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ʼ05

Els grups polítics locals fan balanç de lʼany 2005

Parla Bernat Ribas, un promotor des RASQUELL

Música el cap de setmana. Noel Capó Fuentes: Dj



El personatge misteriós 
del passat número 

era na...

Júlia Gómez

És un jove alt i curro

Empresari

Ha estat un bon porter de futbol

És menor de 34 anys

Les inicials dels seus noms de pila són J.B.

LES VIDENTSHORÒSCOPS

VERGE 24 agost-23 setembre

ESCORPÍ 24 octubre-22 novembre

BALANCES 24 setembre-23 octubre

LLEÓ 23 juliol-23 agost

PEIXOS 19 febrer-2o març

AQUARI 21 gener-18 febrer

SAGITARI 23 nov.-21 desembre

CAPRICORNI 22 des.-20 gener

CRANC 22 juny-22 juliol

BESSONS 22 maig-21 juny

ARIES 21 març-20 abril

TAURE 21 abril-21 maig

O C I

Salut: Les rues dels ulls vos 
molestaran durant les festes.
Amor: Sortiu del vostre estat de 
letargia. Vos esperen.
Petit consell: No deixeu de ser 
generosos durant les festes...

Salut: Haureu d’invertir amb el 
dentista. Per un somriure feliç.
Amor: És el vostre torn, ara toca 
jugar al vostre ritme. 
Petit consell: Canvia d’ordre els 
llibres de la prestatgeria.

Salut: Vos sortiran unes parpelles 
que ventaran i tot.
Amor: Aquesta vegada us haureu de 
deixar endur, pel vent.
Petit Consell: Deixau el capell penjat 
darrera la porta.

Salut: Tendreu molt mal alè, menjau 
menta natural.
Amor: Vos sentireu sobre un nigul 
de felicitat.
Petit Consell: No desprecieu cap 
invitaciò. 

Salut: Molèsties al cabell de la dreta 
i a l’espatllò.
Amor: Feis badallar. Meiam si 
canviau un poc més.
Petit Consell: Necessitau escoltar 
música en directe..

Salut: Molèsties a la panxa, vos 
faran anar corrent uns dies. 
Amor: El teniu ben deixat de banda. 
Meiam el que aguanta.
Petit Consell: Aprofitau els cap de 
setmana per treballar més.

Salut: Un peu voldrà independitzar-
se del vostre cos.
Amor: El cor voldrà sortir-vos del 
pit. Deixau-lo a lloure.
Petit Consell: Explorau el cap del 
veïnat, aprendreu coses...

Salut: Aprofitau per menjar tot alló 
del que vos heu privat.
Amor: La nit de cap d’any 
s’acomplirà el vostre somni.
Petit Consell: Obriu les portes de la 
vostra existència.

Salut: Estau massa saludables, 
deixau-vos endur per l’apatia.
Amor: Se vos transformarà amb un 
terratrèmol. Quina por!
Petit Consell: Comprau un cupó de 
loteria.

Salut: Pujau les escales 20 vegades 
al dia.
Amor: No volgueu ser el centre de la 
vostra relaciò.
Petit Consell: Escoltau un disc dels 
“Muntang”.

Salut: Fixau-vos amb les celles, les 
teniu molt oblidades.
Amor: Tendreu moments baixos, 
millor dit; soterrats.
Petit Consell: Apuntau-vos a classes 
de torejar amb capa.

Salut: El clima afavorirà la vostra 
anatomia.
Amor: Heu perdut encant, no 
lligareu gens aquestes festes..
Petit Consell: Apadrinau un nin o 
una nina.
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JAUME POL 

“Jimmy”
Balanç de 2005  

I
gual que ho puguin fer els nostres polítics, noltros, tots els 
binissalemers i binissalemeres, també en podem fer el nostre 
particular balanç d’aquest any 2005; peró no sols per lloar 
o criticar el que s’ha fet bé o malament i ja t’arreglaràs! Sinò 
perquè amb la nostra opiniò  es pot contribuir, i molt, a que les 
coses del poble que no van tot lo bé que haurien d’anar, hi vagin.

Les persones que hi ha a l’Ajuntament, els tretze regidors que componen 
el Consistori, no dubteu que es basen molt en l’opiniò del carrer. I com 
va dir en Sabina, no fa molt, en un programa de televisiò, el que haurien 
de fer els polítics és anar al bar i escoltar el que realment vol i preocupa 
a la gent.
De moment –si vos pareix bé– mirau-vos les diferents opinions que 
presenten els grups polítics locals, en aquest número, i la valoraciò que 
en fan del que ha estat el govern municipal en aquest 2005. Un any que 
ha donat molt que parlar, tant per problemàtiques sorgides, com la des 
Rasquell, com per iniciatives que miren cap al futur, com la recollida 
selectiva a domicili. I recordau que el dia 18 de gener, a les 20:00 hores, 
en el teatre municipal, teniu una cita a la que no hi podeu de faltar: EL 
DEBAT SOBRE L’ESTAT DEL POBLE.

e d i t o r i a l

Bon Any 2006

A tota la gent en general
un bon any vull desitjar,

amb salut ho poguem passar
Déu ens lliberi de tot mal.

No content amb tot aixó
jo més encara voldria,

penes tornassin alegria
i lo dolent tornàs bo.

Tots tenim un nou camí
i aquest dura 365 dies,
viurem penes i alegries

aixó sòn coses del destí.

I lo escrit, escrit està,
desitjos de Pau i Amor

que si hem vist s’any començar
veure’l acabar serà millor.
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27-11-05. Atropellat, per un cotxe, 
un nin de 8 anys en el carrer Joan 
Josep Amengual i Reus. Tot i que el 
nin estigué hospitalitzat 24 hores, ja 
es troba bé.

28-11-05. Furt de 10 euros, cassettes 
i documentaciò, de dins un vehicle 
estacionat al carrer Pere Estruch.

04-12-05. Detenció d’una persona 
per conduir, per la carretera 
principal, en estat ebri.

07-12-05. Robatori de 850 euros de 
l’interior d’una vivenda del carrer 
Selva. Segons pareix, la porta no 
estava tancada en clau.

09-12-05. Detenguda, novament, 
una persona per conduir, per la 
carretera principal, sota els efectes 
de l’alcohol.

13-12-05. Un grup de quatre 
individus de nacionalitat estrangera 
sustreuen, de dins un supermercat 
del poble, varis mòbils propietat del 
personal d’aquest comerç. Segons 
fonts policials, un dels quatre entrà 
en el quartet-vestidor mentre els 
altres despistaven a la caixera.

15-12-05. Denunciat a Delegació 
de Govern un menor del poble per 
tenència de marihuana.

18-12-05. Actes vandàlics en el parc 
de Sa Rectoria. Rompen el pany de 
la porta, varis fl uorescents i realitzen 
pintades.

20-12-05. Un ca de raça Boxer 
mossegà a una dona en el camí vell 
de Muro (Biniagual). El ca anava sol 
pel carrer i no s’ha pogut identifi cà el 
seu propietari.

20-12-05. Trobada, enterra, una 
bossa de marihuana a la zona de 
l’Institut. De moment no se sap més.

21-12-05. Denunciat un menor per 
amenaçar els seus padrins. El cas ha 
passat a Fiscalia de Menors.

21-12-05. Un veïnat denuncia que 
cinc dones de raça gitana han entrat 
al domicili de la seva padrina.

22-12-05. Veïnats del carrer Creu 
criden la policia perquè ordeni 
retirar el munt de terra de les obres 
de l’empresa ONO, ja que els 
provoca molèsties.

Accidents
28-11-05. Un turisme que circulava 
en direcciò a Palma, pel camí de 
Pedàs, topà contra un altre vehicle 
que venia en sentit contrari. El 
primer no s’aturà sinò que es donà a 
la fuga i no ha pogut ser identifi cat.

09-12-05. Fort accident a l’entrada 
al poble pel camí de s’Aigua. Segons 
fonts policials, un cotxe entrà a la 
carretera principal sense fer l’stop 
i xocà contra un altre vehicle, 
produint-se greus danys materials.

18-12-05. Colisiò entre dos turismes 
en una de les curves del camí 
de Pedàs. Una dona que anava 
en un dels vehicles hagué de ser 
hospitalitzada.

· Des de la policia local s’informa 
que aquest mes de desembre s’han 
produït dos nous ROBATORIS DE 
BICICLETES a la zona del camp de 
futbol.
· La policia també fa saber a tothom 
que a les seves dependències 
hi ha guardats un gran nombre 
d’OBJECTES PERDUTS: claus, 
carteres amb doblers i targetes, 
ulleres graduades, móbils...
· I per altre lloc, dir que la 
policia ja disposa d’una NOVA 
MOTOCICLETA per dur a terme la 
seva tasca.

Successos LA NOSTRA 
POBLACIÓ 

novembre i desembre

Naixements
Ektor Santayana de los Santos 
(28-11-05)
Francisca Bauzá Comas (02-12-05)
Jessica Pons Llansò (03-12-05)
Maria del Mar Munar Rossellò 
(04-12-05)
Antoni Quintana Rossellò (06-12-05)
Maria Villalonga Amoròs (11-12-05)

Noces
Sammy Kofi  Amofa i Andrea 
Gerlinde Rieder (26-11-05)
Eirc Bertrand Yon i Yolanda Pons 
Okomo (03-12-05)
Sebastià Josep Bustamante Cano i 
Maria del Pilar Álvarez Iglesias 
(17-12-05)

Defuncions
Pedro Fullana Sastre (09-12-05)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 24 de 
desembre de 2005.
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Adéu, l’amo en Pedro
El passat divendres 9 de desembre 
ens deixà en Pere Fullana Sastre, 
més conegut al poble com l’amo en 
Pedro “es carter”, ja que durant tota 
la seva vida treballà en aquest ofi ci.
 Aquestes línies de record sòn 
amb motiu de la gran tasca que ell 
realitzà, durant molts anys, envers 
la nostra festa més estimada: Sa 
Festa des Vermar.
D’ençà de la tercera ediciò (1967) i 
durant prop de dues dècades, l’amo 
en Pedro va ser la persona que 
s’encarregà de la major part dels 
preparatius de la festa, i gairebé fou 
gràcies a ell que la celebraciò de la 
mateixa es pogué anar repetint, any 
rera any, ininterrompudament.
Aquells varen ser uns anys difícils a 
l’hora de fer festes, ja que doblers 
i recursos n’hi havia pocs, peró 
l’esperit d’aquell home pogué més 
que qualsevol problema o difi cultat.
Ara noltros disfrutam d’unes 
Vermades pletóriques, 

multitudinàries i que compten 
amb molta bona salut amb tots els 
aspectes, bé sigui participaciò, 
bé siguin actes, visitants, etc., peró 
no s’ha d’oblidar mai l’esforç i 
dedicaciò que l’amo en Pedro posà 
en cada punt de Sa Vermada mentre 
en va ser el responsable.

Sòn molts els qui pensen que de no 
haver estat per ell, qui sap si la festa 
hagués continuat.
No fa falta dir que en la próxima 
Festa des Vermar, l’homenatge a 
Pere Fullana hauria de ser un dels 
actes del programa.
Moltes gràcies, l’amo en Pedro!
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Ja podeu passar a comprar els vostres

REGALS DE NADAL!!
i amb els tiquets de compra entrareu en un sorteig 

dels nostres productes el próxim dia 5 de gener.

Premi d’Or per a KARTA
L’Empresa KARTA, S.A., propietat 
del binissalemer Bernadí Isern, 
va ser guardonada amb el Premi 
d’Or per la Federaciò d’Empresaris 
de Comerç de Balears (Afedeco), 
concedit amb motiu d’haver sabut 
adaptar-se als canvis al llarg de la 
seva llarga trajectória sense perdre 
les arrels.
Aquest premi, juntament amb els 
premis Cadena, Associacionisme, 
Disseny Interior, Disseny Exterior, 
Fidelitat, Trajectória Empresarial, 
Honorífic i Gegant, varen ser 
entregats en la X ediciò de la Nit de 
Comerç, que se celebrà el dissabte 
dia 12 de novembre en el salò 
d’actes del Poble Espanyol.
És important recordar que l’empresa 
KARTA, dedicada a la venda de 
productes d’hosteleria, ja compta 
amb més de trenta anys de vida, i 
sòn molts els binissalemers que, 
al llarg de tots aquests anys, hi 
han treballat, bé sigui de manera 
continuada o a l’estiu, mesos durant 
els quals hi ha més feina, degut 
sobretot a l’inici de la temporada 
turística.

Telecentro a Binissalem
El dimarts dia 20 de desembre, 
el conseller de Comunicaciò del 
Consell de Mallorca i el batle 
Miquel Nadal inauguraren, a les 
dependències de l’antiga Escola 
Graduada, el primer Telecentre de 
Mallorca.
Aquesta és una actuaciò 
promoguda pel Consell amb 
l’objectiu de fomentar la Societat de 
la Informaciò als diferents municipis 
de l’illa.

