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“Pel gener, el camp 
llaurar, la vinya podar i 

el vi trascolar”

Gener
‘10

Sorpresa a la Sala! Més polèmica amb les antenes

Quatre projectes per al segon Fons d’Inversió Local

L’antic Celler del Rei podria haver estat descobert



Noces de Biel Bestard Pons i Carme Maria Salom Lladó. 23 de febrer de 1960.



GALA DISNEY MS ESPORT

Els amics del ball de MS ESPORT estam preparant la nostra propera exhibició!

Més de 100 participants Binissalemers, grans i petits, us oferiran un conjunt 
d’actuacions molt variades, ja que aquesta vegada, a més de molt de ball tam-
bé podrem gaudir amb la veu en directe d’alguns participants. Color, màgia, 
il·lusió, tota una gala molt especial.

Us esperam a tots!

Entrades a la venda a: MS ESPORT (de dilluns a divendres, de 17:30 a 20:30 hores) 
i a taquilla el mateix dia. Preus. Adults: 6 euros / Menors de 6 anys: 3 euros

Diumenge 7 de març, a les 18 hores
al Palau Municipal d’Esports d’Inca
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Per a col·laboracions, 

articles d’opinió, per donar una 

sorpresa o els Molts d’Anys a 

un familiar o amic, 

per a subscripcions i publicitats:

687 623 957

E-mail
arrosambsalseta@gmail.com
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“Jimmy”

E d i T o R i A L

15 anys d’Arròs amb Salseta

Aquest projecte informatiu
encara no és major d’edat,
però als quinze ha arribat
i ho celebram amb motiu.

Gràcies a tots, en general,
sou la font d’inspiració,

sense vostra col·laboració
segur no seria igual.

Moltes coses han passades
i tantes que en passaran,
i per sempre quedaran

a sa revista estampades.

No vull dir cap mentida,
tots junts hem aconseguit,

des d’aquí quedi escrit:
s’arròs és molt, molt llegida.

P.D.: dedicada, amb agraïment, a tot el poble.

Amenaça de bomba!!
Fins a on pot arribar la desesperació d’una persona...
L’amenaça de bomba del passat dimarts 2 de febrer, en un municipi 
com el nostre, al que s’ha classificat, en més d’una ocasió, com a 
poble-dormitori, és un exemple del que pot passar pel cap d’una 
persona quan no es troba bé. I no sols en el sentit de desequilibri 
mental, sinó en el mateix estat d’ànim, en una enrabiada, en un 
moment d’irritació, d’enfadament.
Tot i que la investigació continua encara oberta, de comprovar-se que, 
efectivament, l’autor de les telefonades va ser l’intern expulsat del 
Projecte Home, quedaran patents les reflexions fetes unes línies abans 
en aquesta editorial. 
La tasca de l’ esmentat col·lectiu és prou digna de lloar, i cal seguir 
lluitant contra la droga. 
Amb la trista escena viscuda el passat 2 de febrer, queda clar fins 
a quin punt poden arribar alguns dels que n’han estat les seves 
víctimes o consumidors.

Aquell mateix dimarts, l’edició d’aquest número ja estava tancada. De fet, les 
portades i l’especial en color ja havien estat impresos el dimarts dematí. És per 
això que la notícia d’amenaça de bomba, tot i ser, probablement, la més crida-
nera d’aquest número, no apareix en els titulars de la portada.
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LA NOSTRA 
poblAció 

gener i febrer

Successos
01-01-10. Causen danys a un vehi-
cle que estava estacionat al carrer 
de Sa Coma.

13-01-10. Entren a una casa del 
camí de Morneta i se’n duen vàries 
coses, entre les quals una càmara de 
vídeo.

14-01-10. Robatori a l’interior d’un 
vehicle que es trobava estacionat 
al carrer de Can Julià. El lladre 
s’emportà una bossa de mà dins la 
qual hi havia documentació perso-
nal i uns 40 euros en fectiu.

14-01-10. Causen retxades a un co-
txe que estava estacionat al carrer 
Germanies.

16-01-10. Forcen la porta d’un co-
txe, estacionat a la zona de la plaça 
de l’Església, deixant-la en molt 
malt estat.

16-01-10. La nit de foguerons va ser 
aprofitada per alguns gamberros 
per col·locar un cotxe enmig del 
carrer Sor Francisca Nicolau Bover.

17-01-01. La conflictiva curva pro-
pera al cementeri vell va ser prota-
gonista d’un accident frontal 
entre dos cotxes. Per sort no es re-
gistraren ferits, només danys mate-
rials.

17-01-10. Novament el carrer Ger-
manies és escenari d’un acte van-
dàlic després que un desconegut 
causàs retxades a un cotxe estacio-
nat en aquesta via.

22-01-10. A la Parròquia se’n donen 
compte que qualcú se n’ha duit els 
doblers recaptats amb la bacina. En 
total, es calcula que s’emportaren 
uns 150 euros.
 Segons pareix, aquesta no ha 
estat la primera vegada que s’ha 
produït un robatori dins l’església 
i, pel que sembla, el lladre o lladres 
aprofiten la celebració d’una missa 
o d’algun acte religiós per amagar-
se dins l’edifici i, quan aquest és 
tancat, cometre el robatori. De fet, 
en més d’una ocasió s’han trobat les 
portes obertes a l’endemà.

23-01-10. Un vehicle xocà contra 
la paret d’una finca de la zona de 
ca n’Arabí causant-hi desperfectes 
considerables. 
La Policia ha obert una investigació 
però, de moment, no ha pogut saber 
res més del cas.

26-01-10. Roben una bossa de mà 
de dins un cotxe que havien deixat 
aparcat en un pàrking del carrer 
Conquistador. Es calcula que dins la 
bossa, a part de documentació per-
sonal i altres pertinences, hi podia 
haver al voltant d’uns 600 euros.

28-01-10. Roben una bicicleta al ca-
rrer Sant Vicenç de Paul.

29-01-10. Mor un home, de 87 anys 
d’edat, a causa d’un accident amb 
el tractor mentres estava treballant 
el camp.

30-01-10. Foraden les quatre rodes 
a un cotxe en el camí de s’Aigua. 
La Policia sospita d’un home com a 
possible autor dels fets, qui també 
podria autor d’altres delictes.

Naixements
Benjamin Lombardi Llabrés (18-01-10)
Pere Mateu Benito (22-01-10)
Adrià Nadal Ramis (20-01-10)

Noces
Bartolomé Bernardo Fiol Donoso i
Yanire Pamela Quijano Reategui 
(29-01-10)

Defuncions
Antònia Pol Alorda ( 07-01-10)

Dades extretes del Registre Municipal 
de l’Ajuntament de Binissalem el 
dissabte dia 30 de gener de 2010.

L o c A L
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AmenAçA de BomBA!! 
al carrer Canonge Barceló

El	dimarts	2	de	febrer,	a	les	19.50	hores,	una	telefonada	a	l’112	posava	al	poble	en	alarma

Un	intern	expulsat	del	
Projecte	Home	podria	ser	

l’autor	de	l’amenaça.	
Al	final	tot	quedava	en	

una		falsa	alarma

El dimarts 2 de febrer de 2010 serà 
recordat com el dia, el primer dia –i 
tan de bo el darrer– en què el poble 
rebé un amenaça de bomba.

Tres telefonades
Eren les 19.50 hores quan el Servei 
d’Emergència de l’112 rebia una 
telefonada d’una persona –sense 
identificar– dient que hi havia una 
bomba al poble i que en uns 22 mi-
nuts faria explosió. Tot d’una pen-
java i no especificava el nom de cap 
lloc en concret.
 Minuts més tard, a les 19:56 
hores, tornava a telefonar i afegia 
que tan sols quedaven 16 minuts 
perquè l’artefacte estallàs. Tampoc 
tornava a donar cap pista.
 Finalment, en una tercera telefo-
nada, a les 20:00 hores, sí feia saber 
on hi havia col·locat l’explosiu: al 
carrer Canonge Barceló.

Actuació policial
Des de l’112, una vegada rebuda la 
primera cridada ja s’havia donat 
part a la Policia Local i Guàrdia 
Civil, que ràpidament havien des-
plaçat vàries unitats voltant per di-
ferents zones del poble, sobretot en 
aquelles en què s’hi pogués trobar 
més gent reunida, com podia ser, 
en aquells moments, el poliespor-
tiu.
 Poc després, quan ja se sabia 
el nom del carrer, tots els efectius 
policials es concentraven a la ba-
rriada, tancant el trànsit als carrers 
Llorenç Moyà i Reg, de manera que 
no es deixava accés cap a Canonge 
Barceló.
 Tant els veïnats com els usuaris 
de la Vivenda Tutelada i del Projec-
te Home eren desallotjats de les se-

ves dependències. La Policia Local 
procedia a comprovar les matrícu-
les de tots els vehicles estacionats 
en aquell carrer i, tot seguit, efec-
tius de la Guàrdia Civil inspeccio-
naven davall cada un per si hi po-
gués haver instal·lat qualque tipus 
d’explosiu o bomba lapa.
 Al cap d’aproximadament una 
hora, i després de comprovar que 
no hi havia cap artefacte, es donava 
per tancada l’operació i tot queda-
va en una falsa alarma.
Les investigacions continuaven 
a les oficines de la Policia Local, 
on s’hi reunien agents de la Guàr-

dia Civil, responsables del Servei 
d’Emergència de l’112 i també del 
Projecte Home, analitzant-se les 
gravacions de la veu del descone-
gut que havia informat de les ame-
naces.
 I aquí és on quasi quedà clar qui 
havia pogut ser l’autor de les tele-
fonades, ja que tant el director del 
Projecte Home com un dels met-
ges d’aquest col·lectiu reconeixien, 
en aquells missatges, la veu d’un 
intern que una setmana abans ha-
via estat expulsat del centre, i ara, 
probablement com a revenja, havia 
duit a terme aquella amenaça.
 La Policia intentava localitzar a 
l’individu, sense èxit. La investiga-
ció continua oberta.

La Policia tancà el trànsit als carrers Llorenç Moyà i Reg.

L o c A L
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(acompanyament durant l’embaràs, part i pospart)

· Quiromassatge
· Osteopatia
· Doula de l’equip

Llúcia Mir

lluciamir13@hotmail.com / www.madreamadre.org

· Gabinet particular: C/ Pintor Bestard, 11 · Binissalem
(devora el camp municipal d’esports)
· Centre Grup Néixer: C/ Molinets, 66 · Santa Maria del Camí
· Perruqueria Silueta: C/ Convent dels Caputxins, 11 · Palma

    609 486 296

Sessions de donació 2010

Dates:  02, 03 i 04 de març
  01, 02 i 03 de juny
  21, 22 i 23 de setembre
  14, 15 i 16 de desembre

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

Comencen a retirar les aules prefabricades
Les	del	carrer	Sant	Jordi	han	ocupat	la	via	pública	durant	més	d’un	any.	Un	fet	insòlit

Amb l’obertura de la nova es-
cola de Primària, és evident 
que el col·legi Nostra Senyora 
de Robines ha guanyat en es-
pai i comoditat, de manera que 
instal·lacions temporals com 
les famoses aules prefabricades 
van sient retirades. 
 Segurament, les que molta 
gent desitjava veure desapa-
rèixer eren les que han estat 
ubicades, durant més d’un any, 
enmig del carrer Sant Jordi. Així 
idò, sembla que, a poc a poc, 
l’escola pública va recuperant 
la seva normalitat i els espais 
educatius que havia perdut per 
culpa de la massificació. Un camió carregà dues de les aules del carrer Sant Jordi.

L o c A L
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Automatismes	·	Ferreria	artística	·	Fusteria	de	ferro
Escales	metàl·liques	·	Portes	basculants

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

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

Bar s’Hotel
Tapes, pa amb oli , 

hamburgueses i  altres plats

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

·	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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més polèmica amb les 
antenes de telefonia

Sorpresa	a	la	Sala!	L’equip	de	govern	del	PP	retira	una	proposta	seva	
després	de	veure	com	se	n’abstenen	la	resta	de	partits	de	l’oposició

El ple extraordinari del dilluns 
18 de gener tengué, precisament 
d’extraordinari, la retirada, per 
part del Partit Popular, d’una 
proposta pròpia que tractava la 
ubicació de les antenes de telefonia 
mòbil.

L’opinió del PP
El motiu pel qual la moció quedà 
damunt la taula, segons apunta 
el batle, Jeroni Salom, va ser el 
fet que tots els grups polítics de 
l’oposició votassin abstenció.
Salom acusa a l’oposició de no 
voler-se banyar a l’hora de donar 
suport a la proposta que l’equip de 
govern havia presentat, en la qual 
s’explicava que les antenes serien 
tretes del poble i se n’instal·laria 
una de 30 metres d’alçada a la 
zona del polígon.
Des de les files populars s’afirma 
que allò que es pretenia era cercar 
el suport de l’oposició per tal 
d’evitar possibles crítiques quan 
la nova antena sigui instal·lada al 
polígon. Crítiques com l’impacte 
visual o mediambiental.

L’opinió de l’oposició
Per la seva part, des dels partits 
de l’oposició es criticà el fet que 
l’equip de govern del PP tornàs 
a dur a ple una proposta que ja 
havia estat aprovada feia mesos, 
i, a més, per unanimitat. És a dir, 
que el mateix PP l’havia votada a 
favor.
Des del PSM i PSOE s’afirma 
que una vegada fou aprovada 
la moció, la tasca de treure les 
antenes fora del nucli urbà 
correspon a l’equip de govern.

La nova ubicació
Una vegada elaborats tots els 
informes necessaris, tant per part 
de l’equip de govern com per 
part de l’oposició –com varen 
dur a terme, conjuntament, PSM 
i Esquerra-IB– les antenes de 
telefonia que hi ha als pisos dels 
carrers de Bonaire, Jesús i Plaça de 
l’Església seran tretes del poble i 
se n’instal·larà una de general en 
un solar del polígon industrial, 
col·locant-se, això sí, un repetidor 
en els pisos del carrer Jesús, l’únic 
punt amb llicència.

Un per s’altre i sa casa ...
El cas de les antenes de telefonia 
haurà costat anys solucionar-lo. 
Haurà estat necessari el pas 
de diferents governs, de vàries 
recollides de firmes veïnals, una 
manifestació i un gran nombre 
d’informes tècnics per a què, al 
final, la cosa tiri endavant. I per si 
no n’hi havia a bastament, quan 
semblava que el tema estava 
encarrilat torna la polèmica amb 
la sorpresiva retirada d’una 
proposta, per part del PP, que el 
mateix PP havia duit a ple.
 Si, de totes formes, és l’equip 
de govern qui ha de treure les 
antenes, a pesar que l’oposició 
s’abstengui, no votar a favor de 
la seva pròpia proposta no és, 
precisament, sinònim de confiança. 
Si de qualcú ha de tenir suport 
una proposta és del partit que la 
presenta. Hi ha hagut temes, com 
els mateixos pressuposts, que 
han estat aprovats gràcies a les 
abstencions.

J.Pons

Els	populars	ho	
justifiquen	dient	que	

pretenien	cercar	suport	
i	evitar	crítiques

L o c A L
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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

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

Ses 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
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QUATRE PRojEcTES
El segon Fons Estatal d’Inversió 
Local, també conegut com a Pla E, 
que el Govern Central ha posat a 
disposició dels ajuntaments, i que 
en el cas de Binissalem ha suposat 
l’arribada de 768.000 euros a les 
arques municipals, comptarà amb 
l’execució de quatre projectes 
–sempre i quan siguin aprovats– 
que a continuació es detallen.
 D’aquest segon Pla, cal 
destacar el fet que no hi hagi costs 
afegits com poden ser l’elaboració 
de projectes, que sí s’havien 
d’assumir amb l’anterior Pla.
 Per altra part, cal recordar 
que aquest Fons, a diferència del 
primer, no acceptava projectes 
d’asfaltat ni noves urbanitzacions, 
sinó que va dirigit a temes 
relacionats amb l’anomenada 
mobilitat sostenible.

1 Millora del camí de Pedaç 
Aquest projecte contempla 
la millora dels accessos per a 
vianants i ciclistes propers a 
la nova escola de Primària i al 
poliesportiu, des d’aquest punt 
i fins a l’empresa Piensos Arrom, 
amb la corresponent instal·lació 
i adequació d’aceres, faroles, 
bancs, arbres i passos elevats per 
a vianants. El pressupost és de 
310.000 euros.

2 De la pista de bàsquet
Amb un pressupost de 245.738,72 
euros, el segon projecte municipal 
tracta la cobertura de la pista 
de bàsquet exterior que hi ha 
al poliesportiu, el trispol de 
la qual també serà modificat i 
s’hi instal·laran unes cistelles 
automàtiques (de llevar i posar).

� Despesa ordinària
Una de les bases del nou Fons 
d’Inversió permetia que fins a 

un 20% del pressupost total anàs 
destinat a la despesa ordinària 
en temes com serveis socials, 
educatius i culturals. En aquest 
cas, l’Ajuntament hi destinarà la 
quantitat de 152.000 euros.

� Estalvi energètic als edificis
Finalment, el quart projecte 
presentat consisteix en un pla 
d’estalvi energètic als edificis 
municipals com són Can Gelabert, 
Escola Graduada, Poliesportiu i 
Centre de Dia.
 D’aquesta manera, les calderes 
de gasoil que hi ha instal·lades en 
aquests espais seran substituïdes 
per calderes de condensació amb 
les quals es pretén sectoritzar el 
consum de calefacció de cada un 
d’ells. Així, si en un centre s’està 
utilitzant una sala determinada, 
només s’encendrà la calefacció en 

aquella aula, no en tot l’edifici, 
com ara succeeix.
Dins aquest projecte també s’hi 
volia incloure l’escola pública 
però no s’acceptà degut a que 
el centre no és competència de 
l’Ajuntament. El pressupost és de 
52.000 euros.

D’altra banda, però sense deixar 
el tema de l’estalvi energètic, el 
projecte de substitució de més 
de 500 bombetes de sodi per les 
anomenades bombetes leds, de 
baix consum, no va ser acceptat 
perquè no es considerava obra.

nou Fons d’Inversió Local
310.000	euros	per	millorar	part	del	camí	de	Pedaç	i	52.000	per	a	estalvi	energètic

El	nou	Fons	va	dirigit	a	
temes	relacionats	amb	
l’anomenada	mobilitat	

sostenible	

El camí de Pedaç serà millorat.

La pista exterior de bàsquet serà coberta i rehabilitat el seu trispol.

L o c A L
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SUperMercAT JUAnA-cATi
(antic can Curt)

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

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

c/	Selva,	37	baixos					·					07350	Binissalem					·					Mòbil:	666	573	656
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Creuen haver descobert 
l’antic Celler del Rei
Sembla	que	podria	estar	enterrat	al	pati	de	l’antiga	escola	de	Ses	Nines

Un bona notícia quant a recupera-
ció de Patrimoni Històric podria 
produir-se si es confirmen les da-
des de les primeres anàlisis.
 Segons apunta el regidor, José 
Fernández, l’Ajuntament estava 
estudiant la possibilitat de dur 
a terme unes obres de reforma i 
millora al pati de l’antiga escola 
de Ses Nines, situada al carrer 
Celler del Rei, per tal d’ubicar-hi 
allà unes dependències multifun-
cionals. Però sembla que després 
de realitzar-se una primera anàli-
sis del terreny, el que tècnicament 

s’anomena un georadar, per tal de 
comprovar en quines condicions 
es trobava el subsòl, la màquina 
detectà la presència de pedres de 
grans dimensions, localitzades 
conformant un rectangle d’uns 50 
m3 i les quals es troben enterra-
des, aproximadament, a un metre 
i mig de profunditat.
Tècnics de l’Àrea de Patrimoni no 
dubtaren en apuntar que pugui 
tractar-se del famós Celler del Rei, 
que des de sempre ha donat nom 
al carrer i del qual mai se n’ha sa-
but la seva localització exacta.

El georadar indicà que davall aquest solar hi ha enterrada una formació rectangular de pedra de grans dimensions.

Debat de l’Estat del Poble
L’any passat se celebrà un dijous 
26 de març però enguany, segons 
declara el batle, Jeroni Salom, els 
partits de l’oposició no semblen gens 
interessats en dur a terme el Debat de 
l’Estat del Poble. Una cita política que 
l’Ajuntament està obligat a celebrar 
cada final o principi d’any.

Recepció d’obres
La sessió plenària del dilluns dia 
18 de gener aprovà la recepció de 
les obres d’urbanització realitzades 
al creuer Camí de s’Aigua-Llorenç 
Villalonga.

L o c A L
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Taller de capacitació
El dijous dia 28 de gener, l’antiga 
Escola Graduada acollí l’entrega 
de diplomes als alumnes del Taller 
de capacitació que s’han impartit, 
del setembre al desembre, a 
l’esmentat centre.
 En total, 40 persones de 
diferents pobles de la comarca 
–vuit de Binissalem– hi han 
participat, les quals, a part de 
rebre uns coneixements, també 
s’han pogut beneficiar d’una 
petita prestació econòmica gràcies 
a la subvenció del Consell de 
Mallorca, inclosa dins la línia 
entesa com a mesures anticrisi, que 
l’entitat insular posà a l’abast de la 
Mancomunitat des Raiguer.

