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Descobrint part del nostre passat com a poble

Can Tiró, al programa parlant en plata, de TVE

Qui canta 
a l’agost, 

al desembre 
dejuna

Noces de’n Toni Amengual Salom i na Maria Pons Quetglas.
23 d’agost de 1955. Acaben de celebrar les Noces d’Or!

Elegides les noves Vermadores i Vermadors!!

Agost
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JAUME POL 

“Jimmy”
La història d’un poble

E
ls entesos diuen que un poble sense história no pot ser 
mai un poble. I la história la sabrem si la cercam, ningú la 
posarà davant nostre.
Els descobriments fets a l’antic cementeri vell poden revelar 
una part important del nostre passat com a poble; d’aquella 
Robines tan parlada i de la qual tant n’hem fet ús del seu 

nom per una cosa o altra, i de com posteriorment passà a ser Binissalem.
Sempre s’havia tengut la sospita que en aquell mateix lloc hi havia 
hagut, segles enrere, una església de repoblament, peró mai s’havien 
tengut tantes proves com ara, tant arquitectóniques com humanes (si les 
proves del carboni 14 que es realitzaran a les restes humanes trobades 
així ho confirmen).
Les obres de restauraciò del nostre antic cementeri han donat el seu 
fruit, i ara sembla com si els nostres avantpassats ens ho agraissin 
donant-nos aquesta oportunitat de poder conèixer, un poc més bé, el 
nostre passat com a poble. La história d’un poble.

e d i t o r i a l

Fora paret

Qui governa amb majoria,
pot fermar i desfermar,
aixó és el que passarà

amb sa paret de sa Rectoria.

Membres de l’Ajuntament
varen fer una reuniò,

i tengueren un bon pensament:
tirar sa paret és lo millor.

Aviat veurem moviment,
sa paret serà esbucada,

feina que serà realitzada
per un petit grup de gent.

Sa finalitat de s’operaciò
és tenir “pista despejada”,

i evitar així ser vigilada
amb càmeres de televisiò.
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29-07-05. Roben una moto HONDA 
de 250 c.c. al carrer des Sol.

30-07-05. Roben una moto Yamaha 
Aeros Scutter.

01-08-05. Denuncien pintades en 
una façana del carrer Sant Sebastià, 
les quals, es pensa, han estat obra 
d’un grup de menors del poble.

02-08-05. Un veïnat llança un ca 
mort dins el corral d’una veïnada.

04-08-05. Un home resident en una 
fi nca del camí des Mitjans cau d’una 
escala, havent de ser traslladat pels 
serveis del 061 a l’hospital.

04-08-05. Veïnats es queixen d’un 
restaurant del carrer Conquistador 
per molèsties de renou i restes de 
fems.

04-08-05. Agafen dos cavalls 
amollats pel camí de sa Font Ufana 
(zona del Foro).

05-08-05. La policia local recupera 
un ciclomotor al polígon industrial, 
robat dies abans.

06-08-05. Furt de l’interior d’un 
vehicle al carrer Robines. Els lladres 
s’en duen 500 euros en efectiu, la 
documentaciò del vehicle, vàries 
targetes bancàries, el “xaleco” 
refl ectant i les bombetes de recanvi.

07-08-05. Forcen la porta d’una 
cotxeria del carrer Aurora peró no 
aconsegueixen robar res.

19-08-05. Veïnats del carrer Sant 
Sebastià es queixen de les molèsties 
i renous ocasionats per un grupet de 
menors.

20-08-05. La policia sorprèn a 
menors del poble escampant fems 
pel carrer Joan J. Amengual i Reus.

20-08-05. Varis locals dels voltants 
de la Plaça de l’Església patiren 
problemes d’inundació a causa de 
les pluges caigudes.

22-08-05. Un home denuncia davant 
la Guàrdia Civil que un veïnat l’ha 
intentat agredir.

23-08-05. Una veïnada telefonà 
a la policia perquè a la zona de 
pàrquing de la seva vivenda hi 
havia al·lots que hi feien carreres de 
motocicletes.

23-08-05. Un home cridà la policia 
perquè un ca del veïnat havia entrat 
a la seva fi nca i havia mort animals. 
Després d’acudir al lloc dels fets, els 
agents pogueren comprovar com, 
efectivament, el ca sortia de la fi nca. 
L’animal no portava xip i la policia 
ha donat un plaç al seu propietari 
perquè li posi.

23-08-05. Un home de nacionalitat 
estrangera avisà la policia perquè un 
altre home, resident al mateix carrer, 
l’amenaçà de mort sense cap motiu.

Accidents
16-08-05. Colisió entre dos turismes 
al creuer carrer Antoni Torrandell i 
carrer des Raiguer.

23-08-05. Fort accident de 
motocicleta al carrer Sant Sebastià. 
Dues al·lotes resultaren ferides de 
consideraciò després de perdre 
el control del vehicle a causa dels 
clots que hi havia al carrer. Una 
d’elles patí un greu tall al genoll i un 
esguince al turmell.

25-08-05. Accident al carrer 
Conquistador després que un cotxe 
que venia del camí de Biniali no 
respectàs la senyal d’stop, invadís la 
carretera i produís la colisiò. Als dos 
turismes hi anaven menors d’edat; 
un d’ells patí molèsties a un braç.

l o c a l

Successos LA NOSTRA 
POBLACIÓ 

juliol i agost

Naixements
Jaume Bestard Bibiloni (19-07-05)
Joan Toni Morales Vera (26-07-05)
Maria Pau Pons Ruiz (26-07-05)
Samuel Molla Comas (27-07-05)
Joan Sastre Fontanet (02-08-05)
Zaira Pérez Vico (08-08-05)
Ainoa Pérez Vico (08-08-05)
Joan Josep Ramis Pinto (07-08-05)
Pere Company Morro (11-08-05)
Miriam Pedrosa Monserrat 
(15-08-05)
Toni Villalonga Fiol (08-08-05)

Noces
Carlos González Lluch i Rossana 
Cardet Levy (30-07-05)
Juan José Calzada Siquier i Natalia 
Verònica Reinares Gagneten 
(18-08-05)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el divendres dia 26 
d’agost de 2005.

Amb unes expectatives molt bones, 
començà, el dijous dia 18 d’agost, 
la temporada de verema 2005, 
sient recollits els primers réms de 
la varietat Chardonnay, a la qual 
seguirà la recolecta de les varietats 
Moscatel de Frontignan, Merlot 
(29 de setembre), Tempranillo, 
Moscatel Italià, Syrah, Premsal 
Blanc, Macabeu, Manto Negre, 
Callet, Monastrell, Cabernet 
Sauvignon i Parellada.
 L’extensiò de vinyes en 
producciò, inscrites al Consell 
Regulador, arriba enguany a les 
595,17 hectàrees, la qual cosa 
representa un considerable 
increment respecte de la xifra del 
passat any (560 ha). Peró aixó ja ve 
donat per l’espectacular increment 
experimentat des de l’any 1997, en 
què hi havia inscrites 300 hectàrees, 
dades que demostren que en vuit 
anys s’ha crecut més d’un 98%, 
quasi duplicant l’extensiò de vinyes 
a la comarca.
 Tot aixó fa preveure que aquest 
serà el motiu pel que enguany 
es tornarà a superar el rècord de 
producciò, que el passat any arribà 
als 2.281.000 quilógrams, ja que el 
que s’anomena càrrega de rém es 
pot qualifi car de normal, calculant-
se un rendiment mitjà entorn als 
4.500 quilos per hectàrea.

Respecte a la qualitat fi nal dels 
raïms recollits, i en conseqüència, 
dels vins que se’n produiran, es 
preveuen uns resultats excel·lents, 
ja que l’estat sanitari i evoluciò així 
ho confi rmen.
 De fet, després d’un hivern molt 
fred, amb dies de fortes nevades, 
aquest any 2005 s’ha tornat a 
caracteritzar per una molt acusada 
manca de precipitacions, i no va 
ser fi ns el passat dia 20 d’agost 
en què es registraren pluges 
d’entre 15 i 35 l/m2, després de 
viure’s una primavera i un estiu, 
extremadament secs.
A pesar del lleguer retràs en 
el brotament de les vinyes, la 
maduraciò està arribant en les dates 
previstes en un any normal.

Per altra part, la distribuciò de vinya 
sembrada, per termes municipals, 
està encapçalada per Sencelles, amb 
179, 21 ha, seguit de Binissalem, 
amb 152,28; Santa Maria del Camí, 
amb 147,24; Consell, amb 82,73ha i 
Santa Eugènia, amb 33,71ha.

Pel que fa a les diferents varietats, el 
Manto Negro i Cabernet Sauvignon, 
amb 232,23 i 115,93 hectàrees, 
respectivament, són les varietats 
de raïms negres més sembrades. 
Mentre que, per altre lloc, el 

Premsal Blanc i el Chardonnay, 
amb 59,96 i 19,27 hectàrees, són els 
raïms blancs amb més producciò.
 Cal recordar que perquè un 
celler pugui formar part de la 
Denominaciò d’Origen Binissalem 
Mallorca, és necessari que en la 
producciò dels vins negres s’hi hagi 
utilitzat un 50% de Manto Negre.

2005: un altre any 
de molt bona Verema

L’extensió de vinyes en 
producció, inscrites al Consell 
Regulador, arriba enguany 
a les 595,17 hectàrees, la 
qual cosa representa un 
considerable increment 
respecte de la xifra del passat 
any (560 ha).
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Vermadores i Vermadors 2005
Enguany, rècord de participació amb 18 candidates i 8 candidats

Camiseta i mocador 
de sa Vermada 2005

 · Aquest any dibuixada per l’artista pintor Sandro Castagnone

 · El mocador té la impressió de la Mare de Déu de Robines

Recorda: 5,50 euros
Camiseta i mocador

Únicament a papereria Rubines. C/ Bonaire, 9

l o c a l

De les eleccions de Vermadores i 
Vermadors d’enguany, si qualque 
cosa s’ha de destacar és el gran 
nombre de candidates i candidats 
que s’han presentat, amb un total 
de 18 al·lotes i 8 al·lots, establint-se 
així un rècord.
 Amb aquestes dades i després 
d’unes votacions més igualades que 
mai, el dissabte 27 d’agost a la Plaça 
de l’Església, s’escolliren les tres 
Vermadores i els dos Vermadors 
que durant les Festes des Vermar 
ens representaran en els diferents 
actes que es duran a terme.
 Tot i que la participaciò de 
votants fou menor que altres 
anys (175), com s’ha dit abans, les 
votacions es caracteritzaren per una 
gran igualdat, sobretot entre els qui 
varen ser els més votats.