El Telecentre és un lloc on es pot 
accedir a un equip informàtic amb 
connexiò a Internet, i en el qual 
els usuaris podran fer servir els 
diferents ordenadors instal·lats per 
tal d’apropar-se més al mòn de les 
noves tecnologies.
El Telecentre està equipat amb vuit 
ordenadors, una impressora, un 
escàner i una webcam, tot aixó amb 
una connexiò de banda ampla, i el 
cost per a la seva utilitzaciò serà 
totalment gratuït.

NOUS PREUS PUBLICITARIS

Des de la revista s’informa, a tots 
els comerços i negocis del poble 
que posen publicitat a la revista, 
de les noves quotes mensuals per 
a l’any 2006.
Així idó, els preus dels quatre 
formats publicitaris amb què 
compta la revista seran els 
següents:

1/8 de pàgina..........10.00 euros
1/4 de pàgina..........15.00 euros
1/2 pàgina...............20.00 euros
1 pàgina..................30.00 euros

l o c a l

Dels Reis d’Orient
Atenciò nins i nines de Binissalem, 
els Reis Màgics d’Orient ja sòn molt 
a prop de Binissalem, i vénen ben 
carregats; aixó sí, pels qui han estat 
bons al·lots.
I enguany, a pesar que seguiran 
repartint juguetes a la plaça, els Reis 
volen fer saber als nins i nines que 
tenguin 8 anys o menys de 8 anys 
d’edat que, si volen que els duguin la 
jugueta a ca seva –després d’acabar 
el repartiment a la plaça– ho han de 
fer saber als seus pares i aquests, 
quan vagin a l’institut a parlar 
amb els pages, han de deixar ben 
clar quin és el nom, la direcciò i el 
telèfon.
Els Reis tenen moltes ganes d’arribar 
i veure els nins i nines de Binissalem. 
Peró fins aleshores, portau-vos bé i 
no faceu enfadar els papàs!
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Modificació pla de circulació
Alguns carrers i zones del poble 
veuran modificat la circulaciò del 
seu trànsit.
Aixó és el que es decidí en el plenari 
celebrat, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, el passat dilluns dia 
19 de desembre, modificaciò segons 
la qual la circulaciò a la zona de la 
plaça de l’església serà de sentit 
únic, de manera que els vehicles 
que pugin pel carrer Concepciò, 
no podran girar cap a l’esquerra, 
(en direcciò cap a La Caixa), ja que 
aquest tram serà ara de sentit únic 
(en direcciò cap a ca les monges de 
la Caritat).
 D’altra banda, amb aquest 
canvi, sembla que definitivament la 
barrera de davant Foto Sans –que 
tantes discrepàncies i malintesos 
havia duites– desapareix, podent 
circular només en direcciò cap al 
Pub Cuplé i podent després pujar 
pel carrer Sa Mostra o baixar cap al 
Bar Llorenç.
Aquesta modificaciò rebé les 
crítiques del PSM, que trobà que 
aixó era convertir la plaça en una 
rodona.
Seguint parlant de la plaça, també 
s’aprovà redactar un pla per 
semipeatonitzar-la (els dissabtes 
horabaixa, diumenges i festius) i, 
a la vegada, una planificaciò de 
dinamitzaciò de l’entorn, duent-hi a 
terme activitats diverses.
Un altre carrer que passarà a ser 
de sentit únic és el carrer Escola 
Graduada. Mentre que a carrers 
com Catedràtic Llabrés, Ramon 
Morey i Can Julià, l’estacionament 
de vehicles serà a un sol costat del 
carrer alternant-se cada mes. 
Aixó mateix es farà en el tram del 
camí de s’Aigua que va d’entre 
els carrers Llorenç Villalonga 
i Conquistador, a causa dels 
problemes de circulaciò que es 
donen quan es creuen dos cotxes 
circulant en sentit contrari.
 Per altre lloc, i també inclós 
dins aquesta modificaciò del pla 
de circulaciò, seran instal·lats varis 
reductors de velocitat en els carrers 
Joan Josep Amengual i Reus, carrer 
des Reg (ja instal·lats), camí de 
s’Aigua i zona de l’Institut d’ESO.

AambS

Dues queixes
Alguns veïnats residents en el camí 
que va de Biniagual a Sencelles, es 
queixen d’haver de pagar l’impost 
del fems sense poder comptar peró 
amb el corresponent servei de 
recollida.
Segons afirmen, cada vegada que 
tenen una o vàries bosses de fems 
s’han de desplaçar fins a Biniagual 
per depositar-ho en el contenidor, 
amb la diferència que han de pagar 
la mateixa taxa municipal que 

qualsevol altre ciutadà resident al 
poble que sí compta amb aquest 
servei.
Per altra part, veïnats de diferents 
zones del poble han expressat les 
seves queixes per les molèsties 
que les obres de l’empresa ONO 
ha ocasionat en aquests darrers 
dos mesos. Els veïnats frissen que 
aquestes obres finalitzin i desitgen 
estar estona ferm a tornar a veure 
carrers alçats o parets amb més 
cablejat i perforacions.

AambS
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Balanç del 2005
Ja que ens trobam a final d’any, en aquest número de 
desembre hem aprofitat per demanar als diferents 
grups polítics del poble un balanç o valoraciò del que 
ha estat el govern municipal en aquest any 2005.
És evident que dins un any, s’hi duen a terme 
actuacions positives per al municipi amb les quals 
tothom hi està d’acord, i d’altres que poden despertar 
discrepàncies i diferents punts de vista.
Tot i aquesta valoraciò que ara es publica, hi ha 
molts de temes dels que se’n tornarà a parlar en el 
DEBAT SOBRE L’ESTAT DEL POBLE que tendrà lloc 
el próxim dimecres dia 18 de gener de 2006, a les 
20:00 hores, en el teatre municipal, debat que, per 
cert, veurà modificat el seu procés de funcionament i 
intervencions respecte als altres celebrats.

Per altra part, tot i que fer un balanç del que ha estat 
un any sempre té la seva part positiva, la millor 
manera de despedir un any és fent-ho tots junts, amb 
una copa de xampany a la plaça de l’església el dia 31 
de desembre. Així que, ja ho sabeu, en aquesta cita no 
hi podeu faltar. El dissabte 31, tots a les 23.30 hores a 
esperar les campanades i rebre el nou any 2006! És 
previst que la plaça torni a ser un espectacle digne de 
veure.
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PSOE
Des del PSOE, grup que governa 
a l’Ajuntament, a l’hora de fer el 
seu balanç, més que enumerar les 
actuacions municipals, (pluvials, 
asfaltats de carrers, camins, Institut, 
Centre de Dia, Vivendes de P.O. 
Reforma Antic Celler del Rei, 
Cementeri Vell,  etc), es decanten 
per exposar tres opinions  sobre el 
Binissalem de 2005. 
La primera, que Binissalem és 
un poble de qualitat i socialment 
avançat. Una segona, sobre els 
nous Binissalemers. I la tercera, un 
apartat per l’autocrítica. 

Els socialistes comencen destacant 
un titular publicat, el passat 19 de 
setembre a el “Diario de Mallorca” 
on es llegia “Binissalem se erige 
en capital del arte” i amb el qual 
reafirmen que Can Gelabert, cada 
vegada més, és un centre d’especial 
interès pels mallorquins. 
Igualment recorden que amb els 
fulletons municipals del “Que puc 
fer aquest estiu, hivern o Nadal?”, 
queda ben patent la gran quantitat 
i sobretot qualitat de les activitats 
i del prestigi  que tenen els nostres 
centres de Can Gelabert i la 
Biblioteca i els seus professionals 
(aquí i fora de Binissalem).
En matèria educativa també 
destaquen l’homologaciò de 
l’Escoleta Infantil al Butlletí Oficial, 
objectiu aconseguit gràcies als 
professionals. 
En medi ambient, destaquen el fet 
que, a pesar de les grans dificultats, 
Binissalem sigui el segon poble que 
posa en marxa la recollida selectiva 
domiciliària. 
En esports, puntualitzen que 
Binissalem sigui dels pocs pobles, 
per no dir l’únic, on s’assegura 
als clubs esportius amateurs, el 
finançament suficient, a la vegada 
que recorden el desbordament de 
nines i nins que tenen els Clubs 
de Bàsquet, de Futbol i l’Escola 
Municipal de Futbol. 
La creaciò d’una Regidoria especial 

per a la Dona, també és un punt 
que volen recordar. Així com el fet 
que Binissalem serà un dels pocs 
pobles que tendran Centre de Dia 
i dues vivendes tutel·lades; o el fet 
que s’iniciaran les obres d’una nova 
escola de primària o que s’hagi 
tornat a posar en funcionament 
el casal de joves. En matèria de 
joventut –apunten– els joves tenen 
camins per participar a les activitats 
del poble, agraint també al grup 
de ciutadans i empresaris que ha 
posat en funcionament dues fires 
entranyables.
Ara que s’acosten els Reis, recorden 
aquesta Festa implica tants i tants 
de ciutadans, arribant a la conclusiò 
que quan es dòna tot això, és que 
Binissalem és un poble que té 
qualitat humana, una millor vocaciò 
de qualitat social i col·lectiva i uns 
Regidors que lluiten i treballen, 
que ho fan amb humilitat i amb 
diàleg amb la ciutadania per dur-ho 
endavant i que tengui continuitat.

Des del PSOE local s’assegura 
que és per tots aquests motius 
pels quals molts de ciutadans de 
Mallorca, per raons conegudes, de 
proximitat i bones comunicacions, 
han triat Binissalem com a poble 
de residència. Peró també ho han 
fet pel nostre caràcter individual i 
col·lectiu. D’aquests nous ciutadans 
en destaquen molt positivament 
la seva bona disposiciò, respecte, 
ganes de ser informats, i sobretot 
una estimaciò incipient al nostre 
poble. A la vegada que es lamenta 
que els nous residents del Rasquell 
hagin tengut dificultats per 
instal·lar-se, assegurant que 

des de l’Ajuntament s’han fet 
actuacions perquè puguin tenir 
tots els serveis ràpidament. Així 
com també asseguren que des de 
l’Equip de Govern Socialista es farà 
tot el possible perquè aquests nous 
ciutadans es trobin bé al poble.

Finalment, des del PSOE no es deixa 
de banda l’autocrítica, argumentant 
que sempre serà lícit queixar-se per 
un clot, una farola apagada, unes 
que causen molèsties, etc. Peró, 
en la seva opiniò, hi ha crítiques, 
com l’acusació que hi havia 
rates al Col·legi Públic, que són 
absolutament desmesurades, no 
ajustades a la realitat i sobretot 
injustes amb la Direcció, l’Empresa 
encarregada del menjador, els 
pares i l’Ajuntament. 
Malgrat aixó, peró, recorden 
que s’ha de parlar de temes 
com l’ordenaciò de l’entorn de 
l’Església, Born i Parc de la Rectoria 
i la conseqüent modificaciò de la 
reforma de la circulaciò, remarcant 
que s’obrirà la circulaciò a la Plaça, 
tancant-la els caps de setmana. Pel 
que fa al Passeig des Born, hi haurà 
una proposta d’obertura de la tapia 
de Sa Rectoria amb nous i diferents 
materials, tema aquest respecte al 
qual reconeixen que tot s’hagués 
pogut fer d’una altra manera, 
però ja que fou així, la rectificaciò 
s’hauria de haver executat més 
ràpidament. 
L’altre aspecte de l’autocrítica que 
tracten els socialistes és la neteja 
viària, sobre la qual opinene que 
tot i posant més medis, encara 
no funciona i reconeixen que és 
responsabilitat de l’Ajuntament 
peró també dels ciutadans. 
Des del PSOE s’afirma que s’hi 
posaran les eines adients perquè  
els ciutadans compleixin les seves 
obligacions, perquè la recollida 
selectiva no embruti, el servei 
funcioni millor i que, en definitiva 
els carrers estiguin molt més nets, 
en especial alguns com els del 
Rasquell, i altres, que per obres o 
altres motius apuntats, tenen un 
servei molt deficient.

BALANÇ DE GOVERN MUNICIPAL ANY 2005
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PP
El Partit Popular de Binissalem 
fa el balanç de govern municipal 
d’aquest 2005 basant-se en cinc 
aspectes negatius i cinc aspectes 
positius.

· Aspectes Negatius:

1) Per als conservadors, hi ha molts 
projectes que romanen dins els 
calaixos sense que vegin encara 
la llum (asfaltat i enllumentat de 
camins rurals), ja sigui per manca de 
recursos, per manca d’iniciativa o 
per manca de voluntat política.

2) També creuen que hi ha 
obres que s’han executat molt 
malament sense que l’Ajuntament 
hi posi interès; així el passeig des 
Born, exteriors Institut, recepciò 
urbanitzaciò des Rasquell, 
desperfectes instal·lacions 
esportives, obres d’ONO, etc.

3) Critiquen la precarietat financera 
del nostre Ajuntament, amb una 
elevada despesa corrent i de 
personal, i una manca evident 
d’ingressos, assenyalant que 
ells votaren en contra de la 
desmesurada pujada d’imposts per 
a 2006.

4) El PP també retreu les males 
maneres i enganys a que ens té 
acostumats el Batle i l’equip de 
govern, sobretot en els plenaris i 
reunions municipals, ironitzant una 
manca de “talante”.

