitaris 
del Centre, només s’aplica la 
vacuna si el pacient compta amb 
un dels factors de risc que hi 
ha contemplats, com ara: patir 
diabetis o insuficiència renal, 
malalties cròniques 

cardiovasculars (exclosa la 
hipertensió), malalties per 
transplantaments, obesitat 
mòrbida, pacients menors de 
18 anys que estiguin rebent 
tractament amb Àcid Acetil 
Salicílic i dones embarassades.  
També entren dins el grup de 
vacunació professionals sanitaris, 
bombers, policies, protecció civil o 
personal d’institucions.

Sobre la malaltia
La Grip A és una  malaltia de la 
que se’n detectaven els primers 
casos fa poc més de mig any, i 
respecte a la qual, mesos després, 
un comunicat emès per la ONU 
encenia totes les alarmes en 
afirmar que el risc de pandèmia 
a nivell mundial era més que 
problable.

En general, els símptomes 
clínics són similars als de la grip 
estacional, però les manifestacions 
clíniques són molt variables; des 
d’una infecció assimptomàtica 
fins a una neumonia greu que pot 
ocasionar la mort.

De la grip estacional
D’altra banda, pel que fa a la grip 
estacional, des del Centre de Salut 
s’informa que han estat vacunades 
al voltant d’unes 250 persones.
 Els sanitaris apunten que anys 
enrere el nombre de vacunats era 
molt superior al d’enguany, una 
variable que pugui ser deguda, 
en gran part, al canvi climàtic. I és 
que aquest passat mes d’octubre 
el temps, les bones temperatures i 
els dies de sol semblaven més bé 
propis de l’època primaveral.

Sobre la Grip A
Unes	200	persones	han	estat	vacunades	en	el	centre	de	Salut
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Del Pla de Carreteres
El	grup	ecologista	GAdMA	se	suma	a	la	protesta	contra	aquest	projecte

Bernat Fiol (GADMA), amb el plànol del Pla de Carreteres.

Després que el dijous 3 de 
desembre el ple del Consell de 
Mallorca aprovàs el nou Pla de 
Carreteres, amb els vots a favor 
del PSOE, UM i BLOC i l’abstenció 
del PP, no es feren esperar 
gens les crítiques de col·lectius 
ecologistes, qui es manifestaren 
davant Cort expressant la seva 
disconformitat i decepció amb els 
grups que formen el PACTE al 
Consell, ja que, al seu parer, el nou 
projecte viari és una continuïtat 
de l’anterior dissenyat pels 
conservadors. 
Entre aquest nombrós grup de 
col·lectius format pel GOB, OCB, 
Unió de Pagesos, Amics de la 
Terra..., també s’hi troba GADMA. 
 Dies abans, el dissabte 28 de 
novembre, l’associació ja col·laborà 
amb l’organització, a la plaça de 
l’Església de Binissalem, d’un 
concert reivindicatiu en contra del 
nou Pla. 
 Arreu de tot el succeït, parlam 
amb Bernat Fiol, portaveu de 
GADMA.

Quin és el gran defecte d’aquest 
nou Pla de Carreteres?
Evidentment, el consum que 
se’n fa i se’n farà de territori i la 
destrucció de molt de paisatge 
rural mallorquí, ja de per si ben 
ferit.
El que hi ha projectat són petites 
fases –amb un cert dissimul– les 
quals, al cap d’uns anys, una 
vegada tot estigui acabat, s’uniran 
i ens trobarem que tenim tota l’illa 
envoltada de grans carreteres.

I d’entre les diferents 
intervencions previstes, quina és 
la més impactant i negativa?
Sens dubte, l’autopista de Llevant, 
un projecte abandonat en el seu 
moment i ara recuperat.

I de l’anterior legislatura, quin 
seria el projecte o traçat viari que 
mereix més crítiques?
El que es va fer d’Inca a Alcúdia, 
i la gran i conseqüent especulació 
urbanística que arrossegà a zones 
com Sa Pobla.

Sempre s’ha dit que rera aquest 
tipus de projectes viaris s’hi 
amaga algun tipus d’especulació. 
Tot i que ara mateix el sector de la 
construcció es troba en hores 

baixes, creus que l’especulació 
urbanística hi tornarà a ser 
present?
Està clar que sí. Tal vegada hi ha 
zones, com el Raiguer, on ja s’ha 
construït en excés i no es donarà 
aquesta especulació, però sí que hi 
serà en molts d’altres indrets 
de l’illa. Hi ha municipis del Pla 
de Mallorca, com ara Llubí o 
Maria de la Salut, que interessa 
que creixin i siguin urbanitzats, tot 
i que les construccions que s’hi 
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El G.O.B. demana que:

· Es revisi en profunditat i 
s’aprovi un nou Pla Territorial de 
Mallorca que estableixi les bases 
d’un nou model territorial i, per 
tant, estableixi les bases del futur 
del transport a Mallorca.

· Es plantegi la mobilitat de 
manera integral, que es revisi 
en profunditat i s’aprovi un Pla 
Director Sectorial de Transports.

edifiquin no seran, possiblement, 
blocs de pisos, sinó adossats o 
cases i xalets de gran valor.

Posa algun exemple de carreteres 
que s’estan veient perjudicades 
amb les noves obres.
Hi ha carreteres –que fins ara eren 
més camí que carretera– com el 
que va de Bunyola a Festival Park, 
el de Santa Maria a Sencelles, el de 
Santa Maria a Santa Eugènia o la 
carretera de Conilles, a Manacor, 
entre d’altres, que estan 
sient totalment transformades i 
desvirtuades. S’estan eixamplant 
de tal manera que es perd la seva 
fisonomia, sortint-ne perjudicats 
elements propis del paisatge, 
com ara marges, pous, sínies, 
i també les anomenades rutes 
cicloturístiques, ja que amb 
aquests canvis s’afavoreix una 
major presència de cotxes, els 
quals, a més, podran circular 
a major velocitat. I després 
ens queixarem que el nombre 
d’accidents de trànsit augmenti.

I com creus que s’hauria de 
desenvolupar aquest Pla?

En primer lloc, s’hauria d’adaptar 
al Pla Territorial i després al 
Pla de Transport Públic. De fet, 
més transport públic és el que 
necessitam en una comunitat 
petita com és la nostra. Més ben 
organitzat, més ben coordinat i, en 
definitiva, més utilitzat.
Mentres se segueixin invertint 
milions i milions d’euros en 
la construcció de carreteres, 
malament anam.

Ja per acabar, què opines del 
desviament que es durà a terme 
des de Lloseta cap a l’autopista 
per tal d’evitar el pas de trànsit 
pesant per dins Binissalem?
És evident que la circulació de 
camions i vehicles pesants pel 
carrer Conquistador suposa un 
problema de pols, de renou, 
d’embussaments, de perill... Per 
tant, si es fa amb l’objectiu de 
resoldre això, em sembla bé.
 Una via com el carrer 
Conquistador, que abans de tot és, 
precisament, això, un carrer, no 
és, ni molt manco, un espai viari 
indicat per suportar un trànsit 
d’aquestes característiques.

Bernat	Fiol	(GAdMA):
“El	nou	Pla	de	carreteres
suposarà,	evidentment,	

més	consum	de	territori	i	
la	destrucció	de	molt	de	
paisatge	rural	mallorquí”

La pancarta instal·lada durant el concert reivindicatiu del dia 28 de novembre.

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 78Ses Germanies, 16. Local 6 · Binissalem / 616 762 641 · 971 511 830 
Fax: 971 886 707 / metalcarpin@ozu.es · www.metalcarpin.es.kz

Regals personalitzats
Estampació de camisetes

Bernat	Fiol	(GAdMA):
“Hi	ha	carreteres	com	

la	de	Bunyola	a	Festival	
Park	o	la	de	Santa	Maria	

a	Sencelles,	que	
estan	sient	totalment	

transformades”
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Nova junta local del PP de Binissalem 
El passat 12 de novembre quedava conformada la 
nova Junta Local del PP de Binissalem.
Andreu Villalonga, de 22 anys d’edat, era elegit nou 
president, substituint a Jeroni Salom, després que 
aquest hagi presidit la Junta els darrers sis anys. 
 La resta de persones que acompanyaran a 
n’Andreu Villalonga són: Jaume Coll (secretari), Joan 
Carles Torrens (tresorer) i els vocals Lluc Cladera, 
Toni Pons, Santiago Coll, Guiem Pons, Amàlia Car-
bonell, Paula Moyà, Marga Vallès, Marga Moreno, 
Eduardo Negre, Nico Bordoy, Cati Reus, Xisca Lla-
brés, Esperança Real, Lupe Terrassa, Pep Pinto, Ma-
ties Llabrés, i Toni Moyà. 
 El batle i regidors/es, Jeroni Salom, Cati Vallès, 
José Fernández, Magdalena Moyà, David Jimeno i 
Javier Negre, són membres nats de la junta. 
 Segons explica el mateix Andreu Villalonga, la 
nova junta cerca una renovació de persones i d’idees, 
cercant involucrar més gent en el projecte del partit, 
amb més actes participatius i traslladant a l’equip de 
govern municipal del PP les inquietuds i suggeri-
ments de la gent del poble cap als qui ara són els seus 
governants.

UM organitzà un curs de pressupostos
La formació política d’Unió Mallorquina organitzà, 
a la seva seu del carrer Sant Antoni, un curs de pres-
supostos. Va ser el dissabte dissabte dia 28 de nov-
embre. Hi assistiren unes 40 persones, entre afiliats i 
simpatitzants.

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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Si les collites dels darrers anys eren 
magres, la d’enguany, d’ametlles i 
garroves, ha estat entre un 60 i un 
70% inferior a la del 2008.
 La gran competència que su-
posa l’ametlla americana i la bona 
producció d’enguany a la Penínsu-
la, i a sobre, l’aparició d’un possible 
nou competidor com és Austràlia, 
un continent que pot produir, cu-
riosament, dins el mes de febrer, 
han estat condicionants per a què 
el preu del quilo d’ametlla a les 
Illes acabàs sient un 50% inferior a 
la temporada anterior, pagant-se a 
1’50 euros el kg sense seleccionar i 
a 1’70 euros el kg seleccionat. Men-
tres, el quilo d’ametlla amb closca 
es pagà a 0,30 euros.
 Aquests han estat, sens dubte, 
factors que han influït en que la 
producció fos molt baixa; fins i tot 
molts de pagesos deixaren el fruit a 
l’arbre, cosa que, malauradament, 
acaba perjudicant-lo.
 Les pluges caigudes entre els 
mesos de novembre i febrer pro-
vocaren un excés d’humitat i una 
manca de polinització, determinant 
així una escassa productivitat.

Poca demanda de bessó
D’altra banda, la complicada situa-
ció econòmica s’ha traduït en poca 
demanda per part dels industrials, 
sobretot dels torroners, fent que les 
previsions no es complissin una ve-
gada acabàs la collita, l’octubre.
 D’aquesta manera, les expor-
tacions a països com Alemanya i 
també a algunes zones de la Penín-
sula, han contribuït a campanya.
Explica el gerent de Fruits Secs, 
Eduardo Cerdà que, des de la coo-
perativa, es ven directament 
als grans comerços, estalviant, al 
màxim, tots els costos possibles, i 
una de les iniciatives que es pretén 
fomentar és la venda directa del 
productor al consumidor. 

Tendes especialitzades, el futur
L’opció d’obrir tendes especialitza-
des, amb més venda al detall, és de 
cada vegada més a prop de fer-se 
realitat i podria ser un futur per al 
sector. De cara a l’any que ve s’està 
investigant en la producció de be-
gudes derivades de l’ametlla.
 Enmig d’una situació difícil, 
sempre s’agraeix la promoció feta 
per la Conselleria d’Agricultura, 
a través de campanyes com la del 
Producte Balear, apunta Cerdà.

 Si en una campanya normal 
són recollits uns 2.200.000 kg en 
tot Mallorca, enguany només s’ha 
pogut arribar als 800.000, dels 
quals 500.000 provenen de Fruits 
Secs. La cooperativa compta, ac-
tualment, amb prop de 3.200 as-
sociats, distribuïts ens unes 18.000 
parcel·les. D’entre els qui assegu-
raren la collita, n’hi ha hagut un 
total de 404 que (entre tots) han co-
brat una indemnització de 405.000 
euros, gràcies a AGROSEGURO, 
l’assegurança promoguda pel Mi-
nisteri.

De la collita de garrova 
Pel que respecte a la collita de ga-
rrova, s’ha arribat a al quantiat 
aproximada de 1.000.000 de qui-
los,  havent-se doant un notable 
descens del consum de garroví, 
molt utilitzat per a l’elaboració 
d’additius. El kg de garrova es 
pagà a 0,18 euros.

Baixa producció d’ametles
L’excés	d’humitat	i	la	manca	de	polinització	han	estat	decisius

La	complicada	situació	
econòmica	s’ha	traduït	
en	poca	demanda	per	

part	dels	torroners
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·	instal·lacions	i	reparacions	d’antenes

·	Reparacions	d’aire	condicionat

·	disposam	de	targetes	PREMIUM TDT

655	320	025
Tomeu Bennàssar Jaume, instal · lador ·  C/ Conquistador,  79 ·  07350 Binissalem

Bennassar
instal·laci ns

       · Tots els treballs es poden pagar a �0 terminis
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Hi ha editat, des de fa molts 
d’anys, un conte titulat “Història 
de les Balears, en còmic”, molt 
recomanable, per cert, i en el qual 
la protagonista és una senyora 
olivera. Una olivera que xerra 
i dóna a conèixer a dos nins la 
història de les illes i el pas per 
aquesta terra dels diferents pobles 
i civilitzacions. I és que, si ses 
oliveres xerrassin, en podrien 
contar d’històries...

I parlant d’aquest arbre, n’hi ha 
una al poble que també compta 
amb la seva particular història.
Fa 37 anys que l’olivera mil·lenària 
que hi ha ubicada al carrer 
Conquistador, i que dóna nom al 
restaurant que hi ha al davant, va 
ser portada al lloc.
 Ens ho conta n’Andreu Pons 
Ferrer, serrador professional 
durant molts d’anys i actualment 
propietari de l’empresa Oleomac.

“Eren a principis dels anys setanta i 
treballàvem a la zona de Sa Calobra, 
serrant oliveres, concretament en una 
finca anomenada ‘Es Bosc’.
 Record que l’amo en Jaume Salom, 
propietari d’un local que hi ha a la 
carretera principal del poble –ara 
restaurant s’Olivera– i el qual, en 
aquella època, era una tenda-souvenir 
on s’hi venien objectes de regal i 
decoració, em va fer la comana d’una 
olivera per col·locar-la, a manera de 
reclam turístic, davant la tenda; un 
negoci, aquell, que funcionà durant 
anys”.

I, dit i fet, així va ser; tot i que, com 
apunta n’Andreu, va dur la seva 
tasca. I és que, els seus 2’5 metres 
de diàmetre i més de 5 d’alçada 
feren necessàries unes quantes 
hores de feina. Unes dimensions 
que, una vegada va ser tallada, 
n’Andreu aprofitava per amagar-
s’hi a dedins en el moment en 
què feien explotar la dinamita per 
extreure de la terra les arrels de les 
oliveres que havien serrat. 
De fet, l’olivera a què ens referim 
és totalment buida al seu interior.
El seu pes ronda els 5.500 quilos 

i del transport se n’encarregà 
l’empresa Grúes Amengual. El 
cost total d’aquella feina va pujar a 
50.000 pessetes.
 N’Andreu afirma que l’olivera 
no és viua perquè quan la 
col·locaren al lloc no li posaren 
terra. De fet, ell recorda que el 
primer any va treure una tanyada, 
tot i que no subsistí gaire temps.  
 En relació a aquest aspecte, 
opina que, al seu interior, s’hi 
hagués pogut posar un ullastre o 
una planta indicada de manera 
que hi donàs un poc més de vida.

L’olivera del carrer Conquistador
N’Andreu	Pons	la	va	serrar	de	Sa	calobra	als	anys	setanta.	Ell	ens	conta	la	història

Fa	37	anys	que	la	
portaren	per	fer-la	servir	

com	a	reclam	turístic
Andreu Pons, al costat de l’olivera.

