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El raïm d’agost, 
pel setembre és most

Agost
’07

Parla el regidor d’Urbanisme i Patrimoni

Començà la Verema! Opinen els vinaters

Elegides les Vermadores i els Vermadors



Noces de Rafel Vallès Pol, de can Rotxet, i Catalina Jaume Bibiloni, de can 
Masset. 26 d’agost de 1957. Noces d’Or!
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JAUME	POL	

“Jimmy”
Urbanisme

S
i	hi	ha	un	tema	amb	què	en	passarà	un	fum	el	nou	
equip	de	govern	municipal	és	amb	l’urbanisme	i	
patrimoni.
Els	darrers	tres	anys,	l’anterior	consistori	ja	anà	de	cul	
per	treure	endavant	tota	la	feina.	I	no	donava	a	l’abast.
El	gran	creixement	del	poble	viscut	els	darrers	set	

o	vuit	anys,	suposà	una	onada	de	problemes	i	maldecaps	que	en	
aquesta	legislatura	en	seran	una	continuació.
No	serà	tan	fàcil	agafar es bou per ses banyes.	És	un	tema	que	si	ha	
d’anar	ralentint,	ho	farà	ben	lentament.
De	fet,	l’Àrea	d’Urbanisme,	a	allò	primer	a	què	s’ha	hagut	d’enfrontar	
aquests	primers	mesos	de	legislatura,	és	a	punts	pendents	i	coses	
sense	arreglar	que	hi	havia	de	fa	un	any	o	dos.
I	a	tot	això,	s’hi	han	d’afegir	els	projectes	que	el	Partit	Popular	voldrà	
tirar	endavant,	com	per	exemple,	canviar	el	trispol	del	Passeig	des	
Born,	arreglar	la	plaça	del	carrer	Guiem	Martí,	el	Pou	Poal,	etc.
	 Les	ajudes	d’altres	institucions	que	arribin	a	Binissalem	per	
realitzar	tots	aquests	projectes	seran	com caigudes del cel.
Però	a	més,	quasi	segur	que	l’equip	de	govern	haurà	de	pactar	amb	
la	iniciativa	privada	per	poder-los	fer.

e d i t o r i a l

On ets arrambador?

Ai!,	si	jo	pogués	posaria,
abans	que	vengués	sa	tardor,

un	bon	arrambador
i	a	més	d’un	content	faria.

L’Església,	sa	mateixa	no	seria,
amb	aquesta	instal·lació,

	i	molt	que	milloraria
i	alegraria	es	nou	rector.

No	sé	si	el	qui	vendrà
és	d’edat	avançada,

però	si	l’obra	està	posada
amb	orgull	l’estrenarà.

A	per	feines	hem	d’anar:
aturarem s’ensopegada;

si	la	peça	està	instal·lada
accidents	hem	d’evitar.
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SuccessosLA	NOSTRA	
pOblAció	

Naixements
Jeroni	Carnevale	Pons	(24-07-07)
Mia	González	Abraham	(26-07-07)
Carlos	Albiol	Rosique	(05-08-07)
Francina	Carolina	Ortega	Petrus	
(08-08-07)
Andreu	Ferrà	Català	(14-08-07)

Noces
Jaume	Miquel	Garau	Taberner	i
Maria	Immaculada	Munar	Pasqual	
(25-07-07)
Juan	Manuel	Jiménez	Crespí	i
Ana	Isabel	Mateu	Duque	
(28-07-07)
Jaime	Garrido	Carrillo	i
Margalida	Carolina	Vives	Garcia	
(04-08-07)
Onofre	Isern	Frontera	i
Maria	Immaculada	Martí	Rosselló	
(04-08-07)
Gustavo	A.	Jacome	Samaniego	i
Jarlene	de	Souza	Gonçalves	
(10-08-07)
Jaume	Arrom	Quetglas	i
Maria	de	Lluch	Lladó	Salvà	
(11-08-07)
Sebastià	Martín	Escalona	i
Francisca	Frau	Picó	(24-08-07)

Defuncions
Antònia	Pol	Ramis	(11-08-07)

Dades	extretes	del	Registre	
Municipal	de	l’Ajuntament	de	
Binissalem	el	dissabte	dia	25	
d’agost	de	2007.

jUliOl i AGOST
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26-07-07.	Imposen	una	denúncia	
a	un	jove	del	poble	per	
desobediència als agents	de	
l’autoritat.

26-07-07.	Sustracció d’una Derbi 
Variant	en	el	camí	de	Can	Cabrit.

30-07-07.	Nova sustracció d’unes 
persianes d’alumini,	aquesta	
vegada	al	carrer	Pare	Payeres.
Molts	de	municipis	pateixen	aquest	
tipus	de	robatoris.

30-07-07.	Violència de gènere.	
Una	dona	és	agredida	pel	seu	
home	–qui	anava	begut–	patint	
ferides	de	consideració.

01-08-07.	Uns quants cans maten	
prop	de	120	animals,	entre	gallines	
i	conills,	en	una	finca	ubicada	al	
camí	de	sa	Font	Ufana.

01-08-07.	Furt de dos cussons	de	
raça	ratera	en	una	finca	del	camí	
de	Biniagual.

02-08-07.	Detengut un home	
mentre	robava	motllos	industrials	
en	una	nau	del	polígon.
L’home	era	un	dels	empleats	de	
l’empresa	on,	durant	la	migdiada,	
va	ser	sorprès	robant.

03-08-07.	Una dona denuncia a 
una veïnada	perquè	llançà	oli	des	
de	la	finestra	deixant-ho	tot	brut.

05-08-07.	Furt de dues carteres,	
amb	més	de	50	euros,	a	la	piscina	
municipal.

07-08-07.	Sustracció d’una 
bicicleta	de	dins	l’entrada	d’un	
domicili	de	l’Avinguda	Antoni	
Morey.

14-08-07.	Denunciat un jove	del	
poble	per	fer	retxades	al	cotxe	
d’un	altre	jove.

21-08-07.	Un	home	denuncia	al	
seu	company	de	pis	per	una	
suposada agressió,	amenaces	i	
insults.

22-08-07.	Una	menor	va	ser	
traslladada	al	Centre	de	Protecció	
de	Menors	després d’haver 
denunciat a la seva mare	per	
agressió.