5) I finalment –i sense sortir de 
la ironia– opinen que un fet que 
demostra l’obertura de l’Ajuntament 
és la barrera i la corda que 
impedeix passar els ciutadans a 
l’entrada de l’Ajuntament. 
Per als conservadors binissalemers 
aixó és increïble.

· Aspectes Positius:

1) Pel que fa als aspectes positius, 
apunten en primer lloc als projectes 
necessaris que s’han posat en 
marxa, com la tercera fase de les 
pluvials, millora de carrers, Institut, 
millores a l’escola, el tercer metge o 
el casal de joves, entre d’altres.

2) Destaquen la gran participaciò 
del poble a les festes de Sa Vermada 
i a la fira de Sa Pedra de maig, actes 
qu suposen un orgull per a tothom.

3) També en destaquen les 
inversions fetes des del Govern 
Balear com a les escola-taller del 
cementeri vell i picapedrers, a 
l’institut així com la promesa d’una 

nova escola de primària, la millora 
del centre de salut, la residència de 
dia i vivenda tutel·lada, les noves 
pistes de tennis i els nous policies i 
vehicles de vigilància, entre d’altres.

4) Des del PP tampoc es deixa 
de banda el creixement que està 
experimentat Binissalem, afirmant 
que els nouvinguts es van integrant 
a poc a poc i que la simbiosi entre 
tradiciò i modernitat ha de ser 
equilibrada.

5) I com a cinquè punt, els populars 
apunten com les nostres vides 
pugen un escalò més, un any més; 
mirant endavant amb il·lusiò, i 
guardant un racò interior pels qui ja 
no sòn entre nosaltres.

l o c a l
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PSM-EN
Des del PSM local s’afirma que fer 
una valoraciò d’aquest darrer any 
de govern del PSOE a Binissalem 
és bona de fer, ja que si s’ha de 
valorar del 0 al 10, els nacionalistes 
li posarien un 1.

· Govern cansat, manca de gestió
El PSM, critica que hi hagi un 
equip de govern cansat, sense 
ànims, sense il·lusiò, que viu 
de la rutina i que l’ajuntament 
funciona per inèrcia. En aquest any 
–diuen– no s’ha vist res més que 
el que es sol veure en un govern 
mancat d’iniciativa, i en el qual, la 
privatitzaciò dels serveis municipals 
no és res més que el reconeixement 
de la incapacitat per a fer-los 
funcionar. Exemples d’aixó sòn el 
fet que s’hagi donat la gestiò a altres 
empreses en el funcionament del 
casal de joves, el servei de neteja, 
la gestiò del pavelló i també ho 
serà la gestiò del poliesportiu... 
conseqüència de la impotència 
duita a l’extrem.

· Institut i Escola de Primària
Per altra banda, els nacionalistes 
també sòn crítics amb la inauguraciò 
de l’institut de Secundària, cosa que 
feia anys que s’esperava i que no 
ha estat mancat de controvèrsies, 
ja que, en la seva opiniò, s’ha 
començat el curs escolar amb unes 
obres encara no acabades, amb 
uns accessos fets a la correguda, 
amb un servei elèctric no definitiu... 
i a tot això –afegeixen– el fet que 
el control d’obres s’ha lluït per 
la seva absència, o aixó podria 
parèixer, sobretot quan les obres 
varen  desplaçar l’edifici de tal 
manera que es varen menjar metres 
necessaris per a la construcciò de 
l’escola de primària. De fet, aquesta 
haurà d’augmentar en alçada, ja 
que la minva del sól destinat a la 
seva construcciò, segons la llei, no 
permet “miracles”.

· Creixement i Urbanisme
El creixement del poble i 
l’urbanisme també han estat temes 
molt criticats pel PSM. Pel que fa al 
primer, asseguren que el poble va 
creixent de tal manera que els 
serveis no sòn, de cap de les 
maneres, suficients. No podem 
gaudir de la policia vint-i-quatre 
hores. Hem d’instal·lar càmeres de 
vigilància que, mantenint durant 
mesos el parc de la rectoria tancat, 
finalment encara no s’instal·len. 
S’inaugura una escoleta que, 
com aquell qui diu, abans de ser 
estrenada ja és petita. 
 I pel que fa a urbanisme, dos 
llocs en concret sòn criticats: Es 
Rasquell i el Passeig des Born.
 Del primer diuen que en tenir-
lo ple, ja n’haurem de menester 
una altra. I per si aixó no bastés 
–continuen– aquesta urbanitzaciò 
manca d’un final d’obres, novament 
per una mancança en la supervisiò 
de les obres. Com és possible que 
els desaigües no enllacin amb la 
xarxa general? –conclouen. 
 Sobre el Passeig des Born 
expressen la seva indignaciò 
apuntant que s’ha acabat un passeig 
que fa empegueir a qualsevol 
binissalemer (exceptuant a l’equip 
de govern), i sense ser ni tan sols 
inaugurat, ja hi ha uns desperfectes 
que clamen el cel. Després del 

rebombori, l’haurem de tirar en 
l’aire?
 
· Medi Ambient
Medi ambient és l’àrea on el 
PSM felicita a l’ajuntament per la 
iniciativa de la recollida selectiva, 
tot i que a l’estiu es patissin alguns 
desgavells (bàsicament per horaris), 
sense oblidar-se dels problemes 
apareguts a Can Figuera i les 
mancances de reacciò.

· Obres molestes
Finalment, el PSM retreu el 
desgavell per mor de les obres 
d’asfaltat de carrers, les de 
l’ONO, el cablejat per les façanes, 
particulars amb estructures de ferro 
impressionants, el tancament de 
carrers sense previ avís... coses que 
no fan més que posar de manifest 
una gran descoordinaciò per part de 
l’equip de govern, la qual cosa, com 
sempre, ens ha afectat a tots de ple. 

Peró els nacionalistes ironitzen 
afirmant que, tal vegada, tot aquest 
desgavell ho arreglarà tenir una 
plaça declarada patrimoni artístic 
i valorada com una de les més 
hermoses de Mallorca, fent-la servir 
de rodona... No hi ha dubte –segons 
el PSM local– tenim un govern amb 
iniciativa, encara que aquesta sigui 
la de fa vint anys.

l o c a l
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Urbanització ES RASQUELL
Parla don Bernat Ribas Rubí, president de la Junta de Compensaciò

l o c a l

Després que finalitzassin les 
obres de la nova urbanitzaciò des 
Rasquell i la Junta de Compensaciò 
de l’esmentada urbanitzaciò en 
demanàs a l’Ajuntament la recepciò 
peró aquest no ho pogués fer 
degut a una sèrie de deficiències 
detectades pels seus enginyers, en 
les canonades d’aigües i escomeses 
del clavegueram, tot aixó provocà 
que un gran nombre de persones, 
que ja havien adquirit la seva 
vivenda, no poguessin entrar a 
viure-hi, de manera que s’han 
hagut de realitzar les corresponents 
reformes per tal que l’Ajuntament 
pogués concedir tots els permisos 
per posar comptadors de corrent i 
d’aigua a totes les cases acabades.
D’aquí a que tot aixó hagi anat 
avançant, han estat molts els 
veïnats que s’han queixat, i és per 
aquest motiu que parlam amb un 
dels propietaris dels terrenys.
Ells és el senyor Bernat Ribas 
Rubí, industrial hoteler, propietari 
d’un 48% dels terrenys des 
Rasquell i president de la Junta de 
Compensaciò.

Com creu vostè que aquesta nova 
gran urbanització pot influir en el 
futur del poble?
És evident que aixó podria ser el 
nou Binissalem. En Es Rasquell s’hi 
han construït, aproximadament, 
unes 300 vivendes, i sòn moltes. 
Jo pens que alló més indicat hagués 
estat que s’haguessin edificat 
vivendes per a gent més humil, 
vivendes per a gent de classe mitja i 
vivendes per a gent rica.

Avui en dia hi ha la tendència a 
construir vivendes grans, de més de 
100 m2, que després resulten molt 
cares per moltíssima gent, quan 
realment si es fessin vivendes per 
valor d’uns 17 o 18 milions de les 
antigues pessetes, seria millor. En 
aixó, he de dir que estic, en part, 
d’acord amb la ministra Trujillo.

Qui és el responsable de tots els 
problemes sorgits?

Bé, crec que el primer responsable 
és l’empresa MAB, executora de les 
obres; i en segon lloc, els tècnics 
de la Junta de Compensaciò i de 
l’Ajuntament, que crec que havien 
d’haver anat inspeccionant, mes a 
mes, com s’anaven desenvolupant.
També vull afegir que jo no era 
partidari que l’empresa MAB 
executàs les obres, ja que jo vaig 
votar per l’empresa Amer e Hijos, 
peró jo tenia un 48% de propietats 
(uns 15.000 m2) i els altres poseïen 
el 51% restant.

Hi ha gent al poble que diu que 
el tipus de vivenda que s’han 
construït, ha fet perdre un poc el 
caràcter patrimonial propi de 
Binissalem. Què n’opina d’això?
Pens que l’Ajuntament, tal vegada, 
havia d’haver intervengut en 
aquest aspecte i s’havia d’haver 
comptat amb més suggerències 
binissalemeres, peró clar, les 
promocions tenen aixó: presses 
en construir i vendre ràpid. He de 
reconèixer que potser, en certs 
aspectes, ens ha fuit un poc de les 
mans.

I vostè creu que és possible 
que el poble vegi aixecar noves 
urbanitzacions com aquesta?
Pens que sí. Des del camí de s’Aigua 
cap a la part de Lloseta hi ha molt 
de terreny per construir, i en la 
meva opiniò, és millor fer-ho cap 
a la part de baix que no cap a la 
part de dalt. Ara bé, insistesc en el 
que he dit abans, si es fa una nova 
urbanitzaciò s’hauria de dur a terme 
amb vivendes no tan cares, sinò 
més assequibles. Moltes parelles 
joves poden començar visquent en 
una vivenda més modesta i amb el 
temps, adquirir-ne una de més gran.
 Per altre lloc, també vull afegir 
que el Consell de Mallorca ha estat 
un poc injust a l’hora de marcar el 
sostre poblacional de Binissalem.

AambS
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En el procés 
d’aprenentatge de 
la parla és normal 
que els petits/es 
es vagin trobant 
algunes difi cultats, 
per exemple 
en l’articulaciò 
d’alguns fonemes. 

Peró també els majors en el 
procés natural de la parla trobem 
certes difi cultats, per tant abans 
d’espantar-nos, d’exigir massa o 
massa poc als infants convé que ens 
informem del que és normal a cada 
edat.

· QUÈ PODEM FER per ajudar 
als petits/es en aquest procés 
d’aprenentatge? 
1- Dedicar un temps diari a la 
conversa, que sigui un moment i en 
un espai agradable i tranquil.
2- Reforçar les produccions 
espontànies de l’infant.
3- Valorar les seves intencions 
comunicatives.
4- Valorar la comprensiò verbal.
5- Oferir un bon model;
*Evitar els infantilismes
*Parla lenta i pausada, sense   
arribar a parèixer poc natural
*Ús de frases senzilles peró no   
un llenguatge telegràfi c
*Vocabulari, estructura, etc.   
adequat a l’edat de l’infant
*Ajudar-li a ampliar les    
seves expressions mitjançant la   
prolongaciò (ex: el nin diu “cotxe” 
i l’adult diu “un cotxe que va molt 
ràpid”) o bé completant (ex: el nin 
diu “un nin” i el pare diu “què fa el 
nin?”).
6- Mantenir una actitud d’escolta; 
manifestar que ens interessa el 
que ens diuen a pesar de què en 
aquell moment per a nosaltres sigui 
qualque cosa irrellevant.
7- Tractar de transmetre a l’infant 

que el més important és el que està 
dient i no com ho diu. Ajuda’l a què 
es relaxi i no estigui tan pendent de 
la seva parla.
8- Mantenir una vida organitzada 
(hàbits d’alimentaciò, dormir, temps 
lliure, etc).

· QUÈ CAL EVITAR?
1- Dir-li “està mal dit, no ho dius 
bé...”. Fes una correcciò indirecte. 
Mostra-li el model correcte sense 
obligar-lo a repetir-ho.
2- Dir “què?” quan no l’entenem, 
no li demani que repeteixi o torni a 
començar el que volia dir, fa que es 
senti malament. Tracta d’endivinar-
ho i si no fes-li preguntes per aclarir 
el que ens volia comunicar.
3- No es pot acceptar que ens 
indiqui el que vol sols amb el dit o 
dient “vull aixó” “vull alló”, etc. Ha 
d’intentar expressar-se.
4- Interrompre contínuament 
el discurs del nin. No acabi les 
paraules o frases per ell, eviteu 
anticipar-vos. Dona-li temps perquè 
acabi el que està dient. 
5- Tractar a l’infant com a un bebé, 
donau-li responsabilitats i que faci, 
de mica en mica, més coses de 
forma autònoma.

Per fi nalitzar, recordar que és molt, 
molt important, la higiene dental, 
la bucal, l’alimentaciò, la llengua 
(mobilitat lingual, tonicitat, etc.), la 
higiene nasal, la respiraciò, el buf, 
l’audiciò, etc. Sòn part important del 
nostre aparell fonador.