 Al fi nal peró les elegides 
foren na Maria Llompart Serra, 
com a Vermadora Major, amb 55 
vots, seguida de na Joana Maria 
Hernández Llabrés, amb 52 i de na 
Maria Dolors Moyà Amengual, amb 
51, com a Vermadores d’Honor.
 Molt a prop d’elles hi quedaren 
na Xisca Vallespir Vicenç i na Guida 
Pons Obrador, empatades a 47 vots,  

i na Maria Antónia Salom Rossellò, 
amb 44.
Pel que respecte als al·lots, dir 
que tampoc no es donà una gran 
diferència entre els guanyadors, 
sient al fi nal escollits en David 
Jimeno Llompart, amb 82 vots i en 
Carlos Fitor Isern, amb 70. No gaire 
lluny d’ells dos hi quedà en Llorenç 
Llabrés Martínez, amb 63.

Poc després de saber-se els 
resultats, els regidors de festes i de 
Joventut els feren públics i 
entregaren a totes les candidates 
i candidats un obsequi en nom 
de l’Ajuntament, agraint la seva 
participaciò.
Cal recordar que per aquella nit 
s’havia organitzat un sopar de 
trempò, en el qual hi prengueren 
part unes doscentes persones i 
l’actuaciò de tres grups musicals: els 
rumberos “Lechita pal Gato” i els 
dos conjunts locals, Fora Barram i 
Ofi cial d’Hormigonera.

Vermada 2005. SOPAR A LA FRESCA

 Llogam 

· Taules de 240 x 90 cms. a 10 euros 
· 3 banquets a 6 euros

  Telèfon: 971 51 21 25
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De les troballes al cementeri
Apareixen restes humanes que podrien ser del segle XIII
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Tot pareix indicar que les obres de 
restauraciò i millora del cementeri 
vell sòn a punt d’aportar una 
importantíssima informaciò sobre 
part del passat i orígens del nostre 
poble.
Els historiadors locals sempre 
havien sospitat que la capella 
del cementeri vell havia estat, 
segles enrere, una església de 
repoblament, construïda allà durant 
el període de la Conquesta de 
Mallorca per Jaume I.
Cal recordar que en aquella època, 
tot aquell nucli era conegut com 
a  Robines, el qual, posteriorment, 
s’unificaria amb la zona coneguda 
com Binissalem, (situada, més o 
menys, a l’actual barriada des Pou 
Bo), i passant a denominar-se amb 
aquest nom.
Ara, les excavacions duites a 
terme al cementeri vell han tret 
a llum restes humanes que, de 
confirmar-ho les proves de carboni 
que es realitzaran en un centre 
d’investigaciò de Bèlgica, poden ben 
bé pertànyer al segle XIII.
Concretament han estat quatre 
els cossos trobats: un davall el 
trispol de la capella i els altres 
tres, enterrats a la sala que hi ha al 
darrera de la mateixa. 
Pel que fa al primer, es pensa que 
pugui ser més actual i correspongui 
a mitjans del segle XVII, sient 
enterrat allà per motius de seguretat 
a causa de la pesta que es patí en 

aquella època. De fet, cal recordar 
que en el segle XVII, el cementeri 
del poble era la nostra actual Plaça 
de l’Església, i per altre lloc, a la 
paret exterior del cementeri es pot 
apreciar una primera construcciò 
d’un mur de set pams que fou 
edificat per servir d’aïllament quan 
s’hi duien a enterrar morts a causa 
de la pesta. 

Pel que respecte als altres tres 
cossos, aquests foren descoberts, 
com s’ha dit abans, a la sala 
que hi ha darrera de la capella, 
i en la qual també s’hi han fet 
altres descobriments com, per 
exemple, el fet que al portal de 
l’entrada s’hi detectassin dues 
intervencions arquitectóniques de 
diferents èpoques, les quals, amb 
les excavacions fetes s’ha pogut 
comprovar que realment fou així, 
ja que la base es trobava per davall 
del nivell del terra actual; o per altre 
lloc, les dues finestres que hi havia 
tapades, orientades cap a l’est, cosa 
que fa pensar que, certament, pugui 
tractar-se d’una antiga església.

Centre D’interpretació De La Mort
Amb tot aixó, l’arqueóleg 
responsable de les obres, Ferran 
Tarongí, creu que el cementeri 
vell de Binissalem reuneix totes 
les condicions per poder-se crear 
allà un Centre d’Interpretaciò de la 
Mort, que de fer-se realitat, seria 
únic a Mallorca. El batle, Miquel 
Nadal, trobà molt bona la proposta, 
afirmant que es cercaran els medis 
económics necessaris per poder dur 
endavant el projecte.

Han estat quatre els cossos 
trobats: un davall el trispol de 
la capella i els altres enterrats 
a la sala que hi ha a darrera
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L’Institut d’ESO, a punt
La contrarrellotge per tenir enllestit 
el nou Institut d’ESO per al curs 
2005/2006, ja fa estona que ha 
començat.
A primera impressiò sembla que el 
nou edifici es troba bastant avançat, 
peró encara queda molta feina per 
fer, sobretot si es té en compte que 
a partir del próxim 15 de setembre ja 
s’hi han d’impartir classes.
A hores d’ara sembla que una de 
les coses amb més prioritat és tenir 
asfaltat el camí d’entrada i accés. 
La veritat és que serà tot un repte 
posar en marxa el centre educatiu.
L’Ajuntament té pensat, dins 
les properes Festes des Vermar, 
organitzar unes jornades de portes 
obertes. Complit aquest, el nou 
objectiu serà l’escola de Primària.

Nins Saharauís
Un total de 12 nins Saharauís, 
d’entre 8 i 12 anys d’edat, han estat 
acollits per famílies dels pobles de 
Lloseta, Consell i Binissalem.
Gràcies a aquesta solidaritat 
mostrada, els nins han pogut 
disfrutar d’uns mesos d’estiu 
millors que en el seu país, ja que 
allà les temperatures en aquesta 
època de l’any sòn molt més 
elevades que aquí.
A més, aquí els nins han pogut 
disfrutar de tots els serveis i 
instal·lacions.
A principis de setembre es té 
fixada la data de retorn a la seva 
terra, tot i esperant que l’any que 
puguin tornar.
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De piscines, dret de pas i agressions
GADMA es manifestà davant la residència del periodista Pedro J. Ramírez i...

Aquest mes d’agost, una de 
les notícies destacades l’han 
protagonitzada uns quants 
binissalemers lluny de la nostra vila, 
concretament a Son Servera, a la 
costa dels Pins.
Com bé refl exaven els diferents 
diaris de les illes, els representants 
de GADMA i del partit dels 
Independents de Binissalem, Bernat 
Fiol, Pep Martí i Pere Pol, juntament 
amb altres persones de partits 
polítics com Esquerra Republicana, 
Esquerra Unida-Els Verds, PSM o 
el LOBBY per la Independència, 
havien organitzat, per al dissabte 
dia 13 d’agost, davant la residència 
del conegut periodista Pedro J. 
Ramírez, a la zona costera abans 
esmentada, una roda de premsa per 
tal d’analitzar –segons es publica en 
un diari illenc– la situaciò després 
de la suspensiò temporal d’ús 
públic de la piscina, per part de la 
Ministra Narbona, i comprovar si es 
respectava el dret de pas.
 Segons el portaveu de GADMA, 
Bernat Fiol, aquesta era la quarta 
vegada que es duia a terme una acte 
en aquest lloc i després de la roda 
de premsa es decidiren a passar, 
pacífi cament, per un lloc de la costa 
mallorquina que, segons tots els 
col·lectius presents allà aquell dia, 
era de domini públic.
Poc després d’accedir a la zona de 
la piscina era quan començaven 
els problemes, ja que els guardes 
de seguretat de la casa, impedien, 
amb força i sense manies, que ho 
poguessin fer, provocant sèries 
lesions a alguns dels excursionistes, 
com fou el cas de Pep Martí, a qui li 
romperen dues costelles, o a Pere 
Pol, a qui li causaren cops a un braç.
 Peró per a GADMA, el més 
lamentable del cas es donaria dies 
després, quan el president del 
Govern Balear, Jaume Matas, es 
reunïa amb Pedro J. Ramírez per 
demanar-li disculpes i el fet que ara, 
passades unes setmanes dels fets 
succeïts, des de la Direcciò General 

de Costes del Govern Central 
s’hagi fet ofi cial un comunicat en 
el qual s’explica que no és possible 
transitar per la piscina de Pedro J. 
Ramírez.
En l’opiniò de Pep Martí, és molt 
necessari que els mallorquins 
diguem prou a ser trepitjats i que 
no ens prenguin el poc que tenim., 
tant si és a la costa com a l’interior, 
recordant que GADMA també 
s’ha manifestat defensant camins 
públics, els quals han intentat ser 
apropiats (o llaurats) per particulars. 
Alló que és públic i de tots, que sigui 
públic i de tots. Que no s’ho quedin 
uns quants “ricatxos”.

Guerra de diaris
En el que sí s’haurà convertit el cas 
de la piscina de Ramírez, és en una 
autèntica guerra periodística a dues 
bandes: Grup Serra/diari El Mundo, 
i mentres, les diferents institucions, 
tant l’autonòmica com l’estatal, 
sembla que facin voltes al “brut” per 
no mullar-se ni sortir-ne malferits. I 
és que avui dia, si a qualcú fan por 
els mitjans de comunicaciò, és a la 

classe política. I el pitjor de tot és 
que, en el fons, els més perjudicats 
sòn els ciutadans, els qui donen 
el vot i el poder a aqueixa classe 
política, quan després es donen 
casos com aquest, tant si qui 
infringeix la llei és un periodista 
conegut, un empresari amb molts 
doblers o un afortunat a qui li hagi 
tocat la primitiva. No hi hauria 
d’haver favoritismes ni motiu algun 
que fes tambalejar el respecte cap a 
les normes.
Com l’exemple de la piscina, n’hi 
d’altres a la costa mallorquina.