Entre els assistents a l’acte s’hi 
trobaven alguns dels batles dels 

pobles veïnats i el conseller de 
Benestar Social, Jaume Garau.

L o c A L

Nins amb el comerç just
El dilluns 1 de febrer, uns 
quants alumnes de la nova 
Escola de Primària posaren una 
paradeta, davant el centre, de 
productes diversos amb suport 
a Comerç Just, una associació 
comercial basada en el diàleg, la 
transparència i el respecte, que 
cerca una major igualtat al comerç 
internacional. 
El Comerç Just és una alternativa 
al comerç tradicional. Davant 
els criteris merament econòmics 
d’aquest, té en compte valors ètics 
que comprenen aspectes socials 
i ecològics, aconseguint que els 
camperols i petits productors de 
zones empobrides trobin un mode 
de viure dignament del seu treball. 

Punt d’accés telemàtic
A partir de l’1 de gener de 2010 
tots els ajuntaments estan obligats 
a instal·lar el servei d’accés 
telemàtic, de manera que tothom 
qui vulgui pugui accedir, des de ca 
seva, a l’administració municipal.
 En el cas de Binissalem, el 
nou servei, instal·lat a través del 
Consorci d’Informàtica, ja està 
en funcionament i per entrar-hi 
només cal connectar-se a la pàgina 
web www.binissalem.net, un 
domini des del qual es podran 
obtindre documents com ara un 
registre d’entrada, un certificat 
d’empadronament, cèdules 
urbanístiques o sol·licituds de cita 
amb el batle, regidors, arquitecte o 
funcionaris de la Sala.

10 treballadors nous
Entre els mesos de desembre i 
gener, fins a deu treballadors 
–cinc cada mes– s’han incorporat 
a l’equip de treball municipal de 
l’Ajuntament. 
En el cas dels cinc primers, es 
tracta del programa d’inserció 
laboral per a discapacitats.
La contractació ha estat possible a 
través d’una campanya d’ocupació 
del SOIB. Alguns dels nous 
incorporats treballen en tasques 
com la de imatge: poda d’arbres.
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Del nou edifici
L’Àrea de Serveis Socials ja 
disposa del nou edifici que ha 
estat construït al carrer Sa Mostra.
Segons afirma la treballadora, 
Carme Garcia, a la fi els Serveis 
Socials de Binissalem ja compten 
amb l’espai adequat que propicia 
la confidencialitat, la intimitat i 
una atenció amb qualitat.
 El poble ha passat de tenir un 
espai de segona a un de primera, el 
qual, a més, està comunicat amb 
el Centre de Dia, completant-se 
així el conjunt d’instal·lacions 
destinades als diferents programes 
que desenvolupen els Serveis 
Socials. En aquest nou espai s’hi 
troben quatre despatxos (un per a 
la regidora, dos per a entrevistes 
i un per a arxiu), una ampla sala 
de feina, una recepció i una sala 
multifuncional. En total, unes 
dependències de més de 200 
metres front als 30 que, fins fa 
poc, es disposava a les oficines de 
l’Ajuntament.

De l’equip de treball
Pel que fa al personal, en el nou 
edifici hi treballen la regidora, 
Magdalena Moyà; l’Educadora 
de Medi Obert, Xisca Canyelles; 
la psicòloga, Victòria Ramis; la 
mediadora intercultural, Neus 
Melià; l’auxiliar informadora, 
Magdalena Nadal; i les 
treballadores socials, Francisca 
Montserrat, Carme Garcia i 
Paquita Cloquell (aquesta darrera, 
procedent del Consell Insular, i 
recentment incorporada a l’equip 
per a encarregar-se dels casos de 
Dependència). Fora d’aquestes 
instal·lacions, però que conformen 
l’equip dels Serveis Socials, 
també hi figuren 14 treballadores 
familiars, una infermera i 
una terapeuta ocupacional, 
conformant així un equip complet 
i multidisciplinar.

els Serveis Socials ja tenen el seu espai
Una	obra	del	primer	Pla	E	que	comptà	amb	el	suport	de	tots	els	grups	polítics
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Un dels despatxos del nou edifici.
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Tallen un dels tres pins 
centenaris de can Gelabert

Uns quants membres de 
l’associació ecologista GADMA 
dugueren a terme la tala d’un dels 
tres pins, quasi centenaris, que hi 
ha sembrats davant el Casal de 
Cultura Can Gelabert.
 L’operació, encomanada 
per l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Binissalem, 
fou motivada pel mal estat que 
presentava l’arbre. De fet, ja no es 
trobava en vida i el perill que, en 
un moment donat, pogués caure 
sobre el parc infantil o bé sobre 
alguna de les cases veïnades, era 
patent.
 Durant gairebé tot el matí 
el carrer va ser tancat al trànsit, 
ja que les grans dimensions de 
l’arbre requeriren els serveis 
d’una grúa i un grapat d’hores 
de feina per anar tallant-lo. Fonts 
municipals apunten que en el seu 
lloc s’hi podria sembrar una 

olivera i no descarten que els altres 
dos pins que queden, també siguin 
tallats.

El pi del carrer conquistador
I si hi ha pins que, tot i la seva 
personalitat en un punt determinat 
del poble, al final, acaben sient 
tallats, també n’hi ha que, tot i les 
obres i millores urbanístiques, 
salven la vida i continuen aportant  
imatge. És el cas del pi del carrer 

Conquistador, un arbre que, 
probablement, nasqué de manera 
fortuita al lloc on es troba sembrat.

El pi tallat del parc de Can Gelabert.
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El Punt Verd municipal comença 
aquest any 2010 amb una novetat 
dins el seu horari d’hivern.
Degut a la retirada dels contene-
dors de foravila (a partir de l’1 de 
febrer) i amb la intenció d’oferir 
una alternativa més de servei, a 
partir del 14 de febrer el Punt Verd 
també estarà obert al públic tots 
els diumenges, de 16 a 20 hores.
 Per a més informació, l’Àrea 
de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Binissalem instal·larà un punt 
d’informació ambiental, els dies 5, 
12 i 19 de febrer, al mercat del di-
vendres (davant l’església). 
També es podrà telefonar als nú-
meros: 902 10 44 94 i 900 800 883 
(cridada gratuïta).

D’altra banda, pel que fa al balanç 
de recollida selectiva dels dife-
rents tipus de residus correspo-
nent a l’any 2009, les dades que se 
n’extreuen indiquen que, en com-
paració al 2008, hi ha hagut un aug-
ment en la recollida de paper i car-
tó, plàstic i envasos i voluminosos. 
Mentres que s’ha donat un descens 
en la recollida de vidre i piles.

HoRARI D’HIvERN
De dilluns a divendres: matins, de 
9 a 12.30h i capvespres, de 16 a 19h
Dissabtes: de 9 a 14h
Diumenges: de 16 a 20h

Recollits 104.000 kg de paper
En	el	2009	el	Punt	Verd	recollí	manco	vidre	que	en	el	2008	però	més	plàstic

REcoLLIDA SELEcTIvA 200�

Cartó i paper: 93.600 quilos anuals 
(1.800 kg/setmana)

Plàstic i envasos: 41.600 quilos
(800 kg/setmana)

Vidre: 60.000 quilos anuals
(5.000 kg/mes)

Voluminosos: 195 tones anuals
(65 contenedors de tres tones)

Piles: 600 quilos anuals
(100 kg/bimestrals)

REcoLLIDA SELEcTIvA 200�

Cartó i paper: 104.000 quilos
(2.000 kg/setmana)

Plàstic i envasos: 52.000 quilos
(1.000 kg/setmana)

Vidre: 48.000 quilos
(4.000 kg/mes)

Voluminosos: 228 tones anuals
(76 contenedors de tres tones)

Piles: 450 quilos anuals
(75 kg/bimestrals)

El Punt Verd estarà obert també els diumenges.
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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

Sant Antoni a Binissalem
Trenta-set foguerons no són pocs i animar-los tots no és 
tasca fàcil. Com des de fa dos anys, la Fil·loxera de l’Infern, 
amb la imaginació que els caracteritza, les ganes, l’esforç, 
els bots, crits, banyes, foc, fum, llum, hores, renou..., han 
convertit Binissalem en una performance constant a on 
la remor dels tambors llunyans i al crit de “ara vénen” 
han aconseguit donar caliu a una nit gelada i gata de 
fantasia.

circular pel poble
Si circular amb un vehicle s’ha posat impossible pel 
poble –els cotxes s’aturen a on sigui i xerren durant 
minuts interrompent el tràfic, no es respecten les senyals 
de prohibit aparcar ni els estops...– ser vianant no és 
manco difícil. Un lector de la revista Arròs amb Salseta 
me fa arribar aquesta foto i la seva queixa. Comenta que 
els cotxes ja no només ocupen la voravia sinó que, a més, 
ara fan servir els passos de vianants per aparcar.

El parc de la controvèrsia
Ja s’ha inaugurat el nou parc a la plaça del Rasquell, el 
parc de la controvèrsia. Una zona verda gran i encara 
per créixer, gronxadors i castell de fusta, pista de bàsket, 
pista de patinatge i zona d’educació vial per rodar pels 
nins, bancs, aparells de gimnàstica i un molí pels adults 
i un parell de banys oberts al públic amb les portes 
tancades. Un parc controvertit –sempre ple de nins– que 
hem de deixar créixer.
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c.E.I.P. Binissalem
Per fi, i després de més de deu anys d’espera, els nins 
han estrenat la nova escola d’educació infantil de 
Binissalem. 
L’A.P.A. va organitzar una torrada per a més de quatre-
centes persones durant la jornada de portes obertes que 
va preparar. A més de foc, fum i renou, hi hagué una rifa 
amb productes d’empreses del poble i una espectacular 
actuació de la Fil·loxera de l’Infern per batiar el nou 
centre.

.
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Veus de carrer ...

Olors

Una vegada inaugurada la 
nova plaça des Rasquell, 
l’afluència d’usuaris i 
visitants ha estat notable. Tot 
s’ha de dir. Ara bé, com era 
de veure, el manteniment 
d’aquest gran espai, sobretot 
de la zona verda i més 
concretament de l’ampla 
zona de terra que enrevolta 
el recinte, suposarà hores i 
hores de feina i dedicació.
 Una primera mostra 
d’això n’ha estat l’abonament 
que, segurament, des de 
l’Àrea de Medi Ambient, va 
ser encomanat practicar-hi.
 I és a partir d’aquí que 
s’han deixat sentir veus (de 
carrer) per la mala olor que 
veïnats i usuaris hagueren de 
suportar durant uns dies.
 Que tengui un poc de 
mira l’Ajuntament a l’hora de 
dur a terme tasques d’aquest 
tipus. Ara que té els clients 
fets, no és qüestió d’engegar-
los amb males olors.

Imatge
I seguint parlant de 
manteniment, on sembla que 
ja en comença a fer fa falta 
és a les plantes dels cubells 
que varen ser col·locats 
a les aceres del carrer 
Conquistador.
Se suposa que l’objectiu del 
perquè s’instal·laren allà va 
ser per ajudar, dins el que fos 
possible, a millorar la imatge 
de la carretera.

J.Pons

Nova associació
El dimarts dia 26 de gener, el 
teatre municipal acollí la reunió 
de la nova associació que s’està 
creant per a gent d’entre 30 i 60 
anys d’edat. De moment s’estan 
redactant els estatuts i cercant 
directius i president o presidenta, 
i el nom de l’associació. Durant 
la reunió, dues dones anaven 

explicant la funció que tendrà 
el nou col·lectiu i algunes de 
les activitats que hi ha pensat 
dur a terme. També va ser 
presentada una tercera dona com 
a futura tresorera. En una de les 
intervencions dels assistents, un 
home exposà que seria positiva la 
presència masculina entre l’equip 
directiu.

Queixes d’una veïnada
Vull fer saber una vergonyosa 
situació que va tenir lloc en ple 
dia de Nadal, en la qual es va 
demostrar la incompetència del 
forn DOLÇ i SALAT.
 Els responsables del negoci no 
varen tenir cap inconvenient en 
deixar a una família de 15 persones 
sense dinar de Nadal, ja que la 
porcella que es va dur al mateix 
forn, a coure, va desaparèixer a 
l’hora d’anar-la a recollir, sense que 
el forn volgués responsabilitzar-se 
en cap moment.
 A la vegada, cal fer constar 
que la situació era d’esperar 
que es donàs en algun moment, 
perquè no se seguia cap mètode 
d’identificació de la llauna a coure, 
ni tan sols s’entregava (fins al 2010) 
cap justificant que acreditàs que el 
client havia pagat el servei.
 Són molt trists aquests fets per 
la data en la qual succeeixen, però 
més trist és el fet de tenir aquest 
tipus d’empreses que el nostre 
poble no es mereix.

M.Pons

Agraïments de l’APA
Des de l’Associació de Pares i 
Mares del C.P. Binissalem volem 
agrair l’assistència dels qui 
participàreu de la jornada de 
Portes Obertes que es va celebrar 
el passat dia 15 de gener. A les 
persones que venguéreu a veure el 
centre, a les que quedàreu a torrar 
i, molt especialment, a aquells 
pares, mares i nins que us vàreu 
bolcar amb el vostre esforç en 
fer d’una fresca nit de gener, una 
nit de festa i celebració. També i 
especialment, a aquelles entitats 
que van col·laborar en la festa: 
Ajuntament de Binissalem, TEKA 
Sanitary Systems, Vins Son Roig, 
Calçats Coma, Restaurant Can 
Arabí, Restaurant Es Molinot, Feim 
Sport, Cicles Gomila i la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
“La Caixa”.

Edicions
El pròxim número, corresponent 
al mes de febrer, sortirà al carrer el 
dissabte dia 6 de març.
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jornades Parlamentàries del 
Grup Socialista a Binissalem

El Grup Parlamentari Socialista 
va celebrar el dimarts 26 de gener, 
a Can Arabí, unes jornades par-
lamentàries per tal de preparar 
l’estratègia del nou període parla-
mentari que començà el passat di-
marts, dia 2 de febrer. 

Els diputats socialistes del Parla-
ment Balear; els consellers socialis-
tes del Govern; el senador per Ma-
llorca Xavier Ramis i els diputats 
de Balears al Congrés, Pablo Mar-
tín, Gràcia Muñoz, José Manuel 
Bar i Miriam Muñoz, varen deba-
tre, entre les 10 i les 19h, sobre els 
principals problemes que afecten 
als ciutadans de les illes.

El president, Francesc Antich, va 
obrir les jornades amb una anàlisi 
de la situació política i, tot seguit, 
s’iniciaren les intervencions i el de-
bat, que es va dividir en tres grans 
blocs temàtics:

1. Nou model econòmic 
2. Cohesió social
3. Dignificació de la vida política

canvi de portaveu al PSoE
Des d’aquest mes de gener, el grup 
municipal del PSOE compta amb 
nova portaveu a la Sala.
Així, la regidora Polita Crespí, ac-
tual secretària general dels Socialis-
tes de Binissalem, és qui ara du a 
terme aquesta funció, havent subs-
tituït a Miquel Nadal.
 Cal recordar que Nadal va ser 
batle en la passada legislatura 
(2003-2007) i ha dedicat més de 
vint-i-cinc anys de la seva vida a 
la política municipal. Actualment 
ocupa el càrrec de Director General 
d’Administracions Públiques.Francesc Antich, durant les jornades parlamentàries.

Batles del PP a Binissalem en 
suport a josé Ramón Bauzá

El dijous 28 de gener, una trentena 
de polítics pertanyents al Partit Po-
pular, entre els quals hi figuraven 
batles de diferents municipis de 
l’illa com ara Inca, Selva, Mancor 
de la Vall, Alaró, Santa Margalida, 
es reuniren a la plaça de l’església 
de Binissalem per donar el seu su-
port al candidat a ser número 1 del 
PP de Balears, de cara a les pròxi-
mes eleccions autonòmiques, José 
Ramón Bauzá, qui té com a rival a 
l’actual batle de Calvià, Carlos Del-
gado.
 Cal recordar que Bauzá, durant 
la visita que Mariano Rajoy realitzà 
a Palma, el passat 15 de gener, ja 
rebé el suport del líder dels conser-
vadors a nivell estatal.
 Per la seva part, Delgado exigia 
que per a l’elecció del candidat es 
fes una consulta als simpatitzants, 
proposta que causà sorpresa entre 
les files populars, ja que no és fàcil 
definir qui és o no simpatitzant.

A rel de propostes com aquesta, 
difícils d’entendre, entre alguns 
sectors polítics circula el rumor que 
l’opció de Delgado com a candidat 
és, simplement, una estratègia crea-
da des del mateix si del Partit, per 
tal que Bauzá en pugui sortir clar 
guanyador i més reforçat de cara a 
l’electorat, sobretot després d’una 

legislatura molt complicada en què 
el PP ha estat a l’oposició i s’ha vist 
molt ferit pels nombrosos casos de 
corrupció i mala gestió descoberts 
després del seu darrer mandat a les 
Illes.
En definitiva, els primers movi-
ments pre-electorals, en vistes a les 
eleccions de 2011, ja han començat.

José Ramón Bauzá, al centre, amb els seus companys de partit.
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La Denominació d’origen 
Binissalem presenta la Ruta 
del vi a fITUR 2010 

El Consell Regulador de la Deno-
minació d’Origen Binissalem va ser 
present, els dies 20 i 21 de gener, a 
FITUR 2010, la gran fira turística 
per excel·lència a nivell estatal.  

Inclòs dins el seu programa, la 
D.O. oferí, durant les dues jornades 
i juntament amb altres denomina-
cions de productes de qualitat de 
les Illes, un tast dirigit de vins re-
presentatius de la comarca. 
 També cal destacar que el dia 
20, Margalita Amat, secretària del 
Consell Regulador, presentà 

la RUTA DEL VI DE LA DO BINIS-
SALEM, i tot seguit es projectà 
l’audiovisual: El Vinyet: antologia 
de literatura i vinya de la comar-
ca de la DO Binissalem, de Miquel 
Frontera. Per acabar, i sota la direc-
ció del Dr. José Escalona, professor 
de viticultura i enologia de la Uni-
versitat de les Illes Balears, s’oferí 
una degustació i tast comentat de 
vins representatius de la comarca.  

Els diferents actes comptaren amb 
la presència de periodistes gas-
tronòmics i de revistes vitiviníco-
les, així com agents d’enoturisme, 
distribuïdors de vins i directius del 
sector hoteler. 
 Finalment, el divendres 22 
s’oferí un show cooking a càrrec del 
chef Oscar Cabrera, on es presentà 
un menú elaborat amb productes 
de les Illes acompanyat d’un vi ne-
gre i d’un blanc dolç de la DO Bi-
nissalem.

L o c A L
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C/ Guillerm Martí, 7 Baixos · Binissalem · Telèfon: 971 88 66 66

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

Creuers del mes de març, taxes incloses 
Barcelona-Atenes. Règim tot inclòs. 
Preu: 530 euros 1 Setmana

Pont 1r de març. Circuits

OVIEDO............. 345 euros

LISBOA.............. 450 euros

SEVILLA............. 295 euros

GALÍCIA.............295 euros

Ofertes per a març i abril

InTernACIOnAl (vol directe)

Tallin i Helsinki 4 nits: des de 505 euros

Viena 4 nits: des de 569 euros

Praga 4 nits: des de 517 euros

Berlin 4 nits: des de 497 euros

Lisboa 4 nits: des de 503 euros

París 4 nits: des de 632 euros

Estambul 4 nits: des de 576 euros

nACIOnAl

Astúries 4 nits: des de 350 euros

Galícia 4 nits: des de 374 euros

Circuits en pensió completa, 

visites i trasllats

Baviera 4 nits: 950 euros

Suïssa 4 nits: 990 euros

Avanç per a Setmana Santa 



	 GENER	2010	<	25	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Antigues alumnes. Fotografia corresponent a la dècada dels anys 40. 

Les Religioses que hi havia al convent l’any 1969. 

Les Religioses Trinitàries 
compleixen 10� anys a 
Binissalem

Aquest any 2010 se celebrarà el 103 
aniversari de les Religioses Trini-
tàries al poble, i, paral·lelament, a 
nivell de Mallorca, Eivissa, Espan-
ya i Sudamèrica, els 200 anys de la 
seva fundació.
 Pel que fa a Binissalem, va ser 
el 20 de novembre de 1906 quan 
s’inaugurà el convent ubicat al 
carrer de la Beata Santa Catalina 
Tomàs. I el 1912 quan adquiriren 
dues cases veïnades, situades al 
carrer de la Creu, on l’any 1915 
s’hi construïren les sales per a les 
classes. Cinc anys després, el 2 de 
novembre de 1920, era inaugurada 
una escola de pàrvuls, anomenada 
“Casa dels Nins”.
 En tots aquests anys, són mol-
tíssimes les generacions de nins i 
nines que han passat per les seves 
dependències i, per tot això, des de 
l’Ordre s’està preparant tota una 
programació d’actes que tendran 
lloc el pròxim mes de juny, entre els 
quals, per exemple, una exposició 
de fotografies, per a la qual serà im-
portant la col·laboració de la gent 
del poble, aportant imatges o docu-
ments que puguin ser d’interès.