Anabel Gonzàlez
Tècnica Educativa de l’Ajuntament 

de Binissalem

Anabel González

Estimulació del Llenguatge Oral
Cal dedicar un temps diari a la conversa amb l’infant

Informació municipal. EDUCACIÓ INFANTIL DE L’INSTITUT D’ESO

Amb l’arribada del desembre i de 
les vacances de Nadal, els centres 
escolars posen punt a la primera 
avaluaciò del curs.
El nou Institut d’ESO de Binissalem 
ha viscut la primera de la seva 
história i, amb motiu d’aixó, hem 
volgut saber com han anat les 
qualifi cacions corresponents a 
aquest primer trimestre.
 Així idó, en termes generals, 
dels 87 alumnes de 1r d’ESO, 35 no 
han suspès cap assignatura, 8 n’han 
suspesa una i 10 n’han suspeses vuit 
o més.
Dels 78 alumnes de 2n curs, 27 ho 
han aprovat tot, 9 en duen una de 
penjada i 4 vuit o més.
I pel que fa a 3r d’ESO, dels 51 
alumnes assistents, n’hi ha 13 de 
que no en duen cap de suspesa, 24 
que en duen una i 3 que en duen 
vuit o més.
En total, dels 216 alumnes que van a 
classe, n’hi ha 75 que han aconseguit 
superar la primera avaluaciò sense 
dur-ne cap de suspesa.
 En percentatges, les assignatures 
de religiò i educaciò física sòn les 
que compten amb més aprovats, 
amb més d’un 90%. Totes aquestes 
dades es poden observar, més 
detalladament, als dos gràfi cs que 
apareixen publicats a la pàgina 
següent.

Per altre lloc, des de la revista també 
ens hem interessat per l’opiniò de 
l’alumnat sobre altres temes. Així 
per exemple, què troben del nou 
Institut i de les seves instal·lacions? 
pregunta a la qual responen que 
està molt bé i molt ben equipat, 
exceptuant alguns problemes que hi 
ha hagut amb el timbre i la corrent.
També se’ls demanà l’opiniò 
respecte del professorat, afi rmant 
que, en general, estan contents dels 
diferents professors que hi ha al 
centre.
I fi nalment, una tercera pregunta 
va ser que trobaven de la nova Llei 
d’Educaciò (LOE), si creien que seria 
una llei positiva per a l’ensenyança, 
pregunta a la qual respongueren 
que és una llei que, sincerament, 
coneixen poc.

l o c a l

Alumnes de 3r d’ESO de l’Institut 
de Binissalem, pocs dies abans 
de posar vacances de Nadal.

Al gràfi c de la dreta es pot veure com, després 
de la Religiò i l’Educaciò Física, en el curs de 1r 
d’ESO l’assignatura d’Educaciò plàstica i visual 
és la que registra millors resultats, amb un 66% 
d’aprovats.
En el curs de 2n, sòn la Llengua Castellana i 
Literatura, l’Anglès i la Llengua Catalana i Literatura 
les que se’n duen les millors qualifi cacions.
I fi nalment, en el curs de 3r d’ESO, és l’Anglès 
l’assignatura que presenta millors notes fi nals en 
aquest primer trimestre, amb un 70% d’aprovats.
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D’Equador

L’ample carrer de sa Creu fins i tot té lloc per acollir 
gent venguda d’un país tan llunyà com pugui ser 
Equador.
Des de fa uns onze mesos, la jove parella formada 
per na Juana Pacheco, de 31 anys i en Jerson Sánchez, 
de 33 –qui en duen onze de casats– sòn residents al 
nostre poble.
Després d’estar prop de dos anys a Eivissa es 
desplaçaren cap a Mallorca, instal·lant-se a la ciutat 
d’Inca, peró degut a que na Juana treballava a 
Binissalem (en el bar Americano-restaurant Robines), 
per qüestions de desplaçament i comoditat decidiren, 
al final, venir a viure aquí.
Com s’ha dit, ella treballa com a cuinera en un 
restaurant, mentre que ell ho fa en una empresa 
de construcciò. Tot i que en el seu país d’origen els 
seus oficis fossin uns altres, ja que ella exercia com a 
mestre d’escola i en Jerson com a comercial en una 
empresa de productes alimenticis.
Ens conten que el procés de “dolaritzaciò” 
experimentat a Equador, a l’any 2000, va perjudicar 
molt l’economia del país, tot es va encarir molt i aixó 
provocà el fet que molta gent es veiés obligada a sortir 
a fora a guanyar-se ses sopes.
A pesar que ells estiguessin acostumats a viure, des 
de sempre, a la gran ciutat, ara en valoren molt la 
tranquilitat d’un poble com Binissalem, on a més hi ha 
la seva part de camp i s’hi respira un aire més pur.
A més, en destaquen també el que aquí hi hagi 
pràcticament de tot, sense necessitat d’haver de 
desplaçar-se a llocs com puguin ser Palma.
De la gent, opinen que és sociable i de caràcter obert. 
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Perruqueria Joana M. Sastre

Després d’estudiar perruqueria 
a l’Acadèmia Francesc Mirò, de 
Palma, i treballar en aquesta 
professiò durant 18 anys, també a 
Palma, na Joana Maria Sastre obrí  
el seu propi negoci, aquí al poble, 
fa quasi quatre anys (a complir-se 
el próxim mes de febrer).
Amb dues al·lotes qui també 
hi treballen, a la perruqueria 
atenen sobretot a gent jove, tant 
homes com dones –entre els que 
hi figuren algun futbolista del 

Barça, del Mallorca i de l’Sporting, 
i alguna campiona d’Europa de 
bàsquet–. 
És precisament pel desembre 
quan tenen més feina, amb motiu 
de les festes que s’aproximen.
Dels horaris cal destacar el fet que, 
de dimarts a divendres, treballin 
de manera intensiva sense tancar 
el migdia. El dissabte fins a les 
15.00 hores.
Pel que fa a projectes de futur, 
hi ha previst, per a d’aquí a dos 
anys, un canvi d’ubicaciò a un 
local més ampli, al mateix carrer 
Germanies.

Molts d’Anys 

i Bones Festes!
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Massapà

El desembre i les festes nadalenques sòn dates en què 
si qualque cosa menjam a bastament sòn torrons o 
pastissos típics d’aquestes festivitats. I un d’aquests és el 
massapà.

Ingredients
1 quilo d’ametlla
1/2 quilo de sucre
llimona ratllada
canyella
nous, dàtils, albarcocs secs, confi tura d’albercoc
2 ous

Preparació
Picar l’ametlla ben picada i afegir-hi el sucre, la llimona i 
la canyella, fi ns que amb tot aixó es faci una pasta.
Tot seguit es compondrà una capa (d’1 cm. de gruixa, 
aproximadament) i a damunt s’hi aniran col·locant uns 
quants dàtils o uns quants nous.
Una vegada compost, es taparà amb una altra capa de 
pasta, es batran uns ous i es “pintarà” perquè agafi  bon 
coloret. Després ja es podrà posar al forn, a 170ºC, entre 
15 i 20 minuts.
(Els darrers minuts es poden encendre les graelles de 
dalt del forn).

Pedro Ferrer Pons

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

Es lloga planta baixa, amb 2 habitacions, sala d’estar, 
menjador, cuina i corral al carrer des Sol. Telèfons de 
contacte: 626 494 834 - 971 886 274.

Venc escopeta de 12, plana, 68 de canò, 3 i 5 estrelles. 
Preu: 200 euros. 666 680 056/ 666 245 124.

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

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

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.

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

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!

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

Venc taula per a posar televisor, sense estrenar, de 
fusta platejada, amb dues estanteries de vidre. Preu a 
convenir. 647 076 986.

Celler: Es Verger 
(Esporles)
DO / Zona: Vi de la Terra
Tipus de vi: Negre amb 
criança.
Graduació (% vol.): 13 
Varietats: La contra 
etiqueta no indica res 
de les varietats amb 
les que s’elabora, peró 
aventuram que sòn: 
Cabernet Sauvignon, i 
Merlot
Elaboració: Agricultura 
ecológica

Fase Visual.
Color vermell cirera. El 
menisc és ataronjat, té un 
color molt evolucionat 
tenint en compte que es 
tracta d’un 2003.
Intensitat mitjana i capa 
mitja baixa.
És límpid i brillant.

Fase Olfactiva
A copa aturada: surten moltes espècies, intensitat 
aromàtica alta on apareixen els torrats i fumats a causa de 
la fusta de la bòta. També s’aprecien olors de reducciò. 
A copa agitada: Lactis, maduixa i un toc de pebre.
Es nota que el torrat de la fusta és alt i per aixó ens llança 
aromes com de l’avellana. Aromes molt complexos. 

Fase gustativa.
Primer atac: suau, no té gaire astringència
Lleuger a la boca, amb una punta d’acidesa, segur que 
és atribuïble al cabernet.

Suggeriment. Una meravella, pels amants dels vins 
d’aromes complexos. 

Preu: 8€

Els Rojals 2003
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Continúen les exposicions
Els visitants continúen passant 
per les diferents exposicions que 
s’organitzen al Casal.
En aquest cas, i com ja s’anuncià 
al passat número de la revista, els 
artistes que mostren la seva obra 
sòn en José Aranda, en José Luis 
Tudanca i na Dolors Comas, tres 
consolidats artistes, les exposicions 
dels quals teniu l’oportunitat de 
veure fi ns el próxim 31 de gener.
No deixeu de passar-hi, segur que 
us agradarà.

Per altre lloc, l’Escola de Música, 
ara ja de vacances fi ns passats Reis, 
oferí els dos concerts de Nadal que 
tenia prevists. Així, el dimecres 
dia 21 tocà el torn als nins i nines, 
mentre que el dijous 22 varen ser 
els alumnes de l’Aula de Música 
Moderna els qui feren sonar els seus 
instruments.
De concerts, recordar que hi ha 
programat el del próxim dia 7 de 
gener, quan tots ja haurem rebut de 
mans de ses Majestats d’Orient el 
nostre regal.

S’acaba un any... però no l’art

Les activitats dels cors 
binissalemers han lluït en dos 
concerts de la programaciò 
nadalenca. El COR CANTILENA 
ha gaudit d’una càlida expectaciò 
popular que premia la feina ben 
desenrotllada, pacient i constructiva 
del grup. L’església parroquial va 
acollir un públic més elevat en 
nombre del que era previst per a 
una jornada no festiva, a tenor de 
les mitjanes d’assistència. El públic 
omplia gairebé tota la bancalada. 
És una satisfacciò que la música 
natural d’aquest poble hagi 
obtingut acceptaciò i entusiasme.
 Acompanyat, a l’orgue i al 
piano, de Guillem Bestard i dirigit 
per Llorenç Gelabert, el cor ens 
oferia una selecciò de música sacra, 
sobretot nadalenca, amb estils varis 
que unien l’obra de grans mestres 
amb la cançò popular i la Gospel 
music. Peces de Mozart, de Händel, 
de Praetorius, d’Elgar, d’Estes o de 
Crouch alternaven amb melodies 
pop nord-americanes i nadales de 
Catalunya. Tot plegat va contribuir 
a una vetlla joiosa per a celebrar les 
festes i cloure l’any 2005.

El GRUP CORAL 3X4 ha fet la 
celebraciò del X Aniversari, des 
que, un 28 de desembre de 1995 
brindava tímidament i amb una 
expectaciò restringida el concert 
número 1. D’aleshores ençà, el 
conjunt ha fet nom, ha augmentat 
els efectius i gaudeix de popularitat 
en la nostra vila per una tasca 
feta amb cura i amb il·lusiò. A 
mitjan agost del 2005, actuaven a 
la Catedral de Berlín, informaciò 
que Arrós amb Salseta facilitava 
puntualment.
 El que cloïa el X Aniversari 
ha tingut lloc a l’església de Cals 
Agustins, en la data precisa del 28 
de desembre. Amb una expectaciò 
a vessar, el cor posava el sentiment 
en una antologia de la llarga 
trajectória, mescla de popular 
renaixentista, de culte renaixentista, 
de barroc i de modern, amb 
alternativa de religiòs i profà. Com 
a estrena, oferien la primera Missa 
Pontifi calis de Lorenzo Perosi. 
Llarga vida al grup!

Joan Escanelles

Cobles Nadalenques

Acaba de néixer
i ja amarg plor;

amb cors s’aconhorta,
dem-li nostre cor.

Els cels s’extremeixen,
la terra es commou,
estels qui tremolen

brillant amb més foc,
els àngels qui entonen

un himne de goig.
Tot riu d’alegria;

Jesús fa amarg plor;
amb cors s’aconhorta,

dem-li nostre cor.

Neixia pels homes,
per dar-los consol;
ingrat li preparen
la creu i la mort;

si dar-la-hi volguessin
reblida de cors,
ai! no, no faria

Jesús amrga plor;
amb cors s’aconhorta,

dem-li nostre cor.

Acaba de néixer
i ja amarg plor;

amb cors s’aconhorta,
preniu nostre cor.

Tomàs Fortesa

El bon Jesuset

La Mare de Déu
son fi llet bolcava,

i n’hi trobà espines
per dintre la faixa.