Des de l’Ajuntament
Després del succeït, és evident que 
al poble s’hagin formulat diferents 
refl exions sobre el tema, de les 
quals n’hem volgut saber la del 
batle, Miquel Nadal, qui afi rma 
lamentar molt que binissalemers 
sortissin ferits només pel fet de 
reivindicar una cosa que és justa, 
tot i no estar d’acord amb la manera 
en què es féu aquesta reivindicaciò, 
ja que era de veure que hi hauria 
problemes. 
Nadal afi rma que no hi hauria 
d’haver instal·lacions de caire 
privat que impedissin el pas per 
zones públiques, i aixó s’hauria de 
demanar i exigir, peró sempre pel 
camí de les normes, de les lleis.

Segons el portaveu de GADMA, 
Bernat Fiol, es decidiren a passar, 

pacífi cament, per un lloc públic 
de la costa mallorquina

Exigències dels petits cellers
Aquestes darreres setmanes hi 
hagut novetats en l’organitzaciò de 
la Segona Fira des Vi.
Segons pareix ser, els petits cellers 
s’han constituït en agrupaciò per 
al de defensar millor els seus 
interessos.
De fi res de vi, ja n’hi comença haver 
per tot Mallorca, i els petits vinaters, 
han decidit fer un pensament i optar 
per anar a les fi res on les donin un 
tant pel vi que ofereixen.
Així les coses, les condicions que 
han posat a l’Agrupaciò de Fires i 
Festes de Binissalem és que si han 
de venir a fi ra, serà a canvi d’1 euro 
per tiquet venut. Cal recordar que 
el passat any, l’entrada a la fi ra, 
ubicada al pati de ca ses monges de 
la Caritat, costava 3 euros.

Fumadors i no fumadors
Els cafès i restaurants del poble 
s’estan adaptant, a poc a poc, a la 
nova llei de fumadors i no fumadors 
que el Govern posà en marxa el mes 
passat.
Si bé n’hi ha que encara no han 
delimitat les respectives zones de 
fumadors i no fumadors, apuntant 
que manca informaciò sobre 
el tema, n’hi ha d’altres que no 
han tengut gaires problemes per 
adequar els seus locals a la nova 
normativa.

Evidenment, aquesta és una llei 
que ha suscitat molta polèmica 
i discrepàncies, no sols entre els 
propietaris de cafès i restaurants, 
sinó també entre els mateixos 
clients d’aquests. Així, n’hi ha que 
no veuen amb bons ulls la proposta, 
sentint-se discriminats, mentres 
que d’altres, (els no fumadors) ho 
aproven.
Amb tot, serà una tasca i un anvi 
que precisarà el seu temps.

Clots, carrers i barreres
El mal estat de carrers sembla que 
és un problema constant al poble. 
Potser l’excessiva circulaciò de 
vehicles pesats en pugui ser una 
causa important.
Per altre lloc, a les afores del 
municipi, els camins rurals també 
pateixen, seguit seguit, aquesta 
mateixa problemàtica, i el pitjor de 
tot és que no precisament sobren 
recursos per a la seva millora.
Així i tot, els veïnats segueixen 
demanant-se que alguna cosa 
s’haurà de fer per posar-hi remei.
 Per altra part, sembla que la 
barrera que durant tant de temps 
hi havia hagut al carrer Plaça 
Església, davant Foto Sans, ha estat 
defi nitivament llevada, la qual 
cosa signifi ca que aquest tram, de 
moment, serà de lliure circulaciò.

Pedra commemorativa
A la voravia del carrer Conquistador 
ha estat col·locada una pedra 
d’indicaciò del que s’entén com el 
camí vell de Lluc, i està dedicada 
a totes les persones que, any rera 
any, fan a peu aquest trajecte. Com 
tots sabeu, de binissalemers n’hi ha 
un grapat que el fan.
Aquests tipus de monuments, van 
sient col·locats a cada poble que es 
troba en aquest esmentat camí. Així 
per exemple, Santa Maria és un dels 
pobles que ja el té. Un altre punt on 
també se n’instal·là un, aquest ja fa 
un grapat d’anys, és a la zona del 
Foro de Mallorca.
Cal destacar que la Pujada a Lluc a 
Peu arrossega cada any milers de 
persones, havent-se convertit en un 
clàssic de l’estiu.

Massa coets!
Des de la revista hem recollit –i 
trobam oportuna de publicar– una 
queixa de varis veïnats del poble 
en la qual aquests expressen el 
seu malestar per les molèsties 
ocasionades pels coets que, durant 
les passades festes de Sant Jaume, 
feien esclatar, seguit seguit, molts 
d’al·lots per la Plaça i voltants. Ells 
es demanen si hi hauria manera de 
reduïr tota aquesta amollada de 
coets, sobretot ara que tornarem 
a estar en festes. També sòn 
conscients i creuen que posar-hi 
remei –cosa no gaire fàcil– no és 
únicament cosa de l’Ajuntament, 
sinò dels mateixos pares de tots 
aquests menors, els quals haurien 
de posar atenciò en el que fan els 
fi lls, i si aixó és el més convenient 
per tots o no.
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Com ja és típic de cada estiu, els 
diferents grups de temps lliure del 
poble, Esplai i Escoltes, organitzen 
sortides a diferents llocs.
 Així per exemple, els més 
petits del club d’esplai Binitrui, 
es desplaçaren fi ns a la Colónia 
de Sant Pere, mentre que els més 
grans digueren “cametes ajudau-
me” i a fer el Camí de Santiago 
partiren.
 Per la seva part, l’Agrupament 
Escolta Pedra Viva, i en concret 
els grups dels Ferrerets(6 i 7 
anys) i Llops/Daines (8 a 10 anys) 
estigueren de campament a Son 
Serra de Marina. Mentre que els 
Ràngers/Esplets (nins i nines 
d’11 a 13 anys), sortiren de l’illa 
i viatjaren fi ns a la Vall de Boí i 
Taüll (Pirineus Catalans). Peró ben 
segur que els qui han viscut una 
autèntica sortida sòn els Pioners/
Caravel·les (nins i nines de 14 a 17 
anys) qui durant dotze dies han 
estat acampats ni més ni manco 
que al Hylands Park de Londres, 
compartint amb diferents escoltes 
d’arreu del mòn tot un seguit 
d’activitats i vivències en una 
trobada multicultural que arribà a 
congregà més d’11.000 persones.
 De la mateixa manera, 
l’Ajuntament també organitzà el 
tradicional campament municipal, 
aquest any a la Colónia de Sant 
Jordi, i al qual hi participaren 40 
nins i nines.
 I per acabar, també és 
important recordar que aquests 
mesos de juliol i agost hem tornat 
a tenir Escola d’Estiu, la gestiò de 
la qual ha estat duita a terme a 
través d’un conveni establert entre 
l’Ajuntament, la Parròquia, el 
Binitrui i els Escoltes. Uns 130 nins 
hi prengueren part el mes de juliol 
i uns 50 el mes d’agost.

  Mogudes        
     Estiuenques!!
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Des Pont d’Inca

En Pedro José Juaneda Ortiz, de 29 anys, i la seva 
dona Eva María Domínguez Lòpez, de 31, sòn una de 
les nombroses parelles joves que s’ha instal·lat als 
pisos nous del carrer Germanies, on fa un any i quatre 
mesos que hi viuen.
Ell és mallorquí i ella natural de Sevilla, i ens conten 
que es conegueren després que n’Eva vengués a l’illa a 
passar unes vacances.
Després de viure uns mesos al Pont d’Inca, tenien clar 
que on realment volien establir-se era a un poble. I 
escolliren Binissalem gràcies a que uns amics seus 
els havien convidat a venir-hi. Així idó, després de fer 
una volta per la vila, en quedaren encantats i no s’ho 
pensaren més.
De Binissalem en destaquen la seva tranquilitat, 
afirmant que la gent és molt simpàtica, acollidora, a 
més de comptar amb unes cases de pedra que el defi-
neixen ja prou bé.
A més, també troben important que estigui ben co-
municat amb Palma, que disposi de bons serveis com 
poden ser les escoles o l’Institut, i que sigui un poble 
on hi ha de tot, que no fa falta desplaçar-se a un altre 
lloc per comprar una cosa o altra.
Ah! i les nostres festes i la Fira de la Pedra també els 
agraden.
Pel que fa als seus oficis, ell exerceix, des de fa dos 
anys, de ferroviari a l’estaciò de Manacor, tot i que ja 
en fa quatre que és a l’empresa (i per cert, és un bon 
colega del nostre amic Jordi Mayol, qui treballa com 
a Cap d’Estaciò). I ella treballa en una residència per a 
discapacitats a Son Tugores, ubicada a la carretera de 
Valldemossa.

l o c a l

Villalonga Ramón, 
Transports i excavacions

Fa tres anys i mig que en Miquel 
Villalonga Ramòn, natural de 
Lloseta, peró casat a Binissalem, 
(amb na Maria Riera, de can 
Geremí) posà en marxa la seva 
própia empresa d’excavacions.
Abans, ja havia treballat durant 
durant vuit anys dins aquest ofici, 
en una empresa del seu poble.
Ens conta que els començaments 
foren complicats, però l’empresa 
ha anat cresquent i de fet, ara 

ha adquirit una màquina grossa 
per a excavacions (Retro) per tal 
d’entrar en el mercat de les grans 
obres. A més, l’empresa ara s’ha 
fusionat amb la del germà, qui es 
dedica a transports de material.
Quant a feines, treballa molt, com 
a subcontractat, per al Govern 
Balear, sobretot fent torrents 
nets; també instal·la piscines o 
treballs de camp per a clients de 
Binissalem com els cellers Josep 
Lluís Ferrer o Can Novell.
A l’empresa hi treballen ell i un 
altre jove, peró tenen prevista la 
incorporaciò d’una altra persona.
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Venc 3r pis. Escala bona de pujar. 3 habitacions dobles, 
menjador, cuina, bany, 2 terrasses. Molt bon estat. 23 
milions (pessetes). 971 51 18 83 - 971 29 11 96.

Professora d’anglès titulada dòna classes, individuals o 
en grup, a nins i adults. Telèfon: 647 468 340.

Venc Opel Astra, Turbo diésel. Cinc portes, Full Equip. 
Cinc anys d’antiguitat. Preu: 9.000 euros. 629 082 052.