En aquest espai en publicam dues 
que servirien d’exemple.

El club d’Esplai Binitrui 
celebrà el seu 15è aniversari

El dissabte 30 de gener, el parc de 
Sa Rectoria albergà les diferents ac-
tivitats de celebració dels primers 
15 anys de vida del Club d’Esplai 
Binitrui. Una associació dedica-
da al temps lliure i educació dels 
més jovenets i per la qual, en tots 
aquests anys, hi han anat passant 
un gran nombre de nins i nines del 
poble, alguns dels quals, una vega-
da grans, s’han reintroduït al Club 
exercint de monitors.
 Com cada any, un gran pastís de 
llepolies va ser elaborat i degustat 
per tots els al·lots presents a la fes-
ta.

 

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

Ajuntament - Atenció Ciutadana 663 980 686

Taxi Binissalem   626 963 904

Policia Local   696 405 986

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

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

Aconsegueix el teu 25% de descompte! Informa’t a la tenda
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Sa Botiga d’Animals

Estefania Quesada Álvarez té ara 
24 anys i el proper mes de maig 
farà un any que va muntar la 
seva “Botiga d’Animals” al Camí 
de s’Aigua, 101 de Binissalem.
De ben joveneta volia ser mestre 
de violí i per això va estudiar 12 
anys al conservatori de música, 
però un problema físic la va fer 
retirar d’aquesta tasca. Després 
d’acabar el batxillerat, estudià un 
any FP Secretariat i, mentres, feia 
feina de promotora d’Orange.

Després es matriculà a la carre-
ra de Filologia Hispànica i du-
rant aquest temps la dona del 
seu pare, que ja tenia un negoci 
d’animals al carrer Nuño Sanz, 
de Ciutat, li proposà posar una 
botiga igual al nostre poble. S’ho 
va estar rumiant fins que, arran 
d’una baixa per accident de tràn-
sit, es decidí. Recorda que va fer 
publicitat porta per porta per Bi-
nissalem, Consell i Alaró. 
Està molt contenta amb el re-
sultat que ha tengut aquest pri-
mer any, sobretot amb la venda 
d’aliments i complements. Tam-
bé fa perruqueria a domicili.

D’Argentina i Uruguay

Carlos i Fredy són dos amics que comparteixen vi-
venda en una petita finca rústica de Binissalem, jun-
tament amb un altre company. 
 En Carlos va néixer fa 32 anys a Salsacate, un pe-
tit poble d’uns 1.000 habitants a prop de Córdoba, a 
l’Argentina. Allà es dedicava al transport de merca-
deries. Quan la seva germana va venir a Mallorca, 
com que econòmicament a l’Argentina les coses no 
anaven gaire bé, va decidir seguir-la. Va ser el nov-
embre del 2002. 
 Ens comenta que els tres primers mesos ho va pa-
sar molt malament, ja que extranyava molt la seva te-
rra. Ara regenta una botiga a Ciutat. El motiu de ve-
nir a viure a Binissalem era que estaven cercant una 
rústica on poder fer “asados” per a ells i els amics 
que solen convidar. També els agrada molt jugar al 
“pool” i al “truco” (una variant del “truc” mallorquí i 
del “mus” espanyol). Paradoxalment, el que menys li 
agrada és l’excessiva tranquilitat de viure apartat del 
renou d’un poble o una ciutat.
 En Fredy va néixer a Montevideo (Uruguay), fa 
53 anys, i als 18 va marxar a Buenos Aires a cercar 
feina. El motiu pel qual va marxar d’allà és la segu-
retat. Allà tenien un negoci d’electrònica i al seu fill 
li havien robat a la tenda un parell de vegades en ple 
centre de Buenos Aires. Fa dos anys, mitjançant el 
seu germà, va marxar a Bertinolo (Itàlia) per aconse-
guir la ciutadania europea. Ell està encantat amb la 
vida a Mallorca, ja que considera que es pot tenir una 
molt bona vida social i que la qualitat de vida és molt 
bona. Tot és molt més accessible econòmicament. Ara 
es dedica al transport de productes farmacèutics.

Jordi Palau-Ribes
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o F E R T E S

 

VENC DUES PLACES D’APARCAMENT d’uns 
12,80 m2 cada una. Ubicades al carrer Guillem 
Terrassa i Pol. Preu a convenir. Tel. 651 169 200

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

ES LLogA ADoSAT de 115m2, 3 habitacions, cuina 
menjador, bany, pati interior, plaça de pàrking, zona 
tranquila i cèntrica. Preu a convenir. Tel. 617 724 784

VENC ViTRiNA REFRigERADoRA per a tapes, 
amb 10 palanganes. Preu a convenir. Tel. 971 886 379

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

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

ES FAN TREbALLS DE CoSTURA i s’arreglen 
peces de roba. Telèfons: 971 51 15 13 - 629 849 083

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

VENC CASA AMb FiNCA d’un quartó, amb arbres 
fruitals, situada davant el restaurant ca n’Arabí. 
Preu a convenir. Telèfon: 971 511 528

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 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

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

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

oLI D’oLIvA?       
oLI DE GIRA-SoL?
No hi ha dubte que la utilització 
d’oli d’oliva o de gira-sol en la 
cuina és una disjuntiva que s’ha 
plantejat moltes vegades; proba-
blement, ens sona que millor em-
prar oli d’oliva, tal vegada perquè 
es recomana per tot, està present 
en la dieta mediterrània (que molts 
prediquen o pocs segueixen), però 
realment no sabem exactament el 
motiu pel qual pot resultar més sà.

En què es diferencia la 
composició de l’oli d’oliva i 
l’oli de gira-sol?

Els olis estan formats per una 
combinació d’àcids grassos 
naturals; els més habituals, per 
citar-ne algun, són l’àcid palmític, 
l’àcid esteàric, l’àcid oleic o l’àcid 
linoleic. Alguns d’aquests àcids 
grassos són saturats, però en els 
olis predominen les grasses insa-
turades.
 Tot i que no sigui el tema, 
aquestes grasses insaturades pre-
senten punts de fusió més baixos 
que les saturades i per aquest 
motiu els olis són líquids i altres 
productes grassos més rics en 
composts saturats (com la mante-
ga o el saïm) són sòlids.
 La majoria d’aquests àcids 
grassos estan presents en tots els 
olis, independentment de la seva 
natura (oliva o gira-sol); la diferèn-
cia és que en funció de l’origen de 
l’oli la proporció d’aquests àcids 
grassos és diferent, i aquest fet 
dóna una gran variabilitat a les 
propietats.
En el cas de l’oli d’oliva, el com-
ponent majoritari, com tots sabeu, 
és l’àcid oleic que representa entre 

un 60 i un 80% de la fracció d’àcids 
grassos. L’àcid linoleic, en una pro-
porció molt menor, es troba entre 
el 2 i el 18%.
 Quan passam a l’oli de gira-sol, 
s’observa que les proporcions an-
teriors s’inverteixen, i tot i que els 
percentatges són molt variables, 
podem dir que aproximadament, i 
com a tònica general, la meitat del 
contingut en àcids grassos està en 
forma d’àcid linoleic. Existeixen 
olis de gira-sol rics en oleic i que 
són molt similars quant a compo-
sició a l’oli d’oliva, però això seria 
en tot cas l’excepció que confirma 
la regla.

Per què són diferents les 
seves propietats?

Tant l’àcid oleic com el linoleic són 
àcids grassos insaturats, el que 
passa és que el linoleic és doble-
ment insaturat, i aquest punt té 
implicacions importants. 

Quant més insaturada és una gras-
sa, més punts té en la seva estruc-
tura per poder reaccionar i donar 
lloc a productes secundaris com a 
conseqüència de reaccions quí-
miques indesitjades. Dit en altres 
paraules, l’oli d’oliva, per ser més 
ric en àcid oleic (menys insaturat 
que el linoleic) presenta avantatges 
interessants a l’hora d’emprar-lo a 
la cuina.
 Quan empram els olis per fre-
gir s’assoleixen temperatures molt 
elevades, que mitjançant diverses 
reaccions químiques, poden des-
compondre aquestes grasses. Així, 
l’oli d’oliva resisteix millor que el 
de gira-sol temperatures de fins a 
160-200ºC (temperatures habituals 
quan es fregeix), donant lloc a un 
nombre menor de productes de 
degradació. 
 Per altra banda, els olis d’oliva 
presenten la característica de 
què impregnen menys de grassa 
l’aliment. La repercussió és directa; 
l’aliment fregit amb oli d’oliva ha 
absorbit menys grassa, i per tant, 
serà menys calòric.

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

Sabíeu que...

Els	olis	d’oliva	
impregnen	menys	de	
grassa	l’aliment	i	per	

tant,	serà	menys	calòric

 

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



Mateu Banús

Sor	Francisca	coli	Noguera,	Superiora	de	les	Trinitàries	de	Binissalem

   

e n t r e v i s t aVivències
200 anys de les Trinitàries a 
Mallorca i 10� a Binissalem

L’amic Santiago Coll, capdavanter 
de l’equip encarregat de preparar 
els actes lúdics de la commemora-
ció, aquest any, del 200 aniversa-
ri de la fundació de l’Ordre de les 
Religioses Trinitàries, em suggerí la 
conveniència de dedicar una entre-
vista a aquest esdeveniment. 
 Les Trinitàries duen molts d’anys 
al poble, tenen molts d’antics alum-
nes i són molt apreciades. La idea 
m’entusiasmà, entre altres raons, 
perquè la meva esposa va néixer, i 
viure  molt de temps, al costat de 
l’escola. Tota la família tenia una 
gran amistat amb les monges i en vai 
ser alumne. Conserv el seu certificat 
d’estudis primaris de l’any 1957, 
sient directora Sor Carme Grimalt.  
Permeteu-me que en reti un home-
natge a la seva memòria, sabent que 
aquesta petita col·laboració hauria 
estat del seu agrat.
 I qui millor per parlar-nos 
d’aquesta efemèride que Sor Fran-
cisca Coli, superiora del convent de 
Binissalem?. Ella ha acceptat amb 
molt de gust.
 Nascuda a Inca el 3 de novembre 
de 1947, “dins una família cristiana de 
bones costums, teníem un oncle capellà 
i tres ties monges”. Té dos germans 
i una germana. Estudià fins als 11 
anys a la Caritat i després a les Tri-
nitàries del carrer de la Concepció 
de Palma.

“Des de ben petita he participat als mo-
viments de parròquia... l’espiritualitat 
era per a mi molt important. Davant 
la meva vocació la meva mare em digué 
que era perquè havia frequentat molt 
l’ambient mongil, però la decisió era 
ben meditada: volia unir-me a un grup 
de persones i col·laborar en l’educació 
per a una societat amb valors cristians, 
solidaris, sensibles...”
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Vivències dia	20	de	novembre	
de	1906	s’inaugurà	el	

nou	convent.	Hi	assistiren	
religioses	de	les	cases	

de	Felanitx	i	Palma

“Ja com a religiosa, vaig estudiar ma-
gisteri, teologia i psicologia a Barce-
lona. A principis del 1980 vaig ser 
destinada al Perú, després Mallorca 
i un altra vegada a Barcelona. Mor-
ts els meus pares, i sentint un deute 
dins mi, no vaig parar fins a retornar 
a l’Amèrica Llatina, primer a Bolívia i 
després al Perú. A la tornada: Barcelo-
na, Palma i ara a Binissalem”.

Diu que recórrer món dóna una 
visió de les distintes realitats, totes 
elles plenes de valors; a apreciar 
com l’ésser humà és capaç de lluitar 
i aguantar... i ha sentit en molts de 
moments vergonya per l’anomenat 
primer món...                       

Sor Francisca, estau celebrant els 
primers 200 anys de les Religio-
ses Trinitàries. Ens pot resumir 
l’esperit de l’ordre fundada pel 
Pare Miquel Ferrer?
El Pare Ferrer, nascut l’any 1770, 
amb estudis humanístics i filo-
sòfics, i 21 anys de càtedra de 
filosofia lul·lista a la Universi-
tat Literària de Mallorca, fou un 
personatge complexe i polièdric, 
d’una gran cultura, fundador de 
periòdics, periodista i polemista 
polític-religiós, gaudint d’una gran 
popularitat. Als 24 anys ingressà a 
l’Ordre Trinitària i es deixà amarar 
dels seus valors acreditats: l’amor i 
alabança a la Santíssima Trinitat i la 
caritat redentora i misericordiosa 
de l’Ordre. Podem dir que va ser 
un intel·lectual del seu temps i, so-
bretot, un religiós exemplar.
 La fundació originària fou a Fe-
lanitx, després d’uns sermons qua-
resmals predicats pel Pare Ferrer. 
L’any 1810, sembla que féu els vots 
la primera professa: Sor Maria del 
Cor de Jesús, considerant-se com 
l’any de la fundació.

L’esperit originari és la caritat entre 
germanes i el despreniment. I com 
a objectius: el servei als malalts i 
pobres, l’endreç de les coses des-
tinades al culte i, preferentment, 
l’ensenyança de nines i al·lotes, ja 
que sempre hem cregut que educar 
és alliberar. Això s’ha traduït en va-
lors que hem procurat servar 
sempre: la senzillesa, la fortalesa, 

la constància i l’esperit de servei 
motivat per l’amor als germans. 
Aquest patrimoni espiritual anima 
el nostre caminar de cada dia, fent-
lo sempre nou i responsable d’una 
història que servirà de fonament, 
suport i estímul per a futures gene-
racions.

Nascuda a Felanitx, l’ordre ha 
tengut una ampla volada, arribant 
a l’Amèrica Llatina. Ens pot fer 
una petita visió?
Després de Felanitx, es fundà al ca-
rrer Verí de Palma i l’any 1906 a Bi-
nissalem; seguiren fundacions per 
Mallorca, Eivissa, Catalunya, Ma-
drid, Granada i fent el salt a Amèri-
ca Llatina  (Perú i  Bolívia), on s’hi 
fa encara una gran labor.      
 Per reforçar l’acció evange-
litzadora i estimular el volunta-
riat laic es creà l’ONG “AYNE”, 
a Perú i Bolívia, amb el suport 
“d’AYNE España Trinitarias”, 
amb nombrosos projectes: menja-
dors populars, infermeries rurals 
o consultoris mèdics, forns de pa, 
plans d’educació popular, i una 
vessant d’infraestructures i ser-
veis per a edificació o rehabilitació 
d’habitatges, etc.

i ja centrant-nos a binissalem, po-
dem comentar algunes dades?
Mn. Pere Xamena, en el llibre “Re-
ligioses Trinitàries de Mallorca”, 
n’apunta algunes: 
 “Donya Margalida Ferrer Serra 
hauria volgut ingressar a la Con-
gregació de Trinitàries, però no po-
dent-ho fer, decidí fundar un con-
vent on viuria amb les religioses. 
Al carrer Beata Catalina Thomàs 
féu edificar una casa apropiada. 
Dia 20 de novembre de 1906 tengué 
lloc la inaguració del nou convent. 
Hi assistiren religioses de les cases 
de Felanitx i Palma. Se celebrà fes

ta solemne i missa a l’oratori que 
fou beneït pel rector de Binissalem 
Don Tomàs Contestí. Hi quedaren 
establertes quatre religioses, les 
quals obriren totd’una una escola 
per a nines.
 L’any 1912 pogueren comprar 
dues cases veïnades, situades al 
carrer de la Creu, on l’any 1915 hi 
construïren unes sales espaioses 
per a les classes.
 El 2 de novembre de 1920 
s’inagurà una escola de pàrvuls, 
anomenada “Casa dels Nins” 
adaptada al mètode de la pedagoga 
Maria Montesori.
 L’any 1928 es començà la cons-
trucció d’una nova capella, que es 
va interrompre un temps fins que 
el dia 14 de Juny de 1939 va ser be-
neïda”.

Ens pot fer un esbós dels actes pro-
gramats per commemorar aquest 
bicentenari?
A més dels actes que se celebraran 
a Palma i Felanitx durant el mes de 
maig, a Binissalem tenim prevista 
una conferència per Mn. Teodor 
Suau titulada: “Des de la societat 
líquida del primer món” i, al final, 
la projecció d’un vídeo amb pinze-
llades de “La Història de les Trini-
tàries de Mallorca”; això serà dia 4 
de juny al Teatre Parroquial.
 També pensam fer una exposi-
ció, a la capella del convent, de les 
fotografies que esperam ens aportin 
les i els antics alumnes. I des d’ara 
feim una crida per a què tothom 
cerqui les que tengui per ca seva i 
les dugui com més prest millor.
 El diumenge dia 6, Missa 
d’Acció de Gràcies i record dels 
avantpassats. Després, dinar de 
germanor.

 

e n t r e v i s t a
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J. Escanelles

Exposicions
L’oferta expositiva 
del gener s’ha 
caracteritzat per 
la continuïtat. 
S’ha mantingut 
l’oportunitat, 
com el desembre, 
de visitar l’obra 

selectiva dels pintors Miquel 
Mesquida i Joan Vich i la mostra 
“Clic a la Serra, fotografia 
de muntanya”, col·leccions 
particulars del GEM i de la 
Fundació “Sa Nostra”.

La terna del mes actual, no he 
pogut veure-la en el punt de 
lliurar crònica: la inauguració és 
programada per al 6 de febrer. 
Tenim, però, uns elements de 
vàlua i persistència, és a dir, el 
nom de cada artista. A la sala 
directori, RAYMoN gAYÀ, 
amb la mostra d’acrílics titulada 
“Nins”; a les florentines, 
PACo ESPiNoSA, amb “Crits 
de plàstic” i, a la imperial, 
composicions de CATALiNA 
CÀNoVAS, responent al títol de 
“MoNSTRES”. 

“Pallasos en rebeldía”
IVÁN PRADO és un jove gallec, 
monitor de risoteràpia i director 
del Festival Internacional de 
Clown (Festiclown), havent 
fundat, a Galícia, el grup “Pallasos 
en Rebeldía”, una companyia de 
pallassos que efectua projectes 
de cooperació internacional 
entre comunitats desfavorides, 
en territoris de Chiapas i de 
Palestina. En haver sortit “Arròs 

amb salseta”, Prado haurà ofert, a 
les pompeianes, el 4 de febrer, una 
xerrada col·loqui, amb projecció 
de vídeo, relatant cròniques de 
l’experiència en els països de les 
actuacions. Haurà vingut de la 
mà i amb el patrocini de l’ONG 
Igman-Acció Solidària.
 Els pallassos a què ens referim 
despleguen l’actuació artística amb 
la idea que han de protegir els 
valors humans que hi són afectes: 
la crítica social, el dret a riure 
sense discriminació, especialment 
els desfavorits, i la superació dels 
complexos a través de la riallada.

Itineraris culturals
Més d’un decenni transcorregut 
i els itineraris continuen rics de 
vivència, de fidelitat en grup i de 
perseverança. 
El 30 de gener, la visita era a la 
Casa de Cultura de Can Planes, de 
sa Pobla. Allí és instal·lat el Museu 
de la Jugueta, col·lecció de les més 

completes, uns 4.000 exemplars, 
de valor artístic, antropològic 
i històric, extensiu als segles 
XIX i XX. Val la pena badar-hi i 
deixondir-s’hi.

El pròxim itinerari, 27 de febrer, és 
a Santa Maria del Camí. A les 9h, 
sortida en tren.
I ja dins el mes de març, també 
en dissabte, 27, la visita serà 
al Talaiot de Can Cabrit, amb 
sortida, a les 9h, des de l’estació 
del tren en direcció a Alaró pel 
camí empedrat, visitant-se també, 
a part de l’esmentat talaiot, la 
mina de lignit i les cases de 
Bànyols. L’activitat serà guiada per 
l’associació ecologista GADMA.
 Per a més informació i 
inscripcions: Casal de Cultura Can 
Gelabert, de dilluns a divendres de 
15 a 21h o bé al telèfon 971 886 531.
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El nin entremaliat 
	
Això	era	un	ratolí...
(corre,	corre	la	rondalla!)
Això	era	un	ratolí...
(Brinca,	brinca	per	aquí!)
	
caragol	de	la	muntanya,
caragol	caragoler,
quan	escampi,	trauràs	banya
i	en	sortir	t’agafaré.
	
Tenc	tres	anys	com	dues	veces.
(Au,	veniu,	coloms,	menjau!)
Tenc	dos	anys	com	una	veça,
tenc	un	any...	Som	al	cel	blau!
	