 

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

Ajuntament - Urbanisme  971 88 65 27

Ajuntament - Serveis Socials 971 88 65 29

Ajuntament - Jutjat de Pau  971 88 65 25

Ajuntament - Infor. General  900 800 883

Ajuntament - Àrea de Festes 663 992 108

Taxi Binissalem   626 963 904

Policia Local   971 51 11 26

Bombers / Emergències   085  - 112

Centre de Salut   971 51 11 93

Urgències   062  -  971 88 62 44

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

Farmàcia (carrer des Reg)  971 88 65 14

Protecció Civil   971 88 67 57

Emergències   112

Mancomunitat des Raiguer  971 87 04 09

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

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

Casal de Cultura Can Gelabert 971 88 65 31

Biblioteca Pública Municipal 971 87 04 86

Casa Museu Llorenç Villalonga 971 88 65 56

Casal de Joves   663 980 688

Camp Municipal d’Esports  971 87 01 27

Tennis Club Binissalem  617 787 342

Associació d’Empresaris  871 70 40 74

Punt Verd Municipal  620 988 036

GADMA. Medi Ambient  971 88 63 67

Correus    971 51 10 51

Ràdio Robines   971 51 21 51

revista Arròs amb Salseta  687 623 957

TELÈFONS D’INTERÈS



	

L O c A L

Del barri de Santa Catalina de Palma

Fa cinc anys que la família formada per en Joan Gon-
zález Campbell, de 39 anys, na Montserrat Pibernat 
Casas, de 33, i els seus dos fills, en Biel, de 4 anys i en 
Ferran, de quasi 2, resideix a Binissalem.
 Tot i que els nins són nascuts aquí, na Montserrat 
és nascuda a Sant Joan Les Fonts (Girona), mentres 
que en Joan, de pare inquer i mare escocesa, és nascut 
a Mallorca, on hi visqué fins als 18, per després anar-
se’n a estudiar la carrera d’enginyeria a la universitat 
de Girona, on conegué a na Montserrat.
 Abans d’instal·lar-se al poble, concretament en 
una finca del camí de can Boqueta –al final del camí 
de Son Roig– havien viscut dos anys a Palma, a la 
barriada de Santa Catalina, una zona on, diuen, és 
quasi impossible aparcar-hi. De fet, ells cercaven sor-
tir de Ciutat, i mirant anuncis i ofertes toparen amb 
la casa que ara tenen.
 Pel que fa a les seves professions, en Joan és en-
ginyer industrial, portant una empresa ubicada al po-
lígon de Son Castelló, i na Montserrat és pedagoga, 
exercint de mestre en el col·legi públic Llorenç Riber, 
de Campanet. També és la presidenta de l’APIMA de 
l’escola pública Nostra Senyora de Robines, on el seu 
fill Biel hi cursa 3r d’Educació Infantil. El petit Ferran 
va a l’escoleta Menudall.
 Després de viure cinc anys aquí, del poble en des-
taquen la seva qualitat de vida, la proximitat de la 
gent –pràcticament inexistent a Palma– i el poble en 
si mateix. I com a aspectes a millorar, apunten al tema 
del fems, sobretot a la manca de civisme de la gent, 
que fa que la recollida de residus sigui un problema 
molt complicat de resoldre.
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Expert - Castelló i Vert, C.B.

Expert és una tenda 
d’electrodomèstics situada da-
vant la nova plaça des Rasquell. 
Abans hi havia un bar, però des 
de febrer del 2008 na Cati Vert 
Perelló, de 35 anys, el va llogar 
per posar aquesta franquícia i 
convertir-se en empresària. 
 Tot i que estudià disseny 
gràfic i primer de delineant, es 
decidí per posar un negoci de 
venda d’electrodomèstics. I a pe-
sar que que ho va fer a l’inici de 

la crisi, com diu ella: “en aquest 
món, si no arrisques, no pisques”, i 
ara és moment de lluitar. 
 La raó de triar aquest tipus 
de negoci va ser perquè creia que 
pel que havia crescut Binissalem, 
hi havia molt poques botigues 
d’electrodomèstics, apuntant 
que el més venut són rentadores 
i que no acaba de comprendre 
perquè la gent se’n va a comprar 
les coses a les grans superfícies 
de Ciutat, quan ella fa les entre-
gues el mateix dia si les té en es-
toc o en 24 hores si les ha d’anar 
a cercar al magatzem i pràctica-
ment no hi ha variació de preu.
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Albaflor Rosat 2009

Ingredients (per a 4 persones)
2 llagostes, 2 pebres verds, 1 ceba, 500 ml de cava brut, 
2 litres de brou de peix, 2 llesques de pa, un poc de 
safrà, una culleredeta de julivert picat, aigua amb sal, 
oli, sal i julivert per a decorar. 
Per acompanyar: arròs blanc

Preparació
1. Pelau i tallau la ceba; netejau els pebres i tallau-los en 
trossos redons; triturau el pa.
2. Tallau les llagostes en rodanxes, des de la cua al cap; 
trossejau el cap.
3. Dins una cacerola amb quatre cullerades d’oli, fregiu 
les llagostes, lleugerament, i retirau-les; tot seguit, po-
sau dins aquest mateix oli la ceba, els pebres i el pa.
4. Afegiu el safrà i el julivert, abocau el brou de peix i 
el cava, posau-hi un poc de sal i deixau-ho coure al foc 
suau 15 minuts.
5. Passau el que heu sofregit pel xinès i deixau coure la 
llagosta en aquest brou, a foc suau, 10 minuts.
6. Mentres, bulliu l’arròs en abundant aigua amb sal 
uns 15 minuts o fins que el gra sigui tendre; colau-ho i 
passau-lo per aigua freda per a que no s’aferri.

Serviu la caldereta de llagosta acompanyada de l’arròs 
blanc i decorada amb un poc de julivert.

Caldereta de llagosta

Celler: Vins 
Nadal

Tipus de vi: 
Rosat

Varietats: Manto 
Negro, Merlot i 
Cabernet

Producció: 
13.000 botelles

Fase visual: 
A la vista 
presenta un color 
vermell cirera-
violeta, net i 
brillant.

Fase olfactiva: 
A l’olfacte 
presenta aromes 
de fruita roja 
(grosella, cirera, 
maduixa, móra) 
sobre un fons 
floral i mineral.

Fase gustativa:
A la boca és 
fresc, agradable, 
afruitat, dens, 
amb un marcat 
caràcter afruitat i 
de fruita dolça en 
la fase retronasal.

Vins Nadal 
posava a la 
venda aquest 
nou vi el passat 3 
de desembre.

 

c U i N A
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O F E R T E S

 

ES LLOGA FInCA RúSTICA amb menjador, cuina, 
ximeneia, dos dormitoris, bany, calefacció, cotxeria,  
porxada i piscina. A prop del poble. Tel. 630 984 061

VEnC mOBLES per a habitació infantil: capçalera 
de llit de 90, bagul per a juguetes, tauleta, cadira, 
escriptori. Preu a convenir. 651 375 033 / 971 511 148

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

DOnA S’OFEREIx per a treballs de neteja a cases 
particulars. Tel. 638 933 591

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

ES LLOGA APARCAMENT al C/ Guillem Martí 
cantó amb C/Anselm Turmeda. Porta automàtica. 
Preu: 37 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 PIS A ESTREnAR a Consell, amb baixos i 
escala per a 4 veïnats. Bona ubicació. Preu rebaixat: 
abans 210.000 €, ara 180.000 €. Tel.: 655 408 415

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes

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

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 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 RELLOTGE CARILLOn DE PEu, marca 
Salper. Preu: 1.500 euros. Telèfon: 645 202 895

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

LLAMPS i TRONS
Durant les tempestes són freqüents 
els llamps, llampecs i trons, i tot 
i que ens han acompanyat des de 
sempre, no resulta fàcil d’entendre 
perquè es produeixen, per quin 
motiu es poden veure, sentir, així 
que avui contestarem algunes de 
les qüestions relacionades amb 
aquests fenòmens..

Què són els llamps i 
llampecs?

Els llamps són descàrregues 
elèctriques que es poden produir 
quan hi ha tempesta. Aquests 
llamps poden anar acompanyats 
d’una intensa emissió de llum, que 
s’anomena llampec, tot i que en 
el nostre parlar quotidià no solem 
fer aquesta diferència. Tot i que 
els científics han pogut explicar 
què és un llamp i comprendre com 
es forma, encara queden moltes 
incògnites per entendre el motiu 
pel qual es formen. Són moltes els 
factors que s’han estudiat, com 
per exemple les pertorbacions 
atmosfèriques, tot i que sembla 
haver-hi consens en què el gel és la 
clau que afavoreix la formació dels 
llamps en els núvols.

Per què sentim els trons?
Realment, el tro és la conseqüència 
del propi llamp. Quan es 
produeix la descàrrega elèctrica, 
la temperatura de les partícules 
de gas de l’atmosfera augmenta 
fins a temperatures molt elevades, 
de l’ordre d’alguns milers de 
graus. L’aire calent ocupa més 
espai que el fred, es dilata, i les 
partícules calentes entren en ràpid 
contacte amb altres partícules de 
gas (aire) que estan a temperatura 
ambient, produint-se en molt poc 

temps una baixada sobtada de 
la temperatura, amb la qual cosa 
l’aire es torna a comprimir.  
Aquesta ràpida expansió i 
compressió crea una ona de xoc 
que és perceptible per l’oïda.
 Ara bé, si recordam el que ens 
ensenyaven a l’escola, la llum 
i el so no viatgen a la mateixa 
velocitat. La llum es desplaça 
pràcticament a 300.000 km/s, la 
qual cosa fa que quan un llampec 
es produeix el podem veure quasi 
instantàniament. 

El so, en canvi, viatja a 340 m/s, i 
per tant necessitam uns 3 segons 
per sentir-lo, per cada quilòmetre 
de distància que hi hagi entre 
nosaltres i el punt on es produeix 
el llamp.

Per què serveixen els 
parallamps?

Els parallamps són elements 
metàl·lics acabats en una o 
vàries puntes, i que mitjançant 
un sistema de cablejat estan 
connectats a una presa de terra. El 
funcionament és bastant senzill. La 
física ens diu que la intensitat del 
camp elèctric és major en les zones 
punxegudes (bé aquesta frase no 
m’ha quedat molt senzilla); la 
qüestió és que és més probable 
que una descàrrega elèctrica quan 
es trobi un objecte punxegut i 
conductor de l’electricitat vagi 
cap a ell i no cap a un altre 
lloc. Dissenys més recents de 
parallamps tenen més d’una punta 
per afavorir encara més aquest 
procés, fent així que sigui més 
probable encara.
 Es solen col·locar en zones 
elevades, ja que de forma 
quotidiana s’accepta que un 
objecte cobreix aproximadament 
un radi que dobla la seva altura.
 Això significa que si el 
campanar de Binissalem fa uns 50 
metres d’alçada (i no hi haguessin 
altres elements punxeguts al seu 
voltant), la majoria de llamps 
que caiguessin en un radi de 100 
m cauria en el parallamps de la 
seva punta, cosa que faria que 
els binissalemers que viuen dins 
d’aquest radi quedin més protegits 
(quedant Can Revull en una 
situació compromesa, una aferrada 
pels Tonis i Macià Pol). Tots els 
qui estigueu a més d’aquesta 
distància, si de cas posau un 
parallamps a ca vostra.

Si teniu alguna curiositat o dubte 
que us agradaria que es tractàs en 
aquest apartat,  enviau les vostres 
suggerències al correu electrònic 
curiositats_salseta@hotmail.com

Sabíeu que...

Encara	queden	moltes	
incògnites	per	entendre	

el	motiu	pel	qual	es	
formen	els	llamps



Mateu Banús

Sor	Margalida	colmillo	Pol,	23	anys	de	vida	solidària	al	Perú

   

e n t r e v i s t aVivències
Jo no coneixia personalment a sor Mar-
galida, fou l’amic Joan Villalonga qui 
m’informà d’aquesta binissalemera que 
ha celebrat les noces d’or dels vots com 
a Germana de la Caritat. Amb els bons 
oficis del seu germà Francisco em vaig 
posar en contacte amb ella via correu 
electrònic, i quedàrem en veuren’s a 
principis de novembre, quan vengués 
per celebrar, amb la família, aquest cin-
quanté aniversari.
 He de dir que l’he trobada una perso-
na vital, optimista, amable, il·lusionada 
amb la gran tasca que du a terme i amb 
aparença de molt més jove del que real-
ment és.

 Nascuda a Binissalem el 2 d’agost 
de 1939, filla de Francisco i Margalida, 
és la darrera de quatre germans. En un 
dels correus que ens hem creuat em co-
mentava: “he estat feliç dins aquest estil 
de vida i, sobretot, en aquests anys de 
missionera, i és més el que he rebut dels 
més  pobres que el que els he pogut do-
nar: ja que un missioner va a evangeli-
tzar, però som nosaltres els que quedam 
evangelitzats”. Fa 23 anys que està al 
Perú, on actualment és la delegada de 
Mallorca Missionera.

Sor margalida, quins records té de 
la seva infància i joventut a Binis-
salem?
De la meva infància record que, es-
sent la darrera de quatre germans, 
sempre em digueren “sa nina”, i 
això fins bastant gran. 
Vaig tenir una infància molt feliç, 
em vaig sentir molt estimada i crec 
que he rebut el millor que em po-
dia donar una família binissalemera 
i cristiana. De la joventut record el 
passeig amunt i avall pel carrer de 
“ses roques”. Però la nostra manera 
de passar el temps era anar a ca ses 
Monges: els diumenges per la tarda 
ens feien doctrina, una xerrada, ju-
gàvem i compartíem experiències 
i il·lusions. Coneixent més a fons 
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Vivències i admirant a les monges fou com 
vaig descobrir la meva vocació.

Als 17 anys entrà al noviciat de les 
Germanes de la Caritat. Ens pot 
contar algunes vivències?
Als 17 anys, realment, era molt 
jove. Ma mare no ho volia, ella em 
deia: “jo vull que siguis monja però 
deixa abans que t’ensenyi a ser una 
dona”. Les monges la convence-
ren dient-li: “no us preocupeu, ja 
l’ensenyarem nosaltres”. Al novi-
ciat vaig continuar essent “sa nina”, 
ja que era la més jove de totes. En 
aquell temps hi havia moltes vo-
cacions, jo vaig entrar en un grup 
de dotze i allà érem trenta-tres. Em 
vaig sentir molt estimada per to-
thom, fins al punt que com que era 
“sa nina”, en complir 18 anys em 
feren una gran festa “de puesta de 
largo”. Els records són molt bons.

Els dos anys de noviciat érem in-
ternes, sense sortir de Son Roca, 
com no fos per necessitat. Als 19 
anys vaig professar i fou la primera 
vegada que em deixaren anar dos 
dies amb la família, això sí: menjant 
i dormint al convent.
 Als 22 vaig fer els vots perpetus. 
Aquests  anys  anava a l’Institut a 
estudiar el Baxillerat i ja feia feina a 
Son Dureta: a la farmàcia, a admis-
sió de malalts i en tot el que podia 
fer una auxiliar. Una vegada fets els 
vots vaig anar a Madrid a estudiar 
infermeria, ja que a Mallorca enca-
ra no hi havia escola.

Ja  fets els vots i acabat d’estudiar. 
Quines destinacions va tenir 
abans de partir cap al Perú?
Vaig estar uns anys a Son Dureta, 
d’infermera a la tercera planta. A 
continuació 12 anys a la residència 
d’ancians de Felanitx i, finalment, 
d’infermera titular de la Seguretat 
Social a Porto Cristo, durant 5 anys, 
i ajudant en la Pastoral de la Parrò-
quia.

Després va destinada al Perú, a 
Las Delicias de Villa, una barriada 
marginal de Lima. Supòs que és 
on ha tengut les principals vivèn-
cies?
Jo diria que la part més forta de la 
meva vida és l’experiència al Perú. 
No sé que té el Perú, però a tots 
els que hi anam ens canvia la pell. 
Quan vèiem les necessitats, de tota 
casta, no queda més remei que tirar-
s’hi amb cos i ànima, i ens adonam 
de les coses supèrflues que aquí ens 
semblen imprescindibles. 
 Jo allà he aprés tant que mai 
agraïré prou a Déu aquesta expe-
riència religiosa i social. Allà sí que 
puc dir que m’he sentit fortament 
estimada perquè la gent és agraïda 
quasi amb excés. Encara estic emo-
cionada de la festa que em feren 
per les noces d’or. Realment tenen 
un esperit de festa extraordinari. Es 
poden morir de fam però compar-
teixen i celebren.
Allà la gent ens necessita i confien 
en que els solucionem tots els pro-
blemes. Quan podem ajudar-los en 
qualque cosa rebem cent vegades 
més d’ells: amb afecte, amb ten-
dresa amb estimació, amb accepta-
ció... ens fan descobrir valors que 
ni tan sols sospitàvem. La creativi-
tat que hem desenvolupat ha estat 
gràcies a ells, ja que ells han de ser 
creatius per sobreviure cada dia.
 Moltes vegades hem fet “assis-
tencialisme”, donant “el peix abans 
que la canya”; però quan un té fam 

el que primer necessita és menjar. 
Això és el que hem fet en el decurs 
de vàries crisis fortes per mala ges-
tió política: organitzàrem “olles 
comunes”, on, a distints indrets, 
cada veïnat aportava el que tenia. 
Nosaltres, amb les ajudes que acon-
seguíem, posàvem la resta; es 
cuinava i després es repartia entre 
tots. Això fou el començament dels 
menjadors.
 Encara hi ha menjadors, ja 
més organitzats, amb ajudes 
d’institucions del mateix Perú. Si 
pot, l’usuari paga una petita quan-
titat. I el més positiu és que hem 
aconseguit que grups de dones 
s’han capacitat i s’han constituit 
com a microempreses. Allà tenim 
un forn de pa, aconseguit amb 
ajudes, que dóna per viure a unes 
quantes famílies. Un altre grup fa 
jerseis i ja tenen uns guanys.
 Un altre tema important és la 
promoció dels joves. Tenim una bi-
blioteca on van a estudiar i a fer la 
tasca, amb el suport de dues biblio-
tecàries, ja que allà no tenen llibres 
de texte, solament apunts. Ara ja 
tenim ordenadors amb Internet. 
També hem aconseguit beques per 
als qui tenen capacitat i ganes de 
seguir els estudis. La posibilitat 
d’estudiar és la millor promoció 
per a un jove.
 Tenim una guarderia amb 300 
nins de 3 a 5 anys que berenen i 
dinen, tenen assistència sanitària al 
dispensari, taller d’anglès, saló de 
psicomotricitat, assistència psicolò-
gica amb ajuda per als pares, etc.