Es lloga local comercial, ampli, amb molt bon estat, 
situat al camí de s’Aigua. Preu a convenir. 617 382 418.

Es lloguen aparcaments de cotxe i moto, al preu de 30 i 
10 euros cada un. C/Arxiduc Lluís Salvador. 971 51 11 69.

Home s’ofereix per fer tot tipus de treballs de poda i 
jardineria. Telèfon: 971 88 64 46. Demanar per en Pep.

Venc canaris colors àgata vermell, groc mosaic i àgata 
pastel. Preu a convenir. Telèfon: 651 986 766.

Home s’ofereix per fer jardins i corrals nets. Telèfon de 
contacte: 670 610 026. Demanar per en Jaume Fiol.

Dona cerca feina de cuidar nins, adults o majors, al preu 
de 6 euros l’hora. 670 610 026. Nena Ayoui.

compra -vende s

Ofertes!

l o c a l

CONILL AMB CEBA 

AMB “PICADILLO” D’HERBES

De conill amb ceba tots n’hem menjat qualque vegada, 
aquest és un plat típic al nostre poble. Peró la recepta 
d’aquest mes, que ens recomanen madó Antónia Moyà 
i madó Margalida Albertí,  va un poc més enllà de la seva 
preparaciò tradicional, de manera que hi afegeixen un 
“picadillo” d’herbes que li dòna un gust encara més bo.

Ingredients (per a cinc persones): 1 conill i mig, 3 quilos 
de ceba, 2 o 3 tomàtigues, 1 copa de conyac, Salvia, Mo-
raduix, Senyorida, Tarongí, Llorer, Vinagrella, Bessons 
d’ametlla cruus i oli.

Com preparar-ho: Fer tallades la carn de conill i sofregir-
la amb un poc d’oli durant cinc minuts. Després tallar a 
bocins petits i llargs la ceba i passar-la per la paella uns 
minuts.
A continuaciò es prepara un sofrit amb les tomàtigues, al 
qual s’hi afegeix un poc de conyac i, tot seguit, es fa un 
“picadillo” amb la Salvia, Moraduix, Senyorida, Tarongí, 
Llorer, Vinagrella i els bessons d’ametlla.
Tot aixó es mesclarà amb la tomàtiga i llevonces es posarà 
a foc baix, dins una greixonera, durant una hora grossa, 
juntament amb el conill amb ceba.

ANTÒNIA MOYÀ

DIONISOS 2004

Digué un dia un vinater de fama i solera, que la Festa des 
Vermar havia servit per recordar que Binissalem ha estat, 
des sempre, terra de vi...

Defi nitivament, la màgia de Dionisos s’ha escampat pel 
poble i ha tornat a impregnar les seves tradicions més 
antigues. I en el que es podria entendre com una mena 
de culte, d’homenatge retut o de Gràcia a la Grècia, així 
s’ha decidit batejar el vi elaborat amb el most obtingut 
del concurs de Trepitjar Raïm de l’any passat.

Uns 450 litres de vi 
(clarete), elaborats 
a l’estil més 
artesanal. Amb un 
100% de la varietat 
Manto Negre s’ha 
aconseguit un 
vinet de 12,5 graus, 
de bon bevent.
Un vi que, de la 
mateixa manera 
que va veure 
començat el seu 
procés a mans 
–o millor dit a 
peus– de la gent 
del poble, al 
poble tornarà, ja 
que es donarà a 
tastar en el dinar 
de Trepitjadors 
del dissabte dia 
17 de setembre, 
i a l’endemà, 
diumenge dia 18, 
en el setè concurs 
de Trepitjar  Raïm, 
aquest dia també 
perquè el pugui 
provar la gent de 
fora vila. Clar que 
sí!

Venc taula antiga, de fusta de sepí vell, restaurada. Molt 
bon estat. 90 x 130 cms. Preu a convenir. 971 51 23 64.

Venc billar americà, amb tapissat nou. Molt bon estat. 
Preu a convenir: Telèfon: 971 51 17 05.

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament   971 88 65 58

Mancomunitat des Raiguer 971 87 04 09

Policia Local   971 51 11 26

Bombers   085

Emergències   112

Centre de Salut   971 51 10 04

Urgències   971 88 62 44 - 062

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

Farmàcia (carrer des Reg)  971 88 65 14 

Correus    971 51 10 51

Can Gelabert   971 88 65 31

Biblioteca Municipal  971 87 04 86

Camp Municipal d’Esports 971 87 01 27
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Les nits de Can Gelabert al llarg de 
l’agost han combinat la joventut, la 
história, la veterania i el mestratge. 
Les vetlles continuen com a 
degustacions de música alegre, amb 
ritmes vitencs, tot fi at al virtuosisme 
de músics, balladors i cantaires i a 
l’interès cooperatiu del públic.
 La joventut sembla qualitat 
del TRESTRECE, un trio masculí 
(guitarra-veu, baix i bateria) 
provinent de Ciutat de Mallorca, 
reconegut i guardonat arreu de l’illa. 

No és, doncs, un grup veterà; peró 
la falta d’experiència l’equilibra 
amb il·lusió d’aprendre i amb 
l’experimentaciò i creativitat en els 
temes. És patent el desig i l’esforç 
per agradar i ho han d’aconseguir 
més de ple si perfeccionen la 
claredat comunicativa, sobretot 
quan la massa del seu públic no és 
predominantment juvenil.
 El TALL DE VERMADORS mereix 
el títol honorable d’història, vista 
l’etiqueta de fundaciò, el 1927. No 

els diria veterans, perquè hi ha 
un escalonament de generacions, 
amb els antics a l’avantguarda i, 
en el relleu, un  aplec d’infants 
balladores o balladors. Van oferir 
una interpretaciò consonant 
amb l’expectativa, davant una 
concurrència potser la més 
nombrosa de l’estiu.
 Han coronat el mes dos grups 
de jazz, vuit dies l’un darrere de 
l’altre, presumptament repetitius, 
peró cap ni un ha estat de més. La 

Nits a la Fresca, exposicions i nova directora a l’Escola de Música

c u l t u r ac u l t u r a

Lo meu niu

En la branca més ardida
del cedre més alt del bosc,
entre el cel i entre la terra
tenc el niu de mes amors.

Les aures el balandregen,
els niguls li fan bressol,

les àguiles el guarneixen
llençant-hi llur plomissó.

Beu la fl or de la rosada,
pren el raig primer del sol,

dins el blau del cel s’enfonsa,
els estels li fan claror.

Tan amunt, amunt, se gronxa
que de la glòria n’és prop.

Lo meu niu, ai, quina ditxa!
Lo meu niu, ai, quin consol!

La fi lada el cor m’alegra
refi lant com rossinyols,
de la terra malhaurada
no li arriben les remors,

no sent follies ni músiques,
ni agonies ni plor,

l’esparver no pot haver-la
ni el tir del caçador.

Tot just veig l’estel de l’auba
bella tasca em dóna el jorn,
vaig xuclant com les abelles

les més dolces de les fl ors.

Pensant en mes amoretes
tot treball me sembla poc,

la maina voldria dur-hi
al niuet de mes amors.

Tan amunt, amunt, se gronxa
que de la glòria n’és prop.

Lo meu niu, ai, quina ditxa!
Lo meu niu, ai, quin consol!

Ai Déu! quin brogit arriba
d’allí al Nord, quina tempesta!

entre llamps i terratrèmols
s’ouen horribles blasfèmies.
Els niguls, la fosca avancen,

fan fugir les oronetes.

Victòria Penya (1827-1898)

c u l t u r a

Tot a punt a l’EMMB
S’acaben les vacances i encetam 
un nou curs. A l’Escola Municipal 
de Música de Binissalem (EMMB) 
començam amb forces renovades 
i amb moltes activitats musicals, 
ampliant l’oferta d’altres anys amb 
cursos nous.
L’EMMB està oberta a tota persona 
interessada en la música, petits i grans 
(a partir de 4 anys), per als que volen 
iniciar-se en l’estudi de qualsevol 
instrument així com també per aquells 
que volen seguir una formaciò reglada 
(LOGSE) cursant els mateixos estudis 
que al Conservatori i obtenint la 
mateixa titulaciò (Grau Elemental).
Com cada any tenim assignatures 
de sensibilitzaciò i iniciaciò per als 
petitons, llenguatge musical, cant 
coral, instrument, música per a 
adults (sense límit d’edat), conjunt 
instrumental, etc. A més, peró, aquest 
curs tenim novetats prou interessants 
que esperam que us engresquin.
Per començar comptam amb una 
agrupaciò de percussiò, Binibatuca, 
grup de passacarrers i de batucada.
Per altra banda hem incorporat tot 
un ventall de nous estudis i estils 
musicals creant una Aula de Música 
Moderna (jazz, rock, latin, funk..), 
comptarem així amb nous instruments 
com per exemple la guitarra i el 
baix elèctrics, i amb professors 
especialistes en aquest tipus de 
música.
A més, ens agradaria fer renéixer la 
Banda de Música, per aixó demanam 
la col·laboraciò sobretot als alumnes 
de vent i percussiò, i també a 
qualsevol persona que vulgui tocar 
en aquest tipus de formaciò per 
aconseguir que la Banda torni a esser 
una realitat al nostre poble.
Per acabar us recordam que les 
inscripccions i matrícules d’aquest 
curs 05/06 seran del 5 al 9 de 
setembre a Can Gelabert (de 18 a 21h).
Si us interessa la música us anim a 
acostar-vos a l’EMMB, hi trobareu 
activitats per a tots els gustos.

Elena Sureda, Directora de l’EMMB

vetllada corresponent al 18 d’agost, 
l’amenitzava JAZZ CINC (bateria, 
baix, guitarra, saxo i trompeta), un 
quintet que demostrà veterania o 
costum d’actuar bé i en comuniò 
amb el públic. Tocaven la barreja 
d’estils de què el jazz consta, 
amb riquesa temàtica i molta 
professionalitat interpretativa, 
cosa manifesta quan, d’improvís, 
hagueren de compensar l’absència 
d’un més que lloable guitarrista 
(present just al fi nal), amb la 
perfecciò dels altres instruments i 
amb l’ajut de col·laboradors invitats. 
 JAZZ DO IT QUARTET (veu, 
baix, piano-trombò i bateria) 
era el plat fort, si se’m permet la 
comparaciò. No sé el motiu per 
una assistència d’espectadors més 
reduïda que l’habitual. Potser el 
nivell de popularitat del conjunt, 
per capritxos del màrqueting, 
no es correspon amb la seva 
altíssima qualitat. D’entre les notes 
d’excel·lència que destacàvem al 
principi, a aquest últim quartet 
els correspon la de mestratge. 
S’expressen amb la manipulaciò 
hàbil dels instruments i amb el gust 
per la improvisaciò al seu arbitri. 
Una veu femenina, amb tots els ets i 
els uts de qualitat i de simbiosi amb 
el grup i amb la gent, culminaria 
l’espectacle.