L’any	petit,	un	any,	un	dia.
(Vola,	vola,	colomí!)
Rondallaires	d’alegria!
(Això	era	un	ratolí...)
	
Ratolí,	colom,	alosa
sense	rumb,	sense	parets.
(Feia	embulls	color	de	rosa
quan	jugava	als	cinc	maquets).
	
Però,	i	què?	Roda	la	vida,
roda	i	roda	costa	amunt...
-i	la	pols?	-Està	dormida.
-Quina	hora	és?	-La	mort	en	punt.

Jaume Vidal Alcover

col·loqui del canvi climàtic
El col·loqui referit al canvi climàtic 
és previst per al 18 de febrer, 
horabaixa a les 7, a Can Gelabert. 
La revista, doncs, serveix l’anunci 
amb eficàcia, perquè arribam 
d’hora. La transcendència 
i la gravetat conviden a la 
participació. Dirigeix el col·loqui 
Alejandra Hemingway, pertinent 
a Amics de la Terra de Mallorca, 
l’entitat que ho organitza. De 
recurs afegit, es projecta el 
documental de títol “Manual de uso 
para una nave espacial”.

Exposicions del mes de març
Publicat en el fulletó municipal 
del Què Puc Fer aquests mesos 
de febrer i març, hi ha prevista 
la inauguració de les noves 
exposicions de beatriz Polo, 
Alberto Polo i Yasmina Moyà, al 
Casal de Cultura, per al proper 
dissabte 27 de març. Serà a partir 
de les 20h.

MúSIcA
Concert de violí
Divendres, 26 de febrer, a les 20h, 
a l’Església de Cals Agustins, 
concert a càrrec de Lluís 
Guinovart.

Quartet Harmònic
Divendres, 19 de març, a les 20h, 
a l’Església de Cals Agustins, 
concert a càrrec del Quartet 
Harmònic amb Tomàs Rosselló, 
Francesc Amengual, Héctor Bujosa 
i Lorena Montejano.

ALTRES AcTIvITATS
ball de bot
Lloc: Antiga Escola Graduada
Preu: 20€/trimestre
Inscripció i Informació: Biblioteca 
Pública Municipal. 
Telèfon: 971 870 486
Professor: Cristòfol Jover

Taller de psicomotricitat infantil
Adreçat a infants de 3 a 4 anys
Lloc: Escoleta Municipal Binipetit
Horaris: Dues hores setmanals
Grup de 3 anys (P3), dimarts i 
dijous de 17.30 a 18.15h
Grup de 4 anys (P4), dimarts i 
dijous de 18.30 a 19.15h.
Preu: Matrícula de 20€ a principi 
de curs (que corresponen a la 
manualitats del mes de maig).
20€/mensuals.
Inscripció i informació: Biblioteca 
Pública Municipal.
Professora: Patrícia Gomà Cases

Sessions de Reiki
El reiki és una teràpia que 
utilitza l’energia universal per 
harmonitzar el sistema energètic.
Lloc: Antiga Escola Graduada
Dies: dimecres a les 20h
Preus: 
· nivell 1 (15€/mensuals)
· nivell 2 (25€/mensuals)
Inscripció al telèfon 871 910 427
Monitor: Salvador Díez

Taller d’alimentació sana
Lloc: Antiga Escola Graduada
Dies: dimecres a les 21h
Preu: 30€/mensuals
Inscripció al telèfon 871 910 427
Imparteix les sessions: Catherine 
Ribas.

c U L T U R A
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA

ESPEcTAcLE LITERARI
Dissabte, 6 de febrer, a les 12h.
Ballam un conte. Intèrprets: Aina 
Compte, actriu i Resu Rangel, ba-
llarina. Espectacle familiar per a 
infants de 6 a 12 anys.

PRojEccIó
Dijous 18 de febrer, a les 20h. 
Presentació del documental Metrò-
nom Ferrater.
Una mirada completa i equànime 
al poeta, lingüísta, traductor, crític 
d’art i literatura i professor
universitari Gabriel Ferrater. 
La presentació anirà a càrrec del seu 
director, Enric Juste, i de l’escriptor 
Biel Mesquida.

ESPEcTAcLE LITERARI
Dijous, 25 de febrer, a les 20h.
Dídac Rocher, amb el seu disc 
EL NUS, ens presenta paisatges 
oscil·lant entre la intimitat i la in-
tensitat emotiva. Poesia musicada i 
música poetitzada.
Sons i paraules. Lletres pròpies 
i poemes de Sebastià Alzamora, 
Màrius Sampere, Joan Margarit
i Carles Duarte habiten aquest tre-
ball. A Dídac Rocher l’acompanyen 
Aitor Buñuel, Gerard Aguiló i Fe-
rran Aguiló.

cIcLE cAmUS medIterrAnI
Dijous, 4 de març, a les 19h. 
Diàleg. Camus i les Illes Balears
Una sessió per revisar el vincles de
Camus amb les Illes Balears: d’una
banda, la seva “menorquinitat” 
d’orígen, a través de la figura de 
la mare, Catalina Sintes; d’altra, 
els viatges que va fer a les illes de 
Mallorca i Eivissa. Diàleg amb Fina 
Salord, especialista en Camus, 
i Carlota Vicens, professora titular 
de la UIB.

vISITA GUIADA
Dissabte, 13 de març, a les 10.30h. 
El casal senyorial de Can
Sabater, visita guiada a càrrec de la 
historiadora Aina Pascual, en clau 
arquitectònica i etnogràfica.
Es parlarà dels elements essencials 
d’aquest casal senyorial, en el marc 
de la vila de Binissalem i de la seva 
història marcada per l’activitat vi-
nícola. Inscripció prèvia al 971 886 
556 o a info@cmvillalonga.cat 
Places limitades.

cIcLE cAmUS medIterrAnI
Dimecres, 17 de març, a les 20h.
Taula Rodona. L’existencialisme de 
Camus en la literatura catalana.
Una sessió per revisar la petja de 
Camus i la influència del seu exis-
tencialisme en la literatura catalana 
del segle XX, en autors com Llorenç 
Villalonga, Baltasar Porcel o Blai 
Bonet.
Amb la participació de Carles Ca-
brera, Caterina Calafat i Sebastià 
Perelló.

cIcLE cAmUS medIterrAnI
Dijous, 18 de març, a les 20h.
Conferència. El Camus mediterra-
ni vs la intel·lectualitat parisenca: 
l’home rebel.
Conferència a càrrec d’Helène Ru-
fat, professora de llengua i litera-
tura franceses de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, espe-
cialista en la figura i l’obra d’Albert 
Camus.

ESPEcTAcLE LITERARI
Dijous, 25 de març, a les 20h.
De Klimt a Mafada
De Klimt a Mafada és un espectacle 
poèticmusical delicat i acústic en 
el que es donen de la mà la poeta i 
rapsoda Sònia Carmona i el cantant 
i músic Albert Jordà (Papa: Noes).

dídac	Rocher,	amb	el	seu	
disc	EL NUS,	ens	presenta	
paisatges	oscil·lant	entre	
la	intimitat	i	la	intensitat	

emotiva.	Poesia	musicada	
i	música	poetitzada.

Albert	camus	a	can	Sabater

c U L T U R A



QÜESTIó DE coMPLIcITAT

Tan sols dues lletres resumeixen 
aquest any el meu cada vegada 
més minso interès per la 
música que ens ofereixen els 
programadors municipals de 
Ciutat al respecte de la festa grossa 
de Sant Sebastià: les inicials L.A. 
de l’Eddie Weder mallorquí, 
Luis Alberto Segura, i la seva 
tropa. Fou aquest sincerament 
l’únic motiu que ens féu agafar 
el trenet i desplaçar-nos així a 
la Revetlla, castigant el cos ja 
prou envellit amb els embussos 
d’una majoria de gent que, com 
si d’un fil musical es tractàs, 
l’importava poc o gens el que 
anava succeint als cadafals situats 
en les diverses places de la Nit. 
I hi tenen tot el dret, només 
mancaria. Però una altra cosa 
esperàvem de la vesprada els 
que érem habituals còmplices 
de la Plaça de la República (Joan 
Carles I), la minoria majoritària 
que en altre temps convocava 
Fonart, programadora també 
amb tant d’encert de la qüestió 
musical del Teatre Llosetí. Un hi 
anava, com qui va al Renoir en 
qüestió de cinema, a aprendre, a 
descobrir, a constatar el moment 
més o menys avantguardista del 
rock –per dir-ho també en quatre 
lletres fàcils d’entendre– sabent o 
desconeixent els noms, alternatius, 
independents, posmoderns, el que 
sigui, proposats anualment en 
quatre hores de so terapèutic per 
sorprenent. La qüestió és que un 
altre paradís s’ha esvaït. Qüestió 
encara d’uns pocs grams estojats 
d’innocència.

tgomil@...Port-au-Prince    

M ú S i c A

... a la Biblioteca municipal
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s Novel·la
Invisible. Autor: Paul Auster
El cel és blau, la terra blanca. 
Autor: Hiromi Kawakami
Historia de un matrimonio. 
Autor: Andrew Sean Greer 

Infantil 
Plantas de los pies. 
Autor: Genichiro Yagyu
Agujeros de la nariz. 
Autor: Genichiro Yagyu
Mago Goma. Autor: Tono Núñez
El llibre per comptar del Baltasar. A la 
recerca del conillet bru. 
Autora: Maria Hélène Place.
Al regne de la fantasia. 
Autor: Geronimo Stilton
L’illa del tresor. 
Autor: Geronimo Stilton
Viatge en el temps. 
Autor: Geronimo Stilton
Diari del Greg. Un pringat total. 
Autor: Jeff Kinney
Diari del Greg. Això és massa. 
Autor: Jeff Kinney 

juvenil 
Bone. Lejos de boneville. 
Autor: Astiberri (Còmic) 

DvD’s infantils
Samsam
El Pato Lucas en El pato 
cazafantasmas
Tarta de Fresa 

DvD’s adults
Cenizas del cielo
Retorno a Hansala
El desafio: Frost contra Nixon 

cD’s
Michael Jackson’s. This is it
Norah Jones. The Fall
Leona Lewias. Echo
Queen. Absolute Geatest
Robbie Williams. Reality Killed the 
video star
David Bisbal. Sin mirar atrás
Buika. El último trago
 

Activitats de febrer
Dilluns, 8, a les 18h, 
Taller de disfresses i personatges. 
T’agradaria disfressar-te de manera 
sorprenent i divertida?
En aquest taller trobaràs els 
elements adequats per convertir-te 
en un personatge inesperat. 
A càrrec de Mayte Bayón. 
Adreçat a infants a partir de 4 
anys. Inscripció prèvia al 971 870 
486. Places limitades. 
 
Dilluns, 15, a les 18h, 
3cacontes. Contacontes per a 
infants de 0 a 3 anys. A càrrec del 
Pallasso Andreu. Inscripció prèvia 
al 971 870 486. Places limitades. 

Dissabte, 27, a les 11h, 
xerrada: Els contes o les paraules 
amigues. Valor terapèutic i 
educatiu dels contes clàssics. 
Anàlisi psicoanalític i del 
psicodrama simbòlic dels contes 
de fades i contes clàssics.
L’objectiu d’aquesta xerrada/
taller és descobrir, a través dels 
contes, la riquesa del treball amb 
símbols, arquetips i mites. En dies 
posteriors es duran a terme dos 
tallers per a infants.
Adreçat a pares, educadors i 
demés persones interessades.
A càrrec de Tomeu Arbona.

Activitats de març
Dilluns, 8, a les 20h, 
Recital poètic a càrrec 
d’Aina Vallès Moragues, per 
commemorar el Dia de la dona 
treballadora. 

Dissabte, 13, a les 11h, 
Taller: La caseta de xocolata. 
Taller de psicodrama simbòlic 
adreçat a infants d’entre 4 i 8 anys. 
Objectiu: desenvolupament de 
l’autonomia.
A càrrec de Tomeu Arbona. 
Informació i inscripció al 971 870 
486. Places limitades.

Dilluns, 15, a les 18h, 
3cacontes. Contacontes per a 
infants de 0 a 3 anys. 
A càrrec de Maria Lluïsa Pol 
Pons. Inscripció prèvia al 971 870 
486. Places limitades.

Dissabte, 27, a les 11h, 
Taller: L’aneguet lleig. 
Taller de psicodrama simbòlic 
adreçat a infants d’entre 4 i 8 
anys. Objectiu: desenvolupament 
de l’autonomia. 
A càrrec de Tomeu Arbona. 
Informació i inscripció al 971 870 
486. Places limitades.

cARNAvAL 2010
Dissabte, 13, a les 16.30h, concen-
tració a la Plaça de la Constitució. 
Desfilada pels carrers: Rec, Llo-
renç Moyà, Sac, Bonaire, Concep-
ció i Plaça Església. A continuació, 
ball de disfresses a la Plaça amb 
un grup d’animació infantil.

Premis
Comparses.Categoria infantil. 
1r premi: 200€
2n premi: 100€

Comparses. Categoria associacio-
ns juvenils o de caire cultural. 
1r premi: 200€
2n premi: 100€

Categoria adults. 
1r premi: 200€
2n premi: 100€

Categoria individual.
Infantil: un Mp3
Juvenil: un Mp3
Adult: 50€

L’Assemblea per Mallorca 
i el cànon digital

El col·lectiu Assemblea per Ma-
llorca (AxM) insta als ajunta-
ments a reclamar a les empre-
ses proveïdores de materials 
d’oficina i informàtics la quantitat 
total abonada pels Ajuntaments 
en concepte de “Cànon digital” 
(conegut popularment com “Cà-
non de la SGAE”), impost que 
ha gravat, molt probablement, 
en l’adquisició de les unitats de 
suport i aparells destinats a la re-
producció, emmagatzemament 
i còpia de documents (CD-R, 
DVD-R, impressores, discs durs, 
etc.), d’ençà que aquest impost 
entrà en vigor.
 Assemblea per Mallorca 
(AxM) considera que, per la seva 
pròpia natura, els documents que 
crea, tramet, reprodueix, emma-
gatzema i modifica una adminis-
tració local, no són subjectes –al 
menys, amb la suficient claredat– 
a aquest gravamen atès, per una 
banda, que es tracta de Patrimoni 
documental de titularitat pública 
i, per l’altra, que la llei (TRLPI) es-
tableix una presumpció de que la 
compra dels suports esmentats és 
per a la reproducció de les obres 
acollides a l’empara de la Legis-
lació de propietat intel·lectual, 
presumpció que por ser destruï-
da per prova practicada en con-
trari, mitjançant la qual quedi 
acreditat que “el suport s’ha em-
prat per a una altra finalitat di-
ferent de la reproducció d’obres 
d’autors, que constitueix la causa 
de tributació”. Consideren del 
tot acreditable –si no acreditat a 
priori– que el material adquirit 
no s’ha emprat ni s’empra per les 
Corporacions per a la reproduc-
ció d’obres protegides per drets 
de propietat intel·lectual, pel que 
no s’acompleixen els requisits 
establerts en la llei (TRLPI) per 
a l’aplicació de la compensació 
equitativa.
 La iniciativa es fonamenta en 
el caràcter indiscriminat i injust 
d’aquest polèmic impost en con-
cepte de “Compensació equitati-
va per còpia privada”.

c U L T U R A
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QÜESTIó DE coMPLIcITAT

Tan sols dues lletres resumeixen 
aquest any el meu cada vegada 
més minso interès per la 
música que ens ofereixen els 
programadors municipals de 
Ciutat al respecte de la festa grossa 
de Sant Sebastià: les inicials L.A. 
de l’Eddie Weder mallorquí, 
Luis Alberto Segura, i la seva 
tropa. Fou aquest sincerament 
l’únic motiu que ens féu agafar 
el trenet i desplaçar-nos així a 
la Revetlla, castigant el cos ja 
prou envellit amb els embussos 
d’una majoria de gent que, com 
si d’un fil musical es tractàs, 
l’importava poc o gens el que 
anava succeint als cadafals situats 
en les diverses places de la Nit. 
I hi tenen tot el dret, només 
mancaria. Però una altra cosa 
esperàvem de la vesprada els 
que érem habituals còmplices 
de la Plaça de la República (Joan 
Carles I), la minoria majoritària 
que en altre temps convocava 
Fonart, programadora també 
amb tant d’encert de la qüestió 
musical del Teatre Llosetí. Un hi 
anava, com qui va al Renoir en 
qüestió de cinema, a aprendre, a 
descobrir, a constatar el moment 
més o menys avantguardista del 
rock –per dir-ho també en quatre 
lletres fàcils d’entendre– sabent o 
desconeixent els noms, alternatius, 
independents, posmoderns, el que 
sigui, proposats anualment en 
quatre hores de so terapèutic per 
sorprenent. La qüestió és que un 
altre paradís s’ha esvaït. Qüestió 
encara d’uns pocs grams estojats 
d’innocència.

tgomil@...Port-au-Prince    
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... a la Biblioteca municipal
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Infantil 
Plantas de los pies. 
Autor: Genichiro Yagyu
Agujeros de la nariz. 
Autor: Genichiro Yagyu
Mago Goma. Autor: Tono Núñez
El llibre per comptar del Baltasar. A la 
recerca del conillet bru. 
Autora: Maria Hélène Place.
Al regne de la fantasia. 
Autor: Geronimo Stilton
L’illa del tresor. 
Autor: Geronimo Stilton
Viatge en el temps. 
Autor: Geronimo Stilton
Diari del Greg. Un pringat total. 
Autor: Jeff Kinney
Diari del Greg. Això és massa. 
Autor: Jeff Kinney 

juvenil 
Bone. Lejos de boneville. 
Autor: Astiberri (Còmic) 

DvD’s infantils
Samsam
El Pato Lucas en El pato 
cazafantasmas
Tarta de Fresa 

DvD’s adults
Cenizas del cielo
Retorno a Hansala
El desafio: Frost contra Nixon 

cD’s
Michael Jackson’s. This is it
Norah Jones. The Fall
Leona Lewias. Echo
Queen. Absolute Geatest
Robbie Williams. Reality Killed the 
video star
David Bisbal. Sin mirar atrás
Buika. El último trago
 

Activitats de febrer
Dilluns, 8, a les 18h, 
Taller de disfresses i personatges. 
T’agradaria disfressar-te de manera 
sorprenent i divertida?
En aquest taller trobaràs els 
elements adequats per convertir-te 
en un personatge inesperat. 
A càrrec de Mayte Bayón. 
Adreçat a infants a partir de 4 
anys. Inscripció prèvia al 971 870 
486. Places limitades. 
 
Dilluns, 15, a les 18h, 
3cacontes. Contacontes per a 
infants de 0 a 3 anys. A càrrec del 
Pallasso Andreu. Inscripció prèvia 
al 971 870 486. Places limitades. 

Dissabte, 27, a les 11h, 
xerrada: Els contes o les paraules 
amigues. Valor terapèutic i 
educatiu dels contes clàssics. 
Anàlisi psicoanalític i del 
psicodrama simbòlic dels contes 
de fades i contes clàssics.
L’objectiu d’aquesta xerrada/
taller és descobrir, a través dels 
contes, la riquesa del treball amb 
símbols, arquetips i mites. En dies 
posteriors es duran a terme dos 
tallers per a infants.
Adreçat a pares, educadors i 
demés persones interessades.
A càrrec de Tomeu Arbona.

Activitats de març
Dilluns, 8, a les 20h, 
Recital poètic a càrrec 
d’Aina Vallès Moragues, per 
commemorar el Dia de la dona 
treballadora. 

Dissabte, 13, a les 11h, 
Taller: La caseta de xocolata. 
Taller de psicodrama simbòlic 
adreçat a infants d’entre 4 i 8 anys. 
Objectiu: desenvolupament de 
l’autonomia.
A càrrec de Tomeu Arbona. 
Informació i inscripció al 971 870 
486. Places limitades.

Dilluns, 15, a les 18h, 
3cacontes. Contacontes per a 
infants de 0 a 3 anys. 
A càrrec de Maria Lluïsa Pol 
Pons. Inscripció prèvia al 971 870 
486. Places limitades.

Dissabte, 27, a les 11h, 
Taller: L’aneguet lleig. 
Taller de psicodrama simbòlic 
adreçat a infants d’entre 4 i 8 
anys. Objectiu: desenvolupament 
de l’autonomia. 
A càrrec de Tomeu Arbona. 
Informació i inscripció al 971 870 
486. Places limitades.

cARNAvAL 2010
Dissabte, 13, a les 16.30h, concen-
tració a la Plaça de la Constitució. 
Desfilada pels carrers: Rec, Llo-
renç Moyà, Sac, Bonaire, Concep-
ció i Plaça Església. A continuació, 
ball de disfresses a la Plaça amb 
un grup d’animació infantil.