L’entrevista s’allarga però l’espai 
s’escurça. Davant les dificultats 
sempre ha tengut ajudes. Mai s’ha 
sentida tota sola. Dins la Congregació 
sempre ha estat molt recolzada, molt 
valorada i molt respectada. Se sent 
optimista i plena de salut. Parlant 
de la Teologia de l’Alliberament diu 
que, malauradament, el Cardenal és 
de l’Opus, i és radicalment contrari 
a aquest moviment. Tant és així que 
Gustavo Gutiérrez, un dels fundadors, 
s’ha vist obligat a refugiar-se en l’Orde 
dels Dominics, perquè no el privassin 
de parlar. Tot molt lamentable; són 
dues esglésies que van en direccions 
oposades: l’oficial i la del poble.

No	sé	que	té	el	Perú,	
però	a	tots	els	que	hi	

anam	ens	canvia	la	pell

 

e n t r e v i s t a

Amb els pares.
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J. Escanelles

Exposicions
En el número 
passat em 
referia a la terna 
d’exposicions a 
punt d’inaugurar. 
Són la 
d’ANDREW 
PINDER, 

“Pell i os: un pensament 
sobre anatomia”; la de JOAN 
LLOMPART, “TORRELLÓ”, 
“Mallorca, l’illa de les estrelles”, 
i la de MARCOS TORRES, 
“Mallorca yeyé Pop Art”.

L’anglès ANDREW PINDER 
trasmuda les Sales Florentines a 
l’antigor il·lustrada, amb fisonomia 
de vell institut, aula d’història 
natural, amb il·lustracions 
d’anatomia. És deliciós tornar a 
perdre’ns o retrobar-nos amb el 
remot, amb avantpassats antics, 
milionaris o gairebé en anys 
transcorreguts; veure mostres de 
pintura anatòmica de tesi, per a 
provar la influència recíproca de 
cos i personalitat, amb mètodes 
analítics i sintètics, tots junts 
en mosaics de moltes pintures 
reunides, amb generositat de 
l’autor. Visitable fins a desembre, 
el 6.

El periodista gràfic JOAN 
LLOMPART, “TORRELLÓ”, 
jubilat de professió i actiu de geni, 
ha presentat (no en podem ja fruir) 
38 imatges històriques referides a 
les estrelles, “Mallorca, l’Illa de 
les estrelles”. 
A la Sala Directori, recollia 
il·lustracions de reportatges 

sobre les figures artístiques de la 
música visitants de casa nostra 
en els 60 del segle XX; per llarg 
exemple: Jimmy Hendrix, John 
Lennon, Tom Jones, Ray Charles, 
Charles Aznavour, Raphael, Louis 
Armstrong, Georges Moustaki o 
Salvatore Adamo. 

L’eivissenc MARCOS TORRES ha 
ofert “Mallorca yeyé Pop Art”, 18 
composicions representants del 
disseny artístic i publicitari, segell 
de l’autor, conegut amb prestigi, 
en brindar l’aspecte més nou i 
de futur que hem gaudit (és una 
exposició avui absent), a la Sala 
Imperial.

Xafarders
La tercera sessió de la tertúlia 
que organitza l’Obra Cultural 
Balear, 26 de novembre, escometia 
l’assumpte del cinema, les actrius 
i els actors especialment, amb 
l’afegit de la clase espectadora, la 

gent que omplia les sales, forjava 
somnis i feia vida en societat 
amb l’atractiu i alhora pretext 
de les pel·lícules. La conversa 
va seguir una exposició, Sala 
Imperial, d’actrius i d’actors de 
cine en blanc i negre, les figures 
de l’star system en el cor del 
segle XX. La clausuraran el 6 de 
desembre. IGNASI UMBERT 
n’era l’autor, per iniciativa 
de la Societat Filatèlica Gent 
Cardassana, de Sant Llorenç, 
i relatava sucoses anècdotes, 
semblants a les viscudes a tot 
arreu en dies coetanis. JAUME 
VIDAL, un expert de summa 
categoria, responsable de la 
gestió cinematográfica a la Sala 
de Cultura de Sa Nostra, feia la 
introducció a l’anomenat cinema 
negre, amb suport d’imatges que 
mantenien l’auditori en suspens. 
L’hora i mitja de sessió paregué 
curta.
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L’olivera mallorquina

conta’m,	vella	olivera,
mentre	sec	alenant	sobre	la	roca,
noves	del	temps	d’enrera
que	escrites	veig	en	ta	surenca	soca.

Jo	vinc	a	recolzar-me
a	tes	nusades	rels,	trist	d’enyorança,
perquè	vulles	tornar-me,
dels	béns	que	n’he	perduts,	
sols	l’esperança.

Ton	delicat	fullatge
que	sota	lo	cel	blau	l’embat	oreja
és	de	la	pau	la	imatge,
de	tots	los	goigs	de	la	ciutat	enveja.

Ta	rama	verda	i	blanca
com	cabellera	d’àngel	t’emmantella;
i	a	ta	esqueixada	branca
falta,	pel	vent	l’arrabassada	estella.

Quan	jove	i	vincladissa
creixies	sobre	el	marge	de	la	coma,
xermava	ta	verdissa
la	falç	del	llaurador	fill	de	Mahoma.

L’àrab	i	sa	mainada
respirant-ne	tes	flors	pel	maig	sortien
i	ta	oliva	escampada
sos	fills,	per	la	tardor,	la	recollien.

Del gran poeta mallorquí, 
Josep Lluís Pons i Gallarza (1823-1894)

Presentació del llibre 
els inicis de la premsa a 
Mallorca (1779-1814), 
de Valentí Valenciano

El divendres 4 de desembre, a les 
20h, es presentà a Can Gelabert 
el llibre Els inicis de la premsa a 
Mallorca (1779-1814), de Valentí 
Valenciano. La presentació anà a 
càrrec del periodista i escriptor 
Guillem Frontera i del propi autor.
El llibre ha estat editat per 
Documenta Balear.

Sinopsi
Arran de 
la crisi de 
l’Antic 
Règim, la 
premsa 
donà les 
primeres 
passes a 
Mallorca. 
Utilitzada 
al principi 
com a 
instrument 
de 
difusió 

d’informació i de coneixements, 
des de la Guerra del Francès 
esdevingué un poderós mitjà de 
conformació de l’opinió públic.
 Aquest volum ofereix una 
visió sintètica de les aportacions 
de les primeres publicacions 
mallorquines a la consolidació 
d’una nova forma de comunicació 
social que vehiculà el debat 
polític, econòmic i social de l’illa 
del començament del segle XIX.

De l’autor
Valentí Valenciano i López 
(Ciutadella 1952), és professor i 
escriptor. Llicenciat en Ciències 
Físiques, actualment prepara 
una tesi doctoral en Història 
Contemporània. 
Del 1987 al 1995 fou diputat, 
director general del Govern 
autonòmic del 1999 al 2003, i entre 
el 2003 i 2007 fou vicepresident del 
Parlament de les Illes Balears.  
 És autor de diverses obres de 
creació literària i d’alguns estudis 
històrics, entre els quals destaca 
el llibre El primer liberalisme a 
Mallorca (2008).

Dos tallers
A part de música, tertúlies i 
exposicions, aquest novembre 
passat el Casal de Cultura també 
organitzà dos tallers. 
Dos tallers directament relacionats 
amb la conscienciació social cap al 
bon ús dels recursos.
Així, el dissabte 14 de novembre 
tenia lloc un taller de compostatge 
i tot seguit un de juguetes 
reciclades. Ambdós d’inscripció 
totalment gratuïta.

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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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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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA

Encara que no ho sembli, som a 
la tardor i el Nadal és al cap de 
cantó.  
 A la Casa Museu Llorenç 
Villalonga conclouen aquest últim 
mes de l’any amb dos espectacles 
molt diferents i un itinerari.

Concert. Fundació ACA
El divendres 11 de desembre, a les 
20h, la Fundació ACA us convida 
a gaudir del concert “L’invitation 
au voyage. La música des de la 
literatura”. 
 Aquest concert està inserit dins 
el marc del XXX Festival Encontres 
de Compositors, i anirà a càrrec de 
la Jove Ensemble de Música 
Contemporània de les Illes Balears.

Entre d’altres, s’interpretaran obres 
de Ravel, Debussy, Guinovart 
i Xenakis, a partir de textos de 
Borges, Mallarmé fins a Homero.

Teatre. L’Habitació del nen
L’espectacle següent serà teatral 
i tendrà lloc el dijous dia 17 de 
desembre, a les 20h. 
 Sota la batuta del director Javier 
Matesanz, els actors Marian Vilalta 
i Pedro Victory interpretaran l’obra 
de Josep Maria Benet i Jornet, 
L’habitació del nen. 
 L’obra mostra un fet des de dos 
punts de vista totalment diferents...
Anau-hi a prendre partit per un o 
per l’altre. Segur que la història no 
us deixarà indiferents.

Visites al celler
Per als qui encara no s’han atracat 
al celler de Can Sabater, el dissabte, 
dia 19 de desembre, tenen una 
darrera ocasió per conèixer-lo 
a fons de la mà dels guies de la 
Conselleria de Medi Ambient de 
Consell de Mallorca.
 Com ja s’ha dit altres vegades, 
l’esmentada activitat és fruit de 
l’esforç que aquesta tardor han fet 
tots els organismes que treballen 
per la cultura a Binissalem, amb 
un tema comú: el medi ambient. I 
és per això que la Casa Museu s’ha 
afegit a aquesta conscienciació, 
juntament amb la Conselleria 
de Medi Ambient del Consell 
(responsable per la restauració), 
volent donar a conèixer el celler a 
través de visites guiades. 
 I parlant de vi, des de la Casa 
Museu els seus treballadors volen 
aprofitar aquestes línies per alçar 
les copes i desitjar a tothom unes 
bones festes i un bon any 2010.

El	dissabte	dia	19	de	
desembre,	darrera	ocasió	

per	prendre	part	en	les	
visites	guiades	al	celler

L’Habitació del nen,	un	
espectacle	teatral	dirigit	
per	Javier	Matesanz	que	

mostra	dos	punts	de	
vista	diferents

Escena de l’obra teatral L’Habitació del nen.

La	música	des	de	la	Literatura

c U L T U R A



... a la Biblioteca Municipal
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Els rebels. Autor: Sándor Márai
Els jugadors de whist. 
Autor: Vicenç Pagès Jordà
La rosa escondida. 
Autora: Reyes Monforte
Marcelo en el mundo real. 
Autor: Francisco X Stork
El club de los viernes se reúne de 
nuevo. Autora: Kate Jacobs
El hombre inquieto. 
Autor: Henning Mankell
La jaula de oro. Autor: Shirin Ebadi

Infantil
Contes clàssics. 
Il·lustradora: María Jesús Álvarez
Hilo de Hada. 
Autor: Phillipe Lechermeier
Navidad en familia. 
Autor: Kestutis Kasparavicius
Ah. Autor: Josse Goffin
El drac de l’estany. 
Autor: Toni Giménez
Quart viatge al regne de la Fantasia.
Autor: Gerónimo Stilton
El misteriós lladre de formatges. 
Autor: Gerónimo Stilton

Juvenil
Emily the Strange. Els dies perduts. 
Autors: Rob Reger i Jessica Gruner 

Altres
La conquista de la felicidad. 
Autora: Olga Bartomeu
La importancia de las cosas. 
Autora: Marta Rivera de la Cruz
Totes les coses que no ens vam dir. 
Autor: Marc Levy
Bikram Yoga. 
Autor: Bikram Choudhury

Activitats de desembre
Dijous 10, a les 20h, Tast de 
llibres. En aquesta ocasió 
parlarem del llibre Balzac i la 
petita modista xinesa, de Dai 
Sijie. Condueix la tertúlia Eulàlia 
Arlés.

Dilluns 14, a les 18h, Teatre negre. 
El pare Noel és un despitat, a càrrec 

del grup Teatrèmol. Adreçat a 
infants de 3 a 10 anys. Es prega 
molta puntualitat (després de 
les 18h no es podrà entrar a la 
biblioteca degut als requeriments 
tècnics de la representació)

Dimarts 15, a les 20h, Relats 
de nadal per a adults. A càrrec 
d’Eulàlia Arlés. S’acompanyarà 
la vetllada amb una tasseta de 
xocolata calenta.

Dilluns 21, a les 18h, 3cacontes. 
Contacontes per infants de 0 
a 3 anys. A càrrec del pallasso 
Andreu. Places limitades. 
Inscripció prèvia al 971 870 486

Dilluns 28, a les 11h, Contacontes 
universals, a càrrec de Lídia Crua. 
Adreçat a infants de 3 a 10 anys. 
Es prega puntualitat.

Activitats de gener
Dilluns 4, a les 11h, Contacontes-
Taller. El llibre de l’artista, a càrrec 
de Mayte Bayón. A partir d’un 
relat original de l’autora els 
infants crearan el seu propi llibre 
d’artista, dibuixant i escrivint 
a cada pàgina els fragments de 
la història que els anirà contant 
l’autora.
 Els infants han de portar en el 
moment de la inscripció una foto 
seva i la d’algun amic, familiar o 
animalet de companyia. Adreçat 
a infants a partir de 4 anys. 
Inscripció prèvia fins dia 18 de 
desembre (places limitades).

Dimarts 5, a les 11h, Contes de 
Ses majestats els Reis màgics 
d’Orient. A càrrec del Pallasso 
Andreu. Tots els nins i nines que 
participin al contacontes han 
de portar una sabata i alguna 
coseta per deixar als Reis, ja que, 
segurament, a la nit, passaran 
per la Biblioteca per deixar algun 
regal. 
L’activitat està adreçada a infants 
de 3 a 10 anys.
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CORDES DE L’ATLÀNTIC

Tres fets han voltat aquest 
novembre sobre la meva agenda 
erràtica, reconciliant-me així amb 
la possible supervivència, dintre 
del magma social generalment tan 
poc entusiasta de l’animal humà, 
del “bon salvatge” de la moderna 
mitologia europea. Ho dic sobretot 
per l’acte de narració oral, segons 
i a càrrec del colombià Nicolás 
Buenaventura, que ens regalaren 
les bibliotecàries del poble el 
passat dia 19, i també ho dic per 
un meravellós film, de factura 
també sudamericana, que ha 
tornat a honorar el cinema com a 
tal i que té un títol tan entranyable 
i suggeridor com El secreto de sus 
ojos. Però no acaba aquí la meva 
dosi de bona sort i felicitat. A la nit 
del 2 de novembre, i en ple centre 
històric de la capital de l’Estat, 
RODRIGO LEAO es presentà, amb 
el seu grup de Cinema, portant un 
nou disc sota el braç adreçat, pel 
que es veu, a la mare, a les mares. 
Tot d’una, i aprofitant la festa, una 
guarda de bojos ens embarcàrem 
enmig d’aquell grinyolar de cordes 
d’una costa a l’altre de l’ample 
mar, amb aquella alternança de 
dolcesa i intensitat, del fado al 
tango, de la ràbia a la melangia, del 
silenci vocal a la veu transoceànica 
de la bella Ana Vieira, una dels 
esperons de proa de l’insigne flota. 
Regau-ho tot de més adjectius 
que superin l’emoció. Sentírem 
així l’ex Madredeus consolidar 
el seu lideratge mentre noltros 
acomplírem, a la fi, una antiga 
promesa.  

tgomil@...saudade

M ú S i c A

Molts d’Anys i Bones Festes  a tothom!

Nova Cançó. �0 aniversari 
A la Biblioteca Municipal, 5 
de novembre, 27 partícips, 
BARTOMEU MESTRE, 
“BALUTXO”, a invitació 
de l’Obra Cultural Balear, 
commemorava amb una 
conferència al·lusiva aquell 
impacte de la Nova Cançó 
en la cultura catalana i en el 
redreçament del país. 
 De la preparació acurada i la 
virtut comunicativa resultava 
ensenyament, delectació i 
aprenentatge, amb l’auxili de 
recursos audiovisuals. 
 Reverdim els records i 
aprenem el desconegut, secrets 
que revelava el Mestre com a 
llaminadures entre plats forts: 
manifest de Serrahima, els Setze 
Jutges i els acòlits digníssims, 
com Guillem d’Efak, l’expansió, 
els obstacles del franquisme, 
la censura, la resistència, la 
normalitat, la transformació del 
procés, la lluita sense caducitat, 
avui com primer. En resum, tot un 
paradigma de vetlada.

Concert del grup coral �x�
A Cals Agustins, el 28 de 
novembre, l’aplec binissalemer 
dirigit per Antònia Borràs 
oferia el concert d’aniversari, 14 
anys a punt d’acomplir-se. La 
demostració es titulava “Cançons 
i poesies d’arreu del món”, i 
eren cants escollits de països 
visitables de l’Antic i del Nou 
Continent: Sud-àfrica, Espanya, 
Itàlia, Anglaterra, Alemanya, 
França, Rússia, Xina, Japó, Estats 
Units, Mèxic, Brasil, Argentina i 
un breu epíleg de Mallorca. S’hi 
inserien lectures temàtiques i 
recitació de poesies en idiomes 
com l’holandès, l’italià, el xinès, 
l’àrab, el grec, l’espanyol i el 
català. La vetllada, que resumia 
el darrer curs, va ser instructiva, 
sorprenent i agradable per 
l’auditori que saturava gairebé el 
recinte.

Joan Escanelles

Concert de música Barroca
I també era l’església de Cals 
Agustins l’escenari que havia 
acollit, uns quinze dies abans, 
el divendres 13 de novembre, 
un altre concert. En aquest 
cas de música Barroca, sient 
interpretades obres de J.B 
Boismortier, A. Vivaldi, F. 
Couperin, F. Geminiani, G.B. 
Platti, J.B Forquerai.
 I els músics que donaven vida 
a totes aquelles peces, en 
Xisco Aguiló al violone; en James 
Bush, al violoncel; i en Javier 
Nuñez, a la clau.