JOAN ESCANELLES

Exposicions 
El proper dissabte dia 17 de 
setembre, el Casal de Cultura Can 
Gelabert inaugurarà les exposicions 
dels artistes, Mercedes Pujol, Ferran 
Aguilò i el Certamen Internacional 
de Pintura, les quals podran ser 
visitades durant les festes des 
Vermar i al llarg de tot el mes 
d’octubre.

Nova directora a l’EMMB
Per altre lloc, l’Escola Municipal de 
Música comptarà, en aquest curs 
2005/2006, amb nova directora.
Enguany serà n’Elena Sureda, 
professora de l’escola des de 
fa un bon grapat d’anys, qui se 
n’encarregui d’aquesta bella i 
cultural tasca. Des de la revista li 
desitjam molta sort i bona feina. 



Vermadores i Vermadors 2005
Carlos Fitor, Joana Maria Hernández, Maria Llompart, Maria Dolors Moyà i David Jimeno
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El Grup Coral 3 per quatre, a Berlín

El 3 PER QUATRE desplega les 
actuacions previstes per al seu X 
aniversari. El grup es creava el 1995, 
en la primavera d’hivern, sobre la 
base de família i de veïnatge (amb 
un criteri no selectiu, és clar) i, com 
a altura, l’amistat de la gent que hi 
participa. 
 Per celebrar l’esdeveniment, el 
cor programava, amb el suport de la 
regidoria local de cultura, una triple 
actuaciò a Binissalem: la d’obertura, 
l’abril passat a Cals Agustins; la 
d’impacte, el juliol a Can Gelabert, i 
la de clausura, la propera tardor, en 
dia i lloc per designar.
 El grup decidia també una 
actuaciò extraordinària i festiva 
a l’estranger. Va ser a Berlín, rere 
una excursiò servida per VIATGES 
MASSANELLA. Els contactes amb 
filharmónics d’aquell país facilitaven 
un concert a la catedral de Berlín, 
a la vora del riu Speer, que dividia 
les dues alemanyes. L’actuaciò es 

desenrotllava el 13 d’agost, amb 
companyia més que satisfactória 
del públic que s’hi interessava, 
alemanys en la majoria i alguns de 
mallorquins i de catalans. 
 Val a dir que el públic berlinès 
simpatitza de veres amb la música. 
El cor binissalemer se sentia 
afalagat, quan de sobte (al pont de 

Brandeburg, al centre de Potsdam, 
a l’estaciò del Zoo, als afores de la 
catedral) decidien improvisar un 
concert, i la gent hi badava i els 
feia gust i aplaudien i preguntaven 
(foto).
Que per molts d’anys sia.

JOAN ESCANELLES

Can Tiró, a TVE Balears

La casa de Can Tirò, ubicada al 
carrer Doctor Jaume Terrassa de 
Binissalem, es convertí, el dissabte 
dia 20 d’agost, en escenari d’una 
de les ficcions del programa Parlant 
en Plata que emet TVE a les Illes 
Balears.
Parlant en Plata és un programa que 
fomenta l’ús de la llengua catalana 
amb totes les seves modalitats, 
sient dirigit pel periodista Carles 
Marín, comptant amb la participaciò 
del Professor Grimalt i el suport 
del Departament de Presidència, 
a través de la Direcciò Insular de 
Política Língüística del Consell de 
Mallorca, i oferint-se des del mes de 
novembre de 2004.
Cal destacar que en la ficció del 
programa gravada a Can Tiró i 
titulada “El Collar”, es comptà amb 
una protagonista de luxe: Mercè 
Sampietro, actriu i Presidenta de 
l’Acadèmia del cinema espanyol, 
qui estigué acompanyada d’una jove 
promesa del teatre i cinema actual 
com és el gironí Eduard Alejandre.
“El Collar” està ambientada en la 

Mallorca dels anys cinquanta del 
segle passat i aquest fou el principal 
motiu pel que l’equip directiu es 
decidí per la casa de Can Tirò, 
propietat de la binissalemera, 
Margalida Bibiloni, una persona 
involucrada professionalment, i 
des de tota la vida, en el mòn dels 
mitjans de comunicaciò.
L’actriu, Mercè Sampietro, 
interpreta a la Senyora Castellflorit, 
una dona en decadència que, temps 
enrere, havia estat molt rica, i que, 
amb tot, encara conserva el seu 
majordom, en Bartomeu (Eduard 
Alejandre), qui li ha estat fidel a 
pesar de les dificultats económiques 
de la senyora.
L’acciò gira entorn d’un collar molt 
valuòs i està estibada de subtileses, 
amors, pors, honor i, sobretot, 
mentides. La direcciò d’actors és 
a càrrec del també actor i director 
mallorquí Xim Vidal.
 De la casa de Can Tirò  –
actualment no habitada per ningú– 
cal destacar, entre d’altres coses, el 
seu bon estat de conservaciò així 
com una gran quantitat de mobiliari 
antic, de fa més de cinquanta anys.

El mobiliari antic que hi ha 
a la casa ha estat un factor 

important perquè s’hi rodàs la 
ficció de TVE Balears titulada 

“El Collar”

L’actriu Mercè Sampietro i els tècnics 
d’imatge, analitzant la sessiò gravada als 

monitors.
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Novetats a la Biblioteca

I ARRIBÀ L’ESPECTACLE...

U2, tres, catorze ... 80 mil segui-
dors incondicionals, tots defensant 
i portant els mateixos colors, i 
entre ells alguns i algunes binis-
salemers, assistiren a l’aterratge 
vertiginòs de l’aviò espia a l’estadi, 
donant per bo el sacrifi ci d’una 
gespa malmenada per a l’ocasiò 
única. Arribà l’espectacle al Nou 
Camp, peró aquest cop no fou 
Ronaldinho qui aixecà dempeus 
la grada, sinò un dels grups més 
mítics per mitifi cats del passat més 
recent del rock, amb un líder que 
té nom de polític i que encara creu 
–sortosament– que el rock pot 
canviar el mòn, malgrat la major 
part d’ell estigui més que integrat 
pel sistema, servint ells mateixos 
d’exemple. Peró la desitjable ex-
plosiò fa més mal com més aprop 
s’està de l’objectiu, i aixó ho sabem 
massa bé i per desgràcia última-
ment. Bono, The Edge i la resta 
saben convertir en espectacle tot 
el que toquen, solidaritat inclosa, 
com ha dit algú en opiniò no mas-
sa benvolguda. Peró què voleu, la 
meva dosi també de benvolguda 
innocència fa que aquesta fàbrica 
d’himnes que es diu U2 m’hagi fet 
gaudir sempre i creure igual que 
el seu carismàtic missatger. El seu 
és un rock d’estètica messiànica 
–potser massa i tot, com pensen 
els detractors– fet amb el blanc i 
negre tan característic de la guerra 
freda, de la lluita social i política 
contra els poderosos i el poderòs 
Estat. Va estar bé, molt bé. No ho 
oblidaré mai. L’espectador feu 
també l’espectacle.

tgomil@ ... esperant Sa Vermada

Tast de Llibres
Degustacions literàries per tastar, 
compartir, somiar…
Al voltant del llibre es genera un 
ric univers de relacions, contactes 
personals, intercanvis d’informaciò 
i opiniò i fi ns i tot amistats que 
perduren.
Des de la Biblioteca pretenem 
propiciar i animar tot aquest fl uxe 
de relacions reunint a un grup de 
lectors al voltant d’un mateix llibre. 
Al llarg de l’any i durant 5 sessions 
parlarem d’un ampli ventall de 
llibres. La lectura ens permetrà 
compartir les nostres experiències i 
vivències en públic. 
Us convidam idó a participar en 
aquestes tertúlies literàries que 
tenim preparades per aquest 
hivern. Els títols sòn els següents:

· 27 d’octubre: El fi ll de 
l’acordionista. Bernardo Atxaga
· 14 de desembre: Les set aromes 
del món /L’Atles furtiu (opcional). 
Alfred Bosch
· 23 de Febrer: La sombra del 
viento. Carlos Ruíz Zafòn
· 6 d’abril: La voz dormida. 
Dulce Chacòn
· 22 de juny: Seda. Alessandro 
Barrico. / Selecció de Poemes de 
Miquel Martí Pol / Dadiva de José 
Carlos Llop

A la biblioteca disposam 
d’exemplars de cada un d’aquests 
títols per tal que la gent interessada 
pugui llegir-los a ca seva.
Per participar en aquestes tertúlies 
és necessari inscriure’s.

La biblioteca… servei a domicili!
La biblioteca a casa teva: préstec 
a domicili. Servei gratuït que 
ofereix la Biblioteca Municipal de 
Binissalem amb l’objectiu d’apropar 
la lectura i la cultura a casa 
d’aquelles persones que ho tenen 
una mica difícil a l’hora de moure’s.

Destinataris
Totes aquelles persones amb 
problemes de mobilitat temporal 

o permanent, malalts crónics, 
persones en períodes de 
convalescència, amb discapacitats 
físiques o gent gran.

Funcionament del Servei
L’usuari interessat tan sols s’ha de 
posar en contacte amb la biblioteca 
i demanar el llibre, revista, CD, 
vídeo, DVD o CD-ROM que desitgi.
Les peticions de documents 
es recullen en horari d’atenciò 
al públic o fora d’aquest, en el 
contestador automàtic o via e-mail.
La biblioteca, a través del seu 
personal o de voluntaris, li portarà 
el document a ca seva.
 Totes aquelles persones que 
ho desitgin podran demanar un 
servei d’assessorament literari. El 
personal de la biblioteca parlarà 
amb ells i els oferirà una selecciò de 
títols que s’ajustin als seus gustos i 
necessitats.
 Per portar el material i recollir-lo 
de nou es concertarà una cita per 
telèfon.
 La biblioteca està oberta a 
tots els suggeriments que pugui 
fer l’usuari per millorar la qualitat 
d’aquest servei.