Premis
Comparses.Categoria infantil. 
1r premi: 200€
2n premi: 100€

Comparses. Categoria associacio-
ns juvenils o de caire cultural. 
1r premi: 200€
2n premi: 100€

Categoria adults. 
1r premi: 200€
2n premi: 100€

Categoria individual.
Infantil: un Mp3
Juvenil: un Mp3
Adult: 50€

L’Assemblea per Mallorca 
i el cànon digital

El col·lectiu Assemblea per Ma-
llorca (AxM) insta als ajunta-
ments a reclamar a les empre-
ses proveïdores de materials 
d’oficina i informàtics la quantitat 
total abonada pels Ajuntaments 
en concepte de “Cànon digital” 
(conegut popularment com “Cà-
non de la SGAE”), impost que 
ha gravat, molt probablement, 
en l’adquisició de les unitats de 
suport i aparells destinats a la re-
producció, emmagatzemament 
i còpia de documents (CD-R, 
DVD-R, impressores, discs durs, 
etc.), d’ençà que aquest impost 
entrà en vigor.
 Assemblea per Mallorca 
(AxM) considera que, per la seva 
pròpia natura, els documents que 
crea, tramet, reprodueix, emma-
gatzema i modifica una adminis-
tració local, no són subjectes –al 
menys, amb la suficient claredat– 
a aquest gravamen atès, per una 
banda, que es tracta de Patrimoni 
documental de titularitat pública 
i, per l’altra, que la llei (TRLPI) es-
tableix una presumpció de que la 
compra dels suports esmentats és 
per a la reproducció de les obres 
acollides a l’empara de la Legis-
lació de propietat intel·lectual, 
presumpció que por ser destruï-
da per prova practicada en con-
trari, mitjançant la qual quedi 
acreditat que “el suport s’ha em-
prat per a una altra finalitat di-
ferent de la reproducció d’obres 
d’autors, que constitueix la causa 
de tributació”. Consideren del 
tot acreditable –si no acreditat a 
priori– que el material adquirit 
no s’ha emprat ni s’empra per les 
Corporacions per a la reproduc-
ció d’obres protegides per drets 
de propietat intel·lectual, pel que 
no s’acompleixen els requisits 
establerts en la llei (TRLPI) per 
a l’aplicació de la compensació 
equitativa.
 La iniciativa es fonamenta en 
el caràcter indiscriminat i injust 
d’aquest polèmic impost en con-
cepte de “Compensació equitati-
va per còpia privada”.

c U L T U R A
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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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c i N E M A

Invictus

Clint Eastwood ens conta una me-
ravellosa història en la qual, un 
poble destrossat per l’apartheid, 
es pot unir gràcies a l’esport, en 
aquest cas el rugbi.
Basada en el llibre de John Carlin, 
el film està ambientat a l’epòca en 
que Nelson Mandela sortí de la 
presó i es convertí en president de 
Sudàfrica.
El 1995, el país celebrà el cam-
pionat del món de rugbi, després 
d’anys de ser exclosos. 
Interpretat per Morgan Freeman, 
Mandela impulsa i utilitza l’event, 
amb l’ajuda de l’estrella de rugbi 
Francois Pienaar, amb l’objectiu 
de posar fi a l’odi i la desconfiança 
existent, durant dècades, entre la 
població blanca i negra del país.

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes, personatge fictici 
creat el 1887 per Sir Arthur Conan 
Doyle, és un “detectiu assessor” del 
Londres de finals del segle XIX, que 
destaca por la seva intel·ligència 
i habilitat en l’observació i raona-
ment deductiu per a resoldre casos 
difícils.
La darrera versió que ha vist llum, 
ens mostra un detectiu poc semblant 
al qui estam acostumats a veure. En 
aquest cas, destaca negativament la 
seva mala manera de vestir, la bar-
ba d’uns quants de dies i, per aca-
bar-ho de rematar, la seva afició a 
la beguda i a les apostes il·legals de 
boxa.
En canvi, positivament, allò que 
destaca de la pel·lícula són els de-
corats, un clar reflexe de la ciutat de 
Londres de fa uns 150 anys, tot ne-
gre, amb les faroles de gas i el típic 
paisatge urbà amb la boira londi-
nenca i el fum de ximeneia.
El detall més destacable: veure com 
contrueixen el pont Tower Bridge so-
bre el riu Tamesis.

*

los fantasmas de mis exnovias

Una altra versió del conte de 
Diquens sobre fantasmes que 
t’ensenyen el passat, el present i el 
futur de la teva vida si no canvies 
d’actitud. 
 Aquesta vegada la història se 
centra en el personatge del que 
vulgarment anomenam un gua-
peres, un don Juan que es lliga tot 
el que porta faldetes i després 
les abandona sense cap tipus 
d’escrúpol. Paral·lelament a tot 
això, l’al·lota que fou l’amor de la 
seva infància, el primer i únic que 
ha conegut, ja s’ha compromesa.
 Després de veure,  amb el dar 
rer fantasma, el futur que l’espera 
si segueix amb tanta conquesta, 
podent acabar completament sol, 
comença a canviar d’actitud.
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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)

 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

Servei oficial citroën

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

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

exPOSICIó i elABOrACIó de PedreS, mArBreS i grAnITS

Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
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El Carnaval és a 
prop i ja tenim les 
disfresses quasi a 
punt, preparades 
per lluir-les a Sa 
Rua. I mentres 
això arriba, en 
aquest número 
entrevistam a en 

Mateu Prats Munar, un nin de cinc 
anys d’edat que cursa 3r d’Infantil 
a l’escola pública Nostra Senyora 
de Robines.
És un nin seriós, alt per l’edat que 
té, de caràcter alegre i tranquil. Té 
una germana petita, na Maria, de 
3 anys. 

Mateu, has pensat qualque pic 
què t’agradaria ser en ser gran? 
M’agradaria ser bomber, per poder 
ajudar a apagar incendis.

Fas activitats extraescolars o 
practiques qualque esport?
Com a activitats, vaig a teatre i 
música, i pel que fa a esports, jug a 
bàsquet.

I què és el t’agrada fer quan ets 
de vacacions?
Sobretot, m’agrada anar a la platja 
a passejar amb la família i jugar 
amb l’aigua.

Digues un lloc del poble que 
t’agradi molt. 
L’estació, perquè m’agrada anar 
en tren, i també m’agrada la nova 
plaça des Rasquell, perquè és un 
lloc on hi puc jugar amb el amics.

Si poguessis triar, a quin lloc del 
món t’agradaria anar de viatge? 
M’agradaria anar a Àfrica, per la 
gran quantitat de vida salvatge 
que hi ha.

i dels teus pares, què és el que 
més valores? 
Em fan riure i em divertesc molt 
amb ells, juntament amb la meva 
germana.

Anomena un plat preferit i un 
que no ho sigui. 
Com a plat preferit escolliria les 
pilotes, i com a plat no preferit, el 
pa amb tomàtiga.

Entrevista a
Mateu Prats Munar

i N F à N c i A

Xesca Rosselló
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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
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i N F à N c i A
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data  grup   llOC    més infOrmaCió 

06/02/10  Alondra Bentley  Teatre Xesc Fortesa, Palma  http://www.myspace.com/alondrabentley

12/02/10  Dinosaur Jr.  Sala Assaig, Palma   http://www.myspace.com/dinosaurjr

13/02/10  Maga   Cultura Club Passeig Marítim http://www.myspace.com/maga.maga

13/02/10  Dj Coco   Cultura Club, Passeig Marítim http://www.myspace.com/djcoconitsa

16/02/10  Bill Callahan  Centre Cultura Sa Nostra, Palma http://www.myspace.com/whaleheart

19/02/10  Mendetz   Cultura Club, Passeig Marítim http://www.myspace.com/mendetz

21/02/10  The Duke & The King Teatre de Lloseta   http://www.myspace.com/dukeandtheking

28/02/10  Dayna Kurtz  Teatre Principal, Palma  http://www.myspace.com/daynakurtz

28/02/10  Cornershop  Teatre de Lloseta   http://www.myspace.com/cornershop

02/03/10  These New Puritans Teatre de Lloseta   http://www.myspace.com/thesenewpuritans

05/03/10  Dorian   Cultura Club, Passeig Marítim http://www.myspace.com/dorian_pop

14/03/10  Tallest Man On Earth Teatre de Lloseta   http://www.myspace.com/thetallestmanonearth

COnCerts



Noel Capó

Don’t look away,	el	seu	
primer	treball,	conté	

temes	com	Only Fooling 
Myself o Devil in me

Kate Elizabeth 
Voegele, nascuda 
el 8 de desembre 
a Bay village, 
Cleveland (Ohio), 
és l’artista que 
aquest mes us 
donam a conèixer. 
Cantant i autora 

dels seus temes, ja des de nina 
tengué clar que volia ser cantant, 
de fet, formava part del cor de 
l’església.
Va ser el 2003 quan el gerent d’una 
discogràfica descobrí el seu talent 
i li proposà gravar un EP de cinc 
temes, que es titulà The other side, 
un treball que li oferí la possibilitat 
de donar-se a conèixer i comptar 
amb vàries actuacions.
El 2005 grava un altre EP, Louder 
than words, el qual li possibilita, un 
any després, gravar el seu primer 
àlbum d’estudi.
No obstant això, la seva carrera 
aconseguí l’impuls definitiu en ser 

inclosa, el 2008, al repertori d’una 
coneguda sèrie juvenil interpretant 
a Mia Catalano, una jove pianista 
i guitarrista d’un grup de punk 
rock descoberta per una petita 
discogràfica, que n’impulsà la seva 
carrera en solitari. 
D’allà va sortir la seva reedició 
de Don’t look away, el seu primer 
treball, i l’impuls per treure el 
següent, fent ús de la sèrie per a 
potenciar-ne el màrqueting, un poc 
a l’estil que es féu amb Fran Perea, 
a Los Serrano, però ben fet.

El seu èxit l’ha duita a realitzar 
una important gira pels Estats 
Units o a interpretar l’himne 
nacional, al Madison Square 
Garden, durant un partit dels New 
York Nicks a la NBA.

Discografia
Com deia abans, Don’t look away va 
ser el seu primer treball, editat el 
maig de 2007 per MySpace Records 
i reeditat aprofitant l’impuls 
mediàtic que li donà l’esmentada 
sèrie. 
Es tracta d’un àlbum Pop, un 
poc a l’estil d’Àlex Ubago però a 
l’americana, amb temes i melodies 
molt bones i ben treballades com 
Only Fooling Myself, Devil in me, 
Top of the world o Wish You Were, 
temes tots ells bastant rítmics per a 
una ràdio fórmula.

Tambè dins el mes de maig, però 
de 2009, edita el seu segon treball: 
A fine mess. Un treball que tambè 
ha promocionat Mia Catalano. En 
ell hi trobaràs temes com 99 Times, 
Manhattan fron the sky o Lift me up, 
els quals segueixen la seva línia 
pop de l’anterior treball.

La seva pàgina web es:
www.katevoegele.com

Kate Voegele
Pop	i	sensualitat	procedents	d’ohio

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

	 GENER	2010	<	�5	>		ARRÒS	AMB	SALSETA



	 GENER	2010	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

NoUS HoRARIS D’úS DE LES INSTAL·LAcIoNS ESPoRTIvES MUNIcIPALS
 
Les diferents instal·lacions esportives muncipals com són les pistes de tennis, camp de futbol 11, camp de futbol 
7, pavelló cobert, pistes exteriors de bàsquet i rocodrom, compten amb nous horaris d’utilització que són els 
següents:

De dilluns a divendres, de 9 a 12h i de 17 a 23h.
Dissabtes i diumenges, de 9 a 13h. Els capvespres es podran utilitzar les instal·lacions prèvia consulta.
Les pistes es podran llogar al mateix conserge del poliesportiu municipal, sempre amb un dia, com a mínim, 
d’antel·lació i amb una setmana com a màxim. El telèfon d’informació és el 971 870 668.

L’equip Pre-Benjamí recupera 
el lideratge del seu grup

Els	Benjamins	de	Futbol	8	(A)	són	colíders	i	els	Alevins	de	Segona	tercer	classificats

Pre-Benjamins futbol � (A)
Binissalem 1 - Montaura 3
Sa Fortalesa 7 - Binissalem 0
16è classificat. 3 punts
1 victòria, 0 empats i 13 derrotes

Pre-Benjamins futbol � (f)
San Cayetano 2 - Binissalem 9
Binissalem 8 - Santanyí 0
So n’Oliva 0 - Binissalem 12
Binissalem 10 - Can Pastilla 0
1r classificat. 42 punts
14 victòries, 0 empats i 1 derrota
118 gols a favor i 12 en contra

Benjamins futbol � (A)
Margaritense 2 - Binissalem 2
Binissalem 4 - Alaró 1
Llubí 1 - Binissalem 3

2n classificat. 27 punts
8 victòries, 3 empats i 1 derrota
47 gols a favor i 21 en contra

Benjamins futbol � (c)
Binissalem 2 - Esporles 6
Platges de Calvià 5 - Binissalem 2
Binissalem 2 - Son Caliu 4
13è classificat. 0 punts
0 victòries, o empats i 11 derrotes

Benjamins futbol � (A)
Binissalem 3 - Campanet 0
Montaura 1 - Binissalem 6
Binissalem 2 - Maria de la Salut 1
6è classificat. 30 punts
10 victòries, 0 empats i 7 derrotes
69 gols a favor i 40 en contra

Benjamins futbol � (D)
Pla de na Tesa 2 - Binissalem 3
Binissalem 1 - Llucmajor 3
Sencelles 9 - Binissalem 0
12è classificat. 10 punts
3 victòries, 1 empat i 10 derrotes

Alevins �ra (A)
Binissalem 1 - Recreatiu Arenal 3
Es Raiguer 3 - Binissalem 1
5è classificat. 6 punts
2 victòries, 0 empats i 2 derrotes

Alevins 2na (c)
Lloseta 1 - Binissalem 6
Binissalem 4 - Atlètic Paguera 0
Ferriolense 1 - Binissalem 1
3r classificat. 32 punts
10 victòries, 2 empats i 3 derrotes

Infantils 1ra (B)
Atlètic Balears 1 - Binissalem 0
Llucmajor 1 - Binissalem 4
Binissalem 3 - Mallorca 2
8è classificat. 21 punts
6 victòries, 3 empats i 6 derrotes
32 gols a favor i 33 en contra

L’equip dirigit per Joan Vallespir 
i Jaume Ripoll aconseguí una 
valuosa victòria, en el seu darrer 
partit disputat el dissabte 30 de 
gener al Miquel Pons Lladó, contra 
el líder, Mallorca.
 Els blaus s’imposaren per 3 
gols a 2, i a destacar que en el 
primer minut de joc ja es posaren 
per davant en el marcador. Va 
ser després de treure una falta, 
rematada de manera impecable al 
fons de la xarxa.
 Amb aquests tres punts, l’equip 
se sitúa ben enmig de la taula 
classificatòria. Mentres, per la seva 
part, amb aquesta derrota l’equip 
de la capital perd el lideratge del 
grup, per darrera el CIDE.

Infantils futbol �
Binissalem 2 - Recreatiu Rafal 2
Santa Maria 0 - Binissalem 8
Binissalem 2 - Son Caliu 8
3r classificat. 30 punts
9 victòries, 3 empats i 1 derrota
63 gols a favor i 19 en contra

Gran sorpresa a l’equip Infantil de 
Futbol 7. Si fins fa poc era l’únic 

conjunt del Club que es mantenia 
imbatut, el dissabte 30 de gener 
el Son Caliu va imposar, de 
manera clara, la seva hegemonia 
i, sobretot, la seva física, ja que 
la principal diferència entre un 
i altre equip quedà constatada, 
precisament, en la corpulència dels 
jugadors de l’equip calvianer. Un 
aspecte que en categories inferiors 
es nota molt. La diferència en el 
marcador final és un clar reflexe de 
les dades que apuntam.
 Així i tot, el conjunt blau 
continua molt ben situat a la 
classificació, sient ara mateix tercer  
i a només un punt del segon, Son 
Caliu.

cadets 2na (c)
Petra 1 - Binissalem 1
Binissalem 1 - So n’Oliva 0
Santa Maria 0 - Binissalem 2
6è classificat. 26 punts
7 victòries, 5 empats i 3 derrotes
28 gols a favor i 14 en contra

juvenils 1ra Regional (A)
Binissalem 4 - Atlètic Paguera 2
Son Sardina 3 - Binissalem 1
Binissalem 2 - Sant Marçal 1
17è classificat. 15 punts
4 victòries, 3 empats i 13 derrotes

Després d’haver anat situat, 
durant vàries jornades, en 
penúltim lloc, l’equip de Rafel 
Ramis fa dos mesos que mantén la 
quarta posició per la coa, fora de la 
zona de descens.
El conjunt ha guanyat en seguretat 
defensiva i, a més, des de fa unes 
quantes setmanes compta amb 
l’ajuda a la banqueta del tècnic, 
Pep Bibiloni. El tàndem funciona.

Primera Regional
Petra 3 - Binissalem 1
Binissalem 1 - Atlètic Rafal 1
Binissalem 1 - La Unió 1
17è classificat. 15 punts
3 victòries, 6 empats i 11 derrotes

També hi ha hagut moviment a 
la banqueta de l’equip filial. Així, 
Jaume Sales és qui es fa càrrec 
ara del grup, havent substituït a 
Miquel Bestard.
 El conjunt de Primera Regional 
ha tret quasi petroli dels dos 
darrers partits disputats a casa, 
empatant a 1 contra l’Atlètic 
Rafal (en aquell moment cinquè 
classificat) i amb el mateix resultat 
contra La Unió, colíder.
 La nota negativa d’aquest 
mes es va donar en el partit jugat 
a Petra, on dos jugadors blaus 
acabaren lesionats, havent d’estar 
unes setmanes apartats dels 
terrenys de joc. 

Tercera Divisió
Mercadal 1 - Binissalem 1
Binissalem 2 - Atlètic Ciutadella 0
Sa Pobla 1 - Binissalem 3
4rt classificat. 41 punts
11 victòries, 8 empats i 4 derrotes
37 gols a favor i 23 en contra

El primer equip ja es troba situat 
en zona de lligueta d’ascens.
 Els darrers bons resultats 
aconseguits i el fet que els rivals 
directes hagin fallat en aquestes 
darreres jornades, han estat 
decisius en que es produís un gir 
entre la sisena, cinquena i quarta 
plaça. A pesar de tot, queda molta 
lliga per endavant. S’han jugat 23 
dels 38 partits que hi ha marcats.

Equip Infantil de Primera 2009/2010. Poc abans de començar el partit contra el Mallorca.
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NoUS HoRARIS D’úS DE LES INSTAL·LAcIoNS ESPoRTIvES MUNIcIPALS
 
Les diferents instal·lacions esportives muncipals com són les pistes de tennis, camp de futbol 11, camp de futbol 
7, pavelló cobert, pistes exteriors de bàsquet i rocodrom, compten amb nous horaris d’utilització que són els 
següents:

De dilluns a divendres, de 9 a 12h i de 17 a 23h.
Dissabtes i diumenges, de 9 a 13h. Els capvespres es podran utilitzar les instal·lacions prèvia consulta.
Les pistes es podran llogar al mateix conserge del poliesportiu municipal, sempre amb un dia, com a mínim, 
d’antel·lació i amb una setmana com a màxim. El telèfon d’informació és el 971 870 668.

