
A N Y  X I I .  N º  1 0 5 .  B I N I S S A L E M .  M A R Ç  2 0 0 6 .  P R E U :  1 , 5 0  E U R O S

En el mes de març, 
la falceta al braç
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Lʼequip de Tercera Regional, campió de lliga!

Agrupament Escolta: un quart de segle de vida!

El carrer Conquistador: massa vehicles pesats?



El personatge misteriós 
del passat número 

era en...

Mateu Capellà

Té menys de 27 anys

És dona

No és morena

No fa molt, va sortir a la revista...

... Entre les pàgines 44 i 46
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Salut: Tendreu la pell de fregall si no 
utilitzau cremes protectores.
Amor: Sigau respectuosos amb els 
altres, sinó no hi ha res a fer. 
Petit Consell: Any nou, vida nova, i 
estil nou, tira el teu al fems.

Salut: És el bé més envejat que 
posseireu, durant l’any nou.
Amor: No vos poden enganyar gens, 
però qualcú vos deixarà de ser lleial.
Petit Consell: No vos fareu ric ni 
enguany ni l’any qui ve. Estalviau. 

Salut: Sereu perseguit de mal de 
panxa. Així que, arròs blanc bullit.
Amor: Hi ha qualcú que tremola 
quan li passau pel costat.
Petit Consell: Els dubtes deixau-los 
a la Plaça, la nit de cap d’any.

Salut: Aquest hivern no podreu 
deixar l’abric ni un moment. 
Possibilitat de constipat constant.
Amor: Dues hores per gaudir-lo, no 
és prou. Esforçau-vos.
Petit consell: Tapau-vos el nas.

Salut: Tindreu sedes a les orelles, 
passau-vos la gorra.
Amor: Com si estiguéssiu al pol 
Nord. Serà com un desert de gel.
Petit consell: Comprau-vos unes 
orelleres. Estireu la mar de bé.

Salut: A partir de dia primer, a 
prendre vitamina C.
Amor: No vos ho plantegeu com un 
negoci que ha de donar benefi cis.
Petit Consell: Passau-vos les penes 
darrera de un tassó d’herbes dolces.

Salut: Dos estiraments de moix als 
matins i els músculs ho agrairan. 
Amor: No vos tortureu més amb un 
impossible.
Petit Consell: Podeu deixar el mòbil 
qualque dia a ca vostra. 

Salut: Reforceu la intensitat dels 
esternuts. Vos trobareu millor.
Amor: Si passa per davant vòs, 
partiu-hi al darrera sense treva.
Petit Consell: Compreu-vos un
transistor de color blau.

Salut: Alanau en parsimònia, i preni-
vos el pols de tant en tant.
Amor: És com un cacauet! Idó, que 
vos pensàveu?
Petit Consell: Vos escau molt bé la 
camisa de quadres, si fóssiu texà.

Salut: Beveu dos tassons d’aigua al 
matí. Purifi careu els ronyons.
Amor: Picau massa fort. Estau fent 
massa mal sense importar-hi.
Petit Consell: Despenjau els miralls 
de ca vostra.

Salut: El cordó que duis a la cintura, 
no us curarà el mal d’esquena.
Amor: El sentiu vos, res té a veure 
amb el que sent l’altra persona.
Petit Consell: Anau a un concurs 
televisiu a conviure amb altre gent.

Salut: El suc de cogombres resoldrà 
la depressiò matinera que teniu.
Amor: No treis el cap mai. Paciència  
i prudència.
Petit Consell: Canvieu de raspall de 
dents, de tant en tant.
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JAUME POL 

“Jimmy”
Problemes de trànsit

N 
o és la primera vegada que els veïnats del carrer 
Conquistador se queixen per problemes amb el trànsit.
Tots recordam, ara ja fa més de deu anys, aquelles 
manifestacions que s’organitzaren, demanant solucions 
al greu problema que hi havia amb la circulaciò i la 
perillositat que aquesta produïa per als vianants, fins i 

tot, en alguna ocasiò, amb greus conseqüències, ja que vàries persones 
perderen la vida en aquest tram del poble –algunes d’elles, infants–.
 Ara sembla que la história es repeteix, i aixó que tenim 
autopista (abans no), i el problema no podia ser altra que l’excessiva 
velocitat dels vehicles, sobretot de vehicles pesats que, amb les seves 
grans dimensions, no fan altra cosa que donar inseguretat a la barriada. 
I aquest fet, en el fons, ens afecta a tots; tant als que viuen al lloc com als 
que viuen a l’altra part de poble; perquè la carretera, tenguem present, 
és una de les dues entrades importants al poble i no hi és de més 
estalviar-nos una mala propaganda, ara que hi som a temps.

De la carretera o del carrer Conquistador, també hi deu romandre, per 
dins qualque calaix, algun avantprojecte –o projecte d’avantprojecte– de 
millora del seu entorn... peró per X motius mai s’ha arribat a dur a terme.

e d i t o r i a l

Això sí que és un ou!

Crec que no és gens habitual
un ou d’aquestes dimensions,

jo em jugaria messions
que no en veurem altre d’igual.

Per aixó l’hem retratat
i així passarà a la história,

i mentres tenguem memória
per tots serà recordat.

Sa gallina molt bé està
no pateix cap malaltia,
i amb immensa alegria

de fer ous no s’ha aturat.

Gallineta, sense por,
seguiu fent ous cada dia,
i a veure si qualque dia
arribau a fer-los d’or.
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LA NOSTRA 
POBLACIÓ 

febrer i març

Naixements
Carla Vich Sánchez (26-02-06)
Ismael Rahmaní Vallès (02-03-06)
Caterina Capò Campins (07-03-06)
Jaume Carballeira Coll (14-03-06)

Noces
Antonio Andrés Ortiz March i 
Cristina Ramis Janer (11-03-06)
Martin Molina i Álvaro Pérez Rubio 
(14-03-06)
Aquestes han estat les primeres 
noces entre homosexuals 
celebrades a Binissalem. Unes noces 
civils que tengueren lloc en un 
despatx municipal de l’Ajuntament.

Defuncions
Catalina Serra Pol (25-02-06)
Alejandro Duque Fernández (01-03-06)

 

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 25 de 
març de 2006.

l o c a l

Successos
21-02-06. Sustracció d’una cartera, 
propietat d’un obrer, mentre aquest 
estava treballant en unes obres del 
poble.

28-02-06. Danys al patrimoni. Un 
cotxe que circulava pel carrer Nou 
causà desperfectes a un altre que 
estava estacionat.

05-03-06. Detengut un home, 
sobre les 1.00 hores de la matinada,  
per conduir sota els efectes de 
l’alcohol mentre circulava pel camí 
de s’Aigua. La policia ordenà que 
s’aturàs després de veure que el 
vehicle anava fent esses. A la prova 
d’alcoholèmia donà 1’23.

05-03-06. Detenció d’un home per 
no respectar l’Ordre d’Allunyament, 
que li havia estat imposada pel 
jutge, respecte de la seva exparella.

20-03-06. Sustracció d’un mòbil 
de dins un bolso. La propietària de 
l’aparell denuncià que es trobava 
dins un pub del poble quan es 
produí la sustracciò.

21-03-06. Veïnats del carrer Bonaire 
denuncien retxades a un grapat de 
cotxes que estaven estacionats en 
aquest indret del poble.

23-03-06. Un camiò causà greus 
desperfectes en un balcó del carrer 
Can Julià i el tràfi c hagué de ser 
interromput durant més d’una hora.

23-03-06. Denunciat un home per 
suposada agressió a un veïnat.

23-03-06. Els propietaris d’una nau 
del polígon industrial denuncien un 
robatori. Segons fonts policials, els 
lladres entraren a l’interior del local 
per una fi nestra.

Veïnats de la zona del carrers 
Germanies i Arxiduc Lluís Salvador 
es queixen perquè continuament, 
els vespres, hi ha carreres de 
ciclomotors i renous que molesten 
a tothom.

Veïnats del carrer Anselm Turmeda 
fan saber a la policia local que les 
façanes de les seves vivendes han 
aparegut plenes de restes d’oli i de 
gasoil.

&

Accidents
09-03-06. Xoquen un ciclomotor 
i un turisme en la intersecciò 
Catedràtic Llabrés-Sor Francisca 
Nicolau Bover, després que el 
ciclomotor no respectàs la senyal 
d’stop. També en resultà afectat un 
altre vehicle que estava estacionat 
al lloc.

10-03-06. Un camió colisionà 
contra la part posterior d’un 
turisme mentre circulaven pel 
camí de s’Aigua en direcciò cap al 
carrer Conquistador. Segons fonts 
policials, el camiò no guardà les 
distàncies reglamentàries.

12-03-06. Un ciclomotor xocà 
contra un turisme estacionat al 
carrer des Pontarrò. Pareix ésser 
que la causa de l’accident va ser 
una distracciò del conductor.

17-03-06. Colisió entre un 
ciclomotor i un cotxe en el creuer 
Llorenç Moyà-Reg.

Carrer Conquistador
Arreu de les queixes manifestades, 
aquests darrers mesos, per veïnats 
de la zona del carrer Conquistador, 
degut a l’excessiva velocitat en 
què circulen els camions i a la pols 
que aixequen, el Partit Popular 
presentà una mociò per tal de 
posar remei al problema peró no 
va ser aprovada. Tot i que sí se 
n’aprovà una de conjunta de totes 
les forces polítiques locals en la 
qual es ratifi cava la peticiò de 
l’Ajuntament a Delegaciò de Govern 
perquè dugui a terme controls de 
velocitat mitjançant equips tècnics 
del Departament de Trànsit de la 
Guàrdia Civil, així com intensifi cà 
la presència i actuaciò de la policia 
local a la zona afectada.
Per altre lloc, també s’aprovà 
remetre un escrit al Consell de 
Mallorca i al Govern Balear per 
saber si és possible desviar el trànsit 
de vehicles pesats cap a l’autovia.
Des de la Delegaciò de Govern es 
comunicà a l’Ajuntament que hi ha 
la possibilitat d’establir un conveni 
amb la Prefectura Provincial de 
Trànsit per a la utilitzaciò d’un radar 
de control de velocitat.

Per al principal partit de l’oposiciò, 
el PP, la situaciò que es viu al carrer 
Conquistador és un exemple més 
que l’Ajuntament, governat en 
majoria absoluta pel PSOE, només 
es preocupa pel centre del poble. Els 
conservadors es queixen que 

els semàfors, actualment, funcionen 
sempre en groc, cosa que no 
difi culta gens haver de minvar 
la velocitat i el poc respecte 
que demostren la majoria de 
conductors.
Des del Partit Popular es defensa 
molt la postura que l’Ajuntament es 
dirigeixi al Consell, sol·licitant que el 
tràfi c de vehicles pesats sigui 

desviat cap a l’autopista.
Per altre lloc, des del PP també es 
fan sentir les queixes sobre les obres 
d’ONO i des Rasquell, les quals 
–afi rmen– han deixat uns carrers 
plens de clots i unes façanes molt 
més cablejades que abans. A més, 
també recorden a l’equip de govern 
que hi ha molts de camins rurals en 
mal estat.

Aules prefabricades...
Un tema que ha estat debatut 
a la Sala ha estat el de les aules 
prefabricades que hi ha ubicades a 
l’Escola pública Nostra Senyora de 
Robines, de les quals, una 
d’aquestes, ha patit desperfectes en 
el seu trispol.
Davant aquest fet, el PSM local 
opinava que la Conselleria 
d’Educaciò n’instal·làs una de nova, 
peticiò la qual, des de la Conselleria, 
ha estat denegada, afi rmant que el 
desperfecte en concret podia ser 
arreglat.
Davant aixó, l’Ajuntament s’ha fet 
càrrec de la reparaciò.

Les aules prefabricades,
 objecte de polèmica.