Documents que es poden tenir 
en préstec
El servei de préstec a domicili 
ofereix tots els documents que 
es presten habitualment a la 
biblioteca: llibres, revistes, vídeos, 
cd’s, dvd’s, cd-rom’s… 
En resum, tot el fons de la 
biblioteca, excepte aquells llibres 
exclosos de préstec (enciclopèdies, 
diccionaris, llibres de referència…)
El número màxim de documents 
que es poden tenir en préstec a casa 
és de 3. 
És completament indiferent que 
siguin llibres, vídeos, revistes, cd’s, 
dvd’s o cd-rom’s.
El període de préstec és de 3 díes 
pels vídeos i dvd’s i de 15 díes per 
tota la resta de materials (llibres, 
revistes, cd’s i cd-rom’s).
 Per a més informació posis en 
contacte amb la Biblioteca.
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Antoni Pol
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El setembre ja és un altre cosa. 
És un mes de reincorporacions 
a la feina... Aquesta rentré 

a la vida quotidiana, sistemàtica, 
rutinària... comporta una posada 
a punt de les  facultats un xic 
aixafades pel xoc de la cançò de 
l’estiu. Les següents Mm afecten 
diversos indrets molt particulars i 
personals. Ben rumiades i aplicades 
amb coneixement, poden suposar 
un considerable estalvi d’energia, 
ara que el seu valor económic s’ha 
enfilat tant.

033 
El que avui mola és sentir-se 
agobiat.

034 
¡De quina manera les noves 
tecnologies trastornen els 
fonaments culturals d’occident! 
Mai s’havien netejat les escales 
començant per baix. I ara, amb les 
aspiradores, tant se val...

035 
A uns els agrada manar i, a altres, 
mamar. ¿O sòn els mateixos?

036 
Una de les diferències entre 
els qui viuen al camp i els que 
viuen a la ciutat, és que aquests, 
quan pixen, es veuen obligats a 
contemplar com el doll salta contra 
la porcellana. Els camperols poden 
fer-ho contemplant els niguls... o les 
estrelles.

037 
El destí ens acaba donant la raò, 
peró no com ni quan nosaltres 
voldríem. (¿Que aquesta màxima 
l’heu llegida a una altra banda? ¿I 
què? ¿No és plena de raò i que és bo 
de recordar-la?)

038 
No funcionava. Al menys no 
funcionava sempre.

039 
En la tarda llarga i xafogosa d’agost, 
li vaig oferir una tallada de melò 
dolç i ben fresc. Va ser una carícia 
profunda, allà on es confonen els 
plecs de l’abdomen amb la tendresa 
de l’ànima.

040 
¿Banalitats? Sí, però ben dites. 
¿Mediocritat? Sí, peró àuria.

¿Vulgar? Sí, però amb estil.

041 
Ha estat una bona conversa la 
d’aquesta vetlada. No per les moltes 
bajanades que s’han dit, sinò 
perquè m’han escoltat.

042
Els petits dubtes m’esquincen.

043 
Tu ¿què ets, patriótic o patriètic?

044 
-¿On anau?
-¡Ja hi som!

045 
Una flor no fa estiu, ni dues 
primavera… peró sa flor… fa estiu, 
primavera, hivern i tardor.

046 
Si d’una cosa me sent orgullòs, és 
de la meva humilitat.

047 
Ha començat a moure’s la Lliga. Cal 
recordar-ho: El millor del partit ve 
al final. Aixó deia un famòs eslógan 
publicitari del Campionat de Futbol 
de Portugal. I encara té raó.

048
¿Vols presumir… d’estil? Recapacita 
sobre les diferències entre aquests 
dos conceptes: qualitat de vida i 
nivell de vida.

049
Expel·lir ventositats –fer pets i 
bufes, per entendre’ns– en públic no 
estar ben vist. Però ¿i quan un està 
tot sol? ¿Vos heu aturat mai a pensar 
quins preceptes ètics lesiona? És un 
bon tema per meditar...

Antoni Pol Marcús
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Voltam el poble

Davant l’Església vaig trobar,
un homo que me digué, 

com ho havia de fer
per a la Sacristia Arribà.

Li vaig dir que voltaria
per molts de carrers,

i perquè no se perdés,
un bon detall li daria.

A l’esquerra Sa Rectoria,
arribarà a Pere Estruch,

a l’esquerra voltarà,
fins el del Fang seguirïa.

I si vòs equivocau,
a Ca n’Arabí pot arribar
i a la piscina refrescar,
així el temps aprofitau.

Del Fang al de l’Escola,
ara més a prop es troba,
el carrer Llabrés veurà,

a l’esquerra voltarà.

Una ullada al campanar,
serà una orientaciò

i arribant al Mascarò
a l’esquerra torni voltar.

Així ens entretenim,
voltant i anant a cercar,

de vegades sense trobar,
lo que tan a prop tenim.

Mentres tots voltam,
petita col·laboraciò,

ja que la contaminaciò
dia a dia sigui més gran.

Ara vòs vull fer notar,
que el nostro Ajuntament,

de llevant o de ponent,
a l’esquerra ens fa anar.

No sé per quines raons
¿voldran tenir acostumats
a tots els nostros veïnats
quan arribin eleccions?

¿Per què tant hem de voltar
si a setanta metros està?

Pedro Ferrer

L’anècdota està contada. Queda en record de tot el temps que hem hagut de 
fer aquesta volta. Don les gràcies al batle i a l’Ajuntament per haver llevat sa 

barrera de sa plaça. S’ha de reordenar la circulaciò de la mateixa i a partir 
d’aquí millorar també les entrades i sortides del nostre poble.

He estat a la seva disposiciò a través de l’Agenda Local 21 i hi continuaré 
estant. Pedro Ferrer
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El millor segons el PP

· Que s’hagi llevat la barrera de davant can 
Sans; quatre anys de barrera posada, i sempre 
ens havíem demanat perquè?
· El bon ambient que se respira en el poble ara 
que s’acosten les festes de Sa Vermada; són 
unes festes del poble i que les fa el poble.
· La bona collita de raïm de les vinyes de la DO 
Binissalem.

El pitjor segons el PP

· Que arribi el curs escolar i encara no tinguem 
les obres de l’Institut ni els accessos arreglats; 
sembla mentida la manca de previsió del nos-
tre Ajuntament i de la regidora d’educació.
· Encara no hi ha solucions definitives per a la 
reforma circulatòria, ni per a la paret del parc 
de la Rectoria, ni de la primera i segona fases 
del Passeig des Born, etc; l’Ajuntament dorm.

El millor segons el PSM

· Les troballes arqueològiques realitzades a 
la zona del cementeri vell que ens aporten 
noves i interessants dades del nostre passat 
històric. Esperem que no manquin recursos 
per a la realització completa de l’excavació i 
investigació.
· La posada en marxa del programa de reciclatge 
de llibres de texte per part de l’APIMA.

El pitjor segons el PSM

· Que l’estrena d’aquest curs escolar a l’Insitut 
d’ESO de Binissalem hagi de fer-se sense que les 
obres es trobin enllestides i suposi un problema 
per a professors i alumnes haver de conviure 
amb obres.
· Què passa amb Can Sabater? Han suspès 
activitats? La veritat que és una molt mala notícia 
per Binissalem la inactivitat viscuda aquest estiu.

o p i n i ó

Disponible 
per a la seva 

publicitat
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Els nous descobriments al 
Cementeri Vell –o cementeri rural 
per ésser més exacte– tenen el 
seu aspecte més emocionant 
en els objectes físics: elements 
arquitectónics com les parets 
i finestres, i encara més, els 
enterraments ara localitzats, 
a més de la contribuciò de les 
fonts documentals a la recerca i 
interpretaciò. Aquest és un bon 
exemple de com els objectes 
i els documents es confirmen 
mútuament.
S’han identificat, fins ara, dins d‘un 
espai de temps de quasi vuit-cents 
anys, tres períodes d’activitat 
humana al lloc del cementeri, i en 
tots tres els documents contrastats 
han donat suport a les mostres 
físiques. El més recent període 
comprèn des del 1820-1823 fins 
al 1957, quan aquest lloc fou el 
cementeri municipal. Del 1820 
tenim la capella i la paret de 
l’entorn, descrita per Joan Josep 
Amengual –qui participa també 
en la seva construcciò com a 
membre de l’Ajuntament– en el seu 
Diccionario Mallorquin-Castellano-
Latin. També les Actes dels plens 
de l’Ajuntament que conté l’Arxiu 
Històric parlen de les circumstàncies 
del trasllat del cementeri, ubicat 
llavors a la Plaça de Església.
Uns 170 anys abans, al 1652, 
l’Ajuntament projectà enterrar 
excepcionalment, i per raons 
d’higiene, els cadàvers contagiats 
de pesta a l’antic “lloc sagrat” 
de l’església vella. El Llibre de 
Determinacions dels Consells 
d’aquest any parla de la construcciò 
d’una paret de set pams per tancar 
els enterraments esmentats, que 
sembla constituir la part inferior 
d’un sector de la paret de l’entorn 
construïda l’any 1820-23. No sembla 
que es fes més construcciò en 
aquella època, peró el fet de que els 
documents ens parlin de l’església 
vella com edifici, malgrat el seu mal 
estat, fins i tot de ruïna, confirma, 
a la fi, i després de tants anys 
d’especulaciò, la seva ubicaciò.
Quasi tres-cents anys abans, 
l’església vella, que havia servit les 
poblacions dels dispersos nuclis de 
Robines i Lloseta durant 130 

anys, havia estat abandonada i 
traslladada la parróquia a l’actual 
plaça de Binissalem a finals dels 
1360. La História de Lloseta del 
Pare Jaume Capò cita un capbreu, 
o relaciò de bens, de l’any 1405, 
que esmenta “un alberg qui era 
antigament iglea” entre  altres 
referències. Hi ha nombroses 
referències a l’edifici als toms 
més antics de l’Arxiu Históric de 
l’Ajuntament, escrits durant el 
temps que fou l’església parroquial 
de Robines, com als arxius de 
l’església mateix, incloent la 
Bul·la del Papa a l’any 1248 que 
la confirmava oficialment. El 
descobriment que una actual 
paret interior fou abans exterior fa 
que poguem fer-la correspondre 
a l’edifici d’aquesta església de 
repoblaciò.
Aquestes tres èpoques ara semblen 
ben definides. Respecte de l’àrea 
on està ubicat un troç de paret 
per sota dels nivells de circulaciò 
posterior; troç que, en el seu torn, 
sembla construïda damunt una 
petita necrópolis, hem d’esperar 
les proves de carbò 14 als ossos 
dels enterrats per poder tenir 
una idea aproximada de la seva 
data. Si resulta esser anterior a 

la conquesta de 1229 hi haurà 
poques probabilitats de trobar fonts 
documentals que ho avalin, fet que 
pot dificultar la seva identificaciò i 
interpretaciò. En tot cas es pot dir 
amb seguretat que no hi ha altre lloc 
a Binissalem on les proves físiques 
–en aquest cas arqueológiques– i les 
fonts documentals es corresponguin 
i complementin tant com en el 
cementeri rural, popularment 
anomenat Cementeri Vell. Aquesta 
investigaciò en marxa pot suposar 
decididament una gran passa en la 
comprensiò científica de la nostra 
história més propera.