–Acudiu, Josep,
que la sang li raja,
potau-me la mirra

que els Reis li donaren.
Ai, Josep, espòs

Qui els hi haurà posades
si no l’he deixat

de dintre ma falda?
Victòria Penya

ELS CORS DE BINISSALEM, 

EN FORMA
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“La sorpresa del Roscón”, d’Elvira Lindo

Tal i com estava previst, el dimarts 
13 de desembre, l’escriptor 
GABRIEL JANER MANILA oferí 
la CONFERÈNCIA titulada “El 
poder d’escriure i el poder de la 
imaginaciò”.
Tot i que l’acte comptà amb escasa 
presència de públic, sempre és 
important poder disfrutar d’actes 
culturals en els que hi intervenguin 
escriptors com Janer Manila.
Per altre lloc, on sí hi hagué un gran 
nombre de públic, al voltant d’un 
centenar de persones, va ser en el 
CONCERT DE NADAL que dugué 
a terme el COR DE LA FUNDACIÓ 
TEATRE PRINCIPAL, deixant petita, 
aquella nit, la Casa Museu.
A més, recordar que, aprofitant 
aquest acte, va tenir lloc la 
inauguraciò del piano de don 
Llorenç Villalonga, piano que es 
trobava a Palma i el qual era tocat 
per la seva esposa.

Gener 2006
Pel que fa al mes de gener, i 
concretament pel dimarts dia 10, un 
dels actes més rellevants que hi ha 
prevists, és l’ESPECTACLE titulat 
“LA SORPRESA DEL ROSCÓN” de 
Elvira Lindo, que dirigit per Rafel 
Lladò, serà interpretat per l’actriu 
Assun Planas.
“La sorpresa del Roscòn” és un 
monóleg tragicómic, en el qual 
la protagonista, Corina, posa en 
escena la reflexiò d’una dona 
que intenta entendre en quin 
moment de la seva vida començà a 
equivocar-se.
Corina abandonà els hàbits després 
de quinze anys de vida missionera a 
Guinea per casar-se amb un càmara 
de televisiò.
Després crea un alberg per a 
persones sense sostre i finalment 
acaba intimant amb un indigent.

Casa Museu Llorenç Villalonga
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Novetats a la Biblioteca

Infantils
Bon Nadal Paula. Autora: Nne 
Gutman. Ed. Joventut
El libro de magia. Autora: Jane Bull. 
Una nit amb els óssos. Autor: 
Andrew Breakspeare. Ed. Joventut

Adults
Pandora en el Congo. Autor: Albert 
Sánchez Piñol. Ed. La Campana
Fortalesa digital. Autor: Dan 
Brown. Ed. Empuréis

Activitats pel mes de gener
· 5 de gener, a les 11h. Contacontes 
dels Reis Màgics d’Orient. Adreçat 
a infants a partir de 3 anys. Tots els 
nins i nines que hi participin han de 
dur una sabata i alguna coseta per 
deixar als Reis, ja que segurament, 
a la nit, passaran per la biblioteca 
per deixar-nos un regal.
· 13 de gener, a les 18h. Contacontes 
d’óssos. A càrrec de Sandra Rossi.
· 17 de gener, a les 18h.Contacontes. 
Per Sant Antoni, contes de 
dimonis, a càrrec de Paula 
Rodríguez. A continuaciò taller 
d’una titella de dimoni.
· 26 de gener, a les 20h. Presentaciò 
de llibre La música de les 
constel·lacions de Rafel Crespí.
· 30 de gener, a les 18h. Contes per 
la Pau. Infants a partir de 3 anys.

III Concurs de Betlems
Per tercer any consecutiu la 
Biblioteca, amb l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament i un grup de persones 
voluntàries, organitza el Concurs 
Infantil de Betlems. En aquesta 
ediciò n’hi ha hagut un total de 
14. Molts d’ells han destacat per 
la seva originalitat, imaginaciò i 
treball minuciòs i s’han escollit 
com a guanyadors: 1r Premi. Clara 
i Max Duran Santamaria; 2n Premi 
Margalida Moyà Fiol i 3r Premi. 
Marta i Pere Pons Vidal.
L’entrega dels premis serà el 
dissabte 7 de gener a l’Església, 
després de la celebraciò de les 19h.
Durant les festes de Nadal hi haurà 
exposades les fotografi es de tots els 
betlems participants, a la Biblioteca.

FACTORIA DE FOLK

Un binissalemer d’adopciò –a 
vegades sòn els millors– ha realitzat 
darrerament tres gestes importants, 
almenys pels qui ens agrada aquest 
trull. Ha aconseguit que els Cabrit, 
Xavi, Coque i Fama, els nostres 
Nympho, sonassin ja a Ràdio 3 (92.3 
FM), ràdio pública i estatal, com li 
agrada dir al cappare del Trébede, 
Iñaki Peña, programa que, gràcies 
també al Miguel, que estava allà en 
directe, pels seus dallons i “sense 
cap endoll especial”, el 29-XI-2005 
fou dedicat a Balears, o si voleu, al 
GOB i la màgica FACTORIA DE SO 
dels nostres veïns santamariers. 
Abans ja s’havia emportat els GRO-
LLERS d’aquesta fàbrica i els seus 
Dimonis –ara presents– al Festival 
de Folk de Pardiñas, municipi de la 
tan mítica Galiza. Idó bé, poca bro-
ma, toca dir. Aquests grallers –vull 
dir, grollers– sòn un clar exemple 
de com la tradiciò està aconseguint 
últimament els nivells més alts de 
creativitat en el mòn de la música en 
general. És precisament la vella mú-
sica la qui ara aporta paradoxalment 
les dosis més altes de modernitat 
en aquest art, al mateix nivell, fi ns i 
tot, de l’avantguarda electrónica. Per 
aixó, i ara que vénen els foguerons 
–sé de bona tinta que el de S’Olla 
ja s’està cuinant– vull desitjar que 
aquest Dimoni tan peculiar atiï, si 
més no per un altre any, aquest foc 
tan ple d’imaginaciò cultural com 
aquí es representa. Esper, Jaume, 
que aquest pic t’hagi agradat la por-
tada post-nadalenca que t’oferesc.

tgomil@…per un FESTIVAL FOLK 
“de bon de veres” a Mallorca !!!

CONCURS!!!!
EL LLIBRE AMAGAT
Concurs adreçat a públic adult.
A partir d’ara, cada mes la Biblioteca 
vos ofereix la possibilitat de guanyar 
un llibre a través d’un senzill concurs 
de recerca.

En què consisteix?
En cada número de la revista sortirà 
publicat un fragment d’un llibre. 
Haureu d’endevinar a quin llibre 
pertany i quin és el seu autor/a.
Perquè no sigui massa complicat, les 
setmanes següents s’exposaran a la 
biblitoeca noves pistes relacionades 
amb el llibre o autor/a.

Què he de fer si crec que sé de quin 
llibre es tracta?
És molt fàcil. Agafa una “fi txa 
resposta”, que trobaràs a la 
biblioteca, emplana-la i dona-la a les 
bibliotecàries. Peró no sabràs si has 
encertat fi ns la darrera setmana.

HI HA CAP RECOMPENSA!!
A part del gust de redescobrir llibres 
amagats dins la nostra memória o 
descobrir-ne de nous, la persona 
guanyadora podrà escollir un llibre a la 
llibreria que li indicaran a la biblioteca.

COMENÇA EL CONCURS
1r LLIBRE AMAGATr LLIBRE AMAGATr

PRIMERA  PISTA
Aquesta novel·la va néixer una nit 
d’estiu. Qui la va escriure era a una 
reuniò amb altres escriptors. Tancats 
en la casa a causa d’una tempesta, 
es varen entretenir llegint históries 
de terror. Aleshores, un d’aquests 
escriptors va proposar una aposta: que 
cadascun d’ells escrivís una história de 
terror. El guanyador seria aquell qui 
creàs l’obra més terrorífi ca. I aquesta 
novel·la, sense cap dubte, ho va ser.

FACTORIA DE FOLK

Un binissalemer d’adopciò –a 
vegades sòn els millors– ha realitzat 
darrerament tres gestes importants, 
almenys pels qui ens agrada aquest 
trull. Ha aconseguit que els Cabrit, 
Xavi, Coque i Fama, els nostres 
Nympho, sonassin ja a Ràdio 3 (92.3 
FM), ràdio pública i estatal, com li 
agrada dir al cappare del Trébede, 
Iñaki Peña, programa que, gràcies 
també al Miguel, que estava allà en 
directe, pels seus dallons i “sense 
cap endoll especial”, el 29-XI-2005 
fou dedicat a Balears, o si voleu, al 
GOB i la màgica FACTORIA DE SO 
dels nostres veïns santamariers. 
Abans ja s’havia emportat els GRO-
LLERS d’aquesta fàbrica i els seus 
Dimonis –ara presents– al Festival 
de Folk de Pardiñas, municipi de la 
tan mítica Galiza. Idó bé, poca bro-
ma, toca dir. Aquests grallers –vull 
dir, grollers– sòn un clar exemple 
de com la tradiciò està aconseguint 
últimament els nivells més alts de 
creativitat en el mòn de la música en 
general. És precisament la vella mú-
sica la qui ara aporta paradoxalment 
les dosis més altes de modernitat 
en aquest art, al mateix nivell, fi ns i 
tot, de l’avantguarda electrónica. Per 
aixó, i ara que vénen els foguerons 
–sé de bona tinta que el de S’Olla 
ja s’està cuinant– vull desitjar que 
aquest Dimoni tan peculiar atiï, si 
més no per un altre any, aquest foc 
tan ple d’imaginaciò cultural com 
aquí es representa. Esper, Jaume, 
que aquest pic t’hagi agradat la por-
tada post-nadalenca que t’oferesc.

tgomil@…per un FESTIVAL FOLK 
“de bon de veres” a Mallorca !!!
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Per aquestes festes, tan propícies a 
la reflexió -¿de què va aquest tio?- 
oferesc als amics lectors un platet 
de dotze uves* més set de propina 
perquè les engolesquin al ritme que 
vulguin. Ja ho sé que són verinoses i 
que fa molts anys que rodolen però 
no maten, paraula. Fins i tot podrien 
fer-nos passar un nou any més 
falaguer i esperançador... que és el 
que vos desig.

 101
Hi ha gent que se queixa de no 
entendre’m. Que no es preocupin, 
jo tampoc m’entenc gaire a mi 
mateix.

102
¡A veure si ton pare sabrà més que 
el Google!

103
¡Com no havia de ser guapa si 
son pare era escultor i sa mare 
delineant! Em vaig enamorar d’ella, 
peró no m’hi vaig casar.

104
¡Com no havia de ser ric si son pare 
era constructor i sa mare, hereva de 
moltes quarterades a la vorera de 
mar. No n’estava enamorada, peró 
m’hi vaig casar.

105
Val més viure vuitanta anys bé que 
setanta malament, deia mon pare… 
savi i sorneguer.

106
Si me dius que no m’estimes, me 
suïcidiré, me digueres a cau d’orella, 
insinuant i conilla. Jo vaig callar. 
Aquell dia no tenia ganes de posar-
me la corbata i rebre condolències 
de la gent.

107
Hay gente tan balear que corre 

el riesgo de tambalearse. (Es un 
modesto homenaje al vilingüismo 
de nuestra comunidat.)

108
No me gustan las mujeres 
sinteticas, ni las hipoteticas, ni, en 
general, las personas antiteticas. 
O sea, que me incluyo entre las 
proteticas. ¡En les coses del 
bilingüisme, perdre l’accent pot 
tenir la seva gràcia!

109
Mares carregades amb canastra i 
menudall ¿que veniu de son Dureta 
o del Corte Inglés?

110
-Jo faig estar sa meva dona 
agenollada tot es temps que vull.
-¡Ah sí! ¿Com ho fas, aixó?
-Quan ella m’encalça amb so 
bufador, jo m’amag davall es llit…

111
Tanmateix ni amb tu, querido diario, 
puc esser sincer del tot. Hi ha un 
reservori íntim, instransferible, 
que ha de restar, per sempre més, 
hermèticament tancat.

112
-M’has convidat a ca teva i he 
admirat la seva amplitud. El que no 
he pogut veure és la teva plenitud.
-¡¡¡???
-Ah, idó no m’haguessis convidat.

113
D’infants érem relativament feliços. 
De grans, feliçment relatius.

114
La paraula “càlcul” té dos plurals: 
càlculs i calen culs.

115
No és bo confondre dos mots 
fonèticament semblants. La 

simplificació assenyala el camí 
de l’excel·lència, la bellesa i la 
bondat. La ruta de la ximplificació 
acondueix a alló barroer, fastigòs i 
pervers.

116
¡Quina diferència entre les picades 
d’abella i les picades de bella!

117
La separaciò de les paraules no és 
arbitrària. Per a un artista de teatre, 
per exemple, no és el mateix tenir 
un apuntador que una punta d’or, 
malgrat les dues coses puguin ser 
d’una gran utilitat.

118
Ja varen fer bé els gramàtics, de 
suprimir el guionet que separava 
els dos components del vocable 
cul-minar. Ningú en parla, del 
que va suposar aquesta pacífica i 
engrescadora revoluciò cultural.