L’equip Pre-Benjamí recupera 
el lideratge del seu grup

Els	Benjamins	de	Futbol	8	(A)	són	colíders	i	els	Alevins	de	Segona	tercer	classificats

Pre-Benjamins futbol � (A)
Binissalem 1 - Montaura 3
Sa Fortalesa 7 - Binissalem 0
16è classificat. 3 punts
1 victòria, 0 empats i 13 derrotes

Pre-Benjamins futbol � (f)
San Cayetano 2 - Binissalem 9
Binissalem 8 - Santanyí 0
So n’Oliva 0 - Binissalem 12
Binissalem 10 - Can Pastilla 0
1r classificat. 42 punts
14 victòries, 0 empats i 1 derrota
118 gols a favor i 12 en contra

Benjamins futbol � (A)
Margaritense 2 - Binissalem 2
Binissalem 4 - Alaró 1
Llubí 1 - Binissalem 3

2n classificat. 27 punts
8 victòries, 3 empats i 1 derrota
47 gols a favor i 21 en contra

Benjamins futbol � (c)
Binissalem 2 - Esporles 6
Platges de Calvià 5 - Binissalem 2
Binissalem 2 - Son Caliu 4
13è classificat. 0 punts
0 victòries, o empats i 11 derrotes

Benjamins futbol � (A)
Binissalem 3 - Campanet 0
Montaura 1 - Binissalem 6
Binissalem 2 - Maria de la Salut 1
6è classificat. 30 punts
10 victòries, 0 empats i 7 derrotes
69 gols a favor i 40 en contra
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10 victòries, 2 empats i 3 derrotes

Infantils 1ra (B)
Atlètic Balears 1 - Binissalem 0
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Binissalem 3 - Mallorca 2
8è classificat. 21 punts
6 victòries, 3 empats i 6 derrotes
32 gols a favor i 33 en contra

L’equip dirigit per Joan Vallespir 
i Jaume Ripoll aconseguí una 
valuosa victòria, en el seu darrer 
partit disputat el dissabte 30 de 
gener al Miquel Pons Lladó, contra 
el líder, Mallorca.
 Els blaus s’imposaren per 3 
gols a 2, i a destacar que en el 
primer minut de joc ja es posaren 
per davant en el marcador. Va 
ser després de treure una falta, 
rematada de manera impecable al 
fons de la xarxa.
 Amb aquests tres punts, l’equip 
se sitúa ben enmig de la taula 
classificatòria. Mentres, per la seva 
part, amb aquesta derrota l’equip 
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Infantils futbol �
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3r classificat. 30 punts
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Futbol 7. Si fins fa poc era l’únic 

conjunt del Club que es mantenia 
imbatut, el dissabte 30 de gener 
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i, sobretot, la seva física, ja que 
la principal diferència entre un 
i altre equip quedà constatada, 
precisament, en la corpulència dels 
jugadors de l’equip calvianer. Un 
aspecte que en categories inferiors 
es nota molt. La diferència en el 
marcador final és un clar reflexe de 
les dades que apuntam.
 Així i tot, el conjunt blau 
continua molt ben situat a la 
classificació, sient ara mateix tercer  
i a només un punt del segon, Son 
Caliu.

cadets 2na (c)
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6è classificat. 26 punts
7 victòries, 5 empats i 3 derrotes
28 gols a favor i 14 en contra
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17è classificat. 15 punts
4 victòries, 3 empats i 13 derrotes

Després d’haver anat situat, 
durant vàries jornades, en 
penúltim lloc, l’equip de Rafel 
Ramis fa dos mesos que mantén la 
quarta posició per la coa, fora de la 
zona de descens.
El conjunt ha guanyat en seguretat 
defensiva i, a més, des de fa unes 
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Jaume Sales és qui es fa càrrec 
ara del grup, havent substituït a 
Miquel Bestard.
 El conjunt de Primera Regional 
ha tret quasi petroli dels dos 
darrers partits disputats a casa, 
empatant a 1 contra l’Atlètic 
Rafal (en aquell moment cinquè 
classificat) i amb el mateix resultat 
contra La Unió, colíder.
 La nota negativa d’aquest 
mes es va donar en el partit jugat 
a Petra, on dos jugadors blaus 
acabaren lesionats, havent d’estar 
unes setmanes apartats dels 
terrenys de joc. 

Tercera Divisió
Mercadal 1 - Binissalem 1
Binissalem 2 - Atlètic Ciutadella 0
Sa Pobla 1 - Binissalem 3
4rt classificat. 41 punts
11 victòries, 8 empats i 4 derrotes
37 gols a favor i 23 en contra

El primer equip ja es troba situat 
en zona de lligueta d’ascens.
 Els darrers bons resultats 
aconseguits i el fet que els rivals 
directes hagin fallat en aquestes 
darreres jornades, han estat 
decisius en que es produís un gir 
entre la sisena, cinquena i quarta 
plaça. A pesar de tot, queda molta 
lliga per endavant. S’han jugat 23 
dels 38 partits que hi ha marcats.

Equip Infantil de Primera 2009/2010. Poc abans de començar el partit contra el Mallorca.
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els equips Júnior i Sènior masculí 
es mantenen colíders del seu grup

L’equip	infantil	femení,	amb	dues	victòries	consecutives,	és	tercer	a	la	classificació

...La pre-selecció 
Balear de 
minibàsquet ens 
visitarà els dies 
6 i 7 de febrer, ja 
que entrenarà al 
pavelló municipal 
Antoni Ladària... 

Pre-Minis
Les competicions dels més petits 
es troben en el seu millor moment, 
tenint, cada cap de setmana, 
representació en molts dels 
pavellons de l’illa. 
Segueixen tots, ells i elles, amb 
la seva “ben coneixedora” 
millorança, entrenant molt bé 
entre setmana i jugant uns partits 
plens de ritme i amb multitud de 
cistelles. 

De dites partides i cistelles podem 
prendre bona mostra, ja que a 
la Web del CLUB BÀSQUET 
BINISSALEM s’hi ha habilitat un 
espai per a penjar i visualitzar 
els enregistraments dels seus 
partits. No els us perdeu, són molt 
emocionants.

Minis
El Mini femení Preferent, format 
per jugadores de primer any en 
la categoria –i alguna fins i tot en 
edat Pre-Mini– ocupa una molt 
meritòria 4ta plaça, amb un balanç 
de cinc victòries en set partits. 
 Quant a l’equip Mini Especial, 
comença a mostrar allò del que 
realment és capaç, havent guanyat 
els tres partits de lliga jugats, 
demostrant que el bon treball 

realitzat per en Jaume i na Joana 
no cau en sac trencat. 
Les jugadores d’aquest equip, 
Aina Bestard i Paula Sánchez 
de Alcázar, així com la també 
binissalemera Mireia Torrens, 
formaran part de la Pre-Selecció 
Balear de la categoria, que el cap 
de setmana del 6 i 7 de febrer  
entrenarà al pavelló Antoni Ladària.

“Un grup de jugadors que vol 
convertir-se en un bon equip ha 
d’utilitzar els pocs partits fàcils per a 
seguir millorant, no per a exhibir-se” 
Ettore Messina

Toni Sánchez

Equip Júnior femení 2009/2010.

NoUS HoRARIS D’úS DE LES INSTAL·LAcIoNS ESPoRTIvES MUNIcIPALS
 
Les diferents instal·lacions esportives muncipals com són les pistes de tennis, camp de futbol 11, camp de futbol 
7, pavelló cobert, pistes exteriors de bàsquet i rocodrom, compten amb nous horaris d’utilització que són els 
següents:

De dilluns a divendres, de 9 a 12h i de 17 a 23h.
Dissabtes i diumenges, de 9 a 13h. Els capvespres es podran utilitzar les instal·lacions prèvia consulta.
Les pistes es podran llogar al mateix conserge del poliesportiu municipal, sempre amb un dia, com a mínim, 
d’antel·lació i amb una setmana com a màxim. El telèfon d’informació és el 971 870 668.

Infantils
Els equips més tendres de les 
cistelles grans segueixen amb el 
seu aprenentatge en la categoria. 
El grup masculí va reprendre la 
seva competició amb un gran 
triomf a la pista de UADIS-Sant 
Josep, mentres que en l’últim 
enfrontament va sumar una 
derrota, contra Esporles. 
La seva ratxa actual és de 6-4, 
ocupant la cinquena posició a la 
seva classificació. 
 Per la seva part, l’equip 
femení començà l’any comptant 
la seva visita a la pista del Cide 
amb una abultada derrota, per a 
posteriorment recuperar-se amb 
dues victòries seguides, contra 
Hispània i Sant Agustí. Ocupen 
la tercera plaça del seu grup, 
comptant deu victòries i tan sols 
dues derrotes.

cadets
Les Cadets, equip també 
íntegrament de primer any, es 
mostren una miqueta insegures; 
han sumat dues derrotes en els 
seus dos darrers enfrontaments, 
contra Calvià, a Binissalem, i 
contra Sóller, a domicili. 
Aquests resultats les han duit a 
descendir una posició a la seva 
taula classificatòria. Ara mateix 
són quartes, amb un balanç positiu 
de 6-4.

”Es pot practicar el tir vuit hores 
diàries, però si la tècnica és errònia 
només es convertirà en un individu 
que és molt bo per a tirar malament” 
Michael Jordan

júniors
Entre els més grans, l’equip 
Júnior masculí segueix dalt de 
la classificació, disfrutant, ara 
mateix, d’una segona posició, amb 
vuit victòries i tres derrotes, si bé 
els seus dos darrers partits han 
estat dues derrotes, contra CIDE i 
Ciutat de Palma. 
A destacar que diversos dels seus 
jugadors van participant en el 
campionat sénior, de la mà de 
l’equip de Primera Autonòmica 
masculina. 
 Pel que respecte a les al·lotes, 
segueixen allotjades a la part 
còmoda de la classificació, ocupant 
a hores d’ara la setena plaça, 
havent sumat una victòria en la 
pista del Sant Agustí i una derrota, 
a Binissalem, contra el Jovent. 
En total porten cinc victòries per 
set derrotes.

Sèniors
Ja referint-nos als majors, els 
sèniors, l’equip masculí, afligit 
per una plaga de lesions, ha vist 
truncat el seu excel·lent rendiment.  
 Ocupa la segona plaça del 
grup A-1, amb un parcial de 12-3 , 
comptant el seu darrer partit a casa 
com una derrota contra l’Hispània. 
De bon segur que recuperats de les 
diferents lesions i amb el suport 
dels jugadors júniors, tornaran a 
rendir a un gran nivell.
 Per altra banda, les jugadores 
de l’equip Sènior femení, després 
d’haver sumat en aquestes 
darreres trobades, dues derrotes 
i una victòria, es troben ocupant 
una meritòria vuitena posició, 
molt lluny de les places de descens 
que ocupaven en anys anteriors, 

i presentant un parcial compensat 
amb sis victòries i altres tantes 
derrotes.

”Allò important no és que es cometin 
errors, sinó que aquests siguin 
corregits i es continui endavant 
amb la tasca essencial, millorar 
constantment” Donald Rumsfeld

Di� Bàsquet Binissalem
L’equip d’empreses, Di7 Bàsquet, 
juga enguany a la categoria de 
primera (A-2). Disputats dotze 
partits, l’equip és cinquè, en un 
grup de set, havent aconseguit 
quatre victòries i encaixat vuit 
derrotes. Aquests són els resultats:

Di7 48 - Cantina Sol 78  
S’Olivaret-Alaró 73 - Di7 60  
Mitjana Balear 56 - Di7 86  
Di7 80 - Almacenes Femenías 88  
Di7 69 - Extreme Impresion 57  
Immobiliària Palmer 73 - Di7 58  
Cantina Sol 78 - Di7 60  
Di7 65 - S’Olivaret-Alaró 57
Di7 55 - Mitjana Balear 60
Almacenes Femenías 76 - Di7 59
Extreme Impresion 60 - Di7 67  
Di7 70 - Immobiliària Palmer 75

L’equip	Sènior	femení	
ocupa	una	meritòria	
vuitena	posició,	molt	
lluny	de	les	places	de	
descens	que	ocupava	

en	anys	anteriors

E S P o R T S 	 - 	 B à S Q U E T E S P o R T S 	 - 	 B à S Q U E T



	 GENER	2010	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

els equips Júnior i Sènior masculí 
es mantenen colíders del seu grup

L’equip	infantil	femení,	amb	dues	victòries	consecutives,	és	tercer	a	la	classificació

...La pre-selecció 
Balear de 
minibàsquet ens 
visitarà els dies 
6 i 7 de febrer, ja 
que entrenarà al 
pavelló municipal 
Antoni Ladària... 

Pre-Minis
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es troben en el seu millor moment, 
tenint, cada cap de setmana, 
representació en molts dels 
pavellons de l’illa. 
Segueixen tots, ells i elles, amb 
la seva “ben coneixedora” 
millorança, entrenant molt bé 
entre setmana i jugant uns partits 
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els enregistraments dels seus 
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El Mini femení Preferent, format 
per jugadores de primer any en 
la categoria –i alguna fins i tot en 
edat Pre-Mini– ocupa una molt 
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 Quant a l’equip Mini Especial, 
comença a mostrar allò del que 
realment és capaç, havent guanyat 
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realitzat per en Jaume i na Joana 
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Les jugadores d’aquest equip, 
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de Alcázar, així com la també 
binissalemera Mireia Torrens, 
formaran part de la Pre-Selecció 
Balear de la categoria, que el cap 
de setmana del 6 i 7 de febrer  
entrenarà al pavelló Antoni Ladària.

“Un grup de jugadors que vol 
convertir-se en un bon equip ha 
d’utilitzar els pocs partits fàcils per a 
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següents:
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d’antel·lació i amb una setmana com a màxim. El telèfon d’informació és el 971 870 668.

Infantils
Els equips més tendres de les 
cistelles grans segueixen amb el 
seu aprenentatge en la categoria. 
El grup masculí va reprendre la 
seva competició amb un gran 
triomf a la pista de UADIS-Sant 
Josep, mentres que en l’últim 
enfrontament va sumar una 
derrota, contra Esporles. 
La seva ratxa actual és de 6-4, 
ocupant la cinquena posició a la 
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 Per la seva part, l’equip 
femení començà l’any comptant 
la seva visita a la pista del Cide 
amb una abultada derrota, per a 
posteriorment recuperar-se amb 
dues victòries seguides, contra 
Hispània i Sant Agustí. Ocupen 
la tercera plaça del seu grup, 
comptant deu victòries i tan sols 
dues derrotes.

cadets
Les Cadets, equip també 
íntegrament de primer any, es 
mostren una miqueta insegures; 
han sumat dues derrotes en els 
seus dos darrers enfrontaments, 
contra Calvià, a Binissalem, i 
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Aquests resultats les han duit a 
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Sèniors
Ja referint-nos als majors, els 
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per una plaga de lesions, ha vist 
truncat el seu excel·lent rendiment.  
 Ocupa la segona plaça del 
grup A-1, amb un parcial de 12-3 , 
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 Per altra banda, les jugadores 
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darreres trobades, dues derrotes 
i una victòria, es troben ocupant 
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que ocupaven en anys anteriors, 
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amb sis victòries i altres tantes 
derrotes.

”Allò important no és que es cometin 
errors, sinó que aquests siguin 
corregits i es continui endavant 
amb la tasca essencial, millorar 
constantment” Donald Rumsfeld

Di� Bàsquet Binissalem
L’equip d’empreses, Di7 Bàsquet, 
juga enguany a la categoria de 
primera (A-2). Disputats dotze 
partits, l’equip és cinquè, en un 
grup de set, havent aconseguit 
quatre victòries i encaixat vuit 
derrotes. Aquests són els resultats:
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07350 binissalem

C/ Conquistador, 18
Telf. 971 51 19 32
Fax 971 51 20 51

binissalem@ciclosgomila.com

07009 palma

C/ Eusebi Estada, 84
Telf. 971 29 22 55

palma@ciclosgomila.com
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Tennis
campionat de Mallorca Aleví

El diumenge dia 31 de gener es dis-
putaren, a les pistes del Tennis Club 
Binissalem, les finals corresponents 
al campionat de Mallorca 

en categoria Aleví. Tot i que co-
mençaren amb un cert retard degut 
a la pluja, les partides pogueren ju-
gar-se amb total normalitat.
 En fèmines, quedava campio-
na na Ksenia Kuznetsova, qui 
s’adjudicava la final per un doble 
6-1/6-1 davant la jugadora Patricia 
Wishman.

I pel que respecte als al·lots, el cam-
pió fou en Xisco Alejandro Pons, 
després de guanyar la final per 
un contundent 6-0/6-0 a en Sergio 
Ruiz.

E S P o R T S

Petanca
Es manté el lideratge

El Club Petanca Binissalem conti-
nua amb la seva bona campanya i, 
tot i haver perdut la imbatibilitat, 
es manté, després de 14 jornades, 
al capdavant de la taula classifica-
tòria, seguit de ben aprop pel C.P. 
Punta Verde i el C.P. Bar El Patio.
 Amb l’excel·lent primera volta 
realitzada, l’equip pràcticament 
s’ha assegurat, a falta de 8 jornades, 
una de les tres primeres places que 
donen l’ascens de categoria, sempre 
i quan es guanyin els partits que li 
queden per disputar a dins ca seva. 
Però la bona trajectòria duita a 
terme també convida a somiar 

amb mantenir la primera plaça i 
proclamar-se campió de lliga. 
Per això s’haurà d’esperar a les 
darreres jornades, en les quals es 
produiran enfrontaments directes 
entre els primers classificats.

Darrers resultats: 
Binissalem 3 - Punta Verde 6 
Turó 3 - Binissalem 6, 
S’Arracó 5 - Binissalem 4
Binissalem 7 - Hostalets 2
Cas Capità 3 - Binissalem 6

Els protagonistes de les dues finals, durant l’entrega de trofeus.
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Venda de premsa en general (diaris, 
revistes, etc.), material escolar i regals

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

Dissabtes i diumenges, de 8 a 13 hores.

Papereria

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

Nous
Colors
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Bernat Forteza

APRendRe A ConVIuRe (XVII)

El	silenci

o P i N i ó

A	vegades,	el	silenci	ens	fa	
por	perquè	ens	retrobam	

a	nosaltres	mateixos,	i	això,	
no	sempre	ens	agrada.	La	
paraula	no	neix	del	renou,	

sinó	del	silenci

El	silenci	és	un	valor	que	
ens	ajuda	a	conèixer-nos	
més,	lluny	de	la	paraula	
cridanera	que	ensordeix	

la	nostra	vida.	El	silenci	és	
el	lloc	on	neix	el	savi

Parlar de silenci 
és força difícil. 
Vivim dins un 
món ple de 
sorolls, de renous 
i de crits. Per 
tot arreu sentim 
cridadisses que 
fan malbé la 

nostra quietud. És difícil trobar 
espais de silenci; som esclaus de 
les paraules i no sabem escoltar 
el nostre interior. En Friedrich 
Nietzsche deia que «el camí de les 
coses grans passa pel silenci».

 Per aprendre a conviure amb 
la comunitat, necessitam espais 
silenciosos per escoltar-nos a 
nosaltres mateixos i també als 
altres. Dins la calma silenciosa 
de la nostra consciència podem 
descobrir moltes coses amagades. 
El silenci és un valor que ens ajuda 
a conèixer-nos més, lluny de la 
paraula cridanera que ensordeix la 
nostra vida. El silenci és el lloc on 
neix el savi, on creix i s’alimenta 
com a persona.
      Recordem les paraules de 
Mahatma Gandhi, líder polític i 
espiritual hindú i del moviment 
d’independència de l’Índia: «El 

silenci és una gran ajuda per un 
cercador de la Veritat com jo. En 
actitud de silenci, l’ànima troba el 
camí cap a la llum més clara, i allò 
que sembla esquiu i enganyós es 
torna clar com el cristall. La nostra 
vida és una llarga i àrdua cerca 
de la Veritat, i l’ànima requereix 
serenitat interior per assolir la seva 
plenitud».
 A vegades, el silenci ens fa por 
perquè ens retrobam a nosaltres 

mateixos, i això, no sempre ens 
agrada. La paraula no neix del 
renou, sinó del silenci meditat que 
serveix per comunicar-nos. No 
parlar per parlar ni imposar, sinó 
una paraula per compartir amb 
l’altre. La paraula del silenci es 
converteix en paraula compartida, 
d’aquesta manera ens podem 
relacionar.
 Sense silenci no podem escoltar, 
sense silenci no podem admirar 
ni contemplar. L’admiració i la 

contemplació de la bellesa han 
de passar pel repòs del silenci. 
«Ningú pot saber qui és si no li 
diu el silenci» (Romà Guardini). 
L’essencial, com diu el petit 
príncep, és invisible per als ulls. 
Dins el silenci cova la creativitat, 
la llibertat, la donació, l’amor. 
Diuen que els alumnes d’en 
Tagore passejaven quinze minuts 
en silenci cada dia per retrobar-se 
amb la natura.
 Estar en silenci no ha passat 
de moda, malgrat sembli tot el 
contrari. Si volem ser, cal escoltar 
el nostre silenci que sempre amaga 
una resposta, una paraula; mai 
un crit. «La paraula ha de donar 
forma al nostre silenci». D’aquesta 
manera la nostra consciència 
cobrarà sentit, crearà llaços de 
relacions i aprendrem a conviure 
sense sorolls. El crit romp la 
convivència, en canvi el 

silenci uneix. Per què ens costa 
tant escoltar? Sovint les nostres 
paraules trepitgen la dignitat de 
l’altre sense tenir en compte que 
l’altre també existeix. Darrerament 
veim, molt sovint, en tertúlies i 
debats (si és que poden anomenar-
se així), gent que crida, que 
s’insulta, que es perd el respecte, 
i fins i tot, arriben a les mans. 

Espectacles vergonyosos que l’únic 
que cerquen és audiència a força 
de crits. Molta gent que fa renou i 
poca gent que escolta. I és que per 
escoltar cal estar en silenci i, això 
no ho sabem fer.
 També, en els nostres dies, i 
avui més que mai, escoltam els 
nostres polítics, i dic escoltam, 
perquè són ells els qui parlen 
i els qui prometen allò que no 
poden complir. Si les paraules dels 
polítics es convertissin en escolta, 
tal volta ens sentiríem més a prop 
d’ells, però la seva cridadissa ens 
allunya perquè no saben escoltar.

 Per això, com diu Ernest 
Hemingway: «Es necessiten 
dos anys per aprendre a parlar i 
seixanta per aprendre a callar». 