Teatre. teló de Fons
Un any més, el grup de teatre TELÓ 
DE FONS representarà l’obra de 
Llorenç Moyà, L’ADORACIÓ DEL 
TRES REIS D’ORIENT. Serà el 
dimecres, dia 6 de gener de 2010, a 
les 18 hores, en el teatre municipal. 
Entrada de franc.

c U L T U R A
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Antoni Pol

Binipèdia
el segle XX (1)

c U L T U R A

Ens acostam als nostres dies. 
Les efemèrides encara traspuen el 
seu sabor agredolç, el sabor de la 
vida, ai las...

1�00
Obrim el segle amb un “eco de 
societat” per constatar l’inici de 
l’exode dels senyors de Binissalem 
a Ciutat. La fil·loxera els fa vendre 
les cases pairals i la hisenda i 
estan temptats de cremar a les 
xemeneies els congrenys de les 
bótes. Alhora, la Vila decadent se 
posa de moda com a lloc d’estiueig 
de rellevants personalitats: el 
notari i polític Josep Socias, 
el misser Enric Sureda, Josep 
Rosselló i Caçador, el comte 
d’Espanya...

1�0�
Se construeix el pontarró del Reg 
per desaparèixer seixanta anys 
després, engolit per les opcions 
avançades dels nous sistemes per 
donar sortida a les aigües pluvials. 
¡Quants de “chascos” i “charcos” 
sense el pontarró!

2 d’agost de 1�1�
S’inaugura el primer camp de 
futbol, a ses Parellades –¿o a sa 
Mostra?– amb un partit entre els 
equips Ibérico i Jaime I, vencent 
aquest per 2 a 1. Sembla que el 
Club ja s’havia constituït el 1912, 
essent el primer de la Part Forana i 
el tercer de tot Mallorca. L’Ibérico 
aconseguirà el títol de campió en 
una lligueta jugada, el 1927, entre 
els equips de sa Pobla, Consell, 
Universal d’Alaró i Isleño de 
Petra.

1�1�
Un altre signe de modernitat: la 
inauguració del servei telefònic al 
nostre poble. ¡Quantes voltes de 

manivela per recuperar la petita i 
entranyable història de les coses!

1�1�
És l’any de la grip per 
antonomàsia (no hi havia lletres 
a l’alfabet per designar-la). 
L’epidèmia, que se prolongarà 
fins a l’any següent, a Binissalem, 
causà vint-i-una defuncions.

1� de març de 1�2�
Mor el Catedràtic Gabriel Llabrés 
Quintana. Pocs dies després, 
l’Ajuntament li dedicarà un carrer 
a sa Mostra. Potser el poble encara 
estigui en deute amb ell...

Octubre de 1��0
Ara que el nostre Magnífic 
Ajuntament torna provisionalment 
a la Quartera –hi havia radicat des 
del segle XVI, a la cantonada amb 
Sa Coma– serà bo recordar que 
el trasllat a l’edifici actual se va 
fer per l’octubre de 1930, després  
d’haver-lo comprat a Guillem Julià 
Quintana, de Cas Bissó.

20 de maig de 1��1
L’empresari i enòleg José Luís 
Ferrer crea la Sociedad Vinícola 
Binisalem que el 1979 adoptarà 
el nom comercial de Franja Roja 
Sociedad Anónima. L’any següent 
serà Miquel Nadal Fiol qui 
fundarà les Bodegues Vins Nadal. 
Una embranzida a la cultura del 
vi.

� de juny de 1���
També caldrà recordar, quan estam 
a punt d’inaugurar la nova escola 
pública del camí de Pedàs, que 
en aquesta data s’obrí l’Escola 
Graduada a sa Mostra.

21 de juliol de 1���
Per fer honor –¡trist honor! a la 
memòria històrica, cal consignar 

que, a conseqüència d’haver 
esclatat la paranoia del Moviment, 
en l’assalt per conquerir 
l’Ajuntament, hi hagué dues 
víctimes: la del guàrdia municipal 
Pius Iniesta i la del falangista 
Gabriel Arrom Fiol.

1� de març de 1���
Inauguració del cinema Visamar al 
carrer de sa Coma amb una sessió 
escandalosa. En efecte, el film 
era “El escándalo”, amb Amparo 
Rivelles i Armando Calvo. I el 
NODO, of curse...
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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

Entreguen els premis 
de dibuix sobre  
els torrents de Mallorca

El divendres 27 de novembre, 
Can Gelabert acollí l’entrega de 
premis de pintura escolar sobre 
la campanya “Els torrents de 
Mallorca”. Una campanya que 
ha comptat amb la participació de 
GADMA, Cemex Espanya (fàbrica 
de Lloseta) i l’àrea de Medi Ambient 
del Consell de Mallorca.  
 En el concurs hi han participat 
els alumnes de Primària de les 
escoles d’un gran nombre de pobles 
com, per exemple, Alaró, Consell, 
Binissalem, Mancor o Inca, entre 
d’altres.
 Els alumnes que resultaren 
guanyadors foren na Paula Vicente 
Font, en Josep Pere Roig Crespí i en 
Pep Lluís Martí Llabrés, del col·legi 
Nostra Senyora de Robines; en Pau 
Pomar Miró, del col·legi Es Puig 
de Lloseta; na Margalida Campins 
Perelló i n’Edson, del col·legi Sant 

Bartomeu d’Alaró; en Guillem, del 
col·legi Montaura, de Mancor; i na 
Sarai Blanco Cabrerizo, del col·legi 
Ponent d’Inca.
 L’acte comptà amb l’assistència 
de representants de GADMA, de 
l’empresa Cemex, de la consellera 
de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca, Catalina Julve, del 
director insular de Medi Ambient, 
Guillem Riera i d’alguns batles de 
la comarca. 

La campanya dels torrents de 
Mallorca respon a una de les 
finalitats de desenvolupar una 
tasca escolar de divulgació i 
educació ambiental, per tal de 
donar a conèixer als estudiants 
de l’illa, la figura dels torrents i 
tots els seus aspectes característics 
(geologia, hidrologia, fauna, flora, 
etc), tractant des de la millora del 
seu coneixement fins al foment i la 
recuperació del seu hàbitat.

i N F à N c i A

La història de la música
El dies 27 i 30 de novembre, els 
alumnes de Primària dels dos 
col·legis del poble pogueren dis-
frutar del recorregut musical per la 
història de la música que el conegut 
grup mallorquí de blues i rock, Big 
Yuyu, oferí al teatre de Binissalem, 
amb música en directe i explica-
cions dels diferents estils.
L’acte va ser organitzat per la 
Biblioteca Municipal.
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Na Toninaina 
Salom i Artigues, 
de 9 anys d’edat, 
i estudiant de 
4rt d’Educació 
Primària a l’escola 
pública Nostra 
Senyora de 
Robines, ha estat 

l’afortunada d’aquest mes per a 
l’entrevista. Ella és una nina a qui 
li agrada molt llegir i, precisament, 
per això ha estat premiada en 
alguna ocasió.

Parla’ns un poc d’aquest premi 
que has rebut com a lectora?
Bé, han estat dos premis, en el 
Concurs Superlector 2008 i en el 
mateix concurs 2009.
En el 2008 vaig llegir 76 llibres i en 
aquest 2009 n’he llegit 80.

Vist que has estat premiada com 
a bona lectora que ets, intuim que 
llegir serà una de les coses que 
més t’agrada fer?
Sí, m’agrada molt llegir, però 
també m’agrada viatjar i anar a 
veure espectacles.

I de viatge, on t’agradaria anar, 
si tenguessis l’oportunitat 
d’escollir?
Em faria ganes anar a Itàlia, per fer 
la Toscana amb els meus pares.

I mirant al futur, al teu futur, ja 
t’has fet una idea del que vols ser 
quan siguis gran?
Sí, m’agradaria ser professora de 
nins petits; i també, pel fet d’anar 
a classes de ballet, m’agradaria ser 
ballarina.
 
I apart del ballet, et dediques 
a qualque altra activitat 
extraescolar, Toninanina?
Sí, faig llenguatge musical, 
violí, piano, anglès i vaig a 
l’Agrupament Escolta Pedra Viva.

Bé, ja per finalitzar, una pregunta 
sobre un tema un poc personal i 
íntim que ens agrada demanar, de 
tant en tant, en aquesta columna. 
Com vas d’al·lots?
La veritat, ara mateix no en tenc 
cap.

Entrevista a
Toninaina Salom

i N F à N c i A

Xesca Rosselló
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SUpermercAT JUAnA-cATi
(antic can Curt)

C/Rectoria, 20 · 07350 Binissalem · 971 51 10 66
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Noel Capó

El	seu	segon	àlbum,	que	
és	el	que	els	ha	impulsat	
a	l’èxit	comercial,	es	diu	

“Wild young hearts”.
Un	disc	cridaner,	potent	i	

carregat	de	qualitat

Arriba el mes de 
desembre i un bon 
regal de Nadal 
seria, com no, 
regalar música. 
Si no et vols 
arriscar i no vols 
regalar un disc 
que es pugui tenir 

repetit, en aquest número et faig 
una gran proposta.

Noisettes
Es tracta d’un trio anglès, afincat a 
Londres, que començaren a tocar 
junts l’any 2003. 
 La seva líder es Shingai 
Shoniwa, baixista i vocalista, que 
té una veu molt versàtil, amb 
registres que es poden comparar 
a cantants com Amy Winehouse o 
Diana Ross.
 El segon component del grup 
és Dan Smith, el guitarrista. I, 
finalment, poc després es va unir a 
ells Jamie Morrison, el bateria. 

Els tres components, prèviament 
havien assistit al “BRIT School for 
Performing Arts & Technology” a 
Croydon, i poc els va costar agafar 
la fama de renouers. 

La seva música és essencialment 
Indie Rock. Perquè us faceu una 
idea comparativa, vendria a ser  
una mescla d’Amy Winehouse i 
Katy Perry, amb retocs electrònics. 

L’èxit els va arribar després de 
posar banda sonora a l’anunci del 
cotxe verd, un anunci que ha estat 
emès arreu del món.

Discografia
Tenint en compte que es tracxta 
d’una formació molt recent, només 
són dos els discs que tenen al 
mercat. 
És molt probable que a les 
tendes d’aquí no se’n pugui 
trobar cap d’ells, però si teniu 
ganes d’escoltar una mica de la 
seva música, a la iTunes Store hi 
trobareu els seus àlbums.

El primer d’aquests treballs es va 
editar l’any 2007 i es deia “What’s 
the time Mr. Wolf?”. És el disc 
menys comercial, el mes Indie 
de la formació, i, probablement, 
el que agradarà a la gent 
simpatitzant d’aquest tipus de 
música. 
D’aquest disc us puc destacar 
“Don’t Give Up”, un tema molt 
guitarrer i molt animat. Tambè hi 
trobareu cançons més tranquiles 
com poden ser, per exemple, 
“The Count of Monte Christo”, 
interpretat amb guitarra acústica.

El seu segon àlbum, que és el que 
els ha impulsat a l’èxit comercial, 
es diu “Wild young hearts”, i 

la veritat que és un disc digne 
d’escoltar. Cridaner, potent i 
carregat de qualitat. 
El primer senzill del treball és el 
seu segon tall “Don’t Upset The 
Rhythm”, que és el tema de la 
campanya publicitària del cotxe 
verd, potent i amb molt de ritme. 
Tot i que, per a mi, el tema que cal 
destacar és el titulat “Never forget 
you”, més lent però d’aquests que 
et fan demanar: qui són aquests? 

Notes destacables
Segons la publicació britànica 
“The Gaurdian”, Noisettes està 
considerat com el grup amb 
millor directe de Londres, havent 
compartit escenari amb conjunts 
com Muse o Criss.

La seva web és: www.noisettes.net

Noisettes
Un trio anglès d’Indie Rock

G R U P S 	 M U S i c A L S
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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
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L’equip Júnior masculí 
lidera el seu grup

Ha	guanyat	cinc	dels	sis	partits	disputats	gràcies,	en	part,	a	una	bona	defensa

Pre-Mini
Al llarg del mes 
de novembre 
els menuts del 
Club Bàsquet 
Binissalem han 
començat els seus 
partits, sient el 
paper dels Pre-
minis, masculins

i femenins, molt destacat, i iniciant 
la temporada amb diverses 
normes noves, com jugar 8 parts 
de 6 minuts, fer-ho sense marcador 
o sumar en tots els tirs a cistella 
que es realitzin amb els dos peus 
fora de la zona, tres punts. Ells 
representen la part més divertida, 
entretenguda i lúdica del bàsquet. 

Mini femení
Menció a part mereix el Mini 
femení Preferent, que presenta 
un ple de victòries en el seu 
casiller, situat en el més alt de la 
classificació. A la vegada, el Mini 
Especial continua treballant baix 
les ordres de’n Jaume i na Joana, 
per assolir unes millors directrius 
de joc i recuperar les jugadores 
lesionades. Actualment porten un 
parcial de 3-2.

“Guanyar no és mai l’objectiu, 
guanyar és sempre, una 
conseqüència”. (Pepu Hernández)

Infantil
Ja a les cistelles grosses, cal 
reconèixer el bon començament 
que duen, tant l’Infantil masculí 
com el femení. 
L’equip masculí porta un clar 5-2 a 
favor, havent perdut els dos partits 
contra els dos primers 

classificats del seu grup. 
Per altra banda, l’Infantil femení 
porta una relació de victòries/
derrotes de 6-1 favorable, 
compartint lideratge amb CIDE i 
Sant Josep. 

Cadet
Així mateix, l’equip Cadet entrenat 
per en Romàn Moyà, es troba 
situat a la zona mitjana de la 
classificació, amb un parcial de 
3-2 i pendent de repetir el partit 
ja disputat contra el Sa Pobla, 
per alineació incorrecte de les 
visitants.

“No pots triar com perdre, un partit, 
però si com aixecar-te per a guanyar 
el seguent.” (Pat Riley)

Júnior
Els equips grans també rendeixen 
a bon nivell; l’equip Júnior masculí 
lidera, brillantment, la seva 
taula amb 5 victòries de 6 partits 
disputats, emparats en una bona 
defensa i un atac molt clarivident. 
 Les jugadores del Júnior 
femení –enquadrades també en 
el grup especial–, després d’un 
esperançador començament, 
van sumar 5 derrotes seguides, 
situant-les, momentàniament, a la 
part mitja de la classificació. Però 
ben segur que treballant amb la 
intensitat i concentració que ho 
fan, milloraran ràpidament. 

Autonòmica
Una mica semblant ocorre amb 
l’equip de 1ra Autonòmica femení, 
fins al moment molt perseguit per 
les lesions, que no li han permès 
treballar amb continuïtat. 

Ara mateix presenta un balanç 
victòries/derrotes de 3-5, tot i que 
el seu experimentat tècnic, Xisco  
Colmillo, segur que una vegada 
que compti amb tota la plantilla 
sabrà reconduir la trajèctoria. 
 Finalment, referir-nos a l’equip 
de 1ra Autonòmica masculí. 
Els jugadors entrenats per Enrique 
Moreno rendeixen a un altíssim 
nivell. Són capdavanters del seu 
grup, amb un balanç de 8-1 i 
desenvolupant un joc vistós i ple 
de ritme i força.

“No et demanis que pot fer l’equip 
per tu; demanat que pots fer tu per 
l’equip. (Magic Johnson)

Pre-seleccionades
Aprofitaré aquestes últimes línies 
per felicitar a les jugadores minis 
Aina Bestard i Paula Sánchez de 
Alcázar, i a les jugadores infantils 
Margalida Braque i Sofia Cortès,  
que han estat convocades per a 
les concentracions prèvies de les 
diferents seleccions balears.   
Així mateix, volem felicitar també 
des d’aquí a en Jaume Llobera, 
per la seva estrenada paternitat, 
tot i esperant veure al seu fill Pau, 
vestir els colors del nostre club ben 
aviat.

“Guanyar no ho és tot, però si ho és 
esforçar-se per guanyar. 
(Vince Lombardi)

Podeu veure les fotos de la 
presentació oficial del Club, 
celebrada el dilluns 7 de desembre, 
a les pàgines centrals de l’especial 
en color d’aquest número.

Toni Sánchez

E S P O R T S 	 - 	 B à S Q U E T
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L’equip Infantil de Futbol 7, 
l’únic que es mantén invicte

Els	PreBenjamins	s’han	situats	colíders	del	seu	grup	(F),	amb	21	punts	i	golejant

Exposició de fotos

Del 18 de desembre al 5 de 
gener, la sala d’exposicions de 
Sa Nostra de Binissalem acollirà 
una exposició amb fotografies 
i vídeos relacionats amb la 
lligueta d’ascens a 2na B que 
el C.E. Binissalem disputà la 
temporada passada, sens dubte, 
la fita històrica més important 
del Club al llarg dels seus 95 
anys de vida que compleix 
enguany.
A l’entrada de l’edifici s’indicarà 
els dies i horaris de visita.