119
¡Molts d’anys! Més que la buidor 
i grandiloqüència de la fòrmula, 
preferesc, per als meus lectors, 
el benestar i la felicitat de cada 
moment. Amèn.
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Música el cap de setmana
Noel Capó, Dj de la discoteca Magic

Noel Capò Fuentes, 24 anys d’edat, 
i actualment treballant en el servei 
tècnic oficial de l’empresa Ricoh 
(patrocinadora de l’equip de 
bàsquet de l’ACB, Ricoh Manresa), 
és un dels joves del poble que 
durant els caps de setmana, i des 
de fa ja uns deu anys, es dedica a la 
tasca de Discjockey. Així, després 
que l’any 1996 començàs posant 
música al pub Suro, amb el temps 
s’ha anat obrint camí dins aquest 
mòn fins arribar a ser, al llarg d’una 
temporada, el Dj de la discoteca 
Mil·lenni de Petra, i durant aquest 
estiu passat i encara ara, a la 
discoteca Màgic d’Alcúdia.

Parlant a nivell d’Espanya, aquests 
darrers anys hem pogut veure 
com el Dj ha anat guanyant una 
presència molt destacada dins 
les festes o discoteques de per 
tot arreu. De fet, és molt corrent 
veure, seguit seguit, cartells d’una 
festa amb el noms dels DJ’s com a 
protagonistes de la mateixa, cosa 
que fa uns quinze anys no es veia 
tant.
A què és degut això? Pot ser el grup 
musical està en crisis? Potser falten 
una sèrie de grups que estirin la 
gent cap a la bulla i la música que 
sí hi eren en èpoques passades, o 
és degut a altres motius?
Senzillament, crec que és com 
tot: sòn modes. Basta veure, per 
exemple, com cantants de la talla 
de Madonna o Maria Carey, per 
citar-ne algunes, ofereixen una 
música molt distinta  a la que 
oferien en els seus inicis. Abans 
era més instrumental mentre que 
ara es decanten per una feina de 
producciò molt elaborada, i aixó 
és degut a que compten amb uns 
tècnics que dominen l’electrónica 
musical, ja siguin ordenadors, 
samples, caixes de ritme... coses 
que, sens dubte, han millorat molt 
en aquests darrers anys.

Creus que el Dj està adquirint 
massa protagonisme?
Bé, si miram cartells de festes 
de fa uns 30 o 40 anys, podrem 
comprovar com moltes vegades 
apareixia un nom: Joan Campos. 
Després d’ell en sortiren d’altres, 
molts d’altres, i ara tenim el resultat 
d’aquesta roda que s’ha fet grossa.

Es pot considerar el Dj com un 
artista?

La veritat és que per ser Dj s’ha de 
tenir uns coneixements musicals 
mínims, per poder fer mescles.
Pens que es pot ser artista de moltes 
maneres. Hi ha Dj’s que estan creant 
música i si filam més prim encara, 
basta veure com el darrer àlbum de 
Madonna està elaborat per Dj’s.

Canviem un poc de tema. Amb 
l’aparició de la Tecno, la Màquina, 
el Bacalao... s’ha relacionat molt 

aquests tipus de música amb el 
consum de certes drogues. Què 
opines d’això?
Bé, les llegendes urbanes diuen que, 
per regla general, el consumidor de 
música tecno, màquina o bacalao, 
sol ser consumidor habitual de 
pastilles o LSD. I el consumidor de 
música house sol ser-ho de cocaïna. 
Peró jo crec que cada persona és 
un mòn i cadascú consumirà el que 
vulgui o no consumirà. Hi haurà 
gent que escoltarà aquests tipus de 
música i no prendrà drogues.

Tornem al tema de l’entrevista. En 
què es basa, actualment, la cabina 
del Dj?
Per dir-ho en poques paraules: en 
comoditat. 
Si fa uns anys eren dos plats, dos 
lectors de CD’s i molts de discos, ara 
s’està decantant, de cada vegada 
més, per l’ordenador. És molt fàcil 
disposar d’una base de dades on 
simplement s’ha d’escriure el nom 
d’un grup en concret, pitjar “cercar” 
i trobar totes les seves cançons que 
no haver de cercar el seu disc.
A més, avui en dia, el Dj que viatja 
per aquí i per allà se’n duu el seu 
ordenador portàtil (amb la seva 
música), la targeta de so i dos 
discos codificats, equipament que 

connectarà a la targeta Final Scratch 
de la taula de so del local on va a 
posar música.

Dj’s a qui admiris.
Uff! N’hi ha molts! 
Per la manera de “pinxar”, per la 
seva concentraciò i perquè l’he 
vist moltes vegades exercir la seva 
tasca de meravella, admir el català 
Joan Alcalde “Spider”, de l’emissora 
Flash.
I pel tipus de música que posa, 
em decant per Kaskade, de San 
Francisco.

I tu com a Dj, per quin estil de 
música et decantes?
Depèn d’on estigui.
Per exemple, si he de posar música 

a la discoteca Màgic, s’escoltarà 
molt l’anomenada música 
“pachanguera”, molt comercial; tot i 
que, de vegades, ens sortim un poc 
de la línia amb algun tema dance o 
house.
En llocs com aquest és important 
saber posar la cançò indicada en el 
moment indicat. Vull dir, no s’ha de 
posar un tema d’Objetivo Birmania 
quan hi ha poca gent, quan la gent 
ha acabat d’arribar, peró en canvi sí 
quan tothom ja està animat.

És evident que amb tota aquesta 
trajectòria has anat aprenent molt 
d’altres persones. Vols fer algun 
agraïment especial a qualcú?
Sí, voldria agraïr l’ajuda prestada a 
vàries persones que influiren molt 
en què jo pogués entrar i descobrir 
aquest mòn. La primera d’elles és 
en Miquel Villalonga Simonet, antic 
propietari del pub Suro, qui em 
donà un cop de mà i un impuls i 
gràcies al qual vaig iniciar-me. 
Després aparegué una altra 
persona, en Miquel Àngel Roca, qui 
anys enrera havia estat el Dj dels 40 
Principals i qui ara ho és de Màxima 
FM, de Madrid. Ell m’ha ensenyat 
molt i gràcies a les col·laboracions 
que hi ha entre tots dos en el seu 
programa La Roca, podem mirar el 
futur amb més optimisme i seguir 
somiant.

Ara que parles de futur, quin futur 
creus que els espera als Dj’s?
Està clar que, de cada pic més, 
s’està imposant un tipus de música 
marcada per un cop de tambor o un 
“drum” més ràpid.
De cada pic els sons seran més 
electrónics degut a l’avanç dels 
efectes sonors introduïts amb la 
informàtica i a les ganes que tenen 
els productors d’experimentar amb 
la combinaciò de distints efectes.

I a nivell de poble, com veus la línia 
dels Dj’s. Bona?
Crec que hi ha gent molt vàlida, 
amb estils diferents. Tenim per triar. 
Així, en Sebastià Ramis, en Miquel 
Llabrés, en Josep Arrom i molts 
d’altres amics que estan cridant a 
la porta com en Tomeu Vallès o en 
Dani Mateu.

“És important saber 
posar la cançó indicada 

en el moment indicat. No 
s’ha de posar un tema, 
per exemple, d’Objetivo 

Birmania quan hi ha poca 
gent però en canvi sí quan 

tothom ja està animat”
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DE LA PÀTRIA
Fa mesos que estic molt contenta: 
“Gràcies a Déu surten els salvadors 
de la Pàtria Espanyola”. I diuen:         
–“Què s’han pensat aquests 
catalans? 
Els senyors de Madrid i d’altres 
Comunitats ens han fet obrir els ulls: 
–“Per què beure cava català enlloc 
de xampany francès? A que tots els 
espanyolets tenen poder adquisitiu 
suficient per a demanar el millor? I 
afegeixen: –“Bé, a tots aquells que 
fan boicot dels productes catalans: 
medicaments, metges, joguines, 
dolços, productes farmacèutics, 
llibres, etc. Què s’han pensat? Tot 
aixó rebutjat!!!!
Peró la gent no és tonta i no es deixa 
manipular fàcilment. Ara bé: els 
grans profetes de la pàtria creuen 
el contrari i una gran majoria de la 
poblaciò dedueix el següent:

–”Un producte català; idó fora!! És 
igual si ens és de profit!!
Hem de creure el que diuen els 
salvadors de la seva pàtria perquè 
tenen “tota” la raò: “Fora productes 
catalans!!!”.
Peró Catalunya no és autosuficient, 
i aleshores, el boicot no només els 
afecta a ells. Malgrat tot s’ha de fer 
cas del que pensen per vosaltres els 
grans Salvadors de la Pàtria: aquella 
que és “una única, grande y libre”.

P.D.
Si em permeten una “frivoletie” 
durant la darrera victória del Barça 
davant el Madrid dins l’estadi 
Santiago Bernabéu me va alegrar 
moltíssim que aconseguís aquesta 
victória amb quatre ciutadans de 
Catalunya !!! Valdés, Pujol, Xavi i  
HUHUHUHU Oleguer!!!

Àngela Lladó i Cervera

ESTIMATS GERMANS
Aquest any que començam vull 
que ens duguem bé, fora bregues, 
fora cridar fort, i quan tenguem un 
problema poguem arreglar-ho fora 
enfadaments, perquè jo vos estim molt.
També vull que aprecieu a la meva 
filla i que tots poguem compartir les 
nostres vides.
Jo faré l’esforç de comportar-me bé.
Me va agradar molt el que va fer el 
meu germà per jo i vull que sàpiga 
que estim moltíssim els seus fills.
I a la meva filla, na Laura, l’estim 
amb locura, a pesar que és molt 
difícil la tasca d’una mare.
És per aixó que deman la vostra 
col·laboraciò per ajudar-me a que 
la nina cresqui amb salut, felicitat i 
dins un ambient familiar.
Vos estim, germans Antónia i Sito
Per sempre i Molts d’Anys!

Cati Llabrés Mateu

El millor segons el PP

· L’asfaltat de varis carrers, peró les obres han durat 
massa. A la fi comencen les obres de millora del camí 
de Pedaç i ja s’han instal·lat les barres de reducciò de 
velocitat que des del PP demanàrem.
· La Conselleria d’Agricultura i l’Ajuntament asfaltaran 
els camins de Sa Cabaneta, Es Velar, Es Mitjans i can 
Mendoça. Era ben necesari.
· La família del Partit Popular de Binissalem vol desitjar a 
tots els lectors i lectores de la revista, unes bones festes 
de Nadal, i un millor 2006.

El pitjor segons el PSM

· Meam quan posaran paper higiènic i sabò als serveis del 
pavellò. 
· Que l’Ajuntament hagi decidit convertir la plaça del 
poble en una rodona per a cotxes. 
· Si s’ha de cobrar taxa d’utilitzaciò de les pistes de tennis, 
que vagi en consonància amb el seu estat i serveis. 
· L’augment de la taxa del fems tan espectacular (més 
d’un 45%) i per altra banda, voler augmentar amb un altre 
forn la incineradora. Qualcú ens diu mentides, si 
reciclàvem no disminuïa la incineraciò? 

El millor segons el PSM

· L’esperit nadalenc. Per molts d’anys a tothom! 
· Poder gaudir, ni que fos per un instant d’una imatge de 
postal, com podria ser el casc históric del poble sense 
cotxes.
· A la fi la Conselleria d’Educaciò ha previst la rehabilitaciò 
de la cúpula de l’escola pública. Esperem que aquesta 
vegada sí que comencin les obres en el període de 
vacances nadalenques. 
 

El pitjor segons el PP

· L’equip de govern ha projectat una nova reforma 
circulatória que no satisfà les necessitats reals del poble; 
positiu serà la retirada de la barrera de davant Foto Sans, 
que havíem demanat, des de fa 3 anys, amb insistència.
· El mal ambient entre els veïnats de la urbanitzaciò des 
Rasquell, sense que l’Ajuntament se’n preocupi massa 
d’accelerar les obres i de donar explicacions.
· L’Ajuntament hauria de vigilar la neteja de carrers; hi ha 
varis racons del poble bastant bruts; les papereres no es 
reposen i falten contenidors.

o p i n i ó
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“... que no se pot dir, Añy de Neu Añy 
de Deu, sino que sempra es lo que 
Deu Vol y Nomes, el qual nos castiga 
per reuho de nostras Culpas y pecats 
grans.  Dr. Nadal Çabater Pre(vere) y 
R(ector)”, 1746 (Arxiu parroquial). 
Ara tenim noves explicacions 
de la problemàtica del temps, 
peró la preocupaciò segueix. Es 
parla de l’Encalentiment Global 
i de les “nostres culpes i pecats”, 
derivats d’una activitat económica 
desmesurada i de l’explosiò 
demogràfica. Durant la dècada 
1740-50, succeïren a Mallorca tota 
una sèrie de desastres climàtics, 
que s’escauen dins d’una època, 
no massa ben definida encara, 
de Petita Edat de Gel* que causà 
uns hiverns molt rigorosos a tot 
Europa. Els efectes foren directes 
i immediats per a una societat 
agrícola com aquella:

Així, a l’any 1743, el rector anota, 
“com als 14 Abril ... la sinch de la 
tarda dia de la triunfant Resurectió 
del Señor ... An gros temporal de fret 
y Neu de forma que las montañas 
apa(ra)gueran plenas de Neu a lo 
ultim de la tarda. ... Quasi totas las 
vilas de Mallorca tambe feu Neu ... 
Cuya (ne)vada Va ocassionar tant 
de Mal que el dia 15 de Abril ... feu 
una Gelada tan fiera y mala que va 
cremar quasi totas las Viñas ... que 
en menos de 24 horas totas la fullas 
y los borrons de ditas (vi)ñas foren 
negras com un carbó, La fulla de 
los Morers quasi totas... i moltres 
figueras tambe las va crema ... enfin 
fonch cosa inaudita y Nunca Vista ... 
el que feu per tota Mallorca.”  “ Dita 
nevada ni la gelada no feran mal 
a los blats, favas ni .... pero a tot lo 
dames si.” 