El carrer Conquistador, altra vegada 
amb problemes de circulaciò.
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Dia de la Dona
En la sessiò plenària celebrada a 
l’Ajuntament, el dimarts dia 7 març, 
varen ser tractats cinc punts.
El primer d’ells, una mociò conjunta 
de tots els partits, anava adreçat 
al Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, que havia de tenir lloc 
al dia següent, dimecres 8 de març, 
i respecte del qual va ser aprovada 
una mociò en la que hi ha inclosos 
aspectes prou destacats com 
reconèixer i tributar un homenatge a 
totes aquelles dones, encapçalades 
per Clara Campoamor, qui fa 75 
anys defensaren el dret de la dona 
al vot, com a part imprescindible 
per assolir una democràcia plena. 
Així com sol·licitar al Govern Balear 
i Estatal una modifi caciò vigent per 
estimular i facilitar la participaciò 
de les dones en els àmbits de la 
presa de deicisions i aconseguir una 
democràia paritària en la confecciò 
de les llistes electorals i en l’elecciò 
de càrrecs de responsabilitat pública 
per part dels partits polítics. 
També s’aprovà col·laborar amb 
els Governs Balear i Estatal per tal 
d’aplicar totes les mesures possibles 
previstes per erradicar de la nostra 
societat la violència i els crims 
contra les dones.
Un altre aspecte puntualitzat va ser 
el d’eliminar la discriminaciò laboral 
que pateix el col·lectiu femení, el 
salari del qual és un 27% inferior al 
dels homes.
I fi nalment, també se sol·licità al 
Govern de les Illes Balears la creaciò 
del Consell de Dones com a un dels 
canals de participaciò de les dones 
en el desenvolupament polític, 
social, laboral i económic, i també 
com a un òrgan consultiu, assessor 
i interlocutor entre el teixit social i 
les institucions, indispensable per 
contribuir a resoldre les desigualtats 
existents a la nostra societat.

Associació Es Garrover
Un segon punt votat en la sessiò 
plenària va ser l’aprovaciò del 
conveni amb l’associaciò Es 
Garrover, entitat ubicada a Inca i 
que es dedica a l’atenciò de 
persones amb discapacitats –on, en 
determinades ocasions hi han 
estat ateses algunes persones 

de Binissalem– i amb la qual hi han 
col·laborat tots els pobles de la zona 
d’Inca i voltants per tal d’assegurar 
la seva continuïtat. Així idó, segons 
el conveni establert, l’Ajuntament 
aportarà la quantitat de 2000 euros, 
aproximadament.

Donants de Sang
Un altre conveni que s’aprovà va 
ser amb l’associaciò de Donants 
de Sang de Binissalem, amb qui 
l’Ajuntament s’ha compromès a 
dur a terme una major difusiò de 
les jornades de donància que cada 
tres mesos es fan al Centre de Salut, 
o bé d’altres actes que organitzi 
l’associaciò com ara conferències, 
taules rodones, etc.

Ecomuseu del Vi
Un altre dels temes dels que també 
se n’ha parlat aquest mes pel poble 
és de l’Ecomuseu del Vi o Centre 
d’Interpretaciò del Vi, el qual era 
una de les propostes que el PSM 
va posar sobre la taula en el passat 
Debat sobre l’Estat del Poble.
Fa cosa d’un mes, la Casa Museu 
Llorenç Villalonga va ser objecte 
de visita per part de representants 
del Consell de Mallorca, tècnics 
i autoritats municipals, en la 
qual s’informà als mitjans de 
comunicaciò del procés de reforma 
que s’esta duent a terme al casal i de 
la recuperaciò que se’n fa d’algunes 
parts del mateix com ara el cup o el 
celler, parts aquestes que podrien 
ser incloses, perfectament, dins el 
futur Centre d’Interpretaciò del Vi.
Una altra part del Centre podria 
incloure la visita a un celler modern, 
servint de comparaciò sobre 
com era antigament el procés 
d’elaboraciò del vi i com ho és en 
l’actualitat.
I una tercera part correspondria a la 
visita a una vinya del municipi, en 
un punt de la qual s’hauria habilitat 
un espai per tal que els visitants 
hi poguessin acudir, en qualsevol 
època de l’any, per veure quan una 
vinya es poda, quan treu fulla i fruit, 
quan es verma, etc.
Tot i que del projecte fa anys que 
se’n parla, segons fonts municipals, 
el seu desenvolupament fi nal està 
encara enrera ferm.

Un celler antic del poble.

FOTOS ANTIGUES
Si qualcú té fotografi es antigues 
de qualsevol lloc del poble 
(carrers, places, edifi cis que ja no 
existeixin...) s’agrairïa si les vol 
deixar. Telefonau els capvespres al 
971 511 589 (Bernat Nadal).

Camí de Can Boc
Veïnats del camí de can Boc i de 
la zona dels voltants es queixen 
del lamentable estat que presenta 
aquest indret del poble, on la gran 
quantitat de clots fa pràcticament 
impossible poder transitar-hi amb 
un mínim de comoditat.
Convenient seria que s’hi pegàs una 
repassada, diuen!
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GADMA... i el Polígon
Arreu de l’entrevista que es publicà 
en el passat número al President 
de la Junta de Compensaciò del 
Polígon Industrial, Sr. Josep Salvà, la 
resposta del grup ecologista GADMA 
no s’ha fet esperar gaire.
Recordem que GADMA, fa uns anys, 
lluità fort i organitzà manifestacions 
en protesta per la construcciò del 
polígon.
Segons el portaveu del grup, Bernat 
Fiol, el polígon és un desastre, és 
insostenible i va contra l’Agenda 
Local 21.
En primer lloc, pel que fa als doblers 
que l’Ajuntament hagi pogut treure 
de les llicències d’obres –com 
apuntava Josep Salvà– Fiol afi rma 
que aquests només es cobren un 
pic; i després què? Què farem? 
Això és pa per avui i fam per 
demà. Binissalem no ha d’haver 
de c0ncedir llicències d’obra per 
recaptar doblers.
Per altre lloc, en l’opiniò de Fiol 
aquest polígon no ha donat feina a 
quasi ningú del poble, ni ha servit 
perquè les empreses locals s’hi 
desplaçassin. A més, la famosa falca 
verda que els promotors havien 
de construir, on és? I l’entrada 
al polígon pel camí de Pedàs, 
es tancarà, com va prometre el 
batle, perquè els vianants puguin 
passejar tranquils? –es demana Fiol.
 Un altre aspecte que es comentà 
a l’entrevista va ser el tema Buades, 
del qual l’ecologista assegura que, 
apart que l’errada ja ve de deixar 
entrar l’empresa dins el poble, 
l’especulaciò que hi haurà als solars 
on s’hi construiran vivendes, encara 
serà molt pitjor. I no en parlem ja de 
quan l’urbanisme es posi en marxa a 
la zona de Ca’ts Agustins.
Fiol assegura que el PSOE s’ha 
equivocat, que ha espenyat el poble; 
i no és un poble que enganxa, com 
sí diu qualcú. És penòs! En 40 anys 
de dictadura no es va fer tant de mal 
com en aquests darrers 16 anys de 
govern municipal.
Que deixin pas a la gent jove! I que 
mirin pels habitants que hi haurà en 
un futur, per als nostres néts, que es 
preocupin per deixar-los un poble 
com toca, un poble per viure-hi bé 
–conclou Fiol.

Aclariment a unes declaracions del 
Sr. Salvà, (Polígon Industrial):

El Sr. Salvà manifesta en el darrer 
número de la revista que la cessiò 
de 10.000 m2 nets de sól industrial 
per l’Ajuntament de la segona 
fase del Polígon, en certa manera 
compensen no haver de realitzar la 
vorera del camí de Pedaç.

Per aixó es manifesta: Que es 
va fi rmar un conveni amb el Sr. 
Salvà, aprovat en el Ple, en el que 
s’estipula que es cediran 10.000 
metres quadrats a l’Ajuntament  
quan s’executi la segona Fase del 
Polígon i que en contraprestaciò 
en dit conveni, no hi fi gura la més 
mínima possible interpretaciò de 
qualsevol qüestiò relacionada amb 
el Camí de Pedàs. 

Ajuntament de Binissalem
Batlia

Agenda Local 21
El dilluns 27 de març va tenir lloc, al 
Casal de Cultura Can Gelabert, una 
reuniò de les persones que prenen 
part en l’elaboraciò de l’Agenda 
Local 21.
Ara fa tres anys que començà 
aquesta complexa tasca, i de llavors 
ençà s’han anat escollint tota una 
sèrie de punts, uns més prioritaris 
que ets altres, els quals es va 
decidint com i quan executar.
Així per exemple, en les reunions 
es parla molt sobre temes relevants 
com el Medi Natural: quina 
gestiò s’ha de dur a terme amb la 
depuradora de Can Figuera?
Com es poden regenerar les 
pedreres del poble? Com eliminar 
els abocaments incontrolats?
El Patrimoni: com mantenir-lo? 
Quina sortida se li pot donar?
El Creixement Urbanístic i 
Poblacional: Com afrontar-los de 
cara al futur?

Tot i que s’ha d’agraïr, i molt, l’esforç 
que fan les persones que prenen 
part en les reunions, és de veure que 
hi manca gent. A més, de la majoria 
de persones que hi participen, 
moltes d’elles sòn persones 
properes a les forces polítiques 
locals. Falta més gent, més massa 
social que decideixi cap on ha d’anar 
el poble les próximes dècades.
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25 anys d’Escoltisme!! 
El diumenge 19 començaren els actes de celebració
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Foto de família. Unes quantes generacions d’Escoltes.

Es va sembrar un arbre 
al Parc de sa Rectoria.

L’agrupament escolta “Pedra Viva”, 
de Binissalem, festeja el somni del 
25è Aniversari. El 19 de març feien 
la presentaciò dels actes. L’ocasiò 
era d’agrair i d’aprofitar. L’església 
parroquial de la Mare de Déu de 
Robines era un àmbit de joventut, 
una barca de somnis a la vela. Es 
decidien a continuar aquell somni 
de primavera, la del 1981, quan 
s’iniciava el rumb, tan il·lusionador 
com incert. Com l’àguila del poeta, 
es fa camí “per planes, mars, 
abismes i muntanyes”, aquí caic 
i aquí m’aixec, amb el somrís a la 
mirada i, com a impuls, la convicciò.  

L’agrupament “Pedra Viva”, ha 
administrat una fortuna esplèndida. 
És la fortuna de qui dòna el que té 
en benefici de tantes promocions 

d’infants, adolescents i joves, 
que, inspirats en la Llei Escolta, 
s’eduquen actuant en equip, amb 
l’alegria i la serietat del joc, a ser 
dignes de confiança, fidels als 
compromisos, mantenidors de la 
paraula; crítics en l’actitud, peró 
exemplars en el respecte mutu; 
austers en els mitjans de vida; 
enginyosos, decidits i útils en el 
servei, optimistes en l’esperança, 
protectors de la natura i de la vida, 
solidaris pertot, fent costat al dèbil 
i a l’oprimit, compromesos amb la 
societat, amb el poble i amb el país. 
La ruta ho ha pagat, i els beneficis 
resulten evidents. El poble necessita 
animar-los, aquests somnis, i se 
n’està sortint. 
Binissalem és ric del que ha donat. 
Per aixó, fruita en associacions que 

celebren la veterania, com enguany 
els escoltes.  Visca, visca i per molts 
d’anys!

Joan Escanelles
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En Paco va donar l’OK. 
La paella ja estava a punt!

Uns quants exrectors de la Parróquia, 
que també se sumaren a la celebraciò

l o c a l l o c a l
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El dissabte 25 s’organitzaren 
tallers a la plaça de l’Església. Juguera!!



La Salle a Binissalem 
(1905-1933)
L’estiu de 2005, era passat un segle 
des que els Germans de La Salle 
fundaren l’escola de Binissalem. 
L’institut dels Germans de les 
Escoles Cristianes va exercir la 
docència a la nostra vila del 1905 
al 1933, un compta de 28 anys dels 
quals, en els darrers 16 el domicili 
de l’escola era al Passeig des Born.
Justa passada, peró recent, l’ocasiò 
del Centenari, sembla justifi cat un 
record del període fundacional. 
Transcrivim, amb traducciò, 
una seqüència de la “MEMORIA 
DEL CINCUENTENARIO DE LA 
VENIDA DE LOS HERMANOS DE 
LAS ESCUELAS CRISTIANAS A 
ESPAÑA”, apareguda el 1928:

“Quan el juliol de 1904, el germà 
Sauvan, d’Avignon, visitador de les 
Balears, entrava, en companyia d’un 

altre germà, a la Seu de Mallorca, 
un sacerdot, que en aquell moment 
resava el breviari, els escometia per 
demanar-los si eren efectivament 
germans de les Escoles Cristianes. Li 
varen respondre que sí, i ell tot d’una 
afegia: “L’àngel de la guarda us ha 
duit davant meu. Em daríeu una 
gran satisfacció si volíeu establir-
vos a Binissalem, el meu poble 
natal. Des d’ara mateix, hi teniu una 
casa a disposició.”
El germà visitador va acollir 
favorablement la proposta d’aquell 
sacerdot, que era el senyor Llorenç 
Moià, canonge de la Seu. Un any 
després, durant les vacacions de 
l’estiu, quatre germans prenien 
possessió de la casa oferta. El poble 
i les autoritats varen rebre’ls amb 
entusiasme, i els professors es 
posaren immediatament en feina.
Pocs anys després, moria el fundador, 
i perillava que l’obra s’extingís; però 
la seva germana, dona Mariana 

Moià, en garantia la continuïtat, 
proveint la fundació.
El 1910, la prosperitat de l’escola i la 
demanda creixent de la matriculació 
justifi caven la cerca de locals més 
espaiosos. El desembre del 1914, es 
feia el trasllat a una casa nova que 
s’ocuparia provisionalment fi ns al 
1917. Aquest any, dona Mariana 
cediria espontàniament la pròpia 
llar. 
Era una casa gran, rica, amb pati i 
hort, i permetia als germans l’ús de la 
capella, amb reserva del Santíssim i 
celebració setmanal de la Missa.
L’escola de Binissalem, el 1928, 
comptava amb 120 alumnes, 
distribuïts en quatre classes”.

Agraesc la publicació d’aquestes 
línies en justa evocació d’uns fets 
memorables.

Pere Barceló i Busquets
antic alumne de La Salle 

des Pont d’Inca (1956-1964)

l o c a l

Diumenge 2 d’abril, a les 18’30h, al 
Teatre. Conferència del P. Gaspar 
Alemany, msscc: “Com viure la 
Setmana Santa” .

Diumenge 9 d’abril, 10’30h 
Benedicció dels Rams i Palmes a 
Cals Agustins. Processó i Missa de 
la Passió a la Parróquia.

A les 19’00h. Set Paraules, a la 
Parróquia. Cantarà la Coral 3x4.

“Pare, perdonau-los que no saben 
lo que fan”. Antònia Borràs Oliver
“T’ho dic amb tota veritat: Avui 
estaràs amb mi  en el paradís”. 
Josep Sureda Serra
“Mare, aquí tens el teu fi ll. Aquí 
tens ta mare”. Marianna Cànoves 
Pascual
“Déu meu, Déu meu per què m’heu 
abandonat”. Fanny Bauçà Ramonell
“Tenc sed”. Miquel A. Llabrés Visiedo

“Tot s’ha complert”. Francisco 
Massip Vallès
“Pare, a les vostres mans encoman 
al meu esperit”. Margalida Homar 
Marcé
Dimarts 11 d’abril, a les 20’00h  
Celebració Comunitària de la 
Penitència. Presidirà Mn. Antoni 
Vadell.

Dimecres 12 d’abril, a les 19’30h 
Missa Crismal a la Seu 
A les 22’30h, Processó del Silenci, a 
Cals Agustins.

Dijous Sant, 13 d’abril, a les 20’00h 
Celebració del Sant Sopar, en 
acabar Vetlla de Pregària.
Divendres Sant, 14 d’abril, 
a les 20’00h Celebració de la Passió 
i mort de Senyor. Davallament i 
Processó pels carrers: Concepciò, 
Jesús, Reg, Jaume II, Alarò, A. Ma 
Alcover, S. Antoni, Sor Francisca 

Nicolau Bover, Catedràtic Llabrés, 
Escola Graduada, General Moranta 
i Born. 

Dissabte Sant, 15 d’abril 
a les 22’00h Vetlla Pasqual

Diumenge de Pasqua, 16 d’abril 
a les 11’00h, Ressucitoi a la Plaça 
de sa Quartera 
a les 20’00h Missa

NOTA: Podeu dur fl ors per adornar 
la Casa Santa el dijous sant al matí 
a l’església. El divendres i dissabte 
sants matí recollirem al convent de la 
Caritat crespells, robiols i panades pel 
Centre Penitenciari.

Setmana Santa
Pasqua a Binissalem 2006

Escola de ParesEscola de Pares
Fa prop de deu anys que,  de Fa prop de deu anys que,  de 
manera ininterrompuda, l’àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament ve 
organitzant l’Escola de Pares.
Enguany, una vintena de pares i 
mares de Binissalem assisteixen 
a aquesta activitat, un dimarts de 
cada mes, i en la qual la temàtica 
escollida ha estat la següent:
Grup familiar i Cicle vital de la 
família; Prevenciò de l’abús de 
substàncies que creen dicciò; 
Habilitats socials: intel·ligència 
emocional interpresonal que 
capacita la persona per relacionar-
se amb els altres; Autocontrol en 
relaciò a la violència dins i fora de 
l’escola i Les actituds que faciliten la 
comunicaciò a la família.
Tots aquestes temes sòn dirigits per 
una persona especilaitzada en la 
matèria. A la fotografi a es pot veure 

el senyor Guillem Morales, oferint 
explicacions. És evident que totes 
aquestes sessions ajuden a que la 

comunitat, i en concret els pares i 
fi lls, es vegin afavorits dins el que 
respecte al seu entorn familiar. 

 MARÇ 2006 < 12 >  ARRÒS AMB SALSETA

l o c a l

 MARÇ 2006 < 13 >  ARRÒS AMB SALSETA

Noves empreses
El divendres dia 10 de març varen 
ser inaugurades les dependències 
de dues noves empreses al poble: 
Axa Seguros i Viatges Massanella.
Ambdues estan ubicades en 
un dels locals comercials que 
s’han construït al carrer Guillem 
Martí, zona que, per cert, s’està 
dinamitzant molt a nivell de comerç, 
ja que en qüestiò de dos anys ha 
vist com obrien les portes el bar 
Agave, l’empresa IMPRES, la tenda 
d’antiguitats i regals ITACA i les 
dues abans esmentades.

Dinar Quintos 1971
La junta directiva dels Quintos 
del 1971 fa saber a tots els al·lots 
i al·lotes pertanyents a aquesta 
quinta, que el dissabte abans de 

Pasqua tendrà lloc, en un restaurant 
del poble –encara per decidir– el 
dinar de germanor.
Estau atents als cartells.

Euromillón!
L’Aministraciò de Binissalem ha 
venut un bitllet corresponent al 
sorteig de l’Euromillón premiat amb 
més de 190.000 euros. Quina sort!

Un ou de 150 grams!
Una gallina propietat de l’amo en 
Toni Pol Horrach, va posar un ou de 
150 grams de pes, quasi un autèntic 
rècord Guinnes, ja que un ou de 
gallina sol pesar, normalment, entre 
uns 60 i 70 grams.
Sens dubte, tota una curiositat de la 
Mare Natura! A la imatge, la dona i 
la nora de l’amo en Toni Pol.
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Ferreria Jaume Torrens

Fa prop de 20 anys que en Jaume 
Torrens Freixinos, de ca na Quela, 
s’inicià dins l’ofici de ferrer.
Per aquell temps, ell comptava 
amb 14 anys d’edat i treballava 
en el taller del seu oncle Andreu, 
al carrer Sant Antoni, amb qui 
estigué durant set anys.
Passat aquest temps, i amb prou 
coneixements sobre la professiò, el 
seu oncle es retiraria i ell decidiria 
continuar amb l’empresa peró en 
una altre indret del poble.

Així idó, compraria un solar al 
carrer Llorenç Villalonga i allà 
hi construiria un local ampli on 
poder emprendre la seva nova 
etapa professional.
Ara en Jaume té 32 anys d’edat 
i en fa més de nou que és aquí, 
treballant-hi, juntament amb ell, 
tres persones més.
Ens conta que al taller s’hi duen 
a terme tot tipus d’encàrrecs en 
ferro, que tenen molts clients 
dins el poble peró també molts a 
foravila.
Les previsions de feina, de cara al 
futur, semblen bones.

971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com
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Bé, en realitat, com a gent nova no podem definir a 
la família que surt en aquest número, ja que ells fa 
8 anys que sòn al poble. Volem dir, que ja estan ben 
integrats.
Ells sòn en Ramon Rey González, natural de Galícia; 
la seva esposa, na Milagros Mestre Sosa, natural de 
Menorca i els seus dos fills, Ramon i Guillem, de 13 i 8 
anys d’edat.
En Ramon (el pare) treballa en una empresa d’aires 
condicionats i càmares frigorífiques, a Palma, mentre 
que na Milagros és, des de fa 18 anys, policia local, 
exercint actualment a Sencelles.
Pel que fa als dos nins, en Ramon estudia a l’Institut 
d’ESO i en Guillem a l’Escola Pública.
Ens conten que abans de viure a Binissalem, 
estigueren un any a Bunyola, peró allà no tenien tot 
el que precisaven: comerços, serveis, etc. I va ser un 
diumenge, passejant per aquí, que veren nins que 
sortien del teatre i escoltaren la seva parla, la nostra 
particular è, amb la qual na Milagros –menorquina 
com és– tot d’una s’hi identificà. Peró del poble també 
els agradà molt el seu entorn, les façanes...
Així idó, poc després d’aquella primera visita, ja 
cercaren vivenda, instal·lant-se, en un primer moment, 
en una casa del carrer Costa i Llobera. Anys després 
comprarien l’actual casa on viuen ara, al carrer Des 
Celler del Rei.
Ells agraeixen molt l’afecte rebut per part de la gent 
del poble i l’ajuda prestada, sobretot en els primers 
anys, quan tenien els nins petits, època en què 
recorden molt bé com des del col·legi de les Trinitàries 
sempre se’ls donà un mà.
Com és de suposar, amb les festes del poble, i en 
especial amb les des Vermar, n’estan encantats.
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Es lloga PÀRKING al carrer Germanies. Bastant ampli 
(hi caben cotxe i moto), porta automàtica. Preu 55€ 
(despeses de comunitat incloses). Telf. 652 658 656.

Es lloga pis de tres habitacions, 2 banys, sala d’estar, 
sala menjador. A prop de la Plaça. 971 51 16 09.

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

Venc escopeta de 12, plana, 68 de canò, 2 i 3 estrelles. 
Preu: 200 euros. 666 680 056/ 666 245 124.

Es ven bar, ben situat a la zona cèntrica d’Inca. 
Preu: a convenir. Telèfon de contacte: 616 721 230.

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

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

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 moble d’entrada amb mural. Preu: 200/250 euros. 
Telèfon de contacte: 971 87 03 63.

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

Rap amb salsa de porros

Ingredients (per a 4 persones)
Un quilo de rap
Un manat de porros
oli
brou de peix
llet
una patata
1/4 de gambes
300 grams de muscles
julivert
alls

Preparació
Posar els porros dins una greixonera amb oli, al foc 
durant deu minuts. 
A continuaciò afegir-hi un tassò de brou de peix, un 
tassò de llet i la patata tallada a bocinets molt petits. 
Triturar-ho tot.
Després se sofregiran les gambes i els muscles, s’anirà 
fent tallades el rap (cruu), i tot es posarà dins la salsa 
obtinguda amb el que havíem triturat, juntament amb 
un “picadillo” que haurem fet amb el julivert i els alls.
Es deixarà al foc (al fogò) durant uns 15 o 20 minuts 
i ja estarà llest per servir.

Es lloga cotxeria, en molt bon estat, en un aparcament 
del carrer Nou. Preu a convenir. 971 51 12 14.

Es requereix CONDUCTOR de Màquina RETRO-
MIXTA, s’ofereix contracte com Ofi cial 2a o 1a segons 
l’experiència. Telf.: 666 695 771 o 971 870 113.

 Maria Pol Martí

Celler: Viñedos y Bodegas 
Dominio de Tares 
Zona: DO Bierzo (León)
Tipus de vi: negre amb 
9 mesos de criança dins 
bòta.
Graduació (% vol.): 13o
Varietats de raïm: 100% 
mencia.

Fase visual. 
Color intens de cirera, 
amb resplendors violetes. 
De capa intensa, alta, ben 
cobert, net i de llàgrima 
abundant. Fins i tot, 
encara, tenyeix la copa, 
indicant-nos que pot 
evolucionar més.

Fase olfactiva. 
Al principi una mica 
tancat, i l’olor que 
desprèn ens fa pensar 
en humitats, pel que és 
convenient obrir-lo mitja 
hora abans i decantar-lo 
expressament. 

A mesura que es va obrint surten la fruita vermella molt 
intensa, els torrefactes, aromes balsàmics i vainilles. Al 
nas és molt complex.

Fase gustativa. Molt astringent, una mica sec i curt. 
Deixa un reregust de raïms madurs.
Molt millor al nas que a la boca.

Preu aproximat. 11.75 €

CEPAS VIEJAS 2003
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Del viatge a Roma
Dins els itineraris patrimonials que 
s’han organitzat des del Casal de 
Cultura Can Gelabert, i que han 
estat dissenyats i conduïts per 
Beni Aguilò, Historiadora de l’Art, 
especialista en História, Art i Cultura 
d’Itàlia, també hi havia inclós un 
viatge a Roma.
La idea del viatge sorgí com una 
opciò més a l’hora de conèixer el 
patrimoni históric i artístic, i com 
activitat per fomentar la participaciò 
dels habitants d’aquest poble en les 
propostes culturals que es vénen 
desenvolupant en el Casal.
El principal objectiu d’aquest 
viatge era el de realitzar una sèrie 
d’itineraris per la capital italiana que 
ens acostassin a la história, a l’art i 
a la cultura del que va ser, durant 
segles, el mòn romà.

Els itineraris, amb l’explicaciò 
histórico-artística, varen ser 
subvencionats per l’Ajuntament de 
Binissalem i en els mateixos hi varen 
participar un grup de 30 persones, 
acompanyades per Beni Aguilò i per 
la regidora d’Educaciò i Cultura de 
l’Ajuntament, Polita Crespí.
L’arribada a Roma va ser el dijous 2 i 
la tornada el diumenge 5.
El recorregut s’inicià amb un 
itinerari per la Roma Arqueológica, 
Colosseo, Piazza Venezia, Museus 
Vaticans, Capella Sixtina, Sant Pere 
del Vaticà, Via del Corso, Piazza 
Navona, Panteòn, Campo di Fiore, 
Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, 
per acabar Per la vorera del Tiber, 
un itinerari per la Roma medieval, 
call jueu, fi ns arribar al Trastevere, 
barri emblemàtic romà on es respira 
l’aire del segle XIX.

Jornades Inerculturals
Després de la celebraciò del cinquè 
aniversari del Casal, l’empresa Tres. 
Serveis Culturals, ja té programades 
unes noves Jornades Inteculturals 
que abarcaran tot el mes d’abril.
Sòn molts els actes que s’hi 
organitzaran. Des de concerts, algun 
d’ells pedagógics, com el titulat el 
mestissatge en la música cubana 
o d’altres com els dels grups, 
Bacan Avissattis (argentina) o el 

c u l t u r a

del grup Sterling, de la coneguda 
cantant, Adela Peraita; passant per 
degustacions de plats de cuina de 
diferents països, tallers, alguna 
conferència i el típic Mercadet 
Solidari, en el qual hi prendran part 
associacions com Amics del Poble 
Saharaui, Veïns Sense Fronteres, 
Amnistia Internacional, S’altra 
Senalla, GOB, etc.
Evidentment, el públic infantil 
trobarà el seu espai en els 
nombrosos tallers que es duran a 
terme com serà el cas, per exemple, 
del taller de Papirofl èxia Japonesa; 
els contacontes de cultura aborigen; 
el taller de caligrafi a xinesa; els 
contes i danses africanes o el taller 
de Henna, entre d’altres.
Sens dubte, de tots els que 
s’organitzen a Can Gelabert, aquest 
és un dels actes que compta amb 
més bona resposta per part de 
visitants, curiosos i participants.

Agricultura Ecològica
Un tema que també ha tengut 
cabuda aquest mes al Casal és el de 
l’Agricultura Ecológica, de la qual 
tant se’n parla en l’actualitat.
Així, s’ha celebrat un Cicle entorn 
a aquesta nova tendència agrària, 
dins el qual s’hi ha duit a terme 
una conferència, a càrrec de Mateu 
Morro, exconseller d’Agricultura; 
un curs de cuina Macrobiótica, una 
degustaciò de productes ecológics, 
una taula rodona amb “Quina 
agricultura volem a Mallorca”, com 
a tema de debat i, fi nalment, el cicle 
va concloure amb una visita a un 
hort ecológic a Artà.

Temps d’Interculturalitat
Programades unes noves jornades amb una gran diversitat d’actes

Herències
No necessito el desencant

ni al·ludir al pòsit de belleses
que s’agarberen als sepulcres,

ni un tel de pols, ni optar als suburbis
per deshonrar les fes que em cauen

–suposo que una bufetada
em fa ja més paper que els salms

per esmolar la dignitat.

I és ara que he estripat les cròniques
dels jous dels meus avantpassats,

que estic per jugar-me la cara
i abandonar l’amagatall

i els hams de la condescendència.
No som pas les mateixes víctimes

i tenim dret a una pedrada
per fer petar el mirall del fat,

petar els oracles i els pronòstics,
petar les causes de les causes
i congriar una nova herència

des del moment de l’orfandat.

Setges
No hem de caber a la llar dels homes

que aposten fòbia als enreixats
sota una llàntia incombustible,

l’hostilitat a unes fi nestres
des d’on un rostre amb massa noms
guaita amb l’esguard de l’amenaça.

Fent equilibri a la intempèrie,
a mig camí de tot escarni,

tot calla a l’eco dels lladrucs
–potser dels nostres propis cans.

Manel Marí (Eivissa 1975) 

Col·lectiva a EVENTO
Aquí on podeu gaudir d’una nova 
exposiciò és a la nova Galeria d’Art, 
EVENTO, on el passat dijous 16 
de març va ser inaugurada una 
col·lectiva d’artistes del municipi de 
Llucmajor. Artistes amb diferents 
estils dels quals, alguns d’ells, 
han exposat la seva obra a nivell 
internacional.
A la mostra hi prenen part en Pere 
Emili, Noguer Barcelò, Daniel 
Codorniu, Francesca Clar i na Lara 
Puigserver. Estarà oberta al públic 
fi ns el proper 16 d’abril.
La propera exposiciò comptarà amb 
la participaciò de moltes artistes, 
entre elles, na Bettina Nuschei, 
qui ha treballat un any amb Andy 
Warhol. Serà a partir del 28 d’abril.

c u l t u r ac u l t u r a
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Jaume Pomar ... torna a Can Sabater

Casa Museu Llorenç Villalonga

Dins el mes de març s’han fet a la 
Casa Museu tres activitats molt 
diferents i variades. El començàrem 
el dia 7 amb una conferència dins 
el cicle “Vida i obra de Llorenç 
Villalonga”, que va anar a càrrec 
de l’hereu i amic personal de 
l’escriptor, el Sr. Josep Zaforteza. I 
qui ens amenitzà durant una hora i 
contà nombroses anècdotes. 
El dia 14 ens visità la companyia de 
teatre La Impaciència i a la Casa 
Museu improvisàrem una mena de 
cafè-teatre on els actors, Salvador 
Oliva i Rodo Gener, feren una 
divertidíssima lectura dramatitzada 
de l’obra de Pere Capellà, Sa Pesta. 
Amb dos actors i nou capells 
passàrem una estona molt 
agradable i finalitzàrem aquest 
mes amb el concert de piano de la 
professora de l’Escola Municipal 
de Binissalem, Maria del Hoyo, 
qui ens interpretà obres de Haydn, 
Albéniz, Chopin i Prokofiev.
 A la primavera ens esperen una 
altra vegada activitats diverses i 
variades. El proper mes d’abril, el 
dimarts dia 4, qui millor que en 
JAUME POMAR per oferir-nos la 
conferència inserida en el cicle 
sobre la vida i obra de Llorenç 
Villalonga?
Durant les vacances de pasqua 
tornen a la Fundaciò les pallasses 
de Té a tres, qui a més de 
–juntament amb els nins que 
vénguin– inventar históries a 
Contarelles, el darrer dia també 
ens oferiran el fantàstic espectacle 
Nino i la poesia, on jugant 
aprendrem tot el que hem de saber 
sobre l’art de la poesia.
La cloenda del mes d’abril serà 
el concert que la soprano Joana 
Llabrés i la pianista Rumiko ens 
oferiran el dia 25, amb obres de 
Händel, Bellini, Verdi, Bizet...
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Novetats a la Biblioteca

CONCURS!!!
EL LLIBRE AMAGAT
Concurs adreçat a públic adult.

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 surt 
publicat un fragment d’un llibre.
Haureu d’endevinar a quin llibre 
pertany i quin és el seu autor/a. Perquè 
no sigui massa complicat, les setmanes 
següents s’exposaran a la biblioteca 
noves pistes relacionades amb el llibre 
o l’autor/a.

QUÈ HE DE FER SI CREC QUE SÉ DE 
QUIN LLIBRE ES TRACTA? 
Pots fer-ho de dues formes diferents: 

1) Vine a la biblioteca i emplana una 
fi txa resposta.

2) Envia un e-mail amb les teves 
dades personal i la resposta a l’e-mail: 
biblioteca@binissalem.org.

• Si vols rebre les pistes a través del teu 
e-mail. Envia la teva adreça a l’adreça 
de la biblioteca i a principi de cada 
setmana t’enviarem una nova pista.

4rt LLIBRE AMAGAT
1a Pista. Texte de l’obra.

Per això vaig haver d’escollir un altre ofi ci 
i vaig aprendre a pilotar avions. He volat 
una mica per tot el món. I la geografi a, és 
veritat, m’ha servit molt. Sabia distingir, 
al primer cop d’ull, la Xina d’Arizona. És 
molt útil, si t’has perdut durant la nit.
D’aquesta manera al llarg de la vida, he 
tingut una pila de contactes amb una 
pila de gent seriosa. He viscut molt entre 
les persones grans. Les he vistes de molt 
a prop. Això no ha fet millorar gaire la 
meva opinió.

El llibre amagat del mes passat era “La 
volta al món en 80 dies”, de Jules Verne 
i el guanyador va ser en Joan Francesc 
Quetglas Villalonga.

DE NIT, UN OCELL CANTAVA ... 

Silenci, ja han sortit ... i com que la 
música està feta també de silencis, 
un compàs de meravellosa espera 
envoltà com un núvol tot l’auditori. 
Quan ANTHONY començà a 
colpejar en força el seu piano i a 
modular la seva veu, els allà presents 
començàrem també a elevar-nos 
suaument a un pam de terra. Estàvem 
a punt de reviure una enèsima 
versiò del somni d’una nit d’estiu al 
molt bell claustre de Pollença. Fou 
el mateix Lou Reed qui el descobrí 
a un xibiu de la Metrópoli per 
excel·lència, i el meu mestre d’obres 
–de professiò melóman– hi va fer la 
resta, tot i subratllant la seva passiò 
pels qui jo encara només aleshores 
havia pogut escoltar, ja amb alguna 
atenciò per la proposta distinta que 
em suposava, peró no amb l’esforç 
adequat d’aprofundiment que la 
versiò musical requeria. La mateixa 
Nova York ens cantava a través de 
tan estrany solista, especialment 
la seva nit, sempre tan remarcada 
d’ambigüitat, més angoixada i 
dolorida encara pels dramàtics 
fets de la história més recent. Els 
JOHNSONS i el públic hi posaren 
els altres “mínims” necessaris per a 
completar la nocturnitat de l’afer. Així 
i tot en Paco va trobar un moment 
per fer un dels seus habituals 
acudits, i així tornàrem a aterrar de 
sobte, ben convençuts i conscients 
de tot el que acabava d’ocórrer sota 
la calidesa mediterrània del vespre. 
Mel d’abella... De nit, un ocell planejà 
sobre un silenci.

tgomil@ ... recordant a Mozart. 

Infantil
Col·lecciò Fabulós Isop. 
Col·lecció Judy Moody. 
Autora: Megan McDonald. Alguns 
títols: Judy Moody és doctora, Judy 
Moody se vuelve famosa...
Col.lecció El cuerpo humano. 
Autors varis. Alguns títols: Los 
sentidos, El milagro de la vida...
Col.lecció Nuestro planeta. 
Autors varis. Alguns títols: Secretos 
de la tierra, La Biosfera...

Juvenil
Eragon. Autor: Christopher Paloni
Elpest.  Autor: Christopher Paloni

Novel·la
Las Luces de septiembre. 
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Cielos de barro. 
Autora: Dulce Chacòn

DVD
Col.lecció. Documentales.  
Fascinación por la naturaleza. 
Ed. El País.
Col.lecció. El elefantito Babar. 
Ed. Planeta Junior.
Col.lecció Baby Einstein (DVD). 
Alguns títols: Baby Mozart, Baby 
Bach, baby Beethoven...

ACTIVITATS
3 d’abril.  A les 18:00h.Commemoraciò 
del Dia Internacional del llibre 
Infantil. Contacontes.
6 d’abril. A les 20:00h. Tast de llibres. 
Tertúlia Literària. “La voz dormida 
de Dulce Chacòn”.
18 d’abril. A les 11:00h. Contacontes 
i Taller. Escola de Temps Lliure 
Kairós.
29 d’abril. A  partir de les 10:00h. 
FESTA DEL LLIBRE a Can Gelabert. 
Enguany totes les activitats estaran 
relacionades amb els contes de Hans 
Christian Andersen. Passacarrers, 
amb el grup Binibatuka, Gimcana 
infantil, Contacontes “L’estenedor”; 
exposiciò i venda de les principals 
novetats editorials; exposiciò de 
punts de llibre i dels treballs dels 
alumnes dels col·legis sobre els 
contes d’Andersen.
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Ara que ens introdueixen en la cultura 
de la por, m’atrevesc a suggerir alguns 
sinònims d’aquest mot, per tal que 
la conversa sigui més àgil i variada. 
Per exemple: ànsia, temor, religió, 
paüra, política, terror, angoixa, 
publicitat, basarda, unitat, espant, 
sectes, intimidació, terror, horror, 
racisme, recel, mala educació, guerra, 
inquietud, covardia, pàtria, drogues, 
prevenció, etc. També hi ha noms 
propis que funcionen com a tals... però 
més que pànic, fan fàstic, oi?

156
Tanta preocupaciò per la grip aviària 
i els pollos de Binissalem ja fa temps 
que la passegen per tot arreu i no 
passa res... excepte el malestar del 
veïnatge.

157
La gRIP de l’Ajuntament no és 
aviària, però sí viària. I aixó, també 
fa patir.

158
¿A què vé tanta frissor? ¡Deixa pixar 
es mul!

159
-Tenc una bona notícia, Catalina. 
¡M’han fet director general!
-¿A tu?

160
Abans de seguir llegint, digau-me: 
¿Teniu cap bony? ¿No? ¡Idó teniu 
bua! 

161
Exhibia tanta passiò per la paraula 
que semblava haver passat els 
nou mesos de vida fetal en líquid 
semiótic. 

162
Per les terribles conseqüències que 
puguin sobrevenir, no puc fer-me 
responsable d’aquesta afirmaciò: 

Les dones sòn unes bones filles, 
unes excel·lents mares i unes 
pèssimes esposes.  

163
Tot hom s’acarnissa amb els dèbils 
i les bones persones, fins i tot els 
déus. Aixó sí, aquests solen actuar 
a través dels seus representants 
d’ofici. 

164
Si t’aixeques dematí, tendràs més 
temps per emprenyar.

165
Sòn menys perilloses les pepes 
inflables que les pepes infladores. 

166
Amb aquests cabells paresc una 
loca, vaig sentir que deia. Vaig 
resseguir la ruta d’aquells cabells 
locandos fins arribar a les arrels... 
i al substrat no hi vaig trobar més 
que vanitat, egoïsme, ignorància, 
pobresa d’esperit i, en suspensiò, 
vestigis de revistes del cor i de 
teleescombraria....

167
N’hi ha molts, de llenguatge mestís, 
que prefereixen un tros de la prima* 
Vera que el romanticisme sencer de 
la primavera.

168
¿Has pensat mai el que jo pens de 
tu?

169
Si els ignorants callassin, els altres 
no tendrien res a dir.

170
¿Persones de profit o persones 
aprofitades? Aquesta és la qüestiò. 

171
Propós als qui convoquen reunions, 
o anuncien visites que, a més de 
l’hora d’inici, fixin l’hora de plegar. 
Si n’han de deixar una sense 
anunciar, que sigui la primera.

172
És mil vegades millor no tirar un 
paper al terra que haver-te d’ajupir 
més tard per aixecar-lo.

ANTONI POL MARCÚS
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La literatura cavalleresca, el 
sorgiment de la qual va lligat a 
les obres de Chrétien de Troyes 
(1170-1183) i les aventures de la 
cort cavalleresca del rei Artús, 
durant un llarg període de temps 
es caracteritzà pel seu caràcter 
fantàstic i meravellòs, amb uns 
herois capaços de fer gestes que 
ultrapassaven les possibilitats de 
qualsevol ésser humà. Aquest caire 
sobrenatural es mantengué si fa no 
fa fi ns que Cervantes en féu la seva 
paródia a través del Quixot. Ara 
bé, al segle XV, dins l’àmbit català, 
ens trobam amb dues obres que 
s’allunyen en bona part d’aquesta 
manera d’entendre la qüestiò, 
introduint-hi una dosi de realisme 
fi ns aleshores desconeguda. Es 
tracta de l’anónim Curial e Güelfa i 
del Tirant lo Blanc, d’autoria sempre 
debatuda peró que, en tot cas, 
hem d’atribuir al cavaller valencià 
Joanot Martorell i, per ventura, amb 
afegitons d’altres mans (Martí Joan 
de Galva) i deutes amb Joan Roís de 
Corella.
Tant el Curial com el Tirant mostren 
escassos elements inversemblants, 
en general, i, quan n’hi ha, sòn 
usats de manera ben diferent a com 
eren fets servir en les tradicions 
originals. Els protagonistes, tot i 
esser valerosos, no tenen capacitats 
sobrehumanes, les aventures sòn 
situades i localitzades en llocs 
concrets, descrits amb detallisme, 
que tendeix a plasmar-los amb 
realisme, de manera que es creï 
la impressiò de proximitat amb el 
lector del seu temps, el qual se sent 
próxim a l’obra, creu que els fets 
sòn possibles i, fi ns i tot, reals. 
Aixó és així, en part, perquè l’autor 
es basa en fets trets de la realitat 
per construir la fi cciò literària. Per 
exemple Joanot Martorell s’inspirà 
en un heroi de carn i os, Roger de 
Flor (el cabdill de l’epopeia dels 

almogàvers en terres bizantines, a 
principi del segle XIV), per crear el 
seu Tirant. Només cal veure les fi tes 
coincidents en totes dues gestes: 
1) El marc on tenen lloc és l’imperi 
bizantí. 
2) Els dos protagonistes s’enfronten 
i derroten els turcs que assetjaven 
Constantinoble. 
3) És una história amb fi nal trist 
(Roger de Flor és assassinat; Tirant 
mor en certa manera assassinat per 
l’autor. 
4) Tirant i Roger moren a la mateixa 
ciutat, Adrianòpolis. 
5) Tots dos ho fan abans de poder-
se instal·lar en el poder i gaudir de 
l’amor de la princesa que els havia 
estat promesa (una neboda de 
l’emperador en el cas de Roger de 
Flor; una fi lla pel que fa a Tirant). 
6) Tant un com l’altre ocuparen 
càrrecs semblants, així com els seus 
acompanyants, que continuaren 
actius després de la mort dels 
protagonistes.
D’altra banda els fets cavallerívols 
que ocorren –sobretot els 
protagonitzats per Tirant quan al 
principi de la novel·la és un jove 

cavaller errant– eren ben a l’abast 
de Joanot Martorell, el qual al llarg 
de sa vida es comportà com un 
cavaller, que en diverses ocasions 
mantengué desafi aments amb altres 
persones. El més famòs de tots, 
quan recalà a Londres per defensar 
l’honor d’una germana seva, en 
una batalla a ultrança que havia de 
tenir lloc davant la cort reial anglesa 
peró que no s’arribà a celebrar. Per 
aixó no és estrany que el Tirant 
comenci a Anglaterra, lloc que 
Martorell coneixia bé, ja que fet i fet 
hi romangué durant més d’un any. 
També en una altra ocasiò els seus 
germans –ell era absent– desafi aren 
Ausiàs March, que demorava el 
matrimoni amb una altra germana 
seva, Isabel, amb qui fi nalment 
es casà –novel·lista i poeta eren 
cunyats–, tot i que n’enviudà al cap 
de molt poc temps. Una família 
bregosa, sens dubte, els Martorell...
Així mateix, Martorell prengué 
com a mostra episodis bèl·lics del 
seu temps. Per exemple, el setge 
de Rodes de la fi cciò està basat en 
l’atac real contra aquesta illa dut 
a terme pel mamelucs d’Egipte 
el 1444. Tot i que Martorell no 
hi fou present, es tractava d’un 
esdeveniment força conegut al seu 
temps i sobre el qual fi ns i tot pogué 
recollir informaciò de primera mà de 
combatents que hi havien participat.
I així podríem seguir establint 
paral·lelismes entre la realitat i la 
fi cciò martorelliana. Aixó explica 
perquè Cervantes va salvar el Tirant 
de la cremadissa generalitzada 
d’obres cavalleresques amb què 
fa començar el Quixot: perquè era 
una novel·la realista i creïble, del 
seu gust, en una època en què les 
aventures de cavallers fabulosos ja 
havien passat de moda.

Gabriel Ensenyat Pujol
Professor de la Universitat 

de les Illes Balears

El Tirant lo Blanc 
i el realisme novel·lesc
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Treballar al Cos de Bombers
Entrevista amb els joves Tomeu Munar i Tomeu Rubí

En Tomeu Munar Delacio, de 28 
anys, i en Tomeu Rubí Pol, de 
29, sòn dos joves del poble que 
treballen dins un ofi ci, de vegades 
compromès i arriscat, com és el de 
bomber.
En Tomeu Munar fa cinc anys que 
està al cos de bombers del Consell 
de Mallorca, treballant ara al parc 
d’Inca, i per la seva part, en Tomeu 
Rubí, fa un mes que s’ha incorporat 
al parc de bombers de l’Ajuntament 
de Palma.

Per què escolliu aquesta professió?
Tomeu Munar. Bé, la veritat és que 
d’ençà que comptava amb 15 o 16 
anys, ja em feia il·lusiò, a pesar que 
ho desconeixia per complet.
Tomeu Rubí. Jo pens que la feina ha 
d’omplir a una persona. Un s’ha de 
sentir realitzat amb alló que fa. I per 
altre lloc, aquesta professiò et dóna 
molta qualitat de vida.

S’exigeix molt a una persona 
per poder entrar en un cos de 
bombers?
La veritat és que sí. De fet, sabem 
de companys nostres que també hi 
treballen, que han trobat més difícil 
entrar de bomber que no acabar la 
carrera universitària.
A més, s’ha de tenir en compta 
que hi ha molta competència per 
obtindre una plaça; que el nivell és 
alt i que no basta aprovar. S’ha de 
treure bona nota.

I abans d’entrar-hi, havíeu treballat 
en alguna entitat o associació 
que tengués relació alguna amb 
aquesta feina?
Bé, els dos havíem estat dins el 
GEAM (muntanyisme), i una cosa 
que sí es valora sòn els cursos de 
muntanya.

Com a ofi ci arriscat que és –o que 
pot arribar a ser–, us ha tocat viure 

ja qualque situació complicada?
Tomeu Rubí. De moment, no.
Tomeu Munar. Sí, alguna, tot i que 
he passat pena per mi, sinò més bé 
per les persones involucrades en la 

situaciò, com quan m’ha tocat ser 
present en algun accident.

Hi ha actuacions en què un bomber 
deu haver de tenir una sang molt 
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freda per dur a terme una bona 
intervenció. Podríeu explicar quina 
preparació prèvia hi ha davant 
situacions així?
En el curs de cinc mesos que 
realitzàrem, es parlà molt de 
l’adaptaciò progressiva. Adaptar-te 
a la feina i situacions així com vas 
aprenent-la.

En la sessiò de pràctiques férem 
proves contra incendis, peró hi ha 
situacions que no es poden posar en 
pràctica, que no es poden simular, 
s’han de viure i afrontar en la vida 
real mateixa.
Per altra part, també s’ha de 
recordar que, en un accident de 
trànsit per exemple, amb els ferits, 
abans que noltros hi actuaran els 
cossos sanitaris.

És la vostra, una feina solidària?
Sí. Perquè s’està ajudant a altres 
pesones; peró també, quan ajudes, 
et sents bé amb tu mateix, content 
de tu mateix, pel que has fet, pel 
servei prestat.

Quàntes d’hores es treballa? Teniu 
moltes guàrdies?
Tenim 24 hores de guàrdia i 3 dies 
lliures. Així, successivament, al llarg 
de tot l’any.

Aspiracions personals.
Tomeu Munar. Evidentment, vull 

progressar dins el cos, anar a més, 
tot i que sé que és difícil. El primer 
de tot peró, és tenir feina fi xa.
Tomeu Rubí. De moment, 
consolidar-me en la professiò, 
aprendre, tot i que no descart 
aspirar a més en un futur.

Creis que fan falta més bombers a 
les Illes Balears?
Probablement sí. Tot i que es pot 
mirar de diferents perspectives. 
Quan no passa res, quan no hi ha 
accidents ni incendis..., pot semblar 
que no falti gent, peró quan passa 
alguna cosa, alguna desgràcia, 
llavors sembla que en fa falta i 
molta; que no n’hi ha prou amb els 
que hi ha, ni de prop fer-s’hi.
Esta clar que aixó suposa una 
despesa important per a la societat, 
peró el servei que es dòna, quan 
toca intervenir, es correspon molt 
bé amb els doblers invertits. 
Es rumoreja que hi ha previst obrir 
un nou parc de bombers a Alcúdia i 
que es milloraran convenis.

AGENCIA D’ASSEGURANCES BINIS&SALEM
C/ Guillem Marti Coll, 7 B 
(Clot d’en Vidal)
07350  Binissalem
Tf.  971511332
HORARI: 11 A 14 I 14.30 A 20

Tomeu Munar: “D’ençà 
que comptava amb 15 o 16 
anys, ja em feia il·lusió ser 
bomber, a pesar que ho 
desconeixia per complet”

Tomeu Rubí: “Pens que la 
feina ha d’omplir a una 
persona. Un s’ha de sentir 
realitzat amb allò en què 
treballa”
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Una de les novetats més 
interessants del Pla Territorial 
de Mallorca (parlam sempre del 
patrimoni urbanístic i arquitectónic) 
es refereix a les àrees de protecciò, 
una figura que existia abans, 
envoltant una zona de transiciò,  
d’una illeta més o menys, el 
conjunt histórico-artístic. Ara es 
concreta, aquesta zona, amb la 
disposiciò: “cal delimitar una àrea 
de protecciò de visuals en algunes 
de les construccions protegides, 
situades tant en sól urbà com 
en sól rústic, per preservar les 
condicions del seu entorn, ja que 
a causa dels nous usos i fins i tot 
dels usos tradicionals, és on es 
materialitzen bona part d’aquestes 
agressions externes.” Aquest 
es justifica en “Algunes de les 
edificacions que s’han d’incloure 
en els catàlegs tenen ... un valor 
paisatgístic addicional que pot 
veure’s agredit a causa de noves 
edificacions o d’ampliacions d’altres 
ja existents que modifiquen, i fins i 
tot destrueixen, l’entorn original de 
l’element a protegir.”
Per la gran majoria, que no haurà 
llegit el Pla sencer, els diaris 
van traient comentaris sobre les 
novetats a destacar. Un article 
al Diari de Mallorca del 20 de 
febrer de 2005, explica com el 
poble d’Alcúdia –enveja de tots 
els conservacionistes per la seva 
extraordinària persistència, 

durant 25 anys, en la rehabilitaciò 
i protecciò del centre históric, 
entenent aquest com a projecte 
global– ja està ampliant els límits 
del seu conjunt históric per tal 
d’adaptar-se a les noves pautes. 
Els tècnics de patrimoni expressen 
que “no se trata de una distancia 
fija, sino que se busca preservar 
físicamente el propio bien para 
evitar intervenciones. ... Se han 
seguido criterios visuales, esto es 
desde el exterior hacia el conjunto 
... veniendo la evoluciòn histórica 
del municipio comprobamos 
un serie de ejes...”  “Para evitar 
cualquier intervenciòn, en el 
mismo momento en que se percibe 
visualmente la ciudad amurallada se 
traza el límite.”

És clar que una ciutat emmurallada 
ho té més fàcil per delimitar 
l’àrea de protecciò que un 
poble com Binissalem amb un 
desenvolupament –sembla que 
des de sempre– que ha seguit un 
creixement puntual segons les 
necessitats del moment. L’eix del 
nostre municipi es traça d’una 
manera gairebé ambigua des del 
carrer del Pou Bo fins el camí de 
Selva.  
Una altra avantatge que ha tengut 
Alcúdia és que mentre als últims 
anys, a Binissalem, hi ha hagut 
un impuls irrefrenable i sense 
resistència a edificar en qualsevol 
solar i configurar de nou qualsevol 
edifici, a Alcúdia, tot el contrari, 
s’ha apostat clarament pel projecte 
global de recuperaciò esmentat.
Hem insistit abans en la degradaciò 
concretada en reformes recents 
de cases i edificis individuals. 
Igualment, a Binissalem trobarem 
dificultats a l’actualitat per trobar 
un entorn exempt d’agressions 
ja fetes en forma d’edificis 
moderns, alineacions per fer més 
fluid el tràfic motoritzat, o barris 
histórics ocultats darrere dels nous 
“monuments” del segle XXI. No 
tan sols està afectat  Binissalem en 
aquest respecte, peró sembla que ni 
els binissalemers ni els de fora han 
captat el grau de canvi urbanístic 
existent ja aquí al 2006, agreujat, 
en el cas nostre, per l’existència 
d’un centre históric designat per llei 
que seria potencialment desitjable 
protegir al màxim, si és que encara 
en resta alguna cosa que es pugui 
semblar al mateix. 
Al Ple del debat anual sobre el 
municipi que es va fer recentment, 
la qüestiò del canvi urbanístic 
va ser pràcticament ignorada, 
poc esmentada i gens debatuda, 
el que dòna una idea del seu 
menyspreament actual.

T.GOMILA & SHEILA JAGAN

C O N V I V È N C I A  A M B  E L  P A S S A T  [ 2 9 ]

El Pla Territorial de Mallorca (II)
Delimitació de les àrees de protecció

“Dificultats per trobar un 
entorn exempt d’agressions 
ja fetes en forma d’edificis 

moderns, alineacions 
per fer més fluid el tràfic 

motoritzat, o barris 
històrics ocultats”
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Ha arribat el moment d’efectuar un 
canvi radical respecte a la nostra 
perspectiva de la crianza que els 
donam als postres petits; el mòn 
en el que vivim, dia a dia és un 
repte constant que requereix tota 
la nostra dedicaciò i esforç per 
a fer-lo més simple i millorar-lo 
des de tots els punts de vista. 
Per aixó hem de començar des 
del moment de la concepciò a 
plantejar-nos alló important d’una 
CRIANÇA NATURAL, en la qual el 
més rellevant és posar de manifest 
i per damunt de tot, els nostres 
instints i la plena satisfacciò de les 
necessitats que van sorgint en els 
nostres petits. D’aquesta manera 
estam garantint unes bases fortes 
que l’ajudaran a caminar pel mòn 
amb decisiò, confi ança i ànim de 
millorar, dia a dia, tant a nivell 
individual com col·lectiu.
 
Quan es parla de criança natural 
no es pretén ensenyar coses que 
sòn fora del nostre abast, sinò 
més bé tot el contrari; és una 
crida a recuperar instints que, a 
poc a poc, hem anat fent callar al 
nostre interior, cercar TÈCNIQUES 
NATURALS per ensenyar-los a 
cuidar el seu cos i a cultivar el seu 
esperit i les seves vides, “donar-nos 
compta” que podem aportar unes 
bases plenes d’amor i confi ança 
quan criam els nostres fi lls, sense 
necessitat de pensar en que aixó 
ens suposi un sacrifi ci o una inversiò 
de temps tan important que no 
ens permeti dur a terme altres 
activitats, ni molt manco que aixó 
ens representi el fet que els nostres 
fi lls es tornin malcriats.

Recordem que el temps invertit en 
la primera infància li donarà més 
recursos per encarar una societat 
que, de cada vegada, pareix més 
difícil.

Dins una criança natural trobam 
alguns fonaments com sòn:
Lactància materna, “colecho”, 
transportar als nostres petits prop 
del nostre cos, el contacte amb la 
pell, TÈCNIQUES NATURALS per 
afavorir la seva salut (refl exologia, 
massatge, tècnica fl oral, entre 

altres), l’ús de bolquers de tela, 
el control primerenc d’esfínters, 
conèixer el desenvolupament 
psicoemocional dels nins per saber 
com ha de ser el tracte en cada 
moment, valorar els moments que 
tenim per estar junts i compartir 
amb ells per ajudar-los en el seu 
desenvolupament holístic, potenciar 
les seves habilitats mitjançant la 
lúdica, entre d’altres.
Per transmetre tots aquests 
conceptes i ensenyances he creat 
un cur de CRIANÇA NATURAL, el 
qual tendrà una durada de 3 mesos, 
assistint dues hores setmanals; 

bé sigui els dilluns de 11:00 a 
13:00 hores o els dijous de 18:00 
a 20:00 hores, per adquirir nous 
coneixements o afi ançar els que 
tenim.

Les classes, impartides per 
Eliana Campo –Naturópata 
Psicoemocional, programadora 
Neurolingüística i també 
amb estudis d’acupuntura i 
bioenergètica– començaren el 
dilluns 6 de març i s’imparteixen a 
Lloseta, al carrer Antoni Maura s/n 
(segon pis de les instal·lacions de la 
Policia Local).
Cada mes s’aniran formant grups. 
Per a qualsevol informaciò o per a 
inscripcions podeu telefonar al:
699 518 963.

La Criança Natural
Una crida a recuperar instints
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“Quan es parla de criança 
natural no es pretén 

ensenyar coses que són 
fora del nostre abast, sinó 
més bé tot el contrari; es 

tracta de cercar Tècniques 
Naturals per ensenyar-

los a cuidar el seu cos i a 
cultivar el seu esperit”

Tel. 971 511 709
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Jeroni Salom

En el plenari 
municipal del 
mes de març, el 
nostre Batle va 
donar mostres, 
una vegada més, 
del poc respecte 
que demostra 
cap als partits de 

l’oposiciò. Des del PSM com del 
PP presentàrem ¿¿dues?? Mocions 
o propostes; ambdues varen ser 
rebutjades pel PSOE, que presentà 
mocions alternatives “un poc” 
diferents i aprovant les seves. 
Quina vergonya! els altres fent la 
feina i ells posant-se medalles. Tots 
els medis de comunicaciò feren 
referència a aquest abús d’autoritat i 
poc talant democràtic.

Parlant de medalles. Ja no pot ser 
més partidista la revista municipal 
“Ajuntam”, una revista pagada amb 
els doblers de Tothom (costa vora 
2.000 euros cada número) i on 
l’Equip de Govern es dedica a alabar 
la feina feta pels seus regidors i 
despreciar la feina de l’oposiciò. 
Com sempre, tot té una excusa; 
acaben girant la truita i noltros 
som els intolerants. No estaria 
de més que al manco repartissin 
totes les revistes que romanen dins 
l’Ajuntament i de qualque manera 
justificar el seu cost.

Una senyora ho deia al debat 
de l’Estat del Poble: sembla que 
l’Ajuntament només se preocupa 
pel centre del poble. I la resta de 
carrers? Per molta insistència que 
hi posem des del Partit Popular 

per millorar la qualitat de vida dels 
veïnats de la zona de la carretera, 
hem de veure no només el poc 
interès, sinò la poca sensibilitat que 
hi han posat els nostres governants. 
Mentres tant, l’excés de velocitat i 
els grans vehicles pesats provoquen 
una vertadera inseguretat als 
veïnats. Demanam solucions i no 
tanta paraula, sr. Batle.

També hem de contemplar la 
paciència que han de tenir els 
nostres esportistes i els dirigents 
dels clubs en general, davant el poc 
o gens d’interès per convocar el 
Patronat Municipal d’Esports. 

Neteja: un altre impossible dins 
el nostre Ajuntament és parlar de 
neteja, de fuites d’aigua potable, de 
manteniment de zones “verdes”, de 
donar una empenta a les normes 
subsidiàries urbanístiques, de fer 
cas a la gent i APIMA quan parlen de 
canviar la ubicaciò de la nova escola 
de primària, de salvar barreres 
arquitectóniques (ni un euro gastat 
en molts d’anys!!), de crear una ruta 
cultural i patrimonial per a la nostra 
joventut, etc, etc, etc,. Evidentment, 
no hi ha que passar pena, sr. Batle, 
les properes eleccions sòn aprop i 
les solucions, també. 

Crec que és just acabar reconeixent 
la feina feta per l’associaciò 
d’empresaris de Binissalem. En 
breu temps, aquesta comissiò ha 
aconseguit la creaciò d’uns estatuts 
nous i nomenarà una candidatura 
per presidir la primera Junta 
Directiva. La responsabilitat de 
presidir aquesta candidatura ha 
caigut en la persona d’en Jaume 
Ramon Sans, de l’empresa Tomeu 
Mallorca. Des del Partit Popular 
volem donar la nostra més cordial 
enhorabona a la comissiò per la 
feina ben feta i per acollir aquest 
projecte amb tanta d’il·lusiò.
Una salutaciò per a Tothom

Jeroni Salom Munar
President PP-Binissalem                 

De tot un poc 
Més solucions i no tanta paraula

“Ja no pot ser més 
partidista la revista 

municipal “Ajuntam”, una 
revista pagada amb els 

doblers de Tothom (costa 
vora 2.000 euros cada 
número) i on l’Equip de 

Govern es dedica a alabar 
la feina feta pels seus 

regidors i a despreciar la 
feina de l’oposició.
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C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem

Tel.: 971 886 324
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A inicis de 2003, 
en el transcurs 
d’una cordial 
entrevista amb 
el Director de 
l’Escola Pública i 
de la Presidenta 
de l’APIMA 
(ara Regidora 

d’Educaciò),  vàrem estudiar la 
conveniència de sol·licitar una nova 
Escola de Primària de dues línies. 
Pareixia que era una mica utópica 
la demanda, degut que feia poc 
s’havia concedit un Institut. Malgrat 
aixó i també a pesar que estàvem a 
les acaballes del mandat, acordàrem 
fer-ho (la previsiò d’augment de 
poblaciò aconsellava la peticiò) 
i així el Ple de l’Ajuntament per 
unanimitat ho va demanar. En 
principi la resposta va ser positiva 
perquè El Govern del Pacte de 
Progrés ho va contemplar en la seva 
programaciò escolar de l’Illa de 
Mallorca.

Passades les eleccions es constituí 
un Govern diferent, el del Sr. Matas,  
i nous Regidors i Grups Polítics 
entraren al Consistori. Per aixó en 
un plenari d’octubre de 2003 es 
va reiterar l’anterior peticiò (per 
unanimitat del PSOE, PP, PSM i IB), 
i afegint que posàvem a disposiciò 

de la Conselleria un solar, que era 
el terreny situat entre l’Institut i 
la Carretera de Pedàs. A inicis de 
2004, tots plegats (altra vegada els 
Grups Municipals del PSOE, PP, 
PSM, i IB) visitàrem al Conseller i 
aquest es va comprometre a que 
l’Escola de Binissalem seria una 
de les seves prioritats, malgrat 
que no podia fi txar una data de 
construcciò perquè no tenia el 
fi nançament necessari. També ens 
va fer saber que hi existia un petit 
entrebanc: l’Institut havia ocupat 
més terreny que el que es preveia 
i per aixó el solar ofert (el terreny 
esmentat anteriorment, el situat 
entre l’Institut i la Carretera de 
Pedàs) havia minvat, peró també 
digué que farien tot el possible 
per solucionar-ho. Solucionat el 
problema del fi nançament, durant 
l’any 2004 i 2005, a la vegada que 
s’executaven les obres de l’Institut, 
que era la prioritat immediata de 
la Conselleria i de l’Ajuntament, es 
varen posar a fer feina per l’Escola; 
primer es redactà un projecte bàsic 
adequat a la superfície real del solar 
i ara s’estan fi nalitzant els treballs 
del projecte d’execuciò.

He fet una relaciò el més acurada 
possible dels fets. No he emprat 
en cap moment, fi ns ara, la 
primera persona, he procurat 

que s’entengués que tots, sense 
distincions de Partits, d’Institucions, 
de col·lectius o de persones, hem 
anat en la mateixa direcciò. La nova 
Escola serà possible si perseveram 
així, en la unitat, el treball i en la 
tenacitat.

Supós que us demanareu el 
perquè, precisament ara, aquesta 
demanda de unitat, quan pareix 
que la construcciò de l’Escola 
està encaminada. La veritat és 
que estic preocupat. Tal vegada 
(som “passador de pena” crònic), 
me fan patir coses que no tenen 
importància i que només formen 
part del “joc” polític o de la 
rumorologia d’un poble. Si és 
així, millor, peró no hi és de més 
recordar les paraules d’un regidor 
de l’Oposiciò que, de forma molt 
encertada,  va pronunciar en el 
Plenari en el que sol·licitàrem 
l’Escola; era l’octubre de 2003: 
Va dir que l’Escola Nova “És una 
necessitat urgent” i demanà que 
“es faci  pinya davant aquest tema”.  
Faig meves les seves paraules, 
supós que el Regidor m’ho permet, 
i per aixó reiter que, Tots: Claustre 
de Professors, Mares i Pares, Consell 
Escolar i Ajuntament, facem pinya 
per la Nova Escola de Primària.

Miquel Nadal Moyà

Miquel Nadal

“Tots: Comunitat Escolar i 
Ajuntament, facem pinya 

per la Nova Escola 
de Primària”

La Nova Escola de Primària
Serà possible si perseveram en la unitat i el treball 
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la fada margarida

Ara et diré un secret: les fades 
existeixen. Que sí, no t’ho creus? El 
que passa és que és molt difícil veure-
les. Si vols, t’explicaré una manera de 
saber que han passat pel teu jardí, 
o que han estat al teu balcó, o que 
han corregut pel camp mirant la lluna. 
Perquè has de saber 
que les fades només 
surten de nit. La fada 
del meu jardí es diu 
Margarida. A vegades 
l’he vista  de cua d’ull 
mentre corria a amagar-
se darrere d’unes 
hortències ben fl orides. 
A la Margarida la tinc 
clissada. No et pensis, 
és gairabé impossible 
veure una fada si ella 
no vol que la vegis. Ara, un cop saps el 
seu secret, és més fàcil saber per on 
ha passat. A les fades els agraden les 
nits estelades, i si de dia ha fet una 
mica de caloreta, pots estar segur que 
de matinada haurà estat ballant sense 
parar entre les plantes i els arbres. Les 
fades porten un vel de color rosat. Una 
mena de capa d’un teixit fi  i delicat. 
Quan ballen sota la lluna, 
les fades riuen mentre fan voleiar la 
capa al seu voltant. De la capa sedosa 
en surten estrelles molt petites, que 
brillen tant com les del cel. Si la nit 

és llarga i fresca, les estrelletes es van 
quedant sobre les fulles de les plantes 
i l’endemà, quan surt el sol, les pots 
veure brillar amb la  llum de l’alba. 
Hi ha persones que en diuen rosada, 
d’aquestes estrelletes, però tu i jo 
sabem que la veritat és que aquestes 

gotetes d’estel són 
trossets dels vestits de 
les fades que ballen i 
riuen alegres. Si al matí, 
quan t’aixequis, agafes 
amb molt de compte 
una gota de rosada i 
te la poses al nas, i la 
mires atent amb els 
dos ulls ben enfocats, 
potser  tendràs sort 
i podràs veure un alè 
del vestit d’una fada. 

Però ves alerta de mirar-la gaire, que 
si la fada Margarida se n’adona, et pot 
fer entrebancar i deixar-te la mirada 
guerxa una bona estona.

 PRIMAVERA

 Preciosa com la primavera

 Arriba amb la fl or primera

 Per Sant Joan I Sant Pere 

 Adéu primavera 

L’escola Pública 
de Binissalem

C/ Guillerm Martí,7 Baixos
07350 Binissalem
Telf: 971 88 66 66 
Fax: 971 88 66 63

Circuit especial 
SALZBURG  i VIENA
Vol directe. 779€

PARIS (vol directe)
Estància en hotel**, allotjament i 
desdejuni. 254€

DISNEYLAND, PARIS 
Del 29 dʼAbril 
a lʼ1 de Maig
Vol Especial Directe
des de 486€

BERLIN
Inclou: 
Vol directe, trasllats, visita ciutat i 3 
nits dʼhotel (allotjament i desdejuni)
des de 499€

Avanç estiu venda anticipada 8%, reserves realitzades abans del 15 dʼAbril

C/ Guillerm Martí,7 Baixos
07350 Binissalem
Telf: 971 88 66 66 
Fax: 971 88 66 63

Circuit especial 
SALZBURG  i VIENA
Vol directe. 779€

PARIS (vol directe)
Estància en hotel**, allotjament i 
desdejuni. 254€

DISNEYLAND, PARIS 
Del 29 dʼAbril 
a lʼ1 de Maig
Vol Especial Directe
des de 486€

BERLIN
Inclou: 
Vol directe, trasllats, visita ciutat i 3 
nits dʼhotel (allotjament i desdejuni)
des de 499€

OFERTES PONT 1er DE MAIG

i també... 1 DIA A LOURDES DES DE 240€
Avanç estiu venda anticipada 8%, reserves realitzades abans del 15 dʼAbril
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j o v e n tm ú s i c a

traducció internàutica

CANÇONS
QUE HAN

FET HISTÒRIA

Activitats... i un viatge a Granada!

ACTIVITATS MENSUALS

SEVILLANES. Dimecres, 18h. 

CUINA ESPANYOLA. Dijous, 18h. 

ESCACS. Divendres, 18h. 

IL·LUSTRACIÓ. Dissabtes, 11h.
Cómic, manga, etc.

CAMPIONAT PS2: Diumenges 18h. 
A totes  aquestes activitats és 
obligatori apuntar-se. Sòn gratuïtes.

CICLE DE CINEMA
Ja tenim el primer: STAR WARS
La amenaza fantasma. Dissabte 1 
El ataque de los clones. Dissabte 8  
La venganza de los sith. Dissabte 29
Tu pots triar el teu, només ens ho 
has de demanar al Casal.
· Partides obertes de Màgic. Si estau 
interessats només heu de demanar 
un espai al casal. 

FERIA DE ABRIL
Divendres 28, a les 19:30h. Concurs 
de ball, festa i torrada per a tots. 
Preu: 3€

ACTIVITATS PUNTUALS

TALLER D’ARRACADES (FIMO)
Divendres 7, a les 19h. 

TALLER D’ELABORACIÓ DE 
CAPSES DE FUSTA AMB CÀSCARES 
D’OU. Dimecres 12, a les 19h.

QUE ÉS LA SIDA? Dissabte 29, a les 
9h., al Casal De Joves.

VISITA A LA FUNDACIÓ LA CAIXA
Preu: 3.60€

PAINT-BALL. Diumenge 30
A les 9h. a davant can Buades.
Partida en autobús fi ns a Vilafranca 
de Bonany. Tornada a les 14h.
Preu: 20€ (inclou autobús, equips 
de roba i ulleres, i 100 bolles per 
persona).

Apuntau-vos abans de dia 12 al 
Casal de Joves. Cadascú ha de dur el 
seu berenar.

VIATGE A LA NEU 

Del 18 al 23 d’abril.
Com ja  sabeu tots, el Casal de 
Joves i l‘Ajuntament de Binissalem 
organitzen un Viatge a Granada, per 
anar a esquiar. Aquesta setmana el 
casal romandrà tancat.

TOTS ELS DIES 

· NOU!! 2X1 FUTBOLINS
· PING-PONG, TRIVIAL, party, 
monopoly i altres...
Els dissabtes i diumenges horabaixa 
proposa els teus campionats.

Cessió d’espai
En el casal també podràs trobar un 
espai per gaudir de la tranquil·litat 
per a estudiar i la infraestructura 
per exposar les teves obres d’Art 
(pintura, escultura, fotografi a,...) i 
donar-li difusiò.
Tan sols has de xerrar amb el 
personal del casal. Ells et diran les 
dates i hores en que pots gaudir 
d’aquest espai.

Si et manca un espai on trobar-
te, reunir-te, jugar o fer alguna 
activitat/taller, nosaltres tenim la 
soluciò al teu problema.
Si ets jove (12 a 18 anys) i tens una 
iniciativa, Associaciò o qualsevol 
inquietud, et cedim un espai per a 
què puguis fer el que havies somiat.
Per a més informaciò (horari, 
espai,...) has de xerrar amb els 
monitors/es del Casal.

Horari del Casal
Matins, de dimecres a dissabte,
de 9 a 13h.
Horabaixes, de dimecres a dissabte, 
de 17 a 22h.
Diumenge, de 17 a 21h.
Telèfonf: 971886265
A/e: casaldejoves@binissalem.org

 ATRAVESSA

Saps que el dia destrueix la nit
La nit divideix el dia
Intenta còrrer
Intenta amagar-te
Atravessa a l’altre costat

Perseguim els nostres plaers aquí
Enterram els nostres tresors allà
Peró pots recordar
el temps que ploràrem?
Atravessa a l’altre costat

Tothom estima la meva al·lota
Ella se
Ella se
Ella s’eleva

Vaig trobar una illa en els teus braços
Un país en els teus ulls
Braços que encadenen
Ulls que menteixen
Atravessa a l’altre costat

Representam l’escena
Setmana rera setmana
Dia rera dia
Hora rera hora
La porta és recta
Profunda i ampla
Atravessa a l’altre costat
Atravessa
Sí, Sí, Sí, Sí, Sí

BREAK ON THROUGH

You know the day destroys the night
Night divides the day
Tried to run
Tried to hide
Break on through to the other side

We chased our pleasures here
Dug our treasures there
But can you still recall
The time we cried?
Break on through to the other side

Everybody loves my baby
She get 
She get
She get high

I found an island in your arms
Country in your eyes
Arms that chain us
Eyes that lie 
Break on through to the other side

Made the scene
Week to week
Day to day
Hour to hour
The gate is straight
Deep and wide
Break on through to the other side
Break on through
Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah

“Les portes... són obertes!”Th
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Qui podia ser sinò 
més que l’equip de 
Tercera Regional, 
que d’ençà la 
primera jornada ja 
es situaren líders 
de la categoria.
Aquest equip és el 
Binissalem “B” que 

milita al grup A de 3a Regional. 
Tot i que la seva principal funciò 
és la de formar jugadors perquè 
qualcun arribi a jugar al primer 
equip, la veritat és que s’ha creat 
un molt bon equip i s’ha aconseguit 
l’ascens en la primera temporada de 
la seva (nova) creaciò.
 Enrera queden els anys en què 
l’equip filial s’havia de nutrir de 
jugadors juvenils per poder jugar els 
partits. Tot aixó ja és história. Ara 
s’ha creat una base que esperem 
duri molts anys.
L’experiència i joventut del tàndem 
d’entrenadors de l’equip, en Miquel 
Mallorga, un entrenador que ha 
estat per moltes banquetes, i en 
Joan Bestard “Negro”, fins fa molt 
poc jugador del club; a més de 
comptar també amb en Pep Lluís 
Ortega com a delegat, ex-àrbitre. 
 Aquesta gran plantilla ha estat 
capaç de juganyar 19 dels 24 partits 
jugats, fins ara. Han marcat la 
friolera cifra de 75 gols i només 
n’han rebut 21. No cal dir que sòn 
l’equip més golejador i el menys 
golejat dels dos grups de Tercera 
Regional.
 Es proclamà campiò a Ses 
Salines (0-3 ), a falta de quatre 
jornades per acabar la competiciò, 
ja que el segon classificat, Port de 
Pollença, es trobava a catorze punts.
Aquesta és la gran plantilla. 
Porters: Issac i Kiko. Defenses: Joan 
Carbonell, Franklin Morro, David 
Herrera, Anselmo, Domingo Oliva, 
Miquel Àngel Noguera, Pep Ferrer, 
Jaume Rossellò. 
Migcampistes:Tomeu Llabrés, 
Miquel Àngel Campos, David 
Perellò, Joan Manuel “Tai”, David 
Pérez, Andreu Bibiloni, Miquel 
Àngel Ferrer, Tolo Campos, 
Domingo Ramis i Miquel. 
Davanters: Xisco Santandreu, Juanjo 
Ortiz (pichichi), Nacho Aliaga, Joan 
Rotger, Guillem Pons i Jalet.

Des d’aquestes línies, donam 
l’enhorabona a tots els qui han fet 
possible la creaciò d’aquest equip 
ENHORABONA, CAMPIONS !!!

BREUS

Cadets
Els Cadets guanyaren un important 
partit contra el Pla de na Tesa i 
s’aseguraren així la permanència a 
falta de dues jornades per acabar la 
lliga.

Escola de Futbol
Els més petits de l’Escola Municipal 
de Futbol, nins que tenen cinc anys 
d’edat, disputaren, el dissabte dia 18 
de març, el primer partit –diguem-
ne oficial– de la seva vida. Va ser 
a Consell, dins el marc dels Jocs 
Escolars que organitza s’Institut.
Degut al mal temps d’aquell dia, 
els partits s’hagueren d’organitzar 
dins el pavellò cobert, jugant-se tres 
encontres: contra el Consell, Inca i 
Alarò.

Toni Amengual

L’equip filial, Campió!
A falta de quatre jornades per acabar la lliga

L’equip de Tercera Regional, celebrant el 
títol de Campions en un bar del poble.

Els més petits de l’Escola Municipal de Futbol, 
el dia del seu primer partit.
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TENNIS
Seguiments i progressos

El passat 4 de març la Federaciò 
Balear de Tennis convocà a tots els 
seus clubs ofi cials a les pistes del 
Tennis Club Costa de Calvià.
L’objectiu de la convocatória era 
que, a través de la Federaciò Balear i 
del Centre de Tecnifi caciò, per on hi 
passaren els jugadors mallorquins, 
Carles Moyà i Rafel Nadal, i 
juntament amb la Real Federaciò 
Espanyola, hi hagués una presa de 
contacte amb els més avançats, 
nascuts l’any 1997 (federats), per 
tal de fer un seguiment de la seva 
progressiò i formaciò.
 El Tennis Club Binissalem 
presentà a dos dels seus alumnes: en 
Miquel Pascual i en Ramon A. Pizà, 
els quals pogueren disfrutar d’un 
entrenament, de 2 hores i mitja, amb 
en Miquel Margets,  responsable 
del programa femení ENAMORATE, 
de la RFET. També hi va ser present 
el capità de l’equip FED CUP (copa 
Davis femenina) i responsable de 
les territorials per deteccions de 
joves promeses. L’altre professor 
que tengueren els nostres joves 
representants va ser en  Mateu Fiol, 
qui forma part de l’equip tècnic del 
Centre de Tecnifi caciò del Govern 
Balear.

Competició des Raiguer
Per altra part, el dia 11 de març se 
celebrà la confrontaciò de clubs de 

tennis des Raiguer, organitzada per 
l’Institut, de l’àrea d’esports 
del Consell Insular, del qual n’és 
organitzador i coordinador en 
Miquel Àngel Lladò (director tècnic 
del Tennis Club Binissalem).
 Els partits es disputaren a les 
pistes del Sport Inca, ja que sòn 
necessàries un mínim de tres pistes 
per aquests tipus d’events.
Els pobles que hi participaren foren: 
Inca, Mancor, Lloseta i Binissalem, 
cada un dels quals aportà un total 
de quatre representants d’edats 
compreses entre els 10 anys i 15 
anys. Les partides començaren a les 
16h i acabaren a les 19:30h, amb una 
aturada de mitja hora per entregar 
sudaderes i berenar a tots els 
participants.
Els nostres representants varen 
ser en en Francesc Torrens, en la 
categoria d’individuals de 10 a 12 
anys, qui perdé la primera ronda. 
En Joan Ferrer i en Manuel 
Barjacoba, en la categoria de dobles, 
qui també perderen per un punt a la 
primera ronda; i en Mateu Planas, 
en la categoria de 13 a 15 anys, qui 
quedà guanyador de la zona nord 
des Raiguer, passant a la fi nal que es 
disputarà el mes que ve contra els 
guanyadors de Consell, Alarò, Santa 
Maria i Marratxí.
Des del Tenis Club Binissalem 
donam l’enhorabona al tennista 
Rafel Nadal, per la nova victória 
aconseguida, a la fi nal del torneig de 
Dubai, davant el número 1 del mòn, 
Roger Federer.

BÀSQUET
Vacances i recta fi nal!

Els nostres equips de bàsquet es 
troben immersos ja dins la darrera 
fase dels seus respectius campionats 
de lliga.
Així, els equips Senior, femení i 
masculí, estan disputant la lligueta 
per mantenir la categoria, després 
d’haver quedat situats, en les seves 
corresponents competicions, en la 
antepenúltima posiciò.
Pel que fa al Junior masculí, ha 
quedat situat en un destacat quart 
lloc, havent guanyat 12 partits i 
havent-ne perdut 6.
El Cadet femení també ha quedat 
quart, disputant a hores d’ara, un 
trofeu amb els equips que han 
quedat 3r, 4art i 5è, dels altres 
grups.
L’Infantil masculí ha realitzat una 
temporada regular, tenint en 
compte les seves possibilitats, 
quedant a la meitat de la taula 
classifi catória.
Pel que respecte als Infantils femení, 
els de 1r any també han quedat en 
una discreta mitjana taula, mentre 
que les de 2n any, sòn l’equip millor 
classifi cat del club, en un destacat 
tercer lloc.
Dels equips més petits, Minimasculí, 
Minifemení i Preminis, els 
entrenadors opinen que s’ha fet 
bona feina, i tot i que els resultats 
no sòn ni molt manco el primer 
objectiu, s’ha guanyat prop d’un 
70% dels enfrontaments... I ja diuen 
que es guanyar fa riure!

Per altra part, des del club se’ns 
informa que ja s’ha fet entrega a 
tots els jugadors i jugadores dels 
diferents equips, dels xandals. Ara, 
vacances de Pasqua i panades!
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NO embrutis 
el teu poble

Tenir un poble net
ÉS FEINA DE TOTS