PreBenjamins Futbol � (A)
Binissalem 0 - Juv. Can Picafort 4
Sencelles 10 - Binissalem 0
Binissalem 0 - Poblense 4
Ramon Llull 4 - Binissalem 2
16è classificat. 3 punts
1 victòria, 0 empats i 9 derrotes

PreBenjamins Futbol � (F)
Ciutat de Palma 0 - Binissalem 10
Binissalem 6 - Rotlet Molinar 1
Poblenç At. 0 - Binissalem 10
2n classificat. 21 punts
7 victòries, 0 empats i 1 derrota

Benjamins Futbol � (A)
Binissalem 3 - Murense 0
Xilvar 6 - Binissalem 2
Binissalem 5 - Sencelles 2
Pla de na Tesa 1 - Binissalem 5
3r classificat. 15 punts
5 victòries, 0 empats i 1 derrota

Benjamins Futbol � (C)
Sant Marçal 6 - Binissalem 0
Binissalem 0 - Son Ferrer 9
Arenal 14 - Binissalem 0
Binissalem 4 - Pla de na Tesa 2
12è classificat. 3 punts
1 victòria, 0 empats i 6 derrotes

Benjamins Futbol � (A)
Juv. Can Picafort 2 - Binissalem 1
Binissalem 4 - Sportworld 1
Ramon Llull 3 - Binissalem 2
7è classificat. 18 punts
6 victòries, 0 empats i 4 derrotes

Benjamins Futbol � (D)
Binissalem 3 - Espanya 4
Santa Eugènia 5 - Binissalem 2
Binissalem 7 - At. Pl. de Calvià 1
12è classificat. 6 punts
2 victòries, 0 empats i 5 derrotes

Alevins 2na (C)
Escolar 2 - Binissalem 4
Murense 2 - Binissalem 1
Binissalem 1 - Xilvar 1
La Victòria 1 - Binissalem 3
4rt classificat. 19 punts
6 victòries, 1 empat i 2 derrotes

Alevins �ra. C. Federació (F)
Es Raiguer 0 - Binissalem 0
Binissalem 4 - Sollerense 2
Campanet 0 - Binissalem 0
Binissalem 1 - Es Raiguer 1
3r classificat. 7 punts
1 victòria, 4 empats i 1 derrota

Infantils 1ra (B)
Penya Arrabal 3 - Binissalem 3
Binissalem 1 - Pollensa 2
Sta. Catalina 0 - Binissalem 2
Binissalem 1 - CIDE 3
10è classificat. 12 punts
3 victòries, 3 empats i 4 derrotes

Infantils Futbol �
S’Arracó 0 - Binissalem 9
Binissalem 5 - Sollerense 1
Son Cladera 1 - Binissalem 5
Binissalem 3 - Valldemossa 2
3r classificat. 17 punts
5 victòries, 2 empats i 0 derrotes

L’equip Infantil de Futbol 7 és, a 
hores d’ara, l’únic del Club que 
encara ara es mantén invicte. 
A destacar que en el darrer partit 
jugat contra el Valldemossa, el 
lateral esquerre, Alomar, aconseguí 
materialitzar dos dels tres gols.

Cadets 2na (C)
Artà 2 - Binissalem 2
Binissalem 5 - Sollerense 0
Es Raiguer 1 - Binissalem 2
9è classificat. 15 punts
4 victòries, 3 empats i 3 derrotes

Juvenils 1ra Regional (A)
Ciutat de Palma 5 - Binissalem 0
Binissalem 2 - Son Caliu 2
Port de Pollensa 1 - Binissalem 0
Binissalem 2 - Santa Maria 3
19è classificat. 5 punts
1 victòria, 2 empats i 10 derrotes

Va ser una llàstima perdre a casa 
contra el Santa Maria, un rival 
directe, perquè en els dos anteriors 
partits l’equip havia aconseguit 
empatar contra el Son Caliu i 
perdre sols per la mínima dins 
Port de Pollensa, dos conjunts de 
mitja taula davant els quals mostrà 
un poc més de solidesa.

Primera Regional
Binissalem 5 - Pilares La Soledad 0
Sant Marçal 1 - Binissalem 0
Binissalem 1 - Ciutat de Palma 1
Santa Catalina 2 - Binissalem 2
16è classificat. 13 punts
3 victòries, 4 empats i 7 derrotes

Tot i que es mantén en el mateix  
setzè lloc, molt a prop de la zona 
baixa de la classificació, l’equip 
filial s’imposà amb claredat a un 
rival directe com és el Pilares i 
aconseguí un valuós empat dins 
el camp del Santa Catalina, un 
equip del qual només el separen 
tres punts i que també pot passar a 
ser un altre rival directe en la lluita 
per la permanència com a primer 
objectiu. Ah, i aquest diumenge, a 
les 16.30h, ve el líder, Espanya. 

Tercera Divisió
Binissalem 2 - Ferreries 1
Lloseta 1 - Binissalem 1
Binissalem 1 - Penya Esportiva 1
11è classificat. 20 punts
5 victòries, 5 empats i 4 derrotes

El primer equip ha cedit un lloc 
a la taula classificatòria respecte 
a fa un mes. Un mes del que cal 
destacar, sobretot, el bon partit 
disputat dins el camp del Lloseta, 
sens dubte, un dels equips 
rebel·lació d’enguany. Un derbi 
comarcal que, probablement, mai 
s’havia donat a la categoria de 
Tercera Divisió (o de ser així, deu 
fer, molts, molts d’anys).

Totes les cròniques coincideixen en 
què els Blaus dominaren el partit 
del començament al final, anant 
per davant en el marcador i sient 
en el temps de descompte quan el 
conjunt llosetí aconseguís l’empat 
final.

Podeu veure les fotos de la 
presentació oficial del Club, 
celebrada el diumenge 22 de 
novembre, a les pàgines centrals 
de l’especial en color d’aquest 
número.

Tir amb arc
Campionat de Tir en Bosc �D 

Els dies 14 i 15 de novembre 
es va celebrar, a Sóller, el VIII 
Campionat de les Illes Balears 
de Tir de Bosc 3D, en el qual 
hi participaren els Arquers de 
Binissalem.
 El campionat, organitzat per 
la Federació Balear de Tir amb 
Arc, en col·laboració amb el Club 
Arquers d’Aquí, va comptar amb 

un total de 44 participants de 8 
clubs d’arreu de l’illa.

Al llarg de la competició, els 
arquers, agrupats en patrulles 
de quatre, van haver de fer dues 
voltes a un circuit de 20 dianes 3D, 
amb forma d’animals, repartides 
per tota la finca de Can Bover des 
Pujol de’n Banya, a Sóller. 
 Distribuït en les divisions d’Arc 
Clàssic, Arc Lliure, Arc Recorbat 
i Arc Recte, en el campionat 
els Arquers de Binissalem que 
aconseguiren trofeu foren: 

DIVISIó ARC CLÀSSIC:
Gabriel Bestard noguera, 1r 
classificat en la classe Iniciació.

Jaume montiel Ramis, 1r 
classificat en la classe Cadet 
Homes.

DIVISIó ARC RECTE:
Alejandro Cañellas Felices, 1r 
classificat en la classe Benjamí.

miguel A. Cañellas Albella, 
3r classificat en la classe Sénior 
Homes.Equip de PreBenjamins Futbol 8.
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L’equip Infantil de Futbol 7, 
l’únic que es mantén invicte

Els	PreBenjamins	s’han	situats	colíders	del	seu	grup	(F),	amb	21	punts	i	golejant

Exposició de fotos

Del 18 de desembre al 5 de 
gener, la sala d’exposicions de 
Sa Nostra de Binissalem acollirà 
una exposició amb fotografies 
i vídeos relacionats amb la 
lligueta d’ascens a 2na B que 
el C.E. Binissalem disputà la 
temporada passada, sens dubte, 
la fita històrica més important 
del Club al llarg dels seus 95 
anys de vida que compleix 
enguany.
A l’entrada de l’edifici s’indicarà 
els dies i horaris de visita.

PreBenjamins Futbol � (A)
Binissalem 0 - Juv. Can Picafort 4
Sencelles 10 - Binissalem 0
Binissalem 0 - Poblense 4
Ramon Llull 4 - Binissalem 2
16è classificat. 3 punts
1 victòria, 0 empats i 9 derrotes

PreBenjamins Futbol � (F)
Ciutat de Palma 0 - Binissalem 10
Binissalem 6 - Rotlet Molinar 1
Poblenç At. 0 - Binissalem 10
2n classificat. 21 punts
7 victòries, 0 empats i 1 derrota

Benjamins Futbol � (A)
Binissalem 3 - Murense 0
Xilvar 6 - Binissalem 2
Binissalem 5 - Sencelles 2
Pla de na Tesa 1 - Binissalem 5
3r classificat. 15 punts
5 victòries, 0 empats i 1 derrota

Benjamins Futbol � (C)
Sant Marçal 6 - Binissalem 0
Binissalem 0 - Son Ferrer 9
Arenal 14 - Binissalem 0
Binissalem 4 - Pla de na Tesa 2
12è classificat. 3 punts
1 victòria, 0 empats i 6 derrotes

Benjamins Futbol � (A)
Juv. Can Picafort 2 - Binissalem 1
Binissalem 4 - Sportworld 1
Ramon Llull 3 - Binissalem 2
7è classificat. 18 punts
6 victòries, 0 empats i 4 derrotes

Benjamins Futbol � (D)
Binissalem 3 - Espanya 4
Santa Eugènia 5 - Binissalem 2
Binissalem 7 - At. Pl. de Calvià 1
12è classificat. 6 punts
2 victòries, 0 empats i 5 derrotes

Alevins 2na (C)
Escolar 2 - Binissalem 4
Murense 2 - Binissalem 1
Binissalem 1 - Xilvar 1
La Victòria 1 - Binissalem 3
4rt classificat. 19 punts
6 victòries, 1 empat i 2 derrotes

Alevins �ra. C. Federació (F)
Es Raiguer 0 - Binissalem 0
Binissalem 4 - Sollerense 2
Campanet 0 - Binissalem 0
Binissalem 1 - Es Raiguer 1
3r classificat. 7 punts
1 victòria, 4 empats i 1 derrota

Infantils 1ra (B)
Penya Arrabal 3 - Binissalem 3
Binissalem 1 - Pollensa 2
Sta. Catalina 0 - Binissalem 2
Binissalem 1 - CIDE 3
10è classificat. 12 punts
3 victòries, 3 empats i 4 derrotes

Infantils Futbol �
S’Arracó 0 - Binissalem 9
Binissalem 5 - Sollerense 1
Son Cladera 1 - Binissalem 5
Binissalem 3 - Valldemossa 2
3r classificat. 17 punts
5 victòries, 2 empats i 0 derrotes

L’equip Infantil de Futbol 7 és, a 
hores d’ara, l’únic del Club que 
encara ara es mantén invicte. 
A destacar que en el darrer partit 
jugat contra el Valldemossa, el 
lateral esquerre, Alomar, aconseguí 
materialitzar dos dels tres gols.

Cadets 2na (C)
Artà 2 - Binissalem 2
Binissalem 5 - Sollerense 0
Es Raiguer 1 - Binissalem 2
9è classificat. 15 punts
4 victòries, 3 empats i 3 derrotes

Juvenils 1ra Regional (A)
Ciutat de Palma 5 - Binissalem 0
Binissalem 2 - Son Caliu 2
Port de Pollensa 1 - Binissalem 0
Binissalem 2 - Santa Maria 3
19è classificat. 5 punts
1 victòria, 2 empats i 10 derrotes

Va ser una llàstima perdre a casa 
contra el Santa Maria, un rival 
directe, perquè en els dos anteriors 
partits l’equip havia aconseguit 
empatar contra el Son Caliu i 
perdre sols per la mínima dins 
Port de Pollensa, dos conjunts de 
mitja taula davant els quals mostrà 
un poc més de solidesa.

Primera Regional
Binissalem 5 - Pilares La Soledad 0
Sant Marçal 1 - Binissalem 0
Binissalem 1 - Ciutat de Palma 1
Santa Catalina 2 - Binissalem 2
16è classificat. 13 punts
3 victòries, 4 empats i 7 derrotes

Tot i que es mantén en el mateix  
setzè lloc, molt a prop de la zona 
baixa de la classificació, l’equip 
filial s’imposà amb claredat a un 
rival directe com és el Pilares i 
aconseguí un valuós empat dins 
el camp del Santa Catalina, un 
equip del qual només el separen 
tres punts i que també pot passar a 
ser un altre rival directe en la lluita 
per la permanència com a primer 
objectiu. Ah, i aquest diumenge, a 
les 16.30h, ve el líder, Espanya. 

Tercera Divisió
Binissalem 2 - Ferreries 1
Lloseta 1 - Binissalem 1
Binissalem 1 - Penya Esportiva 1
11è classificat. 20 punts
5 victòries, 5 empats i 4 derrotes

El primer equip ha cedit un lloc 
a la taula classificatòria respecte 
a fa un mes. Un mes del que cal 
destacar, sobretot, el bon partit 
disputat dins el camp del Lloseta, 
sens dubte, un dels equips 
rebel·lació d’enguany. Un derbi 
comarcal que, probablement, mai 
s’havia donat a la categoria de 
Tercera Divisió (o de ser així, deu 
fer, molts, molts d’anys).

Totes les cròniques coincideixen en 
què els Blaus dominaren el partit 
del començament al final, anant 
per davant en el marcador i sient 
en el temps de descompte quan el 
conjunt llosetí aconseguís l’empat 
final.

Podeu veure les fotos de la 
presentació oficial del Club, 
celebrada el diumenge 22 de 
novembre, a les pàgines centrals 
de l’especial en color d’aquest 
número.

Tir amb arc
Campionat de Tir en Bosc �D 

Els dies 14 i 15 de novembre 
es va celebrar, a Sóller, el VIII 
Campionat de les Illes Balears 
de Tir de Bosc 3D, en el qual 
hi participaren els Arquers de 
Binissalem.
 El campionat, organitzat per 
la Federació Balear de Tir amb 
Arc, en col·laboració amb el Club 
Arquers d’Aquí, va comptar amb 

un total de 44 participants de 8 
clubs d’arreu de l’illa.

Al llarg de la competició, els 
arquers, agrupats en patrulles 
de quatre, van haver de fer dues 
voltes a un circuit de 20 dianes 3D, 
amb forma d’animals, repartides 
per tota la finca de Can Bover des 
Pujol de’n Banya, a Sóller. 
 Distribuït en les divisions d’Arc 
Clàssic, Arc Lliure, Arc Recorbat 
i Arc Recte, en el campionat 
els Arquers de Binissalem que 
aconseguiren trofeu foren: 

DIVISIó ARC CLÀSSIC:
Gabriel Bestard noguera, 1r 
classificat en la classe Iniciació.

Jaume montiel Ramis, 1r 
classificat en la classe Cadet 
Homes.

DIVISIó ARC RECTE:
Alejandro Cañellas Felices, 1r 
classificat en la classe Benjamí.

miguel A. Cañellas Albella, 
3r classificat en la classe Sénior 
Homes.Equip de PreBenjamins Futbol 8.

E S P O R T S 	 - 	 F U T B O L E S P O R T S 	 - 	 F U T B O L
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Joan	Josep	Amengual	i	Reus,	14
Binissalem

Telf. 971 51 23 97

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

María	del	Carmen	i	Verónica
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Petanca
El Binissalem, líder

El Club Petanca Binissalem de 
1ra Divisió grup A, no ha pogut 
començar de millor manera la 
temporada 2009/2010, ja que 
dels nou partits disputats tots 
conten per victòries, ocupant la 
1ra posició en el seu grup de dotze 
equips participants, i realitzant 
així el millor començament lliguer 
que es recordi.
 Quan és a punt de concloure 
la 1ra volta, l’equip compta amb 
una avantatge de dos punts 
(2 victòries) respecte el segon 
classificat, el Pont d’Inca Nou, 
a qui derrotà, a domicili, en la 
darrera jornada disputada per un 
ajustat 4-5.
 L’equip binissalemer està 
fent un gran esforç per mantenir 
aquesta ratxa i aconseguir així una 

de les tres primeres plaçes que 
donen l’ascens a la categoria de 
Preferent.

Resultats
Binissalem 7 - s’Arracó 2
Hostalets 2 - Binissalem 7

Binissalem 7 - Cas Capità 2
Son Dameto 4 - Binissalem 5
Binissalem 5 - Bar Patio 4
Son Busquets 0 - Binissalem 9
Binissalem 7 - Mayores Bahías 2
DEP. Bahías 3 - Binissalem 6
Pont d’Inca Nou 4 - Binissalem 5

Motociclisme
Kevin Donoso, campió

Al final, el jove motociclista 
binissalemer, Kevin Donoso, ha 
aconseguit el seu gran propòsit: 
guanyar el Campionat 2009 de 
Minimoto Base de les Illes Balears 
i el Trofeu de les Illes Balears. 
I no ha estat fàcil. Per aconseguir-
ho ha hagut de disputar totes les 
carreres que s’han fet als diferents 
circuits de les illes: Muro, Can 
Picafort, Llucmajor i Festival 
Park de Mallorca; Santa Eul·làlia 
(Eïvissa) i Maó (Menorca). 
La darrera prova es va disputar el 
passat 15 de novembre, al circuit 
de Can Picafort, quedant primer 
en les dues mànegues amb una 
clara diferència de 12 segons 
respecte el segon classificat i 
amb el millor temps per volta de 
40,0526 segons. Va ser aquí on en 
Kevin recollia els dos premis: el 
Campionat de Minimoto Base 2009 
de Balears i el trofeu de les Illes 
Balears. 

Després d’aquesta més que 
destacable trajectòria, en Kevin 
ja està treballant en el seu nou 
objectiu: conduir una motocicleta 
de 80 cilindrades.
En els entrenaments ja comença a 
destacar i tot apunta a que pot fer 
un bon paper.

L’equip està fent una gran campanya.