Tres anys més tard, el Dr. Nadal 
Çabater escriu, “Nevada Grossa...
Als 10 Mars de lo añy 1746 ferr(¿) en 
Nostra Isla de Mallorca Una Nevada 
tan grossa dia de St. Gregori la qual 
va  comensar a las deu del mati y va 
durer el fer Neu fins a las tres de la 
tarda. En cuyas sinch horas fou tanta 
copia de Neu que per tota Mallorca 
y en el pla ey havia mes de quatre 
palms de gruxa de Neu.  Cubri tots 

los favars que rompe...per esto feran 
pocas favas. Va cremar tots 
los Amallers com si fossen Morts...
feu una grossa trenca per tots los 
olivars, destrui tots los Garrovers a 
los qual caigueran totas las fullas...
Mata moltas figueras y Molts de 
Ullastres. Las Viñas las va destruix 
Molt, cremantlos los Ulls principals 
de forma que este añy sespera 
las Cullitas Mes baxa que elamay 
se hage Vista de Verema en tota 
Mallorca...Enfin feu en Mallorca 
un gravissim dañy...La cullita tant 
de Blat com de Oliva es molt petita 
en Mallorca este añy y fa de Orde 
curtissima  y de Garrovas y Mellas 
que an Ninguna dehont se Veu ...” 

Peró la dècada desastrosa no ha 
acabat i el 1748, el rector apunta, 
“de lo añy pessat de mil set cens 
quaranta y set, fos tan Curta que fets 
Varios Scrutinis per tota la Isla, se 
troba que faltaren Cent mil quarteras 
de blat...per lo Abasto General de 
tota la Isla. La cullita de lo Oli fonch 
molt reduida també y la del Vi 
fonch mediana...” “...y perseverant 
la summa carestia de viveres (en) 
tota Mallorca...(el) Bisbe de Mallora  
do(na) permis a tothom 
Generalment de poder menjar Carne 

en la Quaresma...Feu publicar per 
tota Mallorca (al) dia 17 Mars de 
1748 lo Edicte Siguent: “Por Quanto 
la escasez de Granos y legumbres 
aqueste Reyno se halla reducido...
todos los fieles en este Reyno estan 
desobligados de la abstinencia 
quadragesimal y en quanto podemos 
les damos licencia para comer de 
todo genero de carnes...”.

El mal temps no acaba i a 12 de maig 
de1749 trobam l’escrit següent: “de 
causa de la gran estirilidad de Aygua 
que ey hague ...se abaxa...Maria Sta. 
de Llozetta...treurer en processio a la 
dita Sta. figura, paraq. per intercessio 
de Maria Sta. se aplaias...ab la pluja 
de que tant Necassitarem....El dit...
Dr. Nadal Çabater...aporta la Sta. 
figura de Ma.Sta. en bracos desde la 
dita Iga.(de) Llozetta fins al Coco...”

Es constata així mateix el poder 
social de l’Església de l’època en una 
societat de primeres necessitats, 
agreujades per la climatologia, que 
afavoreixen a la vegada el domini 
del pensament religiòs.
*Esperam tornar a aquest fenomen 
climàtic en un futur escrit.

T. Gomila & Sheila Jagan

o p i n i ó

Temps d’hivern  
Desastres climàtics a Mallorca entre el 1740 i 1750
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La revista Arròs amb Salseta 
vos desitja unes Bones Festes 

i un venturós any 2006



Reunió de pares i mares dʼalumnes. 
Dijous, 12 de gener, a les 21.00h, 
a lʼescola.

J. Artigues F. Bauçà F. Martorell J. Moyà M. Mas A. M. Pons F. M. Bestard M. Mestre B. Fiol M. Elías

APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

El millor del Nadal és jugar a la 
loteria... i que et toqui, peró, 
mentre aixó arriba, el plaer que 
sents imaginant que ja ets milionari 
i enviant el teu cap a algun lloc 
començat per M, no te’l lleva ningú. 
És la mateixa il·lusiò que sentim 
molts de pares, professors i alumnes 
de l’Escola Pública de Binissalem, 
d’ençà que sabem que el curs 
escolar 2006-2007 tendrem escola 
nova i que s’acabaran els problemes 
de Nostra Senyora de Robines.

Les il·lusions, malgrat el Nadal, 
no sòn més que aixó i, com diu la 
publicitat “pues va a ser que no”. 
Tampoc serà aquest curs el de la 
nova escola a no ser que ens duguin 
la casa feta i la instal·lin al solar que 
li han destinat davant l’institut. Un 
solar, per cert, que no fa les mides 
que toca perquè, segons diuen les 
males llengües, ens en robaren un 
bocí de no-res (devers 700 metres).

Fa dos estius, a la primera reuniò 
que vàrem tenir amb la Conselleria, 
el director general de Planifi caciò 
i Centres, Rafel-Àngel Bosch, ens 
va prometre una escola nova per 
començar el curs 2006-2007, 
sempre i quan, tothom complís la 
part que li pertocava. I trobant-nos 
ja a l’entrada de l’any en qüestiò, 
algú ens pot dir com està la cosa? 
Qui no ha fet la feina que li tocava? 
Per què no s’ha mogut cap 

pedra? Existeix l’avantprojecte que 
Ajuntament, escola i pares havíem 
de revisar per veure si tot era 
correcte? i mil preguntes més.

Aquest estiu, la Conselleria ens va 
dir que, ja que cap de les propostes 
que l’oposiciò havia formulat a 
l’Ajuntament respecte a canvi de 
solar per tenir els metres que toca, 
anaven bé, farien l’escola on aquest 
indicàs i tot fa veure que serà allà 
mateix. Serà una “Chulada” ens 
han dit, peró, realment, no crec que 
sigui aixó el que els binissalemers 
volem. 

Tenim un poble petit que creix a 
una velocitat vertiginosa, amb molta 
gent jove que s’hi instal·la, amb 
fi lls o en edat de tenir-ne, peró no 
tenim les infrastructures necessàries 
per acollir-los, des de sanitat 
fi ns a ensenyament (els pilars de 
qualsevol societat moderna). I 
a més, tenim el parc móbil més 
important de tots els municipis 
petits de l’illa, cosa que hauria de 
preocupar de bon de veres aquest 
ajuntament, que l’afavoreix restant 
espai per poder circular a peu i perquè 
els nostres fi lls juguin a l’ample.

Al fi nal, com sempre passa, som la 
gent del carrer els qui no ho feim 
bé. No entenem que el que es fa o 
es deixa de fer a les altes esferes 
és per bé nostre i ens queixam per 
foteses que no importen ningú. Pot 
ser si, peró la história ens demostra 
que els grans canvis s’han produït 
perquè algú, per petit que fos, ha 
aixecat la veu per dir prou.

“Tenim un poble petit 
que creix a una velocitat 
vertiginosa, amb molta 

gent jove que s’hi instal·la, 
amb fi lls o en edat de 

tenir-ne, però no tenim les 
infrastructures necessàries 

per acollir-los, des de 
sanitat fi ns a ensenyament 

(els pilars de qualsevol 
societat moderna). I a més, 

tenim el parc mòbil més 
important de tots”

La nova escola pública per al 2000 què?
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la llebre i l’ocell
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i n f à n c i a

Diuen que una vegada un ocell, una llebre i el dia es van posar a jugar a saltar, a 
veure qui dels tres saltava més lluny. Segur que alguna vegada també hi has jugat, 
tu.

Cada dia es trobaven tots tres i jugaven a aquest joc. El dia és el que saltava més 
lluny i guanyava gairabé sempre.

A l’ocell li agradava molt el dia de Nadal. Quan va arribar Nadal, el dia va saltar 
poquet i aquella vegada l’ocell va guanyar el joc. L’endemà, la llebre va saltar més 
lluny, de manera que el dia de Sant Esteve la llebre va guanyar a l’ocell i el dia.

I és que per Nadal, el dia és curt, curt, com un saltet d’ocell, perquè per Nadal de 
seguida es fa de nit. El dia de Sant Esteve, ja és una mica més llarg, com un salt de 
llebre. I a partir d‘aleshores, a cada dia li costa una mica més fer-se de nit.

– Com ens agrada l’estiu! –van dir l’ocell i la llebre al dia.

– I tant! A mi m’ho deis? –els va contestar el dia.
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Danses, tallers... i més coses!  

· Activitats mensuals 

DANSA DEL VENTRE
· Tots els dimecres (dies 4, 11, 18, 25) 
de 17:30h a 18:30h.
Introducciò al meravellòs mòn de 
la dansa del ventre, on aprendreu 
a moure el cos al ritme de les 
fantàstiques melodies orientals.

TALLER DE MALABARS
· Tots els dijous (dies 12, 19, 26) 
de 18:00h a 19:00h.
Taller dividit en tres parts: 
la construcciò dels malabars, jocs 
de coordinaciò i psicomotricitat i 
manipulaciò dels malabars. 
Preu: 2 € (tot el mes)

TALLER DE BIJUTERIA
· Tots els dissabtes (dies 7, 14, 21, 28) 
de 11:00h a 12:30h.
On aprendreu a fer tot tipus de 
complements per a lluir: arracades, 
polseres...
Preu: 3 € (tot el mes)

CICLE DE CINEMA D’AVENTURES
· Tots els dissabtes (dies 7, 21, 28) 
a partir de les 18:00h.
 - Sahara
 - MR I MRS Smith
 - La Búsqueda

TORNEIG DE PING-PONG 
· Tots els diumenges (dies 8, 15, 22, 
29) a partir de les 17:30h.
Per a muntar-lo esperem les vostres 
propostes.

· Activitats puntuals

TALLER DE CUINA: 
LA COSTA DE GENER
· Divendres 13 a les 18:00h. 
Receptes que sòn assequibles a les 
nostres butxaques. 

TALLER DE POLSERES DE FIL
· Divendres 20 a les 18:00h.

Degut al seu èxit, el repetim per a 
vosaltres. 

GIMKANA EN BICICLETA
· Divendres 27 a les 18:00h.
Imprescindible bicicleta amb llum i 
casc, i ganes de passar-ho bé. 
Equips de 4 persones. Apuntar-se 
abans de divendres 20 per a recollir 
l’autoritzaciò dels pares.

TORRADA DE SANT ANTONI
· Dissabte 14 a les 18:00h.
Preu: 3 €
On tots podrem torrar i soparem 
plegats a veure si ens surt alguna 
glosa! Si en teniu podeu dur la 
ximbomba!!
Lloc: davant el Casal de Joves

CASAL DE JOVES
de Binissalem

j o v e n t

traducció internàutica

Al·lota material

Alguns al·lots em donen besades
altres m’abracen,
i em sembla bé,
peró si no em donen un crèdit adequat
me’n vaig.
Poden pregar i poden suplicar
peró no veuen res més,
és així
perquè l’al·lot amb fredor i fermesa 
és sempre el vertader senyor.

(CORS)
Perquè vivim en un mòn material
I jo som una al·lota material
Tu saps que vivim en un 
mòn material
I jo som una al·lota material.

Uns al·lots sòn romàntics,
d’altres ballen lent,
Aixó m’agrada
Peró si no poden augmentar el meu interès
Llevonces, els he de deixar anar.

Alguns al·lots ho intenten
alguns diuen mentides peró
jo les deix jugar
Només els qui estalvien els seus doblers
superen els meus dies difícils.

(CORS)
Visquent en un mòn material
Visquent en un mòn material

Al·lots que vénen i
al·lots que van
I aixó és tot el que veus
L’experiència m’ha fet rica
i ara ells van darrera jo.

(CORS) (BIS)
Material, material,
material, un mòn material

Visquent en un mòn material
Visquent en un mòn material

Material Girl

Some boys kiss me
Some boys hug me
I think they’re o.k.
If they don’t give me proper credit
I just walk away.
They can beg and they can plead but 
they can’t see the light,
That’s right
‘Cause the boy with the cold hard cash
Is always mister right.

(CHORUS)
Cause we are living in a material world
And I am a material girl
You know that we are living in a 
material world
And I am a material girl.

Some boys romance,
Some boys slow dance
That’s all right with me
If they can’t raise my interest
Then I have to let them be.