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

Veim,	molt	sovint,	en	
tertúlies	i	debats	(si	és	

que	poden	anomenar-se	
així),	gent	que	crida,	que	

s’insulta,	que	es	perd	
el	respecte,	i	fins	i	tot,	

arriben	a	les	mans.	
Espectacles	vergonyosos

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
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Antoni Pons

Residus i política local
Polítics	binissalemers	avantposen	interessos	partidistes

No vull mesclar 
aquests dos 
conceptes del 
titular sinó que 
vull parlar de tots 
dos per separat. 
Comencem pels 
polítics locals.

De’n Miquel Nadal
Quan escric aquest article me 
conten que en Miquel Nadal ja 
ha deixat de ser portaveu del 
grup municipal socialista i que, 
en breu, deixarà l’acta de regidor 
(no sé  si ja ho haurà fet quan 
surti aquesta revista). Vull que 
les meves primeres paraules 
siguin d’agraïment pels anys de 
dedicació  de’n Miquel al nostre 
poble. Coincidirem més o manco 
amb les idees de’n Miquel, però 
crec que tots hem de coincidir en 
la gran feina que ha fet al servei 
del nostre poble durant molts, 
molts d’anys (crec que més de 20). 
En un moment on pels mitjans de 
comunicació veim que surten tants 
de casos de pressumpta corrupció 
de polítics, en el cas de’n Miquel 
Nadal ens trobam en el cas d’un 
gestor públic local, honest, que ha 
deixat bona part de la seva vida al 
servei de Binissalem i crec que tots 
li hem de reconèixer. En Miquel, 
me consta, que ha avantposat 
moltes vegades els interessos de 
Binissalem als del seu grup polític  
i això és molt d’agrair en un polític 
local. Me digueren, per exemple, 
que en Miquel va continuar 
lluitant perquè se concretàs la 
subvenció de la reforma del nostre 
Ajuntament per part del Govern 
Central, encara que ja havia 

perdut la batlia (ja sabeu que el 
conveni el firmà el batle actual). 
Bé, simplement un detall de la 
seva darrera etapa a l’ajuntament, 
a l’oposició, però ajudant a 
aconseguir coses per a Binissalem. 
Moltes gràcies Miquel i que 
molts d’anys puguis continuar 
ajudant a Binissalem des de les 
responsabilitats que tenguis.

I un apunt més dins política local. 
I és l’exemple contrari al de’n 
Miquel que ens donen alguns 
polítics binissalemers quan 
avantposen interessos partidistes 
als interessos del poble. “Perquè 
no se penji la medalla l’altre…”
Això no pot ser a un poble i no me 
cansaré de repetir-ho. A Binissalem 
necessitam polítics que, cadascú 
des del lloc que li correspongui 
(govern o oposició) facin pinya 
per aconseguir el millor per a 
Binissalem. Ni tot el que proposa 
l’equip de Govern està malament 
ni totes les idees de l’oposició 
són inacceptables. Tothom té 
bones idees que s’han d’aprofitar. 
Tothom té bons contactes dins els 
seus partits que s’han d’aprofitar i 
posar al servei de Binissalem.  
 D’aquí a poc començarà la 
precampanya electoral (per la 
Vermada ja hi serem plenament) i 
segur que en sentirem a dir alguna 
de grossa.

Residus
I canviant de tema, dels residus 
vull destacar l’esforç per ampliar 
l’horari del Punt Verd municipal, 
que ara serà durant tots els dies de 
la setmana. Fa molts d’anys que a 
Binissalem tenim un dels millors 
punts verds de l’Illa gràcies a la 
inversió que han anat fent els 
diferents ajuntaments en personal 
i manteniment. A molts de pobles 
el Punt Verd està molt abandonat 
i no fa cap gana anar-hi a deixar 
els residus, bàsicament perquè 
no hi ha ningú que el vigili. A 
Binissalem, com dic, tenim la sort 
que des del principi l’Ajuntament 
ha vist la importància de la 
separació dels residus, i d’oferir un 
bon servei als ciutadans.

Fórem un dels pobles pioners 
en la recollida selectiva porta a 
porta, a la que s’han sumat molts 
d’altres pobles, i ara una nova 
etapa per afavorir encara més la 
separació dels residus a fora vila 
és l’eliminació dels contendiors 
(on no se separava i tot se tirava 
mesclat) i ampliant aquest horari 
del Punt Verd per facilitar-nos a 
tots la separació i el reciclatge. 
Ara ens toca a tots nosaltres fer-
nos corresponsables i actuar en 
conseqüència.

Salut i molts d’anys a tots!

coincidirem	més	o	
manco	amb	les	idees	

de’n	Miquel,	però	crec	
que	hem	de	coincidir	en	
la	gran	feina	que	ha	fet	

al	servei	del	nostre	poble	
durant	molts	d’anys

A	Binissalem	tenim	la	
sort	que	des	del	principi	

l’Ajuntament	ha	vist	
la	importància	de	la	

separació	dels	residus,	
i	d’oferir	un	bon	servei	

als	ciutadans

o P i N i ó
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de nou sobre les antenes 
de telefonia mòbil

Bartomeu Abrines

Aquests dies 
mateix he mirat el 
meu arxiu i veig 
amb sorpresa, no 
vull negar-ho, que 
el meu primer 
escrit del 2009 per 
a la revista també 
va ser sobre el 

tema de les antenes de telefonia 
mòbil. I el primer per al 2010 ho 
tornarà a ser, si més no perquè 
pens que en el plenari es va donar 
una situació ben curiosa.

Comencem, però, per demanar-
nos què ha de fer un govern, 
com el del PP, que no té majoria 
absoluta per dur a terme les seves 
iniciatives. Té la possibilitat de 
cercar el consens en els temes que 
li interessen o de recórrer a la força 
que la llei atorga al batle quan no 
té el consens, com va fer a l’hora 
d’aprovar les obres del primer 
Plan E (aprovació que, tot s’ha de 
dir, ara s’ha posat en qüestió ja que 
sembla que hauria d’haver estat 
el plenari qui les aprovàs –lloc en 
què no té majoria–, cosa que no es 
va fer per una errada involuntària 
de la secretària).

Quan cerca el consens el PP 
pot intentar que algun grup de 
l’oposició voti a favor de la seva 
proposta o, com a cas també 
possible, s’abstengui en la votació, 
ja que això li permet aprovar 
també les iniciatives. De fet, 
gràcies a l’abstenció d’algun grup 
de l’oposició s’han aprovat moltes 
de les qüestions que el PP ha duit 
al plenari (modificacions de crèdit, 
ordenances fiscals, pressuposts, 
etc.).

En el tema de la telefonia mòbil 
l’equip de govern té l’encàrrec del 
plenari de treure-les del poble, 
ja que així s’havia aprovar pet 
unanimitat (s’ha de ressaltar) de 
tots els grups que en formen part. 
Però de vegades sembla que no vol 
assumir aquesta responsabilitat.

L’equip de govern va presentar 
a l’oposició un estudi tècnic que 
recomana posar-les en un solar 

municipal del polígon i va oferir 
la possibilitat que l’oposició 
pogués fer un altre estudi. El 
PSM, juntament amb Esq-IB, van 
demanar l’opinió d’un enginyer 
en telecomunicacions que ens va 
confirmar que potser el millor lloc 
era aquell i ens va resoldre alguns 
dubtes (p.ex. si podia ser perillós 
per a l’escola nova o l’institut –que 
no ho és–).

Per tant al plenari el PSM 
va indicar que no tenia cap 
problema amb la ubicació, ja que 
no coneixíem cap possibilitat 
que fos millor i tampoc no era 
perillosa per a l’escola nova. Però 
que ens abstendríem ja que no 
enteníem massa bé com és que 
aquell tema es duia a plenari, ja 
que el que s’havia aprovat era 
treure-les del poble, però sabent 
que amb l’abstenció permetien 
que la proposta del PP prosperàs. 
Els altres grups de l’oposició 
es van manifestar més o menys 
en el mateix sentit i, davant la 
nostra sorpresa, el PP va anunciar 
que també s’abstendria, amb la 
qual cosa la proposta va quedar 
damunt la taula.

La responsabilitat de treure les 
antenes és de l’equip de govern. Si 
no n’estan convençuts, que tornin 
a promoure el debat sobre aquest 
tema, però que no ens vulguin, 
obligatòriament, haver de donar 
suport al que han de fer perquè 
els toca. Cercar el consens quan hi 

ha un tema polèmic i en canvi en 
altres casos no cercar-lo (i passar 
per damunt l’oposició: Plan E) no 
és la millor actitud de l’equip de 
govern.

Que tengueu un bon any 2010.

Bartomeu Abrines Llabrés,
regidor del PSM-EN a Binissalem

No	enteníem	com	és	que	
aquell	tema	es	duia	a	ple,	

ja	que	s’havia	aprovat	
treure-les	del	poble

o P i N i ó
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Polita Crespí

Fa uns mesos, 
l’Ajuntament 
de Binissalem 
va aprovar per 
unanimitat 
una moció que 
acordava treure 
les antenes 
de telefonia 

mòbil fora del nucli urbà. També 
acordava la mateixa moció que es 
realitzarien els estudis i informes 
pertinents que determinarien 
quin era el lloc més adient per a 
la ubicació d’aquestes antenes. 
Aquests informes varen resoldre 
que el millor lloc per ubicar 
aquestes antenes, tenint en compte 
el menor impacte visual, el fet 
de que no es tracta d’una zona 
residencial i assegurant, això sí, la 
cobertura del servei, era la zona 
del polígon industrial.

Des d’aquest moment, l’equip 
de govern ja podia haver fet 
efectiu el trasllat de les antenes, 
cosa que encara no ha fet i que 
ens costa molt d’entendre quan 
es tracta precisament d’això, és 
a dir, d’un “equip de govern”. 
Això vol dir tenir la capacitat de 
prendre decisions i executar-les, 
especialment si aquestes provenen 
d’un acord de Ple, deure del tot 
ineludible en aquest cas.

La situació ha arribat a tal punt 
que, en el darrer Plenari del 
Consistori, l’equip de govern del 
PP ha tornat a dur a Ple la ubicació 
de les antenes, produint-se un 
fet insòlit: el mateix equip de 

govern que presentava la proposta 
retirà el punt de l’ordre del dia, 
donada l’abstenció argumentada 
de la resta de grups de l’oposició. 
Aquesta abstenció fou motivada 
simplement pel fet de que aquesta 
proposta ja havia estat acordada 
dins el contingut de la moció 
aprovada per “unanimitat” en el 
Plenari anterior del que ja s’ha 
fet menció en el primer paràgraf. 
És a dir, quan ja comptaven 
amb la documentació necessària 
per a canviar la ubicació de les 
antenes, en lloc de fer-ho efectiu, 
ho tornaren dur a Ple i el batle ho 
deixà damunt taula precisament 
després d’haver-se debatuda la 
qüestió i haver anunciat cada 
grup el seu sentit del vot. Per tant, 
creiem que el batle i el seu equip 

de govern està demostrant no tenir 
cap tipus d’interès en traslladar les 
antenes, ja que sinó ho haguessin 
fet ja fa temps. Fins i tot així ho ha 
manifestat a diverses comissions 
informatives quan s’ha tractat 
aquest punt.

Els Socialistes, per tant, exigim 
a  l’equip de govern que executi  
el que el poble, representat en el 
Ple de l’Ajuntament, acordà al 
respecte, entre altres coses, perquè 
ells mateixos hi varen votar també 
a favor. També entenem que és, 
sense cap dubte, l’equip de govern 
qui ha de fer la feina, ja que és la 
seva responsabilitat i lamentam 
que, amb tota la mobilització i 
preocupació que hi ha hagut al 
poble, és una llàstima que l’equip 
de govern no sigui un poc més 
sensible amb aquest tema i sigui 
més decidit a l’hora d’actuar i 
prendre decisions. 

Polita Crespí Sureda,
Secretària General de l’Agrupació  

Socialista de Binissalem

És,	sense	cap	dubte,	
l’equip	de	govern	qui	ha	
de	fer	la	feina,	ja	que	és	la	

seva	responsabilitat

Actuació caciquil 
de l’equip de govern (PP)

L’equip	de	govern	del	PP	
ha	tornat	a	dur	a	Ple	la	

ubicació	de	les	antenes,	
produint-se	un	fet	insòlit:	

el	mateix	equip	de	
govern	que	presentava	la	

proposta	retirà	el	punt	
de	l’ordre	del	dia

o P i N i ó
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Carta al 
gerent de SFM

o P i N i ó

Sr. Jaume Jaume
Gerent de Serveis Ferroviaris 
de Mallorca, 

Donat que la problemàtica en vers 
del manteniment dels indrets an-
nexes a les vies del tren al seu pas 
pel municipi de Binissalem resta 
sense resoldre des de fa varis anys, 
m’adreç a vostè amb la finalitat de 
retrobar un camí cap a una solució 
que pugui satisfer tant a SFM, com a 
l’Ajuntament, com als veïnats afec-
tats per la problemàtica, que no són 
pocs. 
 Conec perfectament les difi-
cultats econòmiques que pateixen 
les administracions públiques en 
l’actualitat, si bé la solució al pro-
blema que li pos de manifest no 
necessita d’una solució immediata 
però sí de petites solucions parcials 
i progressives que portin a millorar 
la situació present, en un termini 
no superior a cinc anys, i, personal-
ment, crec que és assumible per a 
ambdues administracions. 

Els principals problemes que s’han 
manifestat són: 

1. Cal un manteniment dels es-
pais de les vies del tren, uns espais 
tancats que són de titularitat de 
SFM, als quals ni els particulars ni 
l’Ajuntament hi pot actuar per a eli-
minar la brutícia acumulada aquests 
anys.

2. És necessari trobar una solució 
que eviti les inundacions dels veï-
nats del camí del Pou Salat i del Pou 
Poal, dos indrets propers a les vies, 
amb uns camins interromputs pel 
trajecte de la via, que tallaren el curs 
natural de les aigües pluvials i que 
ara provoquen inundacions als veï-
nats; tècnics de SFM ja han visitat 
ambdos indrets.

3. El camí entre Binissalem i Lloseta, 
que transita paral·lel a la via, sofreix 
també inundacions per la manca de 
drenatge, i és necessària una actua-
ció que elimini aquest problema per 
als veïnats i per als vehicles que el 
transiten. S’hi han fet actuacions 
però no han solucionat el proble-
ma.

4. L’estació del tren a Binissalem, 
de titularitat de SFM, és un local ce-
dit en ús mitjançant conveni a una 
associació de segona edat del poble; 
el pas del temps està provocant pe-
tits desperfectes a l’edifici (persia-
nes, portes, parets, etc) i caldria una 
actuació de manteniment, ja que 
no s’està complint el conveni entre 
SFM i Ajuntament.

5. Desconeixem la situació  actual 
del projecte de supressió de barre-
res en el pas del tren per Binissalem, 
per la qual cosa us agrairíem con-
cretar una reunió informativa al res-
pecte, donades les inquietuds entre 
la població i l’Ajuntament.

6. El complex municipal de can Ara-
bí disposa de vàries instal·lacions, 
les aigües residuals de les quals 
necessiten d’una canalització cap a 
la xarxa de clavegueram del poble, 
sient necessari atravessar per baix 
de les vies del tren, per la qual cosa 
us demanam també l’autorització 
adient i el suport en l’execució de 
l’obra.

7. El pont del camí de Morneta que 
va sobre les vies és un espai neces-
sari de manteniment de jardineria, 
per l’abundant vegetació que té i 
pels desperfectes que les barreres 
protectores han sofert aquests anys 
passats.

8. Finalment, us deman recolza
ment tècnic i material en la neces
sària ampliació del camí  de Llose
ta al seu pas pel cementeri vell, un in-
dret molt proper a la via; solucionar 
el problema de trànsit que l’afecta, 
milloraria notòriament la seguretat 
dels ciutadans que el transiten amb 
vehicles, bicicletes o a peu.

 Esper que disposeu d’un moment 
per a l’anàlisi dels problemes que li 
faig present, problemes coneguts 
per SFM i que necessiten de solució; 
d’aquesta manera consider que 
milloraria la imatge i consideració de 
l’entitat que gestionau i prevaldria 
el sentit comú i de la responsabilitat 
dels qui governen les institucions 
autonòmiques i municipals, ja que és 
la ciutadania la qui ens reclama una 
solució satisfactòria als problemes 
que els hi hem causat. 
 Esperant que entengui i valori 
aquesta reclamació, em despedesc 
de vostè a l’espera de la seva comu-
nicació en vers del problemes plan-
tejats. 

Atentament, 
Jeroni Salom Munar,

Batle de Binissalem

Binissalem, 4 de gener de 2010

Carta tramesa dia 10 de gener a 
SFM degut als problemes de mante-
niment a Binissalem.
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Jeroni Salom

Segon Pla e,

antenes	de	telefonia,	fraccionament	de	tributs...

Benvolgudes 
amigues i amics, 

Ja han 
transcorregut 
les festes de 
Nadal i tothom 
ha procurat 
començar l’any 

nou amb bons propòsits que 
esperam complir. 
El passat 13 de gener quedàvem 
escarrufats per la tragèdia humana 
del terratrèmol d’Haití; la gran 
quantitat de víctimes humanes 
ens haurien de fer reflexionar altra 
vegada sobre els desequilibris 
de riquesa que hi ha al món. La 
nostra solidaritat amb les persones 
afectades. 

Segon Pla E
Dos plenaris del mes passat 
han aprovat els 4 projectes que 
l’Ajuntament de Binissalem 
ha presentat al segon Pla E 
del Govern Central que, per 
import de 759.995 euros, han 
possibilitat de nou una millora 
de les infraestructures i serveis 
municipals del nostre poble. 

Els projectes presentats són: 
1) Millora de l’accés del poble 
per Pedaç (accessos escola, 
aparcament poliesportiu, tapament 
de la síquia, asfaltat, etc), per 
import de 310.000 euros; 
2) Millora i cobertura de la 
pista de bàsquet exterior del 
poliesportiu (245.738 euros); 
3) implantació de sistemes de 
calefacció eficients als centres 
municipals, 51.952 euros; 
4) Despeses generals del centre 
de dia, 152.304 euros. 

Personalment vull agrair l’esforç 
de les agrupacions polítiques 
en consensuar els projectes a 
presentar, encara que el PSM, 
finalment, hi votàs en contra per 
entendre que totes les inversions 
havien de ser de caire esportiu.
 Esperam que els projectes 
siguin atesos i serveixin per donar 
feina a les empreses del poble; així 
es procurarà sempre dins el marc 
de la legalitat vigent.

Antenes de telefonia mòbil
El procés de traslladar les antenes 
de telefonia mòbil de dins el casc 
urbà a l’exterior del poble va 
fructificant poc a poc. 
Encara que els informes tècnics 
de mesura de les ones de telefonia 
han evidenciat que no hi ha cap 
perill per a la salut, donada la 
voluntat manifestada per aquest 
Ajuntament i per les persones que 
signaren el manifest, s’ha seguit 
amb el procés. 
 La resta de partits polítics no 
han volgut manifestar-se sobre la 
ubicació concreta de les antenes en 
el moment de votar-se al plenari, 
per la qual cosa l’equip de govern 
del PP ha decidit, en solitari, 
ubicar-les en un solar municipal 
del polígon industrial. Esperam 
que sigui una decisió encertada, 
i consideram que l’opinió en 
aquest mateix sentit manifestada, 
en aquesta mateixa revista, per la 
portaveu del PSOE reflecteix el 
sentir majoritari de ser la ubicació 
més adient.
 Esperam que a partir d’ara 
pugui compaginar-se una bona 
cobertura telefònica mòbil amb la 
tranquil·litat dels veïnats del casc 
urbà de veure retirades les antenes 
de prop de casa.

fraccionament de tributs
Una vegada que, tècnicament, 
ha estat possible, les gestions 
realitzades amb l’Agència 
Tributària de les Illes Balears han 
donat bons resultats i han permès 
per a aquest any 2010 que per 
primera vegada, en el municipi de 
Binissalem, sigui possible pagar 
els tributs municipals (contribució 
urbana i rústica, vehicles, 
clavegaram, fems, cotxeres, guals) 
de manera fraccionada (en quatre 
o vuit vegades) i no pagar-los tots 
d’una vegada en un únic mes quan 
es cobraven. 

Així, es dóna compliment a un 
projecte que la majoria de partits, i 
també el Partit Popular, reflectien 
en el seu programa electoral, 
així com el sentir de moltes 
persones del poble; cal facilitar 
el compliment de les obligacions 
tributàries al contribuent sense que 
suposi cap greuge excepcional.  
 Aquests dies passats, heu rebut 
un tríptic informatiu a ca vostra i 
no dubteu en emplenar-lo i dur-lo 
a l’Ajuntament si voleu participar 
d’aquesta mesura favorable als 
vostres interessos. Per a més 
informació, no dubteu en acudir 
a les oficines municipals o ens 
cridau al teléfon gratuït 900 800 
883. 