E S P O R T S
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Tennis
III campus de Nadal i Reis
Els dies 28, 29, 30 i 31 de 
desembre, i 4 i 5 de gener, el Tennis 
Club Binissalem organitzarà el III 
campus de Nadal i Reis, per a nins 
i nines de 4 a 15 anys. Els horaris 
de pràctica seran de 9 a 13h cada 
dia. A manera de cloenda, el 
dimarts 5 de gener es farà l’entrega 
d’obsequis a tots els participants.

Objectius del campus
El campus es planteja com una 
activitat específica de formació 
en aquest esport, raó per la qual 
l’alumnat es distribuirà per 
edats i en grups d’Iniciació o de 
Perfeccionament, en funció dels 
resultats que determinin les proves 
de nivell.
 Els principals objectius i 
activitats que es desenvoluparan 
en el Campus són els següents:
· Aprenentatge dels cops bàsics del 
tennis i les regles bàsiques.
· Perfeccionament dels cops del 
tennis.
· Aprenentatge de la tàctica, tant 
en el joc individual com en el de 
dobles.
· Aprendre a competir sense 
perdre el respecte al contrincant, 
a ser tolerant amb els companys 
i a saber autocontrolar davant un 
possible desencís.
· Desenvolupament de les qualitats 
físiques bàsiques.
· Sessions audiovisuals particulars 
amb cada alumne.
· Recordar els valors educatius que 

poden néixer en la convivència 
diària amb un grup de companys i 
companyes.
· Aconseguir que l’alumnat es 
diverteixi i gaudeixi d’una bona 
experiència entre nosaltres.

Preu d’inscripció: 75€ (els 6 dies). 
Dies eventuals: 15€ 
10% de descompte per a germans.
PLACES LIMITADES
Inscripcions al 617 787 342 fins el 
19 de desembre.

Breus
* El tennista aleví, Joan Lladó, 
quedà finalista en el torneig Classic 
Clay, després de perdre en la final 
davant Joan Payeras.

* Un grup de 30 nins i nines del 
club participaren en la jornada 
inaugural de jocs esportius del 
Consell de Mallorca celebrats en el 

poliesportiu de Sa Pobla, on se’ls 
féu entrega de camiseta, berenar i 
begudes. 
La jornada tengué una durada 
de 4 hores, i tots els nins i nines 
pogueren practicar gran quantitat 
d’esports i fer noves amistats. 

Finalment, des d’aquestes línies 
el Tennis Club Binissalem aprofita 
per desitjar unes molt bones festes 
de Nadal i un feliç any 2010 a 
tothom!!

A l’especial en color hi apareixen 
publicades les fotografies dels 
diferents equips en la que va ser la 
presentació oficial.

Els dos protagonistes de la final del torneig Classic Clay.

E S P O R T S

Atletisme
Canvis a la carrera de s’è

El dissabte 26 de desembre, a les  
10:15h, tendrà lloc la XXI edició 
de la carrera de s’è, que enguany 
serà organitzada pels ajuntaments 
de Binissalem, Alaró i Lloseta, amb 
la col·laboració del Govern Balear, 
Consell de Mallorca, Federació 

d’Atletisme, Feim Esport i la marca 
Joma.
La sortida serà des del camp mu-
nicipal d’esports de Binissalem 
(neutralitzada fins passar les vies 
del tren), seguint cap a Alaró i aca-
bant a Lloseta, amb un recorregut 
aproximat als 15.300 metres.

Les categories seran les següents:
Absoluta, Fèmines, Veterans (més 
de 40 anys) i Marxa, realitzant-se 

el mateix recorregut en totes, a 
excepció de la de Marxa, que, co-
mençant des d’Alaró, comptarà 
amb un recorregut d’uns 6.000 me-
tres, aproximadament.

PREmIS: 
Absoluta: 150, 80 i 50 euros per als 
(1r, 2n i 3r classificats).
Fèmines: 150, 80 i 50 euros  per a les 
Veterans: 100, 60 i 40 euros per als 
Marxa ; 100, 60 i 40 euros.
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La policia local fa 
parts i quarts 

...	i	l’Ajuntament	li	dóna	
el	vist	i	plau

El passat mes de maig, em varen posar una multa 
de tràfic per tenir el meu cotxe aparcat sobre línia 
groga.

Vaig treure la càmara de fotos i vaig fotografiar, en 
el mateix moment, com davant el nº 6 del mateix 
carrer era ple de vehicles estacionats, sobre línia 
groga i davant un gual de l’Ajuntament.

Vaig fer el recurs pertinent, ja que no estava d’acord 
que sols es multàs al meu vehicle i als altres no, 
perquè, o tots moros o tots cristians. 
També demanava: ¿Qué és més falta, estacionar sobre 
línia groga o sobre línia groga i un gual?

Vaig rebre un escrit en el qual em contestaven que 
les motos estaven davant un taller, i que és per la 
seva feina, per la qual cosa la multa no era retirada.

Vaig fer un altre recurs en el que vaig fer constar que 
l’article 39-2-f, del codi de circulació, diu: “QUEDA 
PROHIBIDO ESTACIONAR DELANTE DE LOS 
VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE”. 

No parla de tallers ni de comerç.

Vaig aportar unes altres fotografies de cotxes que 
molt sovint són aparcats sobre línia groga i mai se’ls 
hi troba. Jo vos puc dir que el meu cotxe sempre és 
dins la cotxeria, i per una estona que es troba defora 
el varen multar.

Varen contestar que en cap moment jo negava els 
fets, per tant, la multa no seria llevada. Quant a les 
alegacions de l’article 39-2-f del codi de circulació, 
no em varen dir res.

Faig aquest escrit perquè en el número d’octubre de 
la revista Arròs amb Salseta, vaig veure que UM fa 
referència a poder aparcar davant els guals i que la 
mesura serà efectiva a partir de l’any que ve.

A jo, el passat mes de maig ja la me varen aplicar. 

La Policia Local te molta visió  de futur!

Gràcies.

Maria Rojo i Guasp

O P i N i ó

Maria Rojo

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

Bar s’Hotel
Tapes, pa amb oli , 

hamburgueses i  altres plats

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

Bingo !!
A partir del divendres 4 de desembre, 

tots els caps de setmana i festius.
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Banderes...

Un adhesiu per-
tanyent als MAU-
LETS, damunt 
del nyarro de la E 
amb la boina de la 
Ñ castellana, a un 
cartell anunciador 

del “Plan E”, ha tornat a renéixer 
els meus ànims alacaiguts.
Últimament es donen circumstàn-
cies adverses per a les persones 
amb sentiments catalanistes, és a 
dir, creure en una nació, Països ca-
talans; en una llengua, la Catalana; 
en una Senyera, la Quatribarrada; 
en un club de futbol, el Barça i ser 
descendent dels repobladors cata-
lans després de la conquesta de les 
illes pel meu admirat Rei Jaume. 
Fa ja molts, emperò molts d’anys, 
quan coincidia per ciutat amb la 
festa de l’Estendard pensava, mira 
que som de ximples els mallor-
quins, festejam als nostres invasors, 
fins que amb el temps i bona infor-
mació vaig comprendre la meva 
pertinença a aquesta gran nació 
dels Països Catalans. 
Ni sóc descendent dels “Honderos 
Baleares”, per molt romàntic i mí-
tic que sigui, ja que entre Romans i 
Cartaginesos no en van deixar ni un 
dempeus. Els Foners, al cobrar amb 
vi i carn (dones) resultaven barats, 
be s’en salvà un o com a molt dos, 
als quals, se’ls raspallaren els Bàr-
bars i els Moros. 
A l’ignorar la procedència de qual-
sevol cosa, és molt comú el dir és 
del temps dels moros, tant si és una 
teula pintada amb la cimera del Rei 

en Jaume o les restes d’un talaiot, 
arribant a confondre els llinatges 
d’ascendència jueva amb els mo-
ros.
Té un pardal de moro!, una expressió 
corrent, que pot arribar a clarifi-
car dubtes de si un és moro o ca-
talà. Davant d’un mirall d’aquests 
dempeus et baixes els pantalons i si 
l’objecte t’arriba als genolls, moro!, 
en cas contrari, cristià!

Compten que els Espanyols, quan 
van veure la Senyera Quatribarra-
da dels catalans, li posaren tant 
d’afecte, que en van voler tenir una 
d’igual, això sí! molt més gran, tant, 
que no els va caber en el pedaç; tan 
sols dues franges vermelles i una de 
groga , i mira per on, a Binissalem 

les autoritats no fan lluir la Senyera 
representativa del poble. Deuen es-
tar avergonyits, sient del mateix co-
lor que la de la falange i l’escut de 
l’església, conjunt que tant agrada 
als liberals Binissalemers. A gaire-
bé tots els pobles de Mallorca, a la 
seva senyera llueixen les quatre ba-
rres catalanes, més un detall propi, 
en record dels seus avantpassats.

En una mini enquesta realitzada, 
personalment, a dues persones, a la 
pregunta de com era la senyera de 
Binissalem, la reposta va ser: 
–o tenim bandera?

La bandera, blava falange amb pe-
txina de pelegrí és la bandera del F. 
C. Binissalem o Sa Vermada?

O P i N i ó

Miquel Ferragut
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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)

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
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Bernat Forteza

APRENDRE A CONvIuRE (Xv)

L’Escola	(1)

O P i N i ó

L’afectivitat	és	el	millor	
regal	que	podem	donar	a	
l’infant.	Les	relacions	entre	

els	alumnes	i	el	mestre	
han	de	ser	de	comprensió	

i	d’acceptació

Si	educam	amb	i	
en	valors	humans,	

formarem	el	nin	i	la	nina,	
i	sabran	discernir	allò	
que	impedeix	el	seu	

creixement

Educar un 
infant no només  
és ensenyar 
coneixements, 
sinó que tota 
educació és 
un projecte de 
vida per poder 
integrar-se en 

una cultura concreta. L’educació té 
moltes dimensions: de cultura, de 
tradicions, de creences i d’actituds. 
Segons Fernando Savater, «ese 
proceso de enseñanza nunca es una 
mera transmisión de conocimientos 
objectivos o de destrezas prácticas, 
sino que se acompanya de un ideal de 
vida y de un proyecto de sociedad».

 Si educam amb i en valors 
humans, formarem el nin i la 
nina, i sabran discernir allò que 
impedeix el seu creixement. Per 
això, com diu el meu bon amic 
Bartomeu Bennàssar, tot allò que 
ens ajuda a ser persona no s’ha 
d’imposar, sinó que ha de ser 
acceptat lliurament. S’ha d’anar 
alerta a imposar i coaccionar la 
llibertat de l’infant. Educar no és 
ordenar sinó ajudar perquè pugui 
aprendre des de la seva llibertat i 
dels seus errors.

 El mestre, per tant, ha de ser 
un educador que acompanyi, que 
s’apropi a la realitat de l’infant. 
Educar ve del llatí «educere», que 
vol dir conduir, però en llibertat 
i tenint en compte els valors 
humans: tolerància, respecte, 
compartir, llibertat, escolta, etc. 
Aquests valors ajudaran l’infant 
a relacionar-se amb els altres i a 
aprendre a conviure dins el seu 
entorn: família, amics, el poble...

 L’escola ha d’estar oberta; una 
escola tancada és morta si 
viu d’esquena a la societat, a la 
realitat; les portes sempre han 
d’estar obertes. L’alumne que viu 
enclaustrat entre quatre parets, 
enmig de llibres, quaderns  i 
mapes, segur que arribarà a tenir 
fòbia a l’escola. Una escola sense 
relació arribarà a ofegar-se i morir.

 L’escola necessita espais perquè 
els alumnes pugin desenvolupar 

les seves activitats, com també uns 
acompanyants que ajudin a fer 
camí; però sobretot, unes persones 
que apreciïn l’infant. 

El mestre ha de ser una persona 
oberta i sincera. L’afectivitat és el 
millor regal que podem donar a 
l’infant, sense aquesta afectivitat 
no hi pot haver educació. Per tant, 
les relacions entre els alumnes i el 
mestre han de ser de comprensió 
i d’acceptació. Hem d’acceptar 
l’alumne així com és; només així 
podrem educar.
 Així  i tot, no val dir que 
l’escola no hagi de ser exigent, 
ans tot el contrari, una exigència 
on l’alumne se senti lliure i pugui 
decidir.

 També  l’infant necessita ser 
escoltat. L’escolta del mestre és 
molt important perquè els nins i 

les nines puguin desenvolupar les 
seves inquietuds i les ganes 
d’aprendre. Les seves opinions són 
importants, per això han de ser 
valorades.

 L’escola ha de ser un lloc on 
el nin i la nina aprenguin a volar 
enmig d’un cel tot blau, sense 
contaminacions que puguin frenar 

les ales dels nostres infants. Si és 
així, tendrem una escola plena 
de colors que embelliran el seu 
creixement, sense obstacles que 
impedeixin veure l’horitzó, el seu 
horitzó.

     Per això és bo que les escoles 
treballin les competències 
bàsiques perquè eduquem per 
a l’autonomia. Les decisions i la 
participació dels infants seran 
eines bàsiques perquè puguin 
integrar-se en la seva vida social. 
Avui en dia parlam molt, com 
ja hem dit, de competències 
de l’escola; però la principal 
competència d’una escola és que 
el nin i la nina se sentin estimats i 
valorats; només així podrem parlar 
d’una escola competent.

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

És	bo	que	les	
escoles	treballin	les	

competències	bàsiques	
perquè	eduquem	per	a	

l’autonomia.	
Les	decisions	i	la	

participació	dels	infants	
seran	eines	bàsiques

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
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Benvolgut Diego: 

No sé si a hores 
d’ara t’hauràs 
escapat d’aquest 
país de salvatges 
que es diu 
Espanya, t’hauràs 
pegat un tir o 

estaràs en tractament psiquiàtric. 
Jo hi estaria. La presumpció de 
culpabilitat que regne aquest món 
ha sigut massa aquesta vegada.  

Divendres eres la persona que 
tothom volia lapidar, la persona 
malalta i fosca amb qui tothom 
hauria volgut estar deu minuts 
(tu lligat i l’altra amb un puny de 
ferro, clar); però no va bastar una 
primera autòpsia que digués que 
la petita no havia sigut violada, 
no. Era molt més fàcil creure que 
hi havia una altra persona tarada 
en aquest món de tarats disposada 
a fer mal gratuïtament a infants 
indefensos. A ningú se li va passar 
pel cap que tu estaves fent de pare 
d’aquella criatura, que estimaves 
a la petita, que realment corries 
com un boig hospital amunt i 
avall per a què algú salvés la vida 
d’aquella nena que morí víctima 
d’un cop a un parc infantil, un cop 
que t’ha marcat per sempre i que 
et dol com si te l’haguessin pegat 
a tu. A ningú li ha importat la teva 
pena ni les teves llàgrimes. El teu 
sentiment de soletat, la ràbia de no 
ser cregut, el dol per la mort, el crit 
per la injustícia.
 Avui estàs indefens després 
d’un cap de setmana detingut, 

colpejat, insultat, humiliat. 
Indefens i sense la petita que 
estimaves. Però a ningú li va 
importar la teva relació amb la 
mare de la menuda. A ningú li va 
importar la teva relació d’afecte 
amb la petita. Era molt més 
productiu a nivell informatiu 
donar la notícia de què un carnicer 
violador de nines havia estat 
detingut i tothom podia descansar 
més tranquil. Molen més dos tirs 
d’Eta inventats que la veritat de 
l’irreparable mal que t’han fet.  

De bon segur que a la feina ja 
t’havien redactat el finiquito. Segur 
que d’entre tots els teus amics, una 
bona part d’ells haguessin afirmat 
davant les càmeres de televisió que 
se’t veia nerviós darrerament, que 

estaves deprimit o no sé quantes 
porqueries més amb tal de tenir el 
punyeter minut de glòria davant 
d’una càmara d’una televisió a la 
que li manca rigor, professionalitat 
i objectivitat per a donar notícies.  

Avui tots ens duim les mans al cap 
amb allò de “bé, per una vegada 
que ens equivoquem...” o amb allò 
que acab de sentir de “però segur 
que algo li va fer...”. Jesús!

No li hem fet prou mal a aquest 
bon al·lot al què sense conéixer 
hem dimonitzat fins a dir basta? A 
on són els metges que afirmaren 
que hi havia hagut agressió sense 
haver-ho vist un forense? A on 
són els funcionaris del Jutjat que 
a canvi de cent euros de merda 
han passat la informació al 
periodista de torn? I a on és la mà 
de periodistes que han demanat 
la pena de mort per aquest pobre 
homonet que només corria per a 
que algú salvés a la nina que es 
moria en els seus braços?  

Ningú diu que la vida sigui justa, 
però a l’igual que tenim quaranta 
cinc milions de seleccionadors 
nacionals de futbol, procurem 
entre tots que no hi hagui més 
jutges aficionats dels que calen.

A l’atenció de 
Diego Pastrana

M. A. Barrios

divendres	eres	la	persona	
que	tothom	volia	lapidar,	
la	persona	malalta	i	fosca;	

però	no	va	bastar	una	
primera	autòpsia	que	

digués	que	la	petita	no	
havia	sigut	violada,	no

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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Binissalemers, 
ara toca Binissalem! 

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

A finals del mes 
de novembre 
s’ha celebrat la 
I Fira d’Stocks 
i Tapes, una 
altra iniciativa 
de l’associació 
d’Empresaris 
per promocionar 

els comerços i restaurants del 
nostre poble. Ha estat tot un èxit 
de participació! Aquesta activitat 
se suma a la Fira de la Pedra, la 
Fira del Vi, la Mostra de Cuina 
i algunes altres iniciatives que, 
promogudes per l’agrupació 
de Fires i Festes i l’associació 
d’Empresaris, i sempre amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Binissalem, tenen la mateixa 
orientació de promoure l’activitat 
econòmica al nostre poble, tant 
de cara als binissalemers (d’arrel i 
nouvinguts) com de cara a la resta 
de mallorquins i visitants. 