Antoni Gomila i Sheila Jagan

o p i n i ó

Disponible 
per a la seva 

publicitat

Accés al Passat: 
ARQUEOLOGIA

C O N V I V È N C I A  A M B  E L  P A S S A T  [ 2 3 ]

Del 1820 tenim la capella i 
la paret de l’entorn, descrita 
per Joan Josep Amengual 
en el seu Diccionario 
Mallorquin-Castellano-Latin. 
També les Actes dels plens 
de l’Ajuntament que conté 
l’Arxiu Històric parlen de les 
circumstàncies del trasllat del 
cementeri, ubicat llavors a la 
Plaça de Església
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· Segons l’ordre del conseller d’Educaciò i Cultura, per la qual s’estableix el calendari escolar 
del curs 2005/2006, les classes començaran:
 Educació Infantil: 14 de setembre
 (vegeu període d’adaptaciò pels nins de 1r d’educaciò infantil)
 Educació Primària: 14 de setembre
· La Reunió General Informativa del curs 2005/2006 serà el divendres 9 de setembre a les 
20:00 hores (preceptiva per a tots els pares i mares).

Recordau que dissabte dia 3 podreu adquirir els llibres de text al lloc de sempre, carrer 
d’en Julià número 37, (de 10 h  a  les 17 h.) Tambè hi haurà agendes, bates i roba esportiva. 
Descomptes molt interessants per a socis de l’APIMA (vos hi podeu fer al mateix moment)

APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

Jeroni Salom

Benvolgudes ami-
gues i amics,

Vull reproduir un 
escrit de Noves 
Generacions del 
Partit Popular de 
Binissalem sobre 
la problemàtica 

de la vivenda que consider adequat 
manifestar.
Les preocupacions dels binissale-
mers sòn diverses: la feina, la salut, 
etc.; peró en els últims temps un 
dels aspectes que més ens preocu-
pa és la qüestiò de l’habitatge; els 
seus preus sòn de cada vegada més 
elevats i aixó provoca que una fa-
mília de rendes mitjanes (com som 
la majoria) no poguem accedir a un 
habitatge digne si no és contractant 
una hipoteca que ens asfixia fins 
a la nostra jubilaciò (aixó si te la 
concedeixen).

Aquesta questiò es complica més 
quan els que volem accedir a un 
habitatge som joves; l’habitatge 
per als joves s’ha convertit en una 
utopia. Ben segur que arribam a les 
mateixes conclusions: “és impossi-
ble comprar res amb els sous que 
tenim”, “ens haurem d’hipotecar 
fins a les celles per comprar un 
piset”, “si no tens res d’herència ho 
tens ben fotut”. 

A Binissalem la situaciò es veu 
agreujada pel fet d’ésser un poble. 
Molts joves es veuen obligats a 
deixar el nostre municipi per viure a 
altres pobles o a Palma, on, si tens 
sort, pots trobar qualque cosa més 
ajustada a la teva situació. És trist 

per a un binissalemer o binissale-
mera deixar el teu poble que més 
estimes, peró les circumstàncies 
ens obliguen. Tampoc no tenim 
l’oportunitat d’accedir a l’habitatge 
mitjançant el lloguers: sòn tan cars 
que gairebé no et surt a compte.

Pensam que les Administracions 
Públiques i els nostres dirigents han 
de dur a terme actuacions concretes 
sobre el problema, dotar recur-
sos económics per tal de facilitar 
l’accés a l’habitatge. Al Ministeri 
d’Habitatge es parla molt, peró 
s’actua poc, i potser val més així, no 
sigui cosa que ens fiquin a tots en 
pisos de 30 metres quadrats com 
defensa la Ministra.
La qüestiò s’aborda des de les 
Administracions més properes al 
ciutadà; els Ajuntaments poden 
promoure mesures com la promo-
ciò de VPO,  peró s’ha de fer bé, no 
com les cases del c/ S’aigua que va 
fer l’Ajuntament fa uns anys i que ha 
resultat que presenten un nombre 
important de defectes greus, que 
encara avui en dia l’Ajuntament no 
ha solucionat.
Actualment, com sabeu, l’IBAVI 
del Govern Balear du a terme la 
promociò de 15 VPO a Binissalem, 
a uns terrenys que l’Ajuntament 

hauria d’haver cedit al Govern sense 
cap preu, com han fet altres pobles, 
peró el que va fer nostre govern 
municipal “social i solidari” va ser 
vendre els terrenys al Govern, cosa 
que no s’entén ja que això enca-
reix vora 10.000 € el preu de cada 
habitatge.

El Govern Balear ha desenvolupat 
el Pla Jove d’habitatge, amb ajudes 
económiques directes als ciutadans. 
Es poden obtenir subvencions per a 
l’accés a l’arrendament o per adqui-
rir un habitatge donant preferència 
a la gent, que com els joves, té més 
dificultat per aconseguir-ho. També 
es preveuen altres tipus d’ajudes 
per a la construcciò o rehabilitaciò 
d’habitatges de fàcil accessibilitat 
i s’aproven mesures per a l’estalvi 
energètic.

Per aixó, si estau interessats en 
aquestes ajudes contactau amb la 
Direcciò General d’Habitatge (971 17 
66 80) o amb l’IBAVI (971 17 73 06) 
on es tramiten aquestes ajudes per 
l’accés a l’habitatge.

Jeroni Salom, 
President PP Binissalem

Rafel Ramos, 
Noves Generacions PP Binissalem

Què es fa a Binissalem 
sobre habitatge?
Els preus sòn de cada vegada més elevats

o p i n i ó

A l’article anterior dèiem que ja 
havia passat un any des que vàrem 
decidir materialitzar les nostres 
bones intencions de servei a la 
comunitat posant-nos al capdavant 
de l’APIMA Nostra Senyora de 
Robines. Analitzàvem públicament 
alló que consideràvem els aspectes 
més significatius de la nostra tasca, 
els positius i també les errades. 
Acabàvem dient que, tot i la feina, 
ens ho havíem passat molt bé. Hi 
ha hagut nits de reuniò, de feina, 
etc. que no es canvien per dues 
entrades per veure en Moncho 
Borrajo, el Tricicle, La Cubana o 
el mateix Pedrito Ruiz. La nostra 
inexperiència sovint ha semblat el 
“show” de tots plegats. Ah! La rialla. 
Quina gran teràpia! Quina gran 
vàlvula d’escapament de tensions, 
de cansament, de frustracions ... 
Quina gran cosa poder riure-se d’un 
mateix, del mòn i de la bolla. Per 
què no reim més? Tan bé com va!
D’altra banda ha estat prou 
motivaciò per a nosaltres i un cert 
grau de satisfacciò (per què no dir-
ho?), el fet d’haver deixat la teoria i 
passar a la pràctica concreta. Solem 
dir que les coses van malament 
–totes i gairebé sempre–, potser 
ha arribat el moment de fer alguna 
cosa? Poc o molt hem de saber que 
la nostra actitud mai no és neutral. 
Sempre prenem partit, si no en 
prenem, també.

On volem arribar amb tot aixó? La 
resposta és, vols venir? Vols col.
laborar a fer possible una escola 
millor, un poble millor? A l’APIMA 
estam convençuts que l’educaciò és 
una bona aposta de futur. Tenim un 
munt de possibilitats i modalitats 
de participaciò a la teva disposiciò. 

Ens agradaria coneixer-te, saber què 
penses, aprofitar les teves idees i  
les d’altres, etc. I ... ja saps alló de 
“com més serem, més riurem”

Per acabar de tancar correctament 
aquest curs volem donar 
públicament les gràcies. Per 
començar a tots els que vàreu 
depositar la vostra confiança en 
noltros fent-vos socis de l’APIMA. 
L’experiència és un grau i nosaltres 
ja hem pagat la novatada. Esperam 
poder servir-vos millor durant 
aquest curs. A tots els membres 
de la comunitat escolar que, 
sempre que han pogut, ens han 
facilitat les coses i amb els que 
tenim projectes comuns de futur 
molt engrescadors. Als serveis 
municipals, la col·laboraciò dels 
quals sempre esdevé indispensable 
per a la realitzaciò de la majoria de 
propostes. A les persones que ens 
varen donar un cop de mà en relaciò 
a la xocolatada de Nadal i a la festa 
del 25è aniversari (especialment 
membres d’APIMA anteriors i a qui 
tan generosament ens va deixar les 
seves fotos per a l’exposiciò).

(Pss! I als meus companys de la 
Junta, que no ho saben, peró sòn els 
causants de molts bons moments, 
nits genials on “màgicament” es 
combinen feina i gresca.)
A tots, gràcies.

Ja ha passat un any (i II)

Vols col.laborar a fer possible 
una escola millor, un poble 

millor? A l’APIMA estam 
convençuts que l’educació és 

una bona aposta de futur. 
Tenim un munt de possibilitats 
i modalitats de participació a la 
teva disposició. Ens agradaria 
coneixer-te, saber què penses, 
aprofitar les teves idees i  les 

d’altres, etc. I ... ja saps allò de 
“com més serem, més riurem”
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U2
Amb tu o sense tu

Mira la pedra posada en els teus ulls
Mira l’espina torçada al teu costat
Jo t’esper

“Sleight” de mà i jugada del destí
En un llit de claus ella em fa esperar
I jo esper sense tu

Amb tu o sense tu
Amb tu o sense tu

A través de la tormenta arribam a la vorera
Tu ho dones tot però jo vull més
I t’estic esperant

Amb tu o sense tu
Amb tu o sense tu
Jo no puc viure
Amb tu o sense tu

I tu te regales
I tu te regales
I tu
I tu
I tu te regales

Les meves mans estan fermades
El meu cos copejat, ella em té amb
res que guanyar i 
res que perdre

I tu te regales
I tu te regales
I tu
I tu
I tu te regales

Amb tu o sense tu
Amb tu o sense tu
Jo no puc viure
Amb tu o sense tu

Amb tu o sense tu
Amb tu o sense tu
Jo no puc viure
Amb tu o sense tu
Amb tu o sense tu

With or without you

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you

Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait without you

With or without you
With or without you

Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more
And I’m waiting for you

With or without you
With or without you
I can’t live
With or without you

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

My hands are tied
My body bruised, she’s got me with
Nothing to win and
Nothing left to lose

And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away

With or without you
With or without you
I can’t live
With or without you

With or without you
With or without you
I can’t live
With or without you
With or without you

traducció internàutica

CANÇONS
QUE HAN

FET HISTÒRIA

Una cançó dels vuitanta que  
ha posat tendre a mig món
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Les dinamitzadores del Casal, 
Tinita Serra (directora) i Rocío Marín. 

Casal de Joves
Activitats Mensuals
Dimecres: 
· Dansa del ventre de 19:00 a 20:30h
Divendres: 
· Taller de Guitarra de 19:00 a 20:00h

Activitats Puntuals
· Dijous 01/09: 
Cuina d’Estiu de les 19 a les 20:00h.
· Dissabte 03/09: 
Torrada d’inauguració (3 euros)
· Dijous 08/09: 
Bijuteria de les 18:30 a 20:30h.
· Dissabte 10/09: 
Gimcana nocturna, vine a apuntar-te
· Dijous  15/09 a les 19:00: 
Xerrada Salut afectiva i sexual.
· Dijous 29/09:
Bijuteria  a les 18:30 a 20:30h.
· Dissabte 17/09: 
“El dia de Mañana” 18:00h.
· Diumenge 04/09: 
”Al Diablo con el Diablo”Al Diablo con el Diablo” ”.18:00h.
· Diumenge 11/09: 
“The Mexican” 18:00h.

Si estàs interessat en altres xerrades 
només t’has de venir a apuntar!!!

* HÀBITS ALIMENTARIS 
* RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
* SALUT AFECTIVA I SEXUAL 
    PER A JOVES 
* VIH/SIDA I ALTRES ITS 
* DROGUES EN L’ ÀMBIT 
    DE LA DIVERSIÓ 
* TALLER INFORMATIU SOBRE 
    EL CÀNNABIS 
* PREVENCIÓ DEL CONSUM 
    D’ALCOHOL
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Toni Amengual

Després d’uns 
quants d’anys 
d’intentar-ho, 
enguany s’ha 
tornat a crear un 
filial amateur al 
C.E. Binissalem. 
Any rere any ens 
queixàvem de 

la manca d’una sortida per a tots 
aquells jugadors formats a les 
categories inferiors i que en principi 
no comptaven per al primer equip.
 Enguany ja tenen aquesta 
possibilitat al grup A de 3ª Regional. 
Creim que és un encert de la actual 
directiva la creaciò d’aquest equip 
ja que molts jugadors podran 
adquirir experiència. A més, la 
funciò principal serà la formaciò 
de jugadors perquè qualcun d’ells 
pugui jugar, algun dia, al primer 
equip. És per aixó que s’ha creat un 
molt bon conjunt, amb la intenciò 
d’aconseguir l’ascens en la primera 
temporada de la seva creaciò.
 Dirigits per en Miquel Mallorga 
i en Joan Bestard “Negro”, i amb 
en Pep Lluis Ortega com a delegat, 
intentaran complir els objectius 
fixats.
 La competitiva plantilla està 
formada pels següents jugadors: 
Porters: Issac “Pochi” i Francesc 
Pons “Kiko”.
Defenses. Joan Carbonell, Franklin 
Morro, David Herrera, Anselmo, 
Domingo Oliva, Miquel Àngel 
Noguera i Pep Ferrer.
Migcampistes: Tomeu Llabrés, 
Miquel Àngel Campos, David 

Perellò, Joan Manuel “Tai”, David 
Pérez, Andreu Bibiloni, Miquel 
Àngel Ferrer, Xisco Santandreu, Tolo 
Campos i Domingo Bonnin.
Davanters: Nacho Aliaga, Joan 
Rotger, Guillermo Pons i Jalet.
 El grup A de 3ª Regional pareix 
que ha de ser un grup assequible, 
el qual estarà format pels equips 
d’Artà, Port de Pollença, Binissalem, 
Son Servera, Son Ferrer, Joventut 
Can Picafort, Porreres, Joventut 
Bunyola, Atlètic Llubí, Sporting Sant 
Marçal, Sant Jordi, Son Cotoner, Ses 
Salines i Margaritense.
Esperm que tenguin millor sort 

que el darrer filial que tenguérem, el 
qual es va formar amb 24 jugadors 
i per Nadal varen es necessitaren 
juvenils per confeccionar l’equip. Va 
ser una mala experiència que ha de 
servir per millorar l’actual i ajudar 
als jugadors.
 Peró enguany s’ha depositat 
molta il·lusiò i confiança en 
aquest nou projecte, en el que, 
de ben segur, els integrans faran 
tot el possible perquè sigui una 
realitat l’aconseguir un equip 
filial permanent, tant si es puja 
com si no, i poder veure un equip 
replet de jugadors del poble. I 
qui sap si qualque dia, gràcies al 
filial, es pugui veure un equip de 
binissalemers a 3ª Divisiò.

Presentació del club
El dissabte dia 20 d’agost, sobre les 
18:00 hores del capvespre, varen 
ser presentats, al camp municipal 
d’esports, els diferents equips del 
club esportiu Binissalem.
La temporada 2005/2006 es 
presenta amb algunes novetats, 
com sòn per exemple la formaciò 
d’un equip filial, la d’un equip de 
futbol sala o la gran campanya que, 
des de fa estona, es rumoreja que 
farà el primer equip dins la tercera 
divisiò.

e s p o r t s

Tornam a tenir filial
És la novetat del club en aquesta temporada 2005/2006

e s p o r t s

Equip Juvenil Equip Cadet

Equip Infantil Equip Aleví

Equip Benjamí Equip Benjamí Futbol 7
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Tennis. Torneig de Sant Jaume

El dia 6 de juny començà el torneig de Sant Jaume de 
tennis i finalitzà el 23 de juliol, participant-hi un total 
de 45 tennistes.
 La novetat d’enguany ha estat la competiciò 
femenina, la qual va ser guanyada per la jove resident 
a Binissalem, Christele Sauder, després de derrotar 
l’alaronera Lluc Frontera. Com a semifinalistes hi 
quedaren na Marga Socias (Binissalem) i na Xisca 
Nicolau (Lloseta).
 Pel que fa al quadre masculí, com a campiò de 
consolaciò hi quedà en Joan Ramon Bauza (Consell) 
i com a semifinalistes dobles les parelles formades 
per Joan Munar-Felip Munar (Lloret) i Miquel A. Lladò 
(Binissalem)-Rafel Rossellò (Santa Maria). Els finalistes 
varen ser la parella Llorenç Roca–Sebastià Ribas 
(Santa Maria) i s’adjudicaren el torneig de dobles els 
binissalemers Toni Pons–Paco Pol.
 Quant a les competicions individuals, els 
semifinalistes varen ser en Joan Munar (Lloret) i 
en Llorenç Roca (Santa Maria), el finalista en Biel 
Seguí (Binissalem) i, un any més, el guanyador fou el 
binissalemer Toni Pons.
El torneig va concloure amb un sopar i regals, per part 
dels diferents patrocinadors del torneig, per a tots els 
assistents; l’encarregada de fer l’entrega de trofeus, en 
nom de l’Ajuntament,  va ser la regidora Polita Crespí 
Sureda.
 Des del Tennis Club Binissalem feim a saber a tots 
els interessats en jugar el torneig de Sa Vermada que 
aquest ja s’està organitzant i que es podran apuntar a 
la pista de tennis de l’1 al 7 de setembre, de les 17 a les 
21:30h, excepte dissabtes i diumenges. També volem 
recordar que les clases per a nins i adults començaran 
el dia 1 de setembre i per apuntar-se només cal anar a 
la pista o bé telefonar a en Miquel Àngel Lladó al 971 
512 162 o al 617787342.

Bàsquet. Molts d’anys, Alba!

Segurament, guanyà un campionat d’Europa pugui ser 
el millor regal que una al·lota de setze anys es pugui 
fer a ella mateixa. I aixó és el que ha vist fet realitat 
n’Alba Torrens Salom, qui els complia el passat dia 30 
d’agost.
 Com ja publicàrem en una petita ressenya al 
passat número de la revista, la jugadora de bàsquet 
binissalemera –aler de posiciò i 1,89 d’alçada– es 
proclamà, per segona vegada, campiona d’Europa 
amb la selecciò espanyola sub-16.
 En un campionat disputat a Poznan (Polónia) i en 
el que hi prengueren part les seleccions de França, 
Polónia, Turquia, Rússia, Ukraïna, República Xeca, 
Sèrbia & Montenegro, Lituània, Croàcia, Hungria, 
Belarus, Grècia, Bèlgica, Itàlia i Bulgària, es jugaren 
un total de vuit partits dels quals Espanya aconseguí 
la victória en tots, excepte en el partit de la fase de 
quarts de final contra França, precisament el conjunt 
amb qui es tornaria a veure les cares, el 31 de juliol, a 
la final.
Com si semblàs una espècie de venjança, el conjunt 
espanyol s’imposaria per 74 a 65 punts, 20 dels quals 
serien materialitzats per n’Alba, qui a més de culminar 
una excel·lent actuaciò, també seria nomenada millor 
jugadora del campionat i designada com una de les 
cinc jugadores del Quintet Ideal.
Després d’aquesta competiciò, la jugadora tornarà a 
Barcelona per continuar amb la seva tasca al centre 
d’alt rendiment, Segle XXI. 