Some boys try and
Some boys lie but
I don’t let them play
Only boys who save their pennies
Make my rainy day

(CHORUS)
Living in a material world
Living in a material world

Boys may come and
Boys may go and
That’s all right you see
Experience has made me rich
And now they’re after me

(CHORUS) (BIS)
A material, a material
A material, a material world

Living in a material world
Living in a material world

CANÇONS
QUE HAN

FET HISTÒRIA
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Toni Amengual

A Binissalem hi ha 
una altra instituciò 
futbolística apart 
de C.E. Binissalem, 
i és l’Escola 
Municipal de 
Futbol.
L’Escola Municipal 
va néixer, 

ofi cialment, l’any 1991, tot i que ja 
feia uns anys que funcionava a nivell 
d’entrenaments.
Començà a competir ofi cialment 
amb un equip de Benjamins F-7 
amb el nom de C.E. Binissalem, 
per problemes estatutaris, i amb el 
qual s’aconseguí un subcampionat 
de Mallorca la temporada 1997/98, 
després de perdre la fi nal amb el 
San Cayetano. 
El 1998 començà a competir amb 
el nom d’Escola Municipal de 
Binissalem, ja que comptava amb 
estatuts propis.
A partir d’aquest any l’equip 
Benjamí F-7 passà a formar part de 
C.E. Binissalem i l’Escola Municipal 
començà a competir amb un equip 
de Pre-Benjamins F-8, amb els que 
també s’han aconseguit importants 
objectius, com el campionat de 
Lliga 2002/03. A més, s’arribà a la 
fase fi nal del campionat de Mallorca 
aquesta mateixa temporada, 
juntament amb la Salle, Cide, 
Platges de Calvià i s’Horta, campiò.
 D’aquesta escola es nutreix la 
pedrera del Binissalem i actualment 
està integrada per sis entrenadors: 

en Jaume Sales, en Pep Bibiloni, 
en Miquel Àngel Sales, en Biel Fiol, 
en Jaume Vallès i en Jaume Pons. 
També hi col·labora sovint en Pere 
Antoni Ripoll.
D’aquesta inesgotable pedrera 
han sorgit jugadors que ara estan 
triomfant a equips com el Barcelona 
o el Mallorca. Alguns d’ells sòn: en 
Lluís Sastre (F.C.Barcelona), Miquel 
Àngel Moyà (R.C.D.Mallorca), Toni 
Oliver (Mallorca B); i d’altres com en  
Miquel Àngel Salas (Binissalem 3a), 
Kiko, Nico,Tomeu Dolç, Villalonga, 
Jaume, Pep Lluis (La Salle) i tants i 
tants jugadors que juguen en 
diferents equips de l’illa. 
L’Escola compta amb uns 60 al·lots 
nascuts els anys 1998, 1999 i 2000. 
Els nascuts el 1998 i alguns del 
1999 formen l’equip Pre-Benjamí 
F-8 federat, situats tercers del grup 
E,  tot i que només estan a dos 
punts del líder i duen un ritme de 
campiò, amb sis partits guanyats, un 
empatat i només un perdut, i amb 
trenta set gols a favor i només cinc 
en contra. Tota una gran fi ta per 
als més menuts del poble, dirigits 
per Jaume Sales i Pep Bibiloni, dos 
dels més il·lustres entrenadors de 
Binissalem, que han dedicat quasi 

tota la seva vida a entrenar en 
categories inferiors o com ja fa uns 
anys els més menuts.
Cal remarcar que l’objectiu de 
l’escola no és aconseguir títols, 
sinò formar aquests menuts per a 
què puguin aconseguir ser bons 
futbolistes i millors persones. 
Moltes gràcies a tots els qui fan 
possible aquesta tasca i Bon Nadal i 
Bones Festes a tothom.

Futbol Sala
A qui li costa molt aixecà el cap, en 
aquesta temporada 2005/2006, 
és al nou equip de Futbol Sala, 
militant a la categoria de Primera B 
Nacional, ja que en aquests dotze 
primers partits només ha aconseguit 
tres empats, dos dins Binissalem 
(8-8 contra l’Alcúdia i 1-1 contra el 
Consell) i un a fora (3-3 dins Son 
Servera).
Tot i aixó, també s’ha reconèixer 
que s’han patit cinc o sis derrotes 
en el darrer minut i per la mínima. 
Així per exemple, dins Sòller (4-3); 
dins Marratxí (5-4); dins Calvià (6-5) 
equip que en aquell partit anava 
primer o dins Arenal (4-3), el líder.
Si algun desig es demana al nou Any 
2006 és, sens dubte, millor sort i 
poder guanyar uns quants partits 
que li proporcionin ànims i l’ajudin 
a escalar posicions cap amunt en la 
taula classifi catória.

e s p o r t s

Escola Municipal de Futbol
15 anys formant els més petits 

E S P O R T S

TENNIS
Torneig de Santa Ponsa
El mes passat, els adults del Tennis 
Club Binissalem participaren en el 
torneig Davisport, disputat a les vuit 
pistes de terra batuda del ITM Santa 
Ponsa.
Un total de quatre parelles, 
juntament amb les seves famílies, 
varen gaudir d’aquest torneig el qual 
inclou tot un cap de setmana amb 

hotel i pensiò completa, a més de 
tenir l’opciò de poder fer esport.
Les nostres parelles guanyaren una 
partida cada una de les tres.

Per altre lloc, des del Tennis Club 
s’informa a tots els interessats que 
el mes de gener comença els curs 
d’hivern i les matrícules ja estan 
obertes. 
D’altra banda, dir també que aquest 
any hi haurà la novetat de classes 
els matins per a adults i adultes que 
no poden assistir a les classes els 
capvespres. 
Les classes es podran fer a 
particulars, en minigrups (màxim 
3 persones) o bé en grups. Més 
informaciò als telèfons 971 512 162 o 
617 787 342 (Miquel A. Lladò).

Des del Tennis Club Binissalem es 
desitja un Bon Nadal i un Feliç Any 
Nou a tothom.

La Petanca, vent en popa
El Club Petanca Binissalem tancarà, 
de manera esplèndida, aquest 2005, 
ja que el primer equip, militant a la 
categoria de Superpreferent, està 
situat com a colíder (empatat a 
punts).
Després que l’actual competiciò 
començàs el primer diumenge 
d’octubre, dels onze partits 
disputats, l’equip ha aconseguit nou 
victóries (tan sols dues derrotes).
 Si bé en un principi l’objectiu per 
enguany era mantenir la categoria,  
ara sembla que es pot aspirar a més.
El bon ambient que hi ha dins el club 
i la bona resposta que han donat 
els nous fi txatges han estat clau per 
estar aquí on estan.
Pel que fa al segon equip, a la 
categoria de Segona, tot i que la 
situaciò no és tan bona –situats 
entre els cinc darrers– des de la 
directiva s’afi rma que aquest és un 
any en què s’han duit a terme moltes 
incorporacions, entre les quals 
cal destacar la dels joves germans 
binissalemers, Alexandre i Joan 
Ramon, de 15 i 10 anys, promeses 
d’aquest esport.
 La directiva vol aprofi tar 
aquestes línies per fer una crida a 
tothom perquè venguin a veure les 
partides, i si hi ha qualcú interessat 
en practicar aquest esport té les 
portes obertes.
 Per altra part, d’aquest any 
que ja s’acaba és molt important 
destacar el fet que enguany, per 
primera vegada en la história del 
club, s’aconseguís guanyar el torneig 
de les 12 hores, disputat durant les 
passades Festes des Vermar. Els 
jugadors que feren possible tal fi ta 
varen ser en Toni Villalonga, en 
Jaume Joan, en Mariano Carnicero i 
en Joan Cervilla.
Peró a més d’aquest, el Club Petanca 
Binissalem també s’adjudicà el 
torneig-Diada de Lloseta i les 12 
hores de So n’Oliva i del Club VISA, 
de Palma.

Primera fornada de jugadors de l’Escola Municipal de Futbol. Temporada 1991/92, 
on hi falten en Miquel Àngel Sales i en Pere Antoni Ripoll.

Kiko Pons
Porter del 

segon equip 
–el menys 

golejat de la 
seva categoria– 
i que ja ha anat 

convocat amb 
la Tercera.

EL JUGADOR DEL MES
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Pep Munar
Alero. 1,87 cm. 

d’alçada, de 
l’equip Junior.

Un jugador  
amb molta 

projecciò i que 
ja ha jugat amb 

els Senior.

EL JUGADOR DEL MES
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BÀSQUET
Situació dels equips
El Club Bàsquet Binissalem dirà 
adéu al 2005 amb alguns equips 
ben classificats i d’altres no tant.
És el cas de l’INFANTIL FEMENÍ de 
2n any, a les ordres de Guillem Coll, 
l’EQUIP MILLOR CLASSIFICAT, a 
hores d’ara en aquesta lliga, ja que 
va situat en tercer lloc, empatat a 
punts amb el primer i segon.
El Cadet femení, entrenat per 
Roman Martínez, també es troba 
en una destacada tercera posiciò; 
mentre que el Junior masculí, de 
mans de Miquel Amer, ocupa la 
quarta plaça en el seu grup, havent 
patit poques derrotes i per pocs 
punts de diferència. Cal destacar 
que l’objectiu fixat en el Junior és 
l’ascens al grup A, categoria on ja 
s’hi juga un molt bon nivell.
Per altra part, l’Infantil masculí i el 
femení de 1r any es troben a mitja 
taula classificatória, i sòn els dos 
equips Senior –masculí i 

femení– els qui ofereixen les pitjors 
classificacions, ja que es 
troben en les penúltimes posicions, 
tot i que aquests dos equips si tenen 
proposat qualque objectiu és el de 
la permanència en l’Autonómica.
Per la seva part, Miquel Amer, 
també directiu del club, afirma que 
l’objectiu per a d’aquí a cinc anys, en 
categoria Senior, és poder comptar 
amb UN EQUIP A PRIMERA. Així 
com un altre dels projectes que 
hi ha prevists per a la propera 
temporada, és tornar a formar un 
JUNIOR FEMENÍ, absent enguany.
 D’altra banda, gràcies a una 
subvenciò obtinguda del Consell 
de Mallorca, tots els equips ja 
compten amb SEGON EQUIPATGE 
i finalment, afegir que el passat 
dimecres dia 21 de desembre, se 
celebrà, en el restaurant Es Molí, el 
sopar de Nadal al que hi assistiren 
directius, entrenadors i delegats 
i on es parlà dels objectius que hi 
ha marcats. Ara, fins passats Reis, 
descans i Molts d’Anys!

ATLETISME
XVIII carrera de s’è
Un total de 511 corredors 
prengueren part en la XVIIIena 
ediciò de la popular cursà de s’è, 
disputada, com de costum, el 26 de 
desembre, segona festa de Nadal.
Una carrera que ha arribat a la seva 
majoria d’edat amb més participaciò 
que mai, gràcies també al bon 
temps que regnà durant la jornada.
Amb uns 13.500 metres de 
recorregut, aproximadament, 
enguany la cursa s’inicià al poble 
d’Alarò, sobre les 10’15 hores, 
per dirigir-se cap a Lloseta i 
finalitzà a Binissalem. Aquests tres 
ajuntaments, juntament amb atletes 
del club Opel de Felanitx, varen 
ser els organitzadors de l’event 
esportiu, sempre sota la direcciò del 
binissalemer Jesús Rodríguez.
Tres categories eren les que hi havia 
establertes: Absoluta, Fèmines i 
Veterans de 40 anys.
En l’Abosluta quedaren tres primers 

classificats els corredors Carlos 
Coll González, amb un temps de 43 
minuts i 23 segons; Tófol Castanyer 
Bernat, amb 43 minuts i 27 segons i 
Miquel Capò Soler, amb 43’32”. 
Cal recordar que enguany no es 
comptà amb la participaciò de Toni 
Penya, guanyador de les darreres 
edicions. I per altra part, i també  
pel que respecte a participants, i en 
concret a binissalemers, dir que n’hi 
hagué pocs, alguns d’ells, en Xavier 
Morey i en Joan Esteva Quetglas.

 En la categoria Fèmines la 
primera classificada fou na Melina 
Sagrera González, seguida de Fina 
Isado Bonet i Maria Ramis Esteve.
 I pel que fa als Veterans, en 
Santos Martínez Yufera quedà situat 
en primer lloc, amb un temps de 46 
minuts i 30 segons, seguit de José 
Ogazòn Marí i Antoni Lupiáñez.
Els premis eren els mateixos per a 
totes les categories:
1r: 300 euros i trofeu
2n: 240 euros i trofeu
3r: 180 euros i trofeu
4art: 120 euros; 5è: 90 euros;   
6è: 60 euros; Del 7è al 8è: 30 euros
Del 9è al 12è: 15 euros; 
Del 13è al 75è: 5 euros
A més, tots els participants en la 
carrera foren obsequiats amb una 
botella de vi i un berenar que es 
degustà a l’antiga Escola Graduada.
La competiciò comptà amb la 
col·laboraciò de les empreses Coca-
Cola, Palo Túnel, que donà un lot de 
productes per sortejar, i La Caixa, 
que aportà els dorsals.

Equip Junior masculí
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