Són moltes les persones vinculades 
a aquestes dues associacions i 
d’altres que, de forma anònima i 
altruista, fan feina per Binissalem. 
Per les persones i per les empreses 
de Binissalem. 
 En aquests moments de 
dificultats econòmiques, totes 
aquestes iniciatives s’agraeixen 
més que mai, i també s’agraeix i 
molt la resposta dels binissalemers 
participants en aquestes activitats. 
Ara és el moment de que tots els 
binissalemers hem de fer poble, 
i podem fer molt per ajudar a fer 
més lleugera aquesta “crisi” al 
nostre poble. 

En pos alguns exemples: 

* Comprar a Binissalem. 
Tant si som particulars, com si som 
empreses o institucions, comprem 
tot el que poguem a Binissalem. 
Tenim molts de comerços 
de tot tipus amb una ampla 
varietat d’oferta: roba, mobiliari, 
electrodomèstics, articles de 
decoració i per la llar, alimentació, 
regal, ... i tants d’altres.

* Els serveis de Binissalem. 
Els serveis també les podem 
contractar a Binissalem: viatges, 
llanterners, electricistes, 
impremtes, mestres d’obres, per 
anomenar-ne només uns quants...

* I que me’n deis de l’ample 
oferta de bars, cafeteries i 
restaurants que tenim al nostre 
poble? No val la pena fer totes 
les celebracions que poguem a 
Binissalem?
I res més, voldria que servís 
simplement com a una aportació i 
he de dir que aquest mes és ideal 
per posar-ho en pràctica, ja que 
és un més on tradicionalment 
tots consumim un poc més. On 
millor que a les carnisseries 
de Binissalem podem comprar 
la porcella o l’indiot que ens 

menjarem per a Nadal? Què 
millor que el vi de Binissalem per 
compartir a taula o per regalar als 
nostres compromisos? 

Binissalemers, ara toca Binissalem! 
Tots hi guanyarem! 

Salut a tots!

Antoni Pons

Tant	si	som	particulars,	
com	si	som	empreses,	
comprem	tot	el	que	

poguem	a	Binissalem

O P i N i ó
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arme
Perruqueria 

C
C/ Antoni Torrandell, 20

  871 911 684

07350 Binissalem

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

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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Ser mig ple o mig buit
congelar	els	imposts	no	és	fer	el	que	ha	fet	el	batle

El batle del nostre 
Ajuntament, en 
Jeroni Salom, PP, 
destacava en el 
darrer número de 
la revista Arròs 
amb salseta que 
“congelava els 
imposts”: “es 

pagarà el mateix que fins ara, 
sense augments”. Com dic en el 
títol, el tassó es pot veure mig ple 
o mig buit. Per això vull explicar la 
postura del PSM respecte del tema 
dels imposts. Així tothom podrà 
fer-se la seva pròpia idea.

En primer lloc, congelar els 
imposts no és fer el que ha fet el 
batle. La proposta de l’equip de 
govern del PP per a la majoria 
d’ordenances va ser, efectivament 
de no modificar-les. És a dir, que 
la gent pagarà igual que l’any 
passat, segons diu el batle. Però 
en una situació en què l’IPC 
interanual ha disminuït, pagar el 
mateix que l’any passat és pagar, 
comparativament, més, ja que 
els altres preus han baixat. Pagar 
igual en una situació de crisi 
com l’actual, en què molta gent 
ha perdut la feina o no pot fer 
hores extraordinàries, no és pagar 
comparativament més que l’any 
passat.

Algú em podria acusar de 
demagog. Però és fer demagògia 
no explicar les coses realment com 
són, com fa el batle en el número 
anterior de la revista. Fins i tot 
amaga la proposta d’augment 
d’alguna ordenança sota un 
eufemisme. És a dir, destaca que 
no només congela les taxes sinó 
que en redueix algunes, com per 
exemple la de fems dels habitatges 
d’un sol membre. Però quan ha 
d’explicar que proposa una taxa de 
215 € per als habitatges de rústica 
que no paguin ja una taxa en 
urbana diu que és fer un “millor 
tractament de la taxa de fems per 
a les casetes de fora vila”. Cínic o 
només curiós?

També esmenta l’ordenança de 
l’IBI (Impost de Béns Immobles). 

Al·lega orgullós que aquesta la 
baixen per reduir l’impacte de 
la revalorització cadastral. És 
cert que redueixen el tipus de 
gravamen (a proposta des que es 
va fer la revolarització, del PSM). 
Però no explica que tanmateix 
la gent haurà de pagar bastant 
més. La culpa, és cert, no és de 
l’Ajuntament, ja que és l’Agència 
Tributària que va iniciar la 
revolarització del cadastre. Així 
doncs, com que les propietats 
immobiliàries s’han valorat més, 
s’haurà de pagar bastant més 
(encara que es rebaixi el tipus de 
gravamen). 

Tampoc no diu el batle en aquest 
cas que el PSM va proposar a 
l’hora d’aprovar les ordenances 
fiscals per a l’any vinent, i també 
a l’hora d’aprovar el Pla de 
sanejament de l’Ajuntament, de 
reduir fins al mínim possible el 
tipus de gravamen. És a dir, que la 
gent pagàs el mínim que podíem 
fer que pagàs. L’equip de govern 
no ho va acceptar amb l’excusa 
que el Pla de sanejament preveia 
aquesta reduïda i no la proposada 
pel PSM. No cal dir que, com 
vaig dir en el seu moment, el Pla 
de sanejament em sembla una 
manera de sucar els contribuents. 
La racionalitat que el batle demana 
en el mateix article que comenci 
per posar fre a les despeses 
innecessàries que fa l’equip de 
govern.

Bartomeu Abrines Llabrés
Regidor del PSM-EN a Binissalem

Bartomeu Abrines

És	fer	demagògia	no	
explicar	les	coses	com	

són,	com	fa	el	batle

O P i N i ó
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Víctor Martí

Propostes 
d’Unió 
Mallorquina

El mes passat, en el nostre escrit de la revista, 
explicàrem algunes de les propostes que havíem fet 
a l’equip de govern.

Aparcar davant els guals
Tal vegada la d’aparcar davant els guals no 
va quedar prou explicada. La idea és senzilla, 
consisteix en què el propietari d’un garatge amb 
gual que tengui dos cotxes, si dins el seu garatge 
només ni càpiga un, tengui la possibilitat d’aparcar 
el seu segon cotxe davant el gual, de tal manera que 
l’aparcament que ara venia ocupant en un altre lloc 
de la via pública quedàs lliure per a un altre veïnat, 
guanyant així aparcament en el poble. 

Baixar els impostos
L’última moció que hem presentat al plenari de 
l’Ajuntament de Binissalem, i en la mateixa línia 
que estan duent altres municipis, ha estat la de 
baixar els impostos i taxes municipals. Dita proposta 
consisteix, i per fer-ho d’una manera racional, en 
demanar un estudi als serveis econòmics del nostre 
consistori per veure quina repercussió tendria en les 
arques municipals una baixada d’impostos i taxes 
d’un 5% , un 10%, o un 15%,  respectivament.
 A continuació, i amb l’informe dels serveis 
econòmics, podríem estudiar la possibilitat de tirar 
endavant amb la reducció dels impostos. Pensam 
que en temps difícils com els que ens han tocat 
viure, l’administració ha de reduir els seus ingressos 
en favor de la gent més necessitada.
 El batle diu que per l’any que ve no pujaran els 
impostos. Nosaltres deim que sí, i si no l’any que ve 
en tornarem a xerrar. 

No cobrar impostos als més necessitats
Una altra proposta que volem fer arribar a l’equip 
de govern és que estudiï la possibilitat de no cobrar 
impostos o taxes a les famílies que no tenguin cap 
dels seus membres fent feina i no tenguin altres 
ingressos. Per poder gaudir d’aquesta reducció 
els beneficiaris haurien de dur un mínim d’anys 
d’empadronament al nostre municipi. 

De la Fira
Ja per acabar, donar l’enhorabona a tots els que han 
participat en l’organització i han participat en la fira 
d’Stocks i Tapes.

Víctor Martí, portaveu d’Unió Mallorquina

O P i N i ó
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

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

JOyERíA MATEU	·	camí	de	s’Aigua,	101	-	Local	6	·	07350	Binissalem

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

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

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

Reparacions de tot tipus de joies i rellotges.
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Polita Crespí

O P i N i ó

Segur que molts 
heu sentit a par-
lar o heu llegit so-
bre l’anomenada 
Plaça des Rasque-
ll. Doncs una ve-
gada més, des de 
l’Agrupació So-
cialista, volem fer 

públic el nostre descontent de com 
es fan les coses en aquest espai, que 
tan il·lusionats ens tenia, i pel qual 
teníem un projecte prou diferent al 
que s’està ara duent a terme.

 Quan l’actual equip de govern 
del PP ens va donar compte del 
projecte ja mostràrem el nostre des-
acord per la manca d’espais verds 
que en ell s’hi reflectien. Així i tot, 
el batle decidí tirar endavant el pro-
jecte, malgrat no hi hagué cap tipus 
de consens polític sobre la qüestió.

 Però la cosa encara s’ha agreujat 
més. No tan sols no han volgut es-
coltar ni tenir en compte els sugge-
riments que, en un moment donat, 
es posaren damunt taula, sinó que, 
a més, assistim perplexos dia rere 
dia a noves modificacions  en la 
construcció de la plaça, amb intro-
ducció d’elements que no figuren 
per a res en el projecte inicial.  
 Aquestes modificacions tampoc 
han estat, ni molt manco, informa-
des als grups polítics de l’oposició 
municipal, la qual cosa demos-
tra la manca de tarannà dialogant 
del govern municipal i l’engany 
i obscurantisme en què han estat 
perpetrades dites modificacions ... 
i les sorpreses que encara podem 
esperar de continuar produint-se 
aquests tipus d’actuacions políti-
ques tan poc transparents !!!.

 Tampoc l’equip de govern ha 
volgut tenir en compte l’opinió dels 
veïns i això que n’hi ha que s’hi han 
manifestat clarament en contra.

 El fet de que aquesta obra, fi-
nançada amb el Pla E, no hagi 
hagut, degut al seu cost econò-
mic, d’aprovar-se pel Ple de 
l’Ajuntament, ha donat peu preci-
sament a aquest tipus de compor-
tament polític a l’hora de promoure 

el disseny d’una plaça on sembla 
que tot hi té cabuda, sense to ni so, 
amb una mescla d’idees, sense cap 
tipus de concordança, que no tenen 
res a veure unes amb les altres. 
 Es planten arbres, oliveres, ta-
rongers, pins, s’hi edifica el moli-
net construït pels empresaris de 
l’anterior Fira de la Pedra, s’ha 
esculpit una immensa copinya pa-
triòtica a damunt la font, s’hi fa una 
pista de bàsquet, una de patinatge, 
un circuit vial, un circuit terapèutic 
per a gent gran, unes grades ... Què 
més ens espera? ... Reivindicàvem 

una zona verda i ens trobam amb 
un espai tancat que vol contenir 
tantes de funcions que entren irre-
meiablement en conflicte per la 
seva incompatibilitat. 

 Esperam que l’equip de govern 
comenci a posar-hi un poc de seny, 
davant tanta “folclorització” del 
paisatge urbà. A l’enllumenat “dis-
cotequer” de la Plaça de l’Església  
i de la rotonda de la Bóta brollant, 
ara hi hem d’afegir el molinet i la 
copinya.
 Creiem que prou feines hi ha per 
mantenir el nostre patrimoni real, el 
del nostre conjunt històric. Aquest 
sí que necessita la cura de tots i es-
pecialment dels responsables polí-
tics del nostre poble. Aquest sí que 
hi és, que no s’ha hagut d’inventar 
i que necessita de tota la nostra de-
dicació.  

 Per acabar, des de l’Agrupació 
Socialista de Binissalem vos desit-
jam que passeu unes bones festes 
de Nadal i que el 2010 sigui un any 
bo i, si pot ser, millor per a tothom. 
MOLT D’ANYS

Es	planten	oliveres,	
tarongers,	pins,	s’hi	edifica	

el	molinet	de	l’anterior	
Fira	de	la	Pedra,	s’ha	

esculpit	una	immensa	
copinya	patriòtica,	s’hi	fa	

una	pista	de	bàsquet,	una	
de	patinatge	...	

Què	més	ens	espera?

I més ... De la plaça 
des Rasquell
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Jeroni Salom

Necessitam unes millors 
instal·lacions esportives

Benvolgudes 
amigues i amics, 

Binissalem és un 
poble amb unes 
instal·lacions 
culturals 
de primera; 
també amb uns 

equipaments educatius i socials 
que s’estan posant al dia per ser 
més confortables i eficients; les 
oficines municipals es milloraran 
en els propers mesos, i el primer 
i segon Plan E estatal procurarà 
uns equipaments públics més 
moderns. 
 Emperò, les instal·lacions 
esportives del nostre poble resten 
lluny del que haurien de ser unes 
bones instal·lacions esportives, 
amb un camp d’esports que, 
diàriament, és utilitzat per unes 
cinc-centes persones; sens dubte, 
les instal·lacions més visitades del 
poble després de les escoles. 

Aquest Ajuntament vol posar fi 
a aquesta situació i emprendre 
una actuació molt decidida per 
millorar els equipaments existents 
(cobrir una pista exterior de 
bàsket, acabar la cafeteria, millorar 
l’aparcament i la seguretat de la 
pista d’skate) i construir uns nous 
equipaments (quatre pistes de 
padel, un parc infantil, un camp 
de futbol 7, més enllumenat, 
zones enjardinades i verdes, una 
voltadora, un nou vestuari i una 
piscina destapada).
 Com treure aquest projecte 
endavant? Mitjançant una 

concessió administrativa que 
exploti els diferents recursos 
amb unes tarifes autoritzades per 
l’Ajuntament, i amb prioritat dels 
horaris dels clubs. Una concessió 
que s’ofertaria al públic amb uns 
plecs de clàusules consensuats 
amb la resta de partits.  
 Els serveis municipals ja hi 
fan feina i consideren que una 
explotació de 30 anys és la més 
adient. El cost de manteniment 
actual és d’uns 150.000 euros 
anuals, i el cost amortitzat de les 
noves construccions es situa també 
en uns altres 150.000 euros, la qual 
cosa sumaria un import de 300.000 
euros cada any. 

Hi ha confirmada una reunió amb 
el Conseller d’Esports del Govern 
Balear per a què s’involucri en el 
projecte i aporti finançament, ja 
sigui amb un pla30, ja sigui amb 
els recursos millors posibles. 

 Necessitam que les institucions 
col·laborin en el projecte, 
necessitam que els partits polítics 
municipals arribem a un bon 
acord de suport; si s’han de fer 
canvis es faran, però ja és hora 
d’afrontar aquesta mancança; hem 
de pensar que esport és salut i 
formació personal; molts d’usuaris 
reclamen dels polítics que no 
s’oblidi l’esport i la gran quantitat 
de persones que, diàriament, el 
practiquen al camp municipal 
d’esports. 
 
Vull acabar aquest escrit desitjant, 
de tot cor, a tota la gent de 
Binissalem unes bones festes de 
Nadal, que les passem en família 
i facem festa amb seny, i que el 
proper any nou sigui un any de 
salut i de feina per a tots. 
Molts d’anys.

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem

Aquest	Ajuntament	vol	
posar	fi	a	aquesta	situació	
i	emprendre	una	actuació	

molt	decidida	per	
millorar	els	equipaments	
existents	(cobrir	una	pista	
exterior	de	bàsket,	acabar	
la	cafeteria...)	i	construir	
uns	nous	equipaments

O P i N i ó

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
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Dinar de la Beata de Palma
Aquesta és la paella que cuinaren alguns dels integrants 
del Tall de Vermadors el diumenge 22 de novembre.
Un dinar celebrat als jardins de l’antiga escola de Ses 
Nines i al que hi assistiren els diferents col·lectius que 
cada any participen a la desfilada de carrosses de la Beata 
de Palma: Amics dels Cavalls, Tall de Vermadors...

Bingo a la Tercera Edat
El desembre, a part de ser el mes de Nadal i de torrons, 
també ho és d’altres tasques lúdiques, com ara el Bingo. 
Però no en el sentit doblerer sinó de bulla, de fer sa rialla.
Un exemple en seria l’associació de la Tercera Edat, on 
cada any un bon nombre de socis se sumen a les nits de 
números i cartons que tenen lloc a la seu del grup.

Sopar d’octaves del 1��1
El dissabte 28 de novembre, un grup d’al·lotes del 
poble, exalumnes del vuitè curs d’E.G.B., al col·legi 
l’Assumpció, es reuniren al restaurant Sa Vinya per 
celebrar el seu tradicional sopar anual amb la dada 
estudiantil esmentada com a principal motiu de 
trobada.