Una abraçada 

Jeroni Salom Munar, Batle  

Vull	agrair	l’esforç	de	les	
agrupacions	polítiques	en	
consensuar	els	projectes	
a	presentar,	encara	que	el	
PSM,	finalment,	hi	votàs	

en	contra...

La	resta	de	partits	polítics	
no	han	volgut	manifestar-

se	sobre	la	ubicació	
concreta	de	les	antenes	

en	el	moment	de	votar-se	
al	plenari

o P i N i ó
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TREBALLS DE ConSTRuCCIó
TONI SERVERA

en guix, pladur, plaques desmuntables i decoració 

Binissalem · mòbil: 637 002 151	

FERRÀ

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

Fusteria & Decoració

Disponible 
per a la seva 

publicitat



El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	en	...

Francisco	colmillo

El seu primer llinatge comença per C

És mare d’un fill i una filla

El seu nom comença per M

Carrer d’un músic

Salut: Agafaràs un constipat que te 
durarà uns dies. Repòs absolut!
Amor: Anant de marxa coneixeràs 
una persona que et farà “tilín”.
Petit consell: Controla una mica 
l’economia, la crisi no ha acabat.

Salut: Fes-te mirar aquests forts 
maldecaps, podrien ser migranyes.
Amor: Afluixa una mica el to de 
veu, tens massa discussions.
Petit consell: Si treus la loteria no 
ho diguis, te sortiran enemics.

Salut: T’estàs passant amb els 
aliments coents. Deixa’ls.
Amor: Sentiràs atracció per una 
persona molt especial.
Petit consell: No canviïs la teva 
manera de ser, és quasi perfecta.

 

Salut: Lleva’t els problemes de 
sobre sinó agafaràs una  depressió.
Amor: Te convé cercar bona 
companyia que t’alegri la vida.
Petit consell: Demana consells 
abans de fer qualsevol actuació.

Salut: Bona sort! De moment no 
tens res de nou, segueix així!
Amor: D’amor en vas sobrat. No 
discuteixis i no el perdràs.
Petit consell: No siguis tan confiat 
perquè això et pot perjudicar molt. 

Salut: T’has posat les piles fent 
gimnàstica. Segueix així, vas bé.
Amor: Bona sintonia amb la 
parella, i encara millorarà més.
Petit consell: Ara que tot et va bé 
prova de deixar els teus mals vicis. 

Salut: Notaràs les cames feixugues. 
Dona’ls un bon massatge.
Amor: Només pots estar amb una 
persona i te n’agraden dues. Tria!
Petit consell: Cerca un poc de 
temps per a tu, vas molt ocupat.

Salut: Si vols que et fugi el mal 
d’esquena res millor que natació.
Amor: Afluixa una mica la fam 
sexual, no és bo abusar ni d’això.
Petit consell: Alerta amb les 
companyies, no totes són bones.

Salut: Vaja mal de coll! Et fugirà 
amb un mocador untat de saïm.
Amor: De moment res. Tampoc 
passat Sant Valentí. Prova a l’estiu.
Petit consell: Apunta’t a un curs de 
ball i et passaran els nirvis.

Salut: Després de tant d’excés de 
greixos a les festes toca fer règim.
Amor: Rebràs una telefonada d’un 
vell amor però ja estàs ben fermat.
Petit consell: Ves tu a cercar la sort, 
no esperis que ella véngui.

Salut: Ja tens una edat avançada, 
no deixis de prendre calç.
Amor: Decideix-te ja, sinó et 
quedaràs més tot sol que la una.
Petit consell: Procura no mentir 
perquè t’hi troben tot d’una.

Salut: Ara és temps de taronges. 
Dóna-li vitamina C al cos.
Amor: T’ha agradat l’aventura 
però no seràs sempre jove.
Petit consell: Si t’ho proposes pots 
aconseguir moltes coses.

o c i

Usuària de la bicicleta
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Rebaixes ?
Què fa un loco caminant de grapes per dins El Corte Inglés en 

ple mes de gener?Resposta: cercant els preus baixos.

SemblancesDiuen les dones: en què s’assemblen els homes als calcetins?

– En què només serveixen per aficar la pota.

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

Dites de Groucho Marx:

Per què m’hauria de preocupar per la posteritat? 
Què ha fet la posteritat per mi?
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Per què les dones xerren tant ?

Una enquesta realitzada als E.E.U.U. mostrà que els homes utilitzen una 

mitja de 1.500 paraules per dia, mentres que les dones un mínim de 

3.000 (just el doble). En el congrés on fou presentat l’estudi, una dona 

s’aixecà i digué:

– És lògic que les dones xerrem el doble que els homes. Noltros hem de 

repetir tot el que deim per a que els homes ens entenguin.

I el moderador demanà: – Com diu?

– Idò això...
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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

No és tothom que celebri els seus 50 
anys de casats amb un viatge, com 
sí que va ser el cas de la família Go-
mila-Pasqual. I és que el regal dels 
fills de l’amo en Pep i madò Cata-
lina, amb motiu de les seves noces 
d’Or fou, precisament, un viatge a 
terres de Cantàbria. 
 Va ser del 4 al 8 de desembre, 
dies durant els quals una expedició 
de fins a 19 persones, entre novïis, 
fills, gendres i néts, es desplaçà 
cap al nord de la Península per vi-
sitar llocs com els Picos d’Europa, 
on s’animaren a pujar al telefèric 
de Fuente De, visitant també el 
parc de Cabárceno (antigues mines 
d’extracció de ferro), de 750 hec-
tàrees i amb més de 112 espècies 
animals i les impressionants coves 
del Soplao.

Santillana del Mar, amb tot el seu 
encant de ciutat antiga medieval, 
també fou visitada per la família.
 La seva ruta per terres del nord 
continuà per San Vicente de la Bar-
quera i Potes, un lloc, aquest darrer, 
amb un marcat caràcter turístic.

Ens conten que, a part dels paisat-
ges i excursions, la gastronomia 
també va ser un dels aspectes que 
destaquen d’aquell viatge. 

Així, els seus paladars guarden 
molt bons records del cocido mon-
tañés, cuinat a base de llegums, de 
les carns típiques de caça com la 
de cèrvol o porc senglar o d’alguns 
postres com les corbatas de unquera, 
la quesada o el sobao, una espècie de 
magdalena gran.

En resum, un viatge molt recoman-
ble per a tot tipus de públic.

Ciutadans del Món

Pares, fills i néts a Cantàbria

Els membres de la família.

Al parc de Cabárceno.
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Ses Nines Negre 2007

Lluç al brandy amb taronja

Celler: Tianna 
Negre

Tipus de vi: negre

Varietats:
Manto Negre, Syrah 
i Callet.

Criança: En bótes 
de roure americà 
i francès durant 
un període de tres 
mesos.

Fase visual: 
Es tracta d’un vi 
jove de color pruna 
intens, fresc, de 
capa mitja amb 
tons violacis al seu 
menisc. 

Fase olfactiva: El 
seu aroma recorda 
el de fruites molt 
madures com poden 
ser prunes, móres, 
o codonys, donant 
pas a notes suaus 
de torrefacció, 
procedents del breu 
pas pel roure de les 
bótes.

Fase gustativa: De gust sedós, elegant i fàcil. Els 
seus tanins són fins, ben conjugats i amb molt bona 
acidesa, característiques que li otorguen un final llarg 
i plaenter.

Àrea de producció: D.O. Binissalem, Mallorca.

Temperatura de servei: 14º C (servir en fresc).

Ingredients (per a 4 persones)
450 g de lluç
200 g de mongetes tendres
3 culleradetes de brandy
1 taronja
1/2 llimona
nou noscada, oli, sal i pebre bo

Preparació
1. Encalentiu el forn a 210º C.
2. Netejau el peix i feis-ne tallades.
3. Dins un bol posau la sal amb la nou noscada, el pe-
bre bo i un poc d’oli i untau-hi les tallades de lluç. 
Tot seguit tapau-ho amb film transparent i deixau-lo 
reposar 30 minuts.
4. Pelau una taronja i tallau-ne la meitat en grells. 
Exprimiu l’altra meitat i la mitja llimona i mesclau els 
sucs amb el brandy.
5. Col·locau el peix dins una font refractària, mullau-lo 
amb els cítrics i fornejau-lo durant 10 minuts.
6. Bulliu les mongetes dins un poc d’aigua amb sal i 
després condimentau-les amb oli, sal i pebre bo.
7. Col·locau les tallades de lluç amb els grells de taronja 
i les mongetes al seu voltant i banyau-ho amb el brou 
del peix que ha quedat.

Temps de preparació: 40 minuts (aproximadament).

 

C u I N A
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Fogueró del carrer Sant Jordi.

Fogueró de Sa Quartera.

Foguerons

Els dimonis ambientaren la nit.

Nit de Foguerons
Tot i que la festa coincidís amb la 
d’altres viles on Sant Antoni és 
celebració sonada, enguany, al po-
ble, fins a 37 foguerons (inscrits a 
l’Ajuntament) s’encengueren la nit 
del dissabte 16 de gener, a pesar que 
només en uns quants s’hi reunís un 
gran nombre de persones. 
 Els carrers on s’organitzaren fo-
ren els següents: Raiguer, Estació 
(2), Sant Sebastià, Francesc de Borja 
Moll (6), Goleta (s’Olla), Fang (2), 
Passeig des Born, Can Julià, De La 
Pau, Sa Coma (2), Sor Francinaina 
Cirer, Pujol, Sant Jordi, Alaró, Sant 
Vicenç de Paul, Plaça Església (2), 
Plaça Quartera, Escola Graduada, 
Pou Poal, Sa Porteta, Sa Mostra, 
S’Era, Rectoria, Sant Antoni, Pou 
Bo (2), Camí de s’Aigua i Sor Fran-
cisca Nicolau Bover.
 Les típiques torrades i cançons  
de picat o simplement el fet de pas-
sar una estona escalfant-se vora el 
foc, donaren vida a una de festa de 
tardor. Igual que l’any passat, la 
colla de dimonis, distribuïts en tres 
grups, tornaren animar la nit.

Ensurt
Entre els bons moments que acom-
panyen a una nit de foguerons, de 
vegades també es pot viure qual-
que ensurt, com succeí amb una 
nina, al carrer Borja Moll, qui patí 
la cremada d’una espira en un ull, 
havent de ser trasllada al centre de 
salut. Per sort, la ferida no va ser 
res greu i, com se sol dir en bon ma-
llorquí, la festa va acabar bé.

Fogueró del Passeig des Born.

ESPAIS 	DE	FESTA	- 	SANT	ANToNI 	2010
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C/ Ses Germanies, 16 - Local 6 · Binissalem · Mòbil: 616 762 641 - Telèfon: 971 511 830
Horari: de dilluns a dijous, de 10 a 13h i de 15 a 17:30h. La resta de dies amb cita prèvia.

regals i fotografia

Regals personalitzats, amb gran varietats de productes: corbates, palanganes, clauers, camisetes, 
estoretes, carteres, coixins, etc.

Per al dia del Pare... Quin millor regal que la teva foto ?

www.horrach.com
Entra a la web i dissenya-ho tu mateix o vina a la tenda i mira les mostres.
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Caliu infernal.

Fogueró de la Plaça de l’Església.Fogueró del carrer Borja Moll.

Fogueró del carrer Rectoria.

Cançons al fogueró de s’Olla.

ESPAIS 	DE	FESTA	- 	SANT	ANToNI 	2010
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Gràcies al Conveni entre la FFIB i “la 
Caixa” es posen a disposició dels clubs 
de les Illes Balears més elements de 
primers auxilis. El material sanitari l’ha 
gestionat la Mutualitat de Futbolistes 
amb la col·laboració d’Oxidoc.

Donació de La Caixa al               
C. E. Binissalem de futbol

Gràcies a un conveni establert en-
tre l’Obra Social de La Caixa i la 
Federació Balear de Futbol, el Club 
Esportiu Binissalem va ser obse-
quiat amb un equip de reanimació i 
una camilla sanitària, utensilis dels 
quals no disposava i que segur fa-
ran un bon servei. L’entrega va te-
nir lloc el dijous 21 de gener a les 
oficines de l’entitat bancària.

Donació de 1.000 euros a 
l’APA de l’Escola Nova

Amb la posada en marxa de la nova 
escola de Primària, l’Obra Social de 
La Caixa ha volgut aportar el seu 
granet d’arena al projecte educatiu 
fent una donació de 1.000 euros a 
l’APA del nou centre, per a les dife-
rents activitats que duguin a terme.
El passat 15 de gener el col·legi con-
vocà una jornada de portes obertes.

Es compleixen �0 anys de 
La Caixa a Binissalem

Aquest mes de gener l’entitat ban-
cària de La Caixa complí el seu 70 
aniversari de servei al poble. Con-
cretament, les oficines començaren 
a funcionar el 19 de gener de 1940.

Sobre aquestes línies i d’esquerra a 
dreta: els treballadors, Jaume Bibiloni 
Pons i Magdalena Laville Llinàs; el 
subdirector, Xavier Cloquell Pomar; el 
president del C.E. Binissalem, Jaume 
Vallès Jaume; i l’actual director de La 
Caixa, Albert Rius Oller, qui ocupa el 
càrrec des del passat 1 de novembre 
de 2009.

SoCIETAT
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El so de xeremia obria la comitiva.

Els cavalls foren els primers a passar per la santa aigua.

ESPAIS 	DE	FESTA	- 	SANT	ANToNI 	2010

Beneïdes



	 ESPECIAL	GENER	2010	<	11	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Compromisos
de l’assegurança
de Salut

Quedi’s amb nosaltres 
tota la vida
Perquè amb la nostra 
assegurança de salut AXA, ni 
l’edat ni la despesa sanitària són 
motius per anular-li la pòlissa.

El seu fill recent nat,
també està assegurat
En els parts coberts per AXA, 
acceptam la inclusió del recent 
nat sense aplicació de cap 
període de carència, ni exclusió 
de malalties congènites.

Cobri el seu reembossament 
amb la màxima rapidesa
Quan rebem tota la documentació 
relativa a la seva sol·licitud de 
reembossament, li farem efectiu 
el pagament en un termini màxim 
de 15 dies laborables, mitjançant 
transferència bancària.
(Per a modalitats de Reembossament 
de Despeses)

Vagi al metge sempre que ho 
necessiti. I no li costarà ni un 
euro.
Amb AXA no tendrà costos 
addicionals a la seva quota per 
acte o servei prestat (sense 
copagament).

No pot pagar la seva 
assegurança? Noltros ens en 
feim càrrec
En cas d’atur, si és un treballador 
per compta aliena, o en cas 
d’incapacitat si és autònom, feim 
front al pagament de la prima 
de l’assegurança de salut en un 
termini màxim de sis mensualitats.

		 descomptes			 	 	 	
		 importants	!!

Vostè
confia en AXA.
Noltros ens 
comprometem
amb vostè.

	 AXA
	 AGÈNCIA	D’ASSEGURANCES	BINI&SALEM

 C/ Guillem Martí Coll, 7 B · Binissalem · Tel.: 971 511 332
 Horari: matins, d’11 a 14h i capvespres, de 16.30 a 20h

En les assegurances, 
tan important són les 
cobertures com...

els compromisos de 
serveis, la disponibilitat 

i l’assessorament 
personalitzat

reinventant les assegurances
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Confidències amb Sant Antoni. El dimoni escolta.

S’animal era de pes.

L’atenta mirada del Sant.

ESPAIS 	DE	FESTA	- 	SANT	ANToNI 	2010
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Beneïdes
Com es pot veure a les fotos que 
apareixen en aquesta pàgina, les 
Beneïdes, d’ençà que s’introduïren 
a les festes de Sant Antoni a Binissa-
lem, l’any 2002, compten amb uns 
protagonistes ben concrets. I no ens 
referim als animals, que, evident

ment, també ho són, sinó als nins i 
nines que aprofiten aquest acte per 
mostrar la seva mascota. Avui que 
tant es parla de la defensa i el bon 
tracte als animals, aquest dia supo-
sa un clar exemple de l’estima que 
moltes persones senten cap als nos-
tres companys de natura.

Ensurt
S’ha d’estar molt alerta amb les 
carícies (o bromes) que es fan als 
cavalls quan són enmig de tota la 
gent. Un dels cavalls participants a 
les Beneïdes es posà nerviós i acabà 
colpejant a una dona. Per sort, tot 
quedà en un ensurt.

ESPAIS 	DE	FESTA	- 	SANT	ANToNI 	2010
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Leishmaniosi 
canina
La Leishmaniosi canina suposa per als 
clínics veterinaris que treballen en les 
zones endèmiques com és Mallorca, 
una de les enfermetats més impor-

tants i més diagnosticades amb la què ens enfrontam en 
l’actualitat, per moltes causes: el seu caràcter zoonòtic 
(es pot transmetre a les persones), l’alta prevalència (hi 
ha molts animals afectats), i la variabilitat de símptomes 
què vénen donats per la multiplicitat dels mecanismes 
patogènics i la individualitat de les respostes immuni-
tàries.
 La Leishmaniosi canina ès una enfermetat parasitària 
produïda per la Leishmania Infantum. Es transmet per la 
picada d’un moscard, anomenat Phebotomus pernicio-
sus, que és l’únic vector de la malaltia. En cap cas els 
cans poden transmetre la malaltia per contacte directe. 
Aquest moscard és un dípter d’uns 3-4 mm de tamany 
que viu a indrets de temperatures moderades, amb poca 
il·luminació i humitat alta i constant. No es sol allunyar 
més de 500 metres del lloc de repòs i la seva activitat 
comença l’horabaixa i acaba quan la temperatura baixa 
dels 17º C. No és amic de la pluja ni del vent (és per això 
últim que gairebé no es diagnostica a Menorca).

 Quan el Phlebotomus pica, inocula la Leishmania a 
la pell del ca. A vegades apareix una lesió característica 
en el lloc de la picada, anomenada xancre. Si la resposta 
immunitària del ca ès ineficaç, el paràsit es disemina a la 
melsa i el moll d’òs, on es reprodueix, i després s’estén a 
la resta dels òrgans (pell, ronyons, fetge, ulls, articulacio-
ns…) on es produeixen les lesions. Donat que pot afectar 
tants òrgans la simptomatologia de la leishmaniosi és 
molt variable.
 Ara bé, no tots el cans emmalelteixen. Aquests cans, 
infestats però no malalts, es denominen reservoris, és 
a dir, actúen com a reverva de la malaltia, d’on els fle-
bòtoms poden obtenir noves leishmanies per infestar 
nous animals.
 En les persones es donen pocs casos, solen ser benig-
nes i les lesions dèrmiques, i quasi sempre limitades al 
punt de la inoculació del paràsit (botó d’Orinent). No 
obstant, les persones immunodeprimides poden ser un 
grup de risc i cursar formes greus de la malaltia.
 Pel que fa al maneig clínic de la malaltia, en els da-
rrers anys ha experimentat un progrés molt positiu. En 

la dècada dels anys 70 i principis dels 80 existia un alt 
nombre de fracassos terapèutics atribuibles a diversos 
factors: el diagnòstic laboratorial era incomplet, els ca-
sos clínics atípics no es reconeixien, la eutanàsia era la 
primera opció, els tractaments eren incorrectes o es feien 
massa tard, i els controls insuficients.
 A partir de la dècada dels 90 la situació ha millorat no-
tablament: el diagnòstic precoç garanteix una millor res-
posta dels cans tractats, els protocols de tractament són 
més correctes, es fa un seguiment més estricte (controls 
periòdics) la qual cosa afavoreix el control de les possi-
bles recaigudes o reinfeccions i, sobretot, permet avaluar 
les possibles malalties associades que són freqüents en 
molts de cans malalts. Però un aspecte no menys impor-
tant en el maneig d’una malaltia crònica com aquesta és 
la participació activa del propietari, i això també ha mi-
llorat.
 Pel que fa a la prevenció, no existeix actualment cap 
vacuna comercialitzada contra la leishmaniosi. En els 
darrers anys s’han testat algunes vacunes a Espanya i 
els resultats no han estat molt bons. Ara per ara, tota la 
prevenció es dirigeix a minimitzar la incidència de les 
picades, pel que s’utilitzen collars antiparasitaris espe-
cials amb efecte repelent contra els Phebotomus (recoma-
nat per l’OMS) i alguns insecticides en forme de spot-on 
amb el mateix efecte. Si tenim en compta que el moscard 
pica, sobretot, per primavera i tardor, i més sovint a 
l’horabaixa, es poden utilitzar mosquiteres, o bé que el 
cans romanguin dins casa a partir d’aquesta hora.

Mateu Amengual Pons, llicenciat en veterinària

La	Leishmaniosi	canina	ès	una	malaltia	
parasitària	que	es	transmet	per	la	picada	
d’un	moscard	(Phebotomus perniciosus)

xancres de leishmania a la cara interna de l’orella d’un ca.

Mateu Amengual

V I D A 	 A N I M A L
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