27-08-07.	Detengut un home	de	
Binissalem	per	conduïr	sota	els	
efectes	de	l’acohol.

Accidents

05-08-07.	Un	conductor	que	
entrava	al	poble	per	la	carretera	
principal	perdé el control del 
cotxe,	invadint	el	carril	contrari	i	
estavellant-se	contra	una	paret.
Els	fets	tengueren	lloc	davant	ses	
vinyes.

09-08-07.	Una	al·lota	que	conduïa	
una	motocicleta	resultà ferida 
de gravetat	després	de	saltar-
se	la	senyal	d’stop	i	colisionar,	
amb	força,	contra	un	vehicle	en	el	
creuer	Sant	Antoni-Antoni	Maria	
Alcover.
L’al·lota	hagué	de	ser	traslladada	
a	l’hospital,	patint	una	fractura	
del	fémur	i	fortes	contusions	a	les	
cervicals.

25-08-07.	Accident laboral mortal 
al polígon industrial.
Segons	fonts	policials,	un	pare	
que,	suposadament,	ensenyava	al	
seu	fill	de	10	anys	d’edat	a	conduir	
una	màquina	excavadora,	anava	
dret	colcant	a	la	part	davantera	de	
la	mateixa	quan	patí	la	desgràcia	
de	caure	a	terra	i	quedar-hi	atrapat	
a	davall.
El	vehicle	l’arrossegà	uns	quants	
metres	i	li	causà	ferides	molt	greus	
al	cap	que	li	provocaren	la	mort.



NOU hOrAri 
Al pUNT VerD

· MATiNS, TOT l’ANy
De	9	a	12:30	hores

· cApVeSpreS 
D’eSTiU

De	17	a	20	hores

· cApVeSpreS 
D’hiVerN

De	16	a	19	hores

recollida Selectiva

L’Ajuntament	ja	ha	començat	a	dur	
a	terme	els	primers	canvis	en	el	
sistema	de	Recollida	Selectiva.		
	 En	determinades	zones	
foranes	del	poble,	com	alguns	
dels	camins	que	condueixen	cap	
a	Lloseta,	Alaró	i	Sencelles,	ja	
han	estat	retirats	els	contenedors	
que	hi	havia,	els	quals	han	estat	
distribuïts	a	d’altres	punts.
El	motiu	d’aquests	canvis	ha	estat	
la	gran	quantitat	de	problemes	
que	patien	aquestes	zones	
determinades,	moltes	vegades	
ocasionats	per	gent	dels	pobles	
veïnats	abans	esmentats.
L’Ajuntament	s’adonà	que	molta	
gent	de	foravila,	sabent	que	a	tal	
lloc	hi	havia	uns	contenedors,	ho	
aprofitava	per	tirar-hi	els	residus	i	
així	no	ho	havia	de	dur	als	llocs	de	
recollida	del	seu	poble.
	 L’Àrea	de	Medi	Ambient	també	
té	previst	anar	llevant	moltes	
de	les	“gàbies”	de	fusta	que	
protegeixen	els	contenedors	
ubicats	a	la	part	forana	del	poble,	
ja	que	n’hi	ha	moltes	que	es	
troben	en	molt	mal	estat.
	 El	regidor,	Joan	Carles	Torrens,	
afirma	que	a	part	d’haver-se	

augmentat	el	nombre	d’efectius	
per	a	la	neteja,	també	ha	estat	
llogada	una	màquina	per	fer	net	
els	carrers	i	que,	d’aquí	a	poc	
temps,	es	posarà	en	marxa	un	
sistema	de	vigilància	i	de	sancions	
per	a	qui	cometi	infraccions	
d’embrutiment,	com	deixar	el	
fems	enterra	o	en	llocs	on	no	
correspongui.

cOSeS De FeSTeS

Pixaderos
Les	passades	Festes	de	Sant	
Jaume	ja	vàrem	poder	veure	els	
“pixaderos”	que	l’Ajuntament	va	fer	
instal·lar,	a	davant	la	plaça,	per	a	
tothom	qui	en	tengui	necessitat.	La	
nit	d’elecció	de	les	Vermadores	hi	
tornaven	a	ser.
I	és	que	durant	les	festes	que	se	
celebren	a	la	plaça,	sobretot	amb	
el	Dinar	dels	Trepitjadors,	els	banys	
dels	bars	queden	colapsats.
Es	pot	entendre	com	una	bona	
iniciativa	des	del	punt	de	vista	
d’oferir	un	servei,	però	també	ja	
hi	hagut	veus	que	murmuren	si	
col·locar	aquests	“pixaderos”,	de	
plàstic	cridaner,	ben	enmig	del	
casc	històric,	just	davant	la	plaça,	
tal	vegada	no	hi	desentoni	un	poc.
	 Per	Sa	Vermada,	els	tornaran	a	
posar	al	mateix	lloc?

botellot i brutor
I	una	conseqüència	dolenta	de	
les	festes	és,	sens	dubte,	la	brutor	
de	tassons	i	botelles	que	deixa	el	
famós	botellot!	I és que n’hi ha que 
no miren prim!

Contenedors	romputs.

l o c a l
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José	Fernández	García	és	el	
regidor	d’Urbanisme	i	Patrimoni	de	
l’Ajuntament	de	Binissalem.
Una	àrea	que,	probablement,	és	la	
que	arrossega	més	mal	de	caps	i	
queixes	de	totes.
Amb	ell	parlam	de	diferents	
temes	i	de	com	enfocarà	el	nou	
govern	municipal	la	seva	política	
urbanística	i	de	patrimoni.

Ara que ja fa uns mesos que ets 
al càrrec, com veus la situació 
des de la teva Àrea?
Bé,	he	de	dir	que	cada	dia	atenem	
dues	o	tres	reclamacions	d’anys	
anteriors.	Això	ens	lleva	temps	per	
anar	treballant	en	els	projectes	
que	tenim	pensats,	com	la	
Comissió	de	Patrimoni,	les	obres	
de	millora	al	Pou	Poal,	a	la	Creu	
del	camí	de	Biniali,	les	façanes,	
les	voravies,	etc.
	 També	vull	deixar	ben	clar	que	
no	hem	paralitzat	cap	projecte	
de	l’equip	de	govern	anterior;	
el	de	la	Creu	del	camí	de	Biniali	
n’és	un	exemple.	Els	que	trobem	
interessants,	els	continuarem.
	 Respecte	al	Pou	Poal,	noltros	
hem	demanat	un	pròrroga	de	la	
subvenció	que	hi	havia	concedida,	
ja	que,	en	el	seu	moment,	es	va	
deixar	perdre	per	problemes	de	
manca	de	temps.
El	plaç	per	presentar	el	
projecte	acaba	per	novembre	
però	l’expedient	havia	d’haver	
començat	per	març	i,	per	això,	
hem	sol·licitat	aquesta	pròrroga.

has parlat de la comissió de 
patrimoni. Fa unes setmanes 
GADMA exigia a l’Ajuntament 
la seva creació, ja. com està 
aquest tema?
Bé,	en	la	segona	sessió	plenària	
aquesta	Comissió	ja	quedà	
constituïda,	tot	i	que	ara	hi	ha	per	
decidir	qui	en	formarà	part.

En	principi,	és	possible	que	dins	
la	comissió	hi	hagi	una	persona	
d’ARCA,	qualcú	de	la	UIB	
o	qualcú	amb	experiència	i	
coneixements	del	nostre	patrimoni	
i	casc	històric.
Una	vegada	s’hagin	elegides	
aquestes	persones,	la	comissió	
començarà	a	funcionar.
Pensam	que	hem	de	conservar	
allò	nostre,	allò	que	ens	identifica	
com	a	poble,	i	fomentar-ho.

i ja que ha nomenat el casc 
històric. Fa cosa d’un mes 
varen ser paralitzades les obres 
d’una casa senyorial del carrer 
Sant Vicenç de paul. com ha 

acabat aquesta possible 
infracció urbanística?
Tot	d’una	que	ens	adonàrem	del	
que	s’estava	fent,	que	era	que	
s’estava	tapiant	una	finestra	de	
la	façana,	l’Ajuntament	posà	el	
cas	a	disposició	del	Departament	
d’Urbanisme	del	Consell	de	
Mallorca.
Al	final	però,	hem	arribat	a	un	
acord	amb	el	propietari	del	casal	
perquè	no	tapi	la	finestra.

Seguim parlant d’infraccions.
GADMA també es queixa, com 
ja feia fa un any o dos, de les 
empreses que hi ha ubicades 
a sòl rústic, exigint que 
l’Ajuntament les faci traslladar-
se a zona industrial.
Què tenen pensat fer amb això?
En	primer	lloc	vull	felicitar	a	
l’associació	GADMA,	i	al	seu	
portaveu,	Bernat	Fiol,	per	la	tasca	
que	estan	duent	a	terme.	Amb	
ells	ja	hem	mantengut	algunes	
reunions	i	ens	hem	entesos.

Urbanisme i patrimoni
“José Fernández, regidor d’Obres, parla dels projectes municipals”

D’altra	banda,	des	del	Partit	
Popular	tenim	molt	clar	que	
perseguirem	tot	allò	que	no	sigui	
legal	i	que	no	compleixi	amb	la	
normativa.	I	per	fer	més	viable	
això,	volem	fomentar	el	protocol	
de	treballs	dins	l’Ajuntament,	
perquè	tothom	sàpiga	molt	bé	el	
què	ha	de	fer.
	 En	aquests	moments	ens	
trobam	saturats,	degut,	sobretot,	
al	gran	creixement	que	ha	
experimentat	el	poble,	mentre	que	
l’Ajuntament	és	el	mateix	de	fa	
molts	d’anys.
	 Tot	això	però,	requereix	temps.	
De	moment	hem	començat	a	fer	
un	canvi	radical	en	la	programació	
informàtica	municipal,	per	tal	de	
donar	el	màxim	de	facilitats.

Un altre grup que també 
es queixa és esquerra-
independents, afirmant que el 
batle ha donat el vist i plau a la 
construcció d’una nau industrial 
de 10.000 m2 en sòl rústic.
ens pots dir res sobre el tema?
Sí.	D’aquest	projecte	puc	dir	que	
l’expedient	entrà	a	l’Ajuntament	el	
mes	de	febrer	de	2007.
	 Tot	seguit	se’n	va	fer	un	informe	
tècnic	en	el	qual	hi	figuraven	unes	
quantes	deficiències	que	varen	
ser	notificades	a	l’empresa	en	
qüestió.
	 Entre	els	mesos	d’abril	i	juliol	
l’empresa	va	acabar	de	presentar	
tota	la	documentació,	amb	les	
corresponents	modificacions.
	 La	següent	passa	–el	passat	
20	d’agost–	va	ser	tramitar	tota	
aquesta	aquesta	documentació	
al	Consell	de	Mallorca	perquè	
aquesta	és	la	institució	que	ha	de	
dir	si	tot	està	correcte	o	no	hi	està.	
Una	vegada	tenguem	la	resposta	
del	Consell,	l’Ajuntament	en	farà	la	
seva	valoració.

Tornem a l’interior del poble. 
hi ha prevists projectes 
d’embelliment per a aquests 
quatre anys?
Evidentment.	Ara	mateix	hi	ha	en	
marxa	unes	obres	a	l’entrada	del	
poble	pel	camí	de	s’Aigua,	on	s’hi	
construirà	una	gran	superfície.
Aquí	també	s’hi	ha	d’edificar	un	

rodona,	i	és	en	aquest	rodona	
on	l’Ajuntament	vol	intervenir,	
convocant	un	concurs	d’idees	per	
convertir	aquest	punt	en	l’entrada	
guapa	del	poble.	Amb	un	disseny	
atractiu.	Que	es	noti	que	arriben	
a	Binissalem.	Que	vegin	pedra	del	
poble.
	 I	per	altre	lloc,	per	a	noltros	
seria	una	gran	il·lusió	aixecar	les	
pedres	d’Alacant	que	hi	ha	al	
Passeig	des	Born	i	posar-ne	de	
nostres,	de	Binissalem.

Vols afegir res més?
Sí.	M’agradaria	fer	saber	que	
el	passat	12	d’agost	ens	arribà	
la	notificació	acceptant	la	
declaració	d’Interès	General	de	la	
construcció	de	la	Nova	Escola.
	 Per	part	nostra	ja	hem	donat	
instruccions	perquè	es	doni	
llicència	d’obres	i	aquestes	
comencin	quant	abans	millor.
	 Aquest	és	un	projecte	del	
consistori	anterior,	tot	i	que	
des	del	nostre	punt	de	vista,	la	
ubicació	no	és	la	més	indicada,	
ja	que	pensam	que	allà,	amb	
l’Institut,	el	Poliesportiu	i	la	
Nova	Escola,	hi	haurà	un	caos	
circulatori.
	 Però	Binissalem	necessita	
aquest	nou	centre	educatiu.	Per	al	
curs	2007/2008,	ja	han	hagut	de	
ser	instal·lades	dues	noves	aules	
prefabricades	al	Col·legi	Públic.

“Volem convertir la 
rodona del camí de 
s’Aigua en l’entrada 

guapa del poble”

“Seria una gran il·lusió 
aixecar les pedres 
d’Alacant que hi ha 

al Passeig des Born i 
posar-ne de Binissalem”

l o c a l l o c a l
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l’Ajuntament	de	Binissalem.
Una	àrea	que,	probablement,	és	la	
que	arrossega	més	mal	de	caps	i	
queixes	de	totes.
Amb	ell	parlam	de	diferents	
temes	i	de	com	enfocarà	el	nou	
govern	municipal	la	seva	política	
urbanística	i	de	patrimoni.

Ara que ja fa uns mesos que ets 
al càrrec, com veus la situació 
des de la teva Àrea?
Bé,	he	de	dir	que	cada	dia	atenem	
dues	o	tres	reclamacions	d’anys	
anteriors.	Això	ens	lleva	temps	per	
anar	treballant	en	els	projectes	
que	tenim	pensats,	com	la	
Comissió	de	Patrimoni,	les	obres	
de	millora	al	Pou	Poal,	a	la	Creu	
del	camí	de	Biniali,	les	façanes,	
les	voravies,	etc.
	 També	vull	deixar	ben	clar	que	
no	hem	paralitzat	cap	projecte	
de	l’equip	de	govern	anterior;	
el	de	la	Creu	del	camí	de	Biniali	
n’és	un	exemple.	Els	que	trobem	
interessants,	els	continuarem.
	 Respecte	al	Pou	Poal,	noltros	
hem	demanat	un	pròrroga	de	la	
subvenció	que	hi	havia	concedida,	
ja	que,	en	el	seu	moment,	es	va	
deixar	perdre	per	problemes	de	
manca	de	temps.
El	plaç	per	presentar	el	
projecte	acaba	per	novembre	
però	l’expedient	havia	d’haver	
començat	per	març	i,	per	això,	
hem	sol·licitat	aquesta	pròrroga.

has parlat de la comissió de 
patrimoni. Fa unes setmanes 
GADMA exigia a l’Ajuntament 
la seva creació, ja. com està 
aquest tema?
Bé,	en	la	segona	sessió	plenària	
aquesta	Comissió	ja	quedà	
constituïda,	tot	i	que	ara	hi	ha	per	
decidir	qui	en	formarà	part.

En	principi,	és	possible	que	dins	
la	comissió	hi	hagi	una	persona	
d’ARCA,	qualcú	de	la	UIB	
o	qualcú	amb	experiència	i	
coneixements	del	nostre	patrimoni	
i	casc	històric.
Una	vegada	s’hagin	elegides	
aquestes	persones,	la	comissió	
començarà	a	funcionar.
Pensam	que	hem	de	conservar	
allò	nostre,	allò	que	ens	identifica	
com	a	poble,	i	fomentar-ho.

i ja que ha nomenat el casc 
històric. Fa cosa d’un mes 
varen ser paralitzades les obres 
d’una casa senyorial del carrer 
Sant Vicenç de paul. com ha 

acabat aquesta possible 
infracció urbanística?
Tot	d’una	que	ens	adonàrem	del	
que	s’estava	fent,	que	era	que	
s’estava	tapiant	una	finestra	de	
la	façana,	l’Ajuntament	posà	el	
cas	a	disposició	del	Departament	
d’Urbanisme	del	Consell	de	
Mallorca.
Al	final	però,	hem	arribat	a	un	
acord	amb	el	propietari	del	casal	
perquè	no	tapi	la	finestra.

Seguim parlant d’infraccions.
GADMA també es queixa, com 
ja feia fa un any o dos, de les 
empreses que hi ha ubicades 
a sòl rústic, exigint que 
l’Ajuntament les faci traslladar-
se a zona industrial.
Què tenen pensat fer amb això?
En	primer	lloc	vull	felicitar	a	
l’associació	GADMA,	i	al	seu	
portaveu,	Bernat	Fiol,	per	la	tasca	
que	estan	duent	a	terme.	Amb	
ells	ja	hem	mantengut	algunes	
reunions	i	ens	hem	entesos.

Urbanisme i patrimoni
“José Fernández, regidor d’Obres, parla dels projectes municipals”

D’altra	banda,	des	del	Partit	
Popular	tenim	molt	clar	que	
perseguirem	tot	allò	que	no	sigui	
legal	i	que	no	compleixi	amb	la	
normativa.	I	per	fer	més	viable	
això,	volem	fomentar	el	protocol	
de	treballs	dins	l’Ajuntament,	
perquè	tothom	sàpiga	molt	bé	el	
què	ha	de	fer.
	 En	aquests	moments	ens	
trobam	saturats,	degut,	sobretot,	
al	gran	creixement	que	ha	
experimentat	el	poble,	mentre	que	
l’Ajuntament	és	el	mateix	de	fa	
molts	d’anys.
	 Tot	això	però,	requereix	temps.	
De	moment	hem	començat	a	fer	
un	canvi	radical	en	la	programació	
informàtica	municipal,	per	tal	de	
donar	el	màxim	de	facilitats.

Un altre grup que també 
es queixa és esquerra-
independents, afirmant que el 
batle ha donat el vist i plau a la 
construcció d’una nau industrial 
de 10.000 m2 en sòl rústic.
ens pots dir res sobre el tema?
Sí.	D’aquest	projecte	puc	dir	que	
l’expedient	entrà	a	l’Ajuntament	el	
mes	de	febrer	de	2007.
	 Tot	seguit	se’n	va	fer	un	informe	
tècnic	en	el	qual	hi	figuraven	unes	
quantes	deficiències	que	varen	
ser	notificades	a	l’empresa	en	
qüestió.
	 Entre	els	mesos	d’abril	i	juliol	
l’empresa	va	acabar	de	presentar	
tota	la	documentació,	amb	les	
corresponents	modificacions.
	 La	següent	passa	–el	passat	
20	d’agost–	va	ser	tramitar	tota	
aquesta	aquesta	documentació	
al	Consell	de	Mallorca	perquè	
aquesta	és	la	institució	que	ha	de	
dir	si	tot	està	correcte	o	no	hi	està.	
Una	vegada	tenguem	la	resposta	
del	Consell,	l’Ajuntament	en	farà	la	
seva	valoració.

Tornem a l’interior del poble. 
hi ha prevists projectes 
d’embelliment per a aquests 
quatre anys?
Evidentment.	Ara	mateix	hi	ha	en	
marxa	unes	obres	a	l’entrada	del	
poble	pel	camí	de	s’Aigua,	on	s’hi	
construirà	una	gran	superfície.
Aquí	també	s’hi	ha	d’edificar	un	

rodona,	i	és	en	aquest	rodona	
on	l’Ajuntament	vol	intervenir,	
convocant	un	concurs	d’idees	per	
convertir	aquest	punt	en	l’entrada	
guapa	del	poble.	Amb	un	disseny	
atractiu.	Que	es	noti	que	arriben	
a	Binissalem.	Que	vegin	pedra	del	
poble.
	 I	per	altre	lloc,	per	a	noltros	
seria	una	gran	il·lusió	aixecar	les	
pedres	d’Alacant	que	hi	ha	al	
Passeig	des	Born	i	posar-ne	de	
nostres,	de	Binissalem.

Vols afegir res més?
Sí.	M’agradaria	fer	saber	que	
el	passat	12	d’agost	ens	arribà	
la	notificació	acceptant	la	
declaració	d’Interès	General	de	la	
construcció	de	la	Nova	Escola.
	 Per	part	nostra	ja	hem	donat	
instruccions	perquè	es	doni	
llicència	d’obres	i	aquestes	
comencin	quant	abans	millor.
	 Aquest	és	un	projecte	del	
consistori	anterior,	tot	i	que	
des	del	nostre	punt	de	vista,	la	
ubicació	no	és	la	més	indicada,	
ja	que	pensam	que	allà,	amb	
l’Institut,	el	Poliesportiu	i	la	
Nova	Escola,	hi	haurà	un	caos	
circulatori.
	 Però	Binissalem	necessita	
aquest	nou	centre	educatiu.	Per	al	
curs	2007/2008,	ja	han	hagut	de	
ser	instal·lades	dues	noves	aules	
prefabricades	al	Col·legi	Públic.

“Volem convertir la 
rodona del camí de 
s’Aigua en l’entrada 

guapa del poble”

“Seria una gran il·lusió 
aixecar les pedres 
d’Alacant que hi ha 

al Passeig des Born i 
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Els	cellers	Macià	Batle	(Santa	
Maria)	i	Binigrau	(Biniali),	han	
estat	els	dos	primers	de	la	
Denominació	d’Origen	Binissalem	
en	iniciar,	el	passat	13	d’agost,	
la	verema	d’enguany,	començant	
a	tallar	els	primers	raïms	de	les	
varietats	Chardonnay	i	Moscatell.
A	aquestes,	les	seguiran	les	
de	Merlot,	Tempranillo,	Syrah,	
Premsal,	Macabeu,	i	ja	al	final	de	
de	la	collita,	serà	el	torn	del	Manto	
Negro,	Callet,	Monastrell,	Cabernet	
i	Parellada.
	 Les	primeres	dades	de	
l’informe	del	Consell	Regulador	
apunten	que	el	raïm	presenta	un	
bon	aspecte,	molt	sà	i	bon	grau	de	
maduresa,	potser,	en	part,	a	que	
els	ceps	no	van	tan	carregats	com	
l’any	passat,	degut	això,	sobretot,	

a	les	condicions	meteorològiques	
que	s’han	donat	aquest	2007	i	
també	a	factors	com	el	mildiu.
	 El	fet	que	la	planta	no	porti	tant	
de	raïm	farà	que	aquest	sigui	de	
més	qualitat	i,	per	tant,	s’espera	
un	bona	collita,	tot	i	que	les	
pluges	caigudes	els	darrers	dies	
d’agost	no	afavoreixen	la	verema.

La	palmessana,	Margalida	Amat	
Massanet,	biòloga	i	veedora	

del	Consell	Regulador	des	del	
passat	6	de	novembre,	afirma	que,	
en	principi,	és	poc	probable	que	
se	superin	els	2.798.910	quilos	
de	raïm	que	s’entraren	als	cellers	
el	2006.	De	fet,	la	temporada	
passada	ja	hi	hagué	algunes	
vinyes	que	quedaren	sense	
vermar.

Actualment,	la	comarca	de	la	
D.O.Binissalem	(ara	es	diu	així	
i	no	D.O.Binissalem-Mallorca)	
compta	amb	611	hectàrees	de	
vinya	sembrada,	160	viticultors	i	
15	cellers,	cinc	dels	quals	són	de	
Binissalem:	
Antonio	Nadal	Ros,	José	Luis	
Ferrer,	Vins	Nadal	i	els	dos	de	
Biniagual:	Vinícola	Biniagual	i	
Biniagual	Explotacions	Agràries.

Temps de Verema!
“Les perspectives preveuen una collita molt bona per a aquesta temporada”

“És poc probable que 
se superin els 2.798.910 

quilos de raïm que 
s’entraren als cellers 

l’any passat”

A	fi	de	complir	el	que	disposa	
la	llei	de	la	Vinya	i	el	Vi	24/2003	
i	el	decret	49/2004	de	règim	
jurídic	i	econòmic	dels	Consells	
Reguladors	i	d’altres	ens	de	gestió	
i	de	control	de	denominació	de	
qualitat,	s’aprovà	el	nou	reglament	
de	la	D.O.	Binissalem	(Ordre	de	
21	de	novembre	de	2004).	Arrel	
d’aquests	canvis,	el	Consell	
Regulador	està	implantant	una	
norma	de	qualitat	per	a	entitats	
de	certificació,	per	tal	que	abans	
del	2010	pugui	ésser	acreditat	
per	ENAC	(Entitat	Nacional	
d’Acreditació).	L’objectiu	no	és	
altre	que	el	d’oferir	una	bona	
garantia	al	consumidor.	

Això	suposa	que	les	funcions	
de	Gestió	i	Control	del	Consell	
Regulador	han	d’estar	separades.	
L’Òrgan	de	Control	està	format	
per	un	Comitè	de	Certificació,	
compost	per	un	representant	dels	
productors;	un	representant	dels	
consumidors	i	un	representant	
dels	experts.
Aquest	organisme	és	qui	revisa	
la	informació	facilitada	per	la	
veedora	de	la	D.O.,	donant-li	el	
definitiu	vist	i	plau.

Perquè	un	vi	pugui	ser	catalogat	
com	a	Denominació	d’Origen	
Binissalem,	és	indispensable	que	
reuneixi	tota	una	sèrie	de	requisits	
establerts,	que	tenen	en	compte	
tot	el	procés,	des	de	les	vinyes	
fins	a	la	botella.
	
Varietats de raïms
Les	varietats	de	raïm	permeses	
per	la	D.O.	són	les	següents:	
	 ·	varietats	negres:	manto	negre,	
callet,	ull	de	llebre,	monastrell,	
cabernet	sauvignon.
	 ·	varietats	blanques:	moll	
o	premsal	blanc,	parellada,	
macabeu,	moscatell	i	chardonnay.
D’aquestes,	es	consideren	
varietats	principals	el	manto	
negre,	el	moll	i	el	moscatell.

El	vi	haurà	d’haver	estat	elaborat	
amb	raïm	procedent	de	vinyes	
inscrites	a	la	D.O.,	a	les	quals	no	
es	podrà	superar	el	rendiment	
establert	per	hectàrea.
	 La	producció	per	a	les	varietats	
blanques	és	de	9.000	quilos,	
excepte	la	parellada,	que	és	de	
10.000.	Per	a	les	varietats	negres	
es	permet	un	màxim	de	7.500	
quilos,	excepte	per	a	la	varietat	

callet,	que	és	de	9.000	quilos,	i	
per	a	la	cabernet	sauvignon,	que	
és	de	6.500.
La	densitat	de	plantació	de	ceps	
ha	de	ser	d’entre	2.225	i	5.200	per	
hectàrea.
Una	altra	de	les	condicions	a	
complir	pels	cellers	de	la	D.O.	és	
que	la	transformació	del	raïm	en	vi	
no	ha	de	superar	el	70%.
	 Una	vegada	finalitzada	la	
temporada	de	verema,	tots	els	
cellers	inscrits	en	el	corresponent	
Registre,	així	com	les	persones	
inscrites	en	el	Registre	de	Vinyes	
en	Producció	han	de	presentar,	
abans	del	30	de	novembre,	la	
quantitat	de	most	i	vi	obtenguts	i	la	
collita.

Dels Vins i la seva elaboració
Pel	que	fa	a	l’elaboració	dels	
diferents	vins,	les	varietats	
obligatòries	per	a	negres	és	d’un	
mínim	d’un	50%	de	manto	negre,	i	
per	a	vins	blancs,	d’un	mínim	d’un	
50%	de	moll	o	moscatell.
	 Els	vins	escumosos	rosats	
s’han	d’elaborar	a	partir	de	vins	
obtenguts	amb	les	varietats	
esmentades,	i	per	als	vins	
escumosos	blancs	s’han	d’utilitzar,	
exclusivament,	vins	obtenguts	amb	
un	percentatge	mínim	del	50%	de	
raïm	moll	i	de	les	varietats	
parellada,	macabeu	i	chardonnay.

control de Qualitat
Una	vegada	els	vins	hagin	estat	
elaborats	és	quan	es	durà	terme	
el	Control	de	Qualitat,	amb	
l’Anàlisi	Final	i	el	Panell	de	Tast,	
on	es	realitza	l’anomenat	Anàlisi	
Sensorial,	que	consta	de	les	fases	
visual,	olfactiva	i	gustativa.
	 Pel	que	respecte	a	la	graduació	
alcohòlica	adquirida	mínima,	en	
els	vins	negres	haurà	de	ser	de	
11’5	graus;	11	en	els	rosats	i	10’5	
en	els	blancs	i	escumosos.

És,	precisament,	quan	ha	conclòs	
el	procés	de	Tast	quan	s’obtenen	
els	resultats	de	qualificació	
d’anyada,	la	qual	està	en	funció	
de	la	qualitat	dels	vins	negres	
d’aquell	any.	Així	per	exemple,	
la	del	2006	va	ser	qualificada	
d’excel·lent.

Margalida	Amat	Massanet,	veedora	del	Consell	Regulador.

D.O. binissalem
“Varietats de raïms i vins que se n’obtenen”
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establert	per	hectàrea.
	 La	producció	per	a	les	varietats	
blanques	és	de	9.000	quilos,	
excepte	la	parellada,	que	és	de	
10.000.	Per	a	les	varietats	negres	
es	permet	un	màxim	de	7.500	
quilos,	excepte	per	a	la	varietat	

callet,	que	és	de	9.000	quilos,	i	
per	a	la	cabernet	sauvignon,	que	
és	de	6.500.
La	densitat	de	plantació	de	ceps	
ha	de	ser	d’entre	2.225	i	5.200	per	
hectàrea.
Una	altra	de	les	condicions	a	
complir	pels	cellers	de	la	D.O.	és	
que	la	transformació	del	raïm	en	vi	
no	ha	de	superar	el	70%.
	 Una	vegada	finalitzada	la	
temporada	de	verema,	tots	els	
cellers	inscrits	en	el	corresponent	
Registre,	així	com	les	persones	
inscrites	en	el	Registre	de	Vinyes	
en	Producció	han	de	presentar,	
abans	del	30	de	novembre,	la	
quantitat	de	most	i	vi	obtenguts	i	la	
collita.

Dels Vins i la seva elaboració
Pel	que	fa	a	l’elaboració	dels	
diferents	vins,	les	varietats	
obligatòries	per	a	negres	és	d’un	
mínim	d’un	50%	de	manto	negre,	i	
per	a	vins	blancs,	d’un	mínim	d’un	
50%	de	moll	o	moscatell.
	 Els	vins	escumosos	rosats	
s’han	d’elaborar	a	partir	de	vins	
obtenguts	amb	les	varietats	
esmentades,	i	per	als	vins	
escumosos	blancs	s’han	d’utilitzar,	
exclusivament,	vins	obtenguts	amb	
un	percentatge	mínim	del	50%	de	
raïm	moll	i	de	les	varietats	
parellada,	macabeu	i	chardonnay.

control de Qualitat
Una	vegada	els	vins	hagin	estat	
elaborats	és	quan	es	durà	terme	
el	Control	de	Qualitat,	amb	
l’Anàlisi	Final	i	el	Panell	de	Tast,	
on	es	realitza	l’anomenat	Anàlisi	
Sensorial,	que	consta	de	les	fases	
visual,	olfactiva	i	gustativa.
	 Pel	que	respecte	a	la	graduació	
alcohòlica	adquirida	mínima,	en	
els	vins	negres	haurà	de	ser	de	
11’5	graus;	11	en	els	rosats	i	10’5	
en	els	blancs	i	escumosos.

És,	precisament,	quan	ha	conclòs	
el	procés	de	Tast	quan	s’obtenen	
els	resultats	de	qualificació	
d’anyada,	la	qual	està	en	funció	
de	la	qualitat	dels	vins	negres	
d’aquell	any.	Així	per	exemple,	
la	del	2006	va	ser	qualificada	
d’excel·lent.

Margalida	Amat	Massanet,	veedora	del	Consell	Regulador.

D.O. binissalem
“Varietats de raïms i vins que se n’obtenen”
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Quan	ja	ens	hem	adentrat	dins	el	
mes	de	setembre,	tots	els	qui	són	
vinaters	o	que	treballen	al	sector,	
es	troben	en	el	moment	de	més	
treball	a	les	vinyes.
El	2007	ha	estat	un	any	de	canvis	
i	novetats	al	gremi	del	vi,	com	per	
exemple,	el	canvi	de	president	a	
la	D.O.	(durant	13	anys	ho	havia	
estat	en	Sebastià	Roses	i	ara	ho	
és	en	Pere	Calafat);	la	introducció	
d’una	nova	Denominació	de	
Qualitat	com	és	la	marca	Vi	de	la	
Terra	de	Mallorca;	o	fins	i	tot,	el	
debat	sobre	la	possible	creació	
d’una	futura	D.O.Mallorca.

Esperança	Nadal,	enòloga	i	
propietària	del	celler	ViNS 
NADAl,	afirma	que	l’ús	del	
topònim	“Mallorca”,	més	que	
afectar-los	els	ha	beneficiat,	ja	
que	entre	la	seva	producció	de	
vins,	a	part	dels	D.O.,	també	hi	
ha	Vins	de	La	Terra,	els	quals	ara	
podran	portar	el	nom	de	l’illa.
	 De	la	creació	de	la	
D.O.Mallorca,	comenta	que	no	
és	tan	fàcil.	Primer	es	necessiten	
cinc	anys	de	rodatge	del	Vi	de	La	
Terra	de	Mallorca,	i	després,	una	
vegada	demostrada	la	qualitat	
i	el	bon	funcionament,	es	pot	
proposar	i	aprovar	la	D.O.Mallorca.
	 Ella	diu	no	estar	en	contra	de	
la	D.O.Mallorca,	però	sí	en	contra	
de	fer-la	per	fer,	per	tenir-la,	com	
molts	de	cellers	volen.
Està	a	favor	de	la	D.O.Mallorca,	
mantenint	les	altres	D.O.	que	ja
existeixen,	i	lògicament	amb	
un	control,	unes	varietats	i	
unes	produccions	totalment	
controlades.	Però	no	està	a	favor,	
–i	sí	ho	estan	molts	de	cellers–	
que	existeixi	la	D.O.Mallorca	i	
desapareixin	les	altres	dues	que	
ja	existeixen	(Binissalem	i	Pla	i	
Llevant).
	 Respecte	a	l’actual	temporada,	
Nadal	comenta	que	aquest	

any	tenen	previst	augmentar	la	
producció	de	vi	rosat	i,	a	més,	
elaborar	un	vi	dolç	nou	amb	la	
varietat	de	raïm	Syrah.

Sebastià	Roses,	del	celler	jOSé 
lUiS Ferrer,	opina	que,	tot	
i	que	abans	només	podien	fer	
ús	del	nom	“Mallorca”	les	dues	
Denominacions	de	l’illa,	a	ells	
en	particular	no	els	ha	afectat,	
a	pesar	que	creu	que	serà	bo	i	
necessari	que	se’n	dugui	a	terme	
un	bon	control.

D’altra	banda,	pel	que	fa	
a	la	creació	de	la	possible	
D.O.Mallorca,	Sebastià	Roses	creu	
que	primer	s’haurà	de	veure	com	
van	les	coses	aquests	pròxims	
cinc	anys	amb	la	marca	Vi	de	La	
Terra	de	Mallorca,	tot	i	que	veu	
complicada	la	creació	d’aquesta	
nova	Denominació.	
	 Les	D.O.	tenen	vida pròpia	i	
no	s’han	de	voler	de	canviar	per	
canviar	–afirma	Roses–	perquè,	
només	pel	fet	d’utilitzar	el	nom	
“Mallorca”	no	significa	que	es	

De vins i futures Denominacions
“Els	vinaters	parlen	de	la	temporada	d’enguany	i	d’una	difícil	D.O.Mallorca”

vengui	millor.	Existeixen	
denominacions	arreu	d’Espanya	
amb	noms	que,	a	priori,	poden	
sonar	un	tant	rars,	fins	i	tot	
no	comercials,	però	en	canvi	
venen	molt	bé	el	producte	que	
representen.	El	nom	no	ho	és	tot.

Per	la	seva	part,	a	Magdalena	
Nadal	Estela,	del	celler ViNS 
ANTONi NADAl rOS	(Son	Roig),	
no	li	sembla	malament	que	els	
vins	que	s’elaboren	a	la	nostra	illa	
portin	el	nom	de	Mallorca,	ja	que	
tots	són	fets	en	aquesta	terra.

Però	en	canvi,	no	és	gens	
partidària	de	la	creació	de	la	
D.O.Mallorca,	ja	que	el	vi	d’una	
zona	de	l’illa	és	molt	diferent	al	
que	s’elabora	en	una	altra.	A	més,	
la	D.O.Binissalem	és	la	que	utilitza	
les	varietats	de	raïms	que	són	
autòctones,	ben	mallorquines.
	 De	la	collita	d’enguany	en	
destaca	l’augment	de	la	producció	
de	vi	blanc.	En	la	resta	de	vins,	se	
seguirà	una	línia	bastant	semblant	
a	la	dels	darrers	anys.	La	verema	
d’aquest	any	té	bon	grau	i	per	tant	
la	qualitat	està	assegurada.

Disponible 
per a la seva 

publicitat

Magdalena	Nadal	Estela,	de	Son	Roig.

Esperança	Nadal,	del	celler	Vins	Nadal.

Sebastià	Roses.	Celler	J.Luis	Ferrer.

“Esperança Nadal (Vins 
Nadal): estic a favor de la 
D.O.Mallorca, mantenint 

les altres D.O. que ja 
existeixen, i amb un 

control, unes varietats 
i unes produccions 

totalment controlades”

“Magdalena Nadal (Son 
Roig): no som gens 

partidària de la creació 
de la D.O.Mallorca, ja 
que els vins elaborats 

en una zona de l’illa són 
molt diferents als d’una 

altra zona”

l o c a l
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Quan	ja	ens	hem	adentrat	dins	el	
mes	de	setembre,	tots	els	qui	són	
vinaters	o	que	treballen	al	sector,	
es	troben	en	el	moment	de	més	
treball	a	les	vinyes.
El	2007	ha	estat	un	any	de	canvis	
i	novetats	al	gremi	del	vi,	com	per	
exemple,	el	canvi	de	president	a	
la	D.O.	(durant	13	anys	ho	havia	
estat	en	Sebastià	Roses	i	ara	ho	
és	en	Pere	Calafat);	la	introducció	
d’una	nova	Denominació	de	
Qualitat	com	és	la	marca	Vi	de	la	
Terra	de	Mallorca;	o	fins	i	tot,	el	
debat	sobre	la	possible	creació	
d’una	futura	D.O.Mallorca.

Esperança	Nadal,	enòloga	i	
propietària	del	celler	ViNS 
NADAl,	afirma	que	l’ús	del	
topònim	“Mallorca”,	més	que	
afectar-los	els	ha	beneficiat,	ja	
que	entre	la	seva	producció	de	
vins,	a	part	dels	D.O.,	també	hi	
ha	Vins	de	La	Terra,	els	quals	ara	
podran	portar	el	nom	de	l’illa.
	 De	la	creació	de	la	
D.O.Mallorca,	comenta	que	no	
és	tan	fàcil.	Primer	es	necessiten	
cinc	anys	de	rodatge	del	Vi	de	La	
Terra	de	Mallorca,	i	després,	una	
vegada	demostrada	la	qualitat	
i	el	bon	funcionament,	es	pot	
proposar	i	aprovar	la	D.O.Mallorca.
	 Ella	diu	no	estar	en	contra	de	
la	D.O.Mallorca,	però	sí	en	contra	
de	fer-la	per	fer,	per	tenir-la,	com	
molts	de	cellers	volen.
Està	a	favor	de	la	D.O.Mallorca,	
mantenint	les	altres	D.O.	que	ja
existeixen,	i	lògicament	amb	
un	control,	unes	varietats	i	
unes	produccions	totalment	
controlades.	Però	no	està	a	favor,	
–i	sí	ho	estan	molts	de	cellers–	
que	existeixi	la	D.O.Mallorca	i	
desapareixin	les	altres	dues	que	
ja	existeixen	(Binissalem	i	Pla	i	
Llevant).
	 Respecte	a	l’actual	temporada,	
Nadal	comenta	que	aquest	

any	tenen	previst	augmentar	la	
producció	de	vi	rosat	i,	a	més,	
elaborar	un	vi	dolç	nou	amb	la	
varietat	de	raïm	Syrah.

Sebastià	Roses,	del	celler	jOSé 
lUiS Ferrer,	opina	que,	tot	
i	que	abans	només	podien	fer	
ús	del	nom	“Mallorca”	les	dues	
Denominacions	de	l’illa,	a	ells	
en	particular	no	els	ha	afectat,	
a	pesar	que	creu	que	serà	bo	i	
necessari	que	se’n	dugui	a	terme	
un	bon	control.

D’altra	banda,	pel	que	fa	
a	la	creació	de	la	possible	
D.O.Mallorca,	Sebastià	Roses	creu	
que	primer	s’haurà	de	veure	com	
van	les	coses	aquests	pròxims	
cinc	anys	amb	la	marca	Vi	de	La	
Terra	de	Mallorca,	tot	i	que	veu	
complicada	la	creació	d’aquesta	
nova	Denominació.	
	 Les	D.O.	tenen	vida pròpia	i	
no	s’han	de	voler	de	canviar	per	
canviar	–afirma	Roses–	perquè,	
només	pel	fet	d’utilitzar	el	nom	
“Mallorca”	no	significa	que	es	

De vins i futures Denominacions
“Els	vinaters	parlen	de	la	temporada	d’enguany	i	d’una	difícil	D.O.Mallorca”

vengui	millor.	Existeixen	
denominacions	arreu	d’Espanya	
amb	noms	que,	a	priori,	poden	
sonar	un	tant	rars,	fins	i	tot	
no	comercials,	però	en	canvi	
venen	molt	bé	el	producte	que	
representen.	El	nom	no	ho	és	tot.

Per	la	seva	part,	a	Magdalena	
Nadal	Estela,	del	celler ViNS 
ANTONi NADAl rOS	(Son	Roig),	
no	li	sembla	malament	que	els	
vins	que	s’elaboren	a	la	nostra	illa	
portin	el	nom	de	Mallorca,	ja	que	
tots	són	fets	en	aquesta	terra.

Però	en	canvi,	no	és	gens	
partidària	de	la	creació	de	la	
D.O.Mallorca,	ja	que	el	vi	d’una	
zona	de	l’illa	és	molt	diferent	al	
que	s’elabora	en	una	altra.	A	més,	
la	D.O.Binissalem	és	la	que	utilitza	
les	varietats	de	raïms	que	són	
autòctones,	ben	mallorquines.
	 De	la	collita	d’enguany	en	
destaca	l’augment	de	la	producció	
de	vi	blanc.	En	la	resta	de	vins,	se	
seguirà	una	línia	bastant	semblant	
a	la	dels	darrers	anys.	