O c i

TREBALLS	DE	ConSTRuCCIó
TONI SERVERA

en	guix,	pladur,	plaques	desmuntables	i	decoració	

Binissalem	·	mòbil:	637	002	151	 c/	Selva,	37	baixos					·					07350	Binissalem					·					Mòbil:	666	573	656



Si heu passat uns dies en algun lloc 
lluny de les nostres illes i us fa ganes 
enviar-nos unes quantes fotos (tres 
com a mínim) comentant, breument, 
el vostre viatge, posau-vos en contacte 
cridant al 687 623 957, o bé al mail,
arrosambsalseta@gmail.com

El dissabte 7 de novem-
bre, el conegut Dj lo-
cal, Sebas Ramis, va 
actuar com a artista 
convidat al Rabid Te-
chno Winter Festival de 
Londres, en el qual hi 
prengueren part més 
de 30 artistes d’altres 
ciutats del món.
 Juntament amb ell, 
s’hi desplaçà tota una 
expedició de quasi 20 
persones, entre les les 
quals hi havia un grapat 
de joves binissalemers 
(com podeu veure en 
una de les fotografies), 
i també amics de Sa po-
bla, Campanet, Consell o 
Inca, entre altres. 

I a tots aquests, afegir-hi els amics 
mallorquins, i d’altres indrets, que 
allà hi van trobar!!
 L’anècdota va ser trobar, a Lon-
dres, una altra binissalemera. Na 
Marga Arrom, cosina d’un dels ex-
pedicionaris, en Joan Arrom, que 

havia decidit passar el seu aniver-
sari de noces amb la seva dona, a la 
capital anglesa, i així aprofitar per 
visitar també l’escenari on actuava 
el seu amic.

Ciutadans del Món

Binissalemers a Londres





El curs 2009/2010 també ha co-
mençat a l’escola municipal de 
música i dansa, i amb més alumnes 
que mai, arribant a la xifra de 220 
matriculats.
 Els grups de música i moviment 
(de 3 a 5 anys) i d’iniciació (6 i 7 
anys) són els més nombrosos, amb 
uns seixanta infants a cada cicle. 
 Els segueixen els grups de mú-
sica per a adults i música moderna, 
amb 55 alumnes en total. I els en-
senyaments de grau elemental, que 
engloben també una cinquantena 
d’alumnes.

El claustre de l’escola de música 
està format per 20 professors, que 
imparteixen les següents especiali-
tats: piano, violí, violoncel, guita-
rra, guitarró, clarinet, flauta traves-
sera, saxòfon, cant, percussió, baix 
elèctric, guitarra elèctrica i dansa 
(ballet clàssic).
 L’instrument més sol·licitat, 
com cada any, és el piano (53 alum-
nes), seguit per la guitarra (clàssica 
i elèctrica) i la flauta travessera.
 Cal destacar la dansa  que, 
tot i que tan sols fa un curs que 
s’imparteix, ja compta amb 26 

alumnes. Com a formacions ja esta-
bles dins l’escola tenim la batucada 
i les corals i conjunts instrumentals 
infantils i juvenils.
 Tots els qui volgueu veure una 
mostra del que es fa a l’escola de 
música podeu acudir, aquest dis-
sabte, 12 de desembre, al  merca-
det de Nadal de Can Gelabert. Hi 
haurà actuacions de clarinets, del 
conjunt instrumental, de guitarres, 
de dansa i de música tradicional. 
També hi ha previstes audicions i 
concerts de Nadal els dies 21, 22 i 
23 de desembre.

L’escola de música compta amb 220 alumnes

Classes de flauta travessera.

m ú s i c a  i  d a n s a

La dansa, una de les grans novetats.
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2012
Aquestt trhiller, dirigit per Roland 
Emmerich, tracta de la fi del món, 
segons una profecia del calendari 
Maia.
 Els mallorquins escoltam això, 
cada any, quan anam a Matines i 
la lletra de la Sibil·la ens anuncia 
calamitats i que la Terra s’obrirà i 
anirem tots a l’Infern. Però, el que 
més greu em sap és que s’ha fitxat 
a en Cristiano Ronaldo per una 
bestialitat de milions fins l’any 
2015, i jo crec que el Manchester 
ho devia saber a això, ja que quan 
el varen vendre, es fregaven les 
mans.
La pel·lícula està molt bé. Pur en-
treteniment amb efectes especials 
de meravella. Als protagonistes 
sembla que les desgràcies els per-
segueixen i no aturen de córrer. El secreto de sus ojos

Aquest film surt de les sales de 
projecció mes comercials, i és que 
comptar amb amics culturetes com 
en Bestard i en Carlets sempre és bo. 
Ells són qui la m’han recomanada, 
perquè, sa veritat, jo ni n’havia sen-
tit a parlar, ja que no som un client 
habitual del Renoir. 
 Benjamín Espósito, secretari d’un 
jutjat de Buenos Aires, és a punt de 
retirar-se i decideix escriure una 
novel·la basada en un cas que el va 
commoure, trenta anys enrera, i del 
que en fou testimoni i protagonista. 
La seva obssessió amb un brutal as-
sassinat ocorregut el 1975, el porta 
a reviure aquells anys, retornant al 
present no sols la violència del crim, 
sinó també una profunda història 
d’amor amb la seva companya de 
treball. La novel·la que escriu Espó-
sito ens fa recórrer als anys 70, quan 
Argentina vivia èpoques turbulen-
tes, l’aire estava enrarit i res era ne-
cessàriament el que semblava ser.

**

Planet 51
Una família d’extraterrestres viu 
tranquil·lament al seu planeta 
fins que es produeix l’arribada 
d’un alienígena: el capità Charles 
“Chuck” Baker, astronauta ameri-
cà, qui aterra a Planet 51 pensant 
ser la primera persona en fer-ho.
 Sorprès, descobreix que el pla-
neta és habitat per petites criatu-
res verdes que hi viuen feliçment, 
i per a les quals l’únic temor és el 
de ser invadits per éssers d’un al-
tre planeta.

Una producció espanyola que ha 
costat més de 60 milions de dó-
lars i que ha estat escrita, majori-
tàriament, pel guionista de Shrek: 
Joe Stillman. El muntatge de la 
pel·lícula ha anat a càrrec d’Álex 
Rodríguez.
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Enmig d’una diada primaveral, la 
VIII edició del dinar popular d’arròs 
amb salseta, celebrat a ca n’Arabí el 
diumenge 15 de novembre, congre-
gà a més de 430 persones.
Cuinat per l’associació de la Terce-
ra Edat i d’altres particulars, a ells 
s’ha de fer arribar la més sincera 
enhorabona i la gran tasca feta.

D’altra banda, també és d’agrair 
la col·laboració de la Brigada Mu-
nicipal, sempre disposta a posar 
un mà en aquests truis; i la de 
l’Ajuntament i dels funcionaris 
que s’encarregaren de la venda de 
tiquets i, com no, la dels diferents 
comerços del poble que feren apor-
tacions de regals per al sorteig.

Finalment, com a premsa local que 
som, des d’aquestes línies també 
volem fer un agraïment a la pu-
blicació de la notícia, a l’edició del 
dilluns, dia 16, que en feren els dia-
ris Balears i Ultima Hora; sobretot a 
aquest darrer, que ens dedicà, ni 
més ni manco, que la contraporta-
da.

Una salseta molt bona.

Dinar d’arròs amb salseta, a ca n’Arabí

45 kg d’arròs.

esPais  de FesTa



D’una imatge a l’altra... hi ha molta feina feta.

Grups nombrosos.

Un dinar que cada any compta amb més simpatitzants.

esPais  de FesTa



Mòbil: 616 762 641 / Fax: 971 886 707 / Telèfon: 971 511 830
metalcarpin@ozu.es / www.metalcarpin.es.kz / www.horrach.com

C/ Ses Germanies, 16. Local 6 · Binissalem  07350  Mallorca

Temps de Nadal, temps de betlems

El de la imatge és el que ha muntat el jove, Jordi Mayol, 
amb molt d’enginy i una vintena de figures.



Dinar d’arròs amb salseta
Els guanyadors del sorteig!!

Regals sortejats

01. 10 € carnisseria Can Puig
02. 10 € carnisseria Can Puig
03. 10 € carnisseria Ca na Gori
04. 10 € carnisseria Ca na Gori
05. 10 € panaderia Es Forn Nou
06. 10 € panaderia Es Forn Nou
07. 10 € pastisseria Dolç i Salat
08. 10 € pastisseria Dolç i Salat
09. 10 € Comestibles Villalonga
10. 10 € Comestibles Villalonga
11. Sopar restaurant ca n’Arabí
12. Dinar restaurant s’Olivera
13. Sopar restaurant ca s’Hereu
14. Estància hotel (V. Massanella)1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

esPais  de FesTa



Benjamins Futbol 8.

PreBenjamins Futbol 8.

Benjamins Futbol 7. Benjamins Futbol 7.

PreBenjamins Futbol 8.

Alevins 2na Regional.

Benjamins Futbol 8.

Alevins 3ra Regional.

F U T B O L  -  c . e .  B i n i s s a L e m  2 0 0 9 / 2 0 1 0



Cadets 2na Regional.

Infantils Futbol 7.

Equip filial de Primera Regional.

Infantils 1ra Regional.

Juvenils 1ra Regional.

Equip de Tercera Divisió.

Presentació oficial dels equips del C.E. Binissalem (22-11-09)
Temporada 2009/2010

F U T B O L  -  c . e .  B i n i s s a L e m  2 0 0 9 / 2 0 1 0

un poble, un club



PreMini masculí 1r any

Iniciació

PreMini femení Mini femení Especial

Escoleta

Mini femení Preferent

PreMini masculí 2n any

Infantil femení

c L U B  B À s Q U e T  2 0 0 9 / 2 0 1 0



Júnior femení

Cadet femení

Sénior femení Autonòmica

Infantil masculí

Júnior masculí

Sénior masculí Autonòmica

c L U B  B À s Q U e T  2 0 0 9 / 2 0 1 0

Bàsquet Binissalem

Presentació oficial dels equips del Club Bàsquet Binissalem (07-12-09)
Temporada 2009/2010



Grup de 4 a 7 anys.

Grup de 4 a 7 anys.

Grup de 4 a 7 anys. Grup de 4 a 7 anys.

Grup de 4 a 7 anys.

Grup de 4 a 7 anys.

T e n n i s  c L U B  B i n i s s a L e m  2 0 0 9 / 2 0 1 0



Grup de 12 a 15 anys.

Grup de 12 a 15 anys.

Grup masculí d’adults.

Grup de 12 a 15 anys.

Grup femení d’adults.

Grup masculí d’adults.

Grup masculí d’adults.

T e n n i s  c L U B  B i n i s s a L e m  2 0 0 9 / 2 0 1 0



El darrer cap de setmana de no-
vembre (28 i 29) se celebrà, al pati 
cobert de l’antiga escola grauada, 
la I Fira d’Stocks i Tapes organit-
zada per l’Associació d’Empresaris 
de Binissalem. Hi participaren 
diferents comerços del poble i 
s’hi podia trobar roba, electrodo-
mèstics, estris de cuina, animals, 
equips d’informàtica, mobles nous 
i restaurats, objectes de decoració i 
regal, ... i molts d’altres objectes re-
baixats de preu que varen atreure a 
més de 2.000 visitants.

La Fira d’Stocks se complementà 
amb degustació de fins a 35 tapes 
diferents oferides per restaurants i 
cases de menjars de Binissalem. En 
total, se tastaren 5.500 tapes entre 
els dos dies, el que mostra l’èxit de 
la convocatòria.
 La valoració que se’n fa 
l’associació d’empresaris després 
d’haver-ho comentat amb els co-
merços i restaurants participants, 
no pot ser més satisfactòria, ja que 
els participants estan molt contents 
i han demanat que es repeteixi 

l’experiència i que se’n facin dues 
a l’any: una al començament de la 
primavera i l’altra a la tardor.
 Aquesta activitat, que s’enmarca 
dins la línia de promoció econòmi-
ca de les empreses i comerços de 
Binissalem, comptà amb el suport 
de l’Ajuntament, que també parti-
cipa en la campanya de foment de 
les compres de Nadal als comerços 
del poble i la qual consistirà en la 
distribució d’uns calendaris amb 
un número per participar en un 
sorteig de molts de regals.

Gran èxit de la fira d’Stocks i Tapes

DAUS ES PETIT RACÓ

TENDA DE ROBA S’ÒLIBA

Fira d ’OPOrTUniTaTs



FEIM ESPORT ART MOYÀ

MULTIPREU BINISSALEM TOT PUNT

Fira d ’OPOrTUniTaTs



La Consellera de Comerç, Xesca Vives, visità la fira.

TENDA DE ROBA PER A PETITS

SA BOTIGA D’ANIMALS TALLER DE RESTAURACIÓ

INFORMÀTICA XISCO

SABATES CAN MAGRANA

Fira d ’OPOrTUniTaTs



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

Els restaurants CA S’HEREU, CAN ARABÍ i ES SINGLÓ i ÀPATS, s’encarregaren d’oferir el servei de menjar.

ESTRIS

Disponible 
per a la seva 

publicitat

Llibres de regal. Al fons, EXCAVACIONS MASSET

Fira d ’OPOrTUniTaTs





El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	en	...

Llorenç	Arrom

El seu primer llinatge comença per F

Té una germana major

El seu nom comença per A

... No lluny del reciclatge

Salut:	Arriben	els	torrons	però	
compra’ls	sense	sucre,	pel	barramet.
Amor:	Mala	temporada	per	buscar-ne	
un	ara,	has	tengut	tot	l’estiu.
Petit	consell:	Tot	i	que	diguin	la noche 
es joven,	no	facis	cas	i	queda	a	casa.	

Salut:	Si	tens,	freqüentment,	atacs	de	
diarrea	acudeix	a	ses	magranes.
amor:	No	siguis	tan	dominant	i	
potser	el	trobis	abans	d’acabar	l’any.
Petit	consell:	Les	presses	no	duen	res	
de	bo.	Procura	anar	en	bones.

Salut:	continues	arrossegant	un	fort	
constipat.	caramels	d’eucaliptus.
Amor:	Ara	no	és	bona	temporada	per	
cercar	parella.	No	estàs	bé	tot		sol?
Petit	consell:	Amb	prudència	i	
constància	ho	aconseguiràs	tot.	

Salut:	Tens	problemes	de	caspa,	et	
convé	un	preparat	de	fulles	de	bedoll
Amor:	Mentres	no	et	llevis	la	caspa	
no	trobaràs	parella.
Petit	consell:	No	te	compliquis	molt	
sa	vida,	ja	que	tot	són	problemes.	

Salut:	Per	aquest	constipat	que	tens	
te	recomanam	el	grèvol.
Amor:	Ets	massa	dominant.	Pensa	
que	no	vas	sol,	sinó	tot	sol	quedaràs.
Petit	consell:	Explica	els	problemes	
que	tenguis	no	te’ls	quedis	per	a	tu.

Salut:	La	ronquera	és	un	problema	de	
salut.	Has	provat	la	planta	agrimònia?
Amor:	discussions	i	discussions,	si	no	
arreglau	diferències	fareu	aigua.
Petit	consell:	comença	a	ordenar	un	
poc	més	la	teva	vida.	És	un	desgavell.

	

Salut:	Tens	problemes	de	reuma,	
procura	menjar	de	10	a	12	alls	a	diari.
Amor:	Pots	menjar	alls	però	per	
buscar	parella	rosega	julivert.
Petit	consell:	Estima	els	altres	així	
com	t‘estimes	a	tu	mateix.	

Salut:	El	colesterol	no	és	bo	per	al	cos,	
pren	tasses	de	carxofera	i	te	baixarà.
Amor:	L’amor	potser	com	treure	a	sa	
loteria,	si	en	trobes	un	de	bo...
Petit	consell:	No	pensis	aconseguir	
les	coses	de	franc.	Esforça’t	un	poc.

Salut:	Angèlica	és	nom	de	femella,	i	
també	una	planta	que	cura	la	diarrea.
Amor:	diuen	que	el	primer	amor	no	
s’oblida	però	no	visquis	en	el	passat.
Petit	consell:	No	facis	de	valent	en	
aquesta	vida,	el	cementeri	n’és	ple.

Salut:	Tens	calls	pels	peus,	idò	posa’t	
compreses	de	calèndula	15	minuts.
Amor:	d’amor	vas	sobrat,	però	no	te	
confiïs	molt,	res	és	per	a	sempre.
Petit	consell:	No	cerquis	defectes	en	
els	altres,	segur	que	tu	també	en	tens.	

Salut:	Tens	bastants	de	cucs	dins	
l’organisme.	La	verdolaga	és	bona.
amor:	No	insisteixis	amb	aquesta	
persona,	ja	t’ha	dit	que	no	li	agrades.
Petit	consell:	No	agafis	els	problemes	
tan	a	la	correguda,	ves	més	pausat.

Salut:	Ja	t’has	vacunat	contra	la	grip	
A?	idò	per	prevenció	ves-hi.
Amor:	L’amor	vendrà	quan	menys	
t’ho	esperis.	Per	Nadal	s’acostarà...
Petit	consell:	Ja	que	estàs	sense	
parella,	fes	un	curs	d’hipnosis.
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Un de preus
Un fill demana a sa mare:   

– Mamà, quant costa casar-se?
– No ho sé, fill meu, encara ara no he 
acabat de pagar ses conseqüències.

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

Dites de Groucho Marx:

Sigau amables amb els vostres fills, 
ells són qui un dia escolliran el vostre hospici

Dos homes... perduts

Dos homes dins un supermercat, desesperats, movent-se a tota pastilla 

amb els carros de la compra, xoquen un contra l’altre...

– Estic cercant la meva dona!! –diu un d’ells.

– Sííííí? Jo també. Bé, potser el puc ajudar; com és la seva dona?

– És una dona alta, de cabells castanys clars, cames fibroses, pits fermes, 

un culet preciós i... guapa de cara. I la seva?

– És igual, millor anem a cercar la seva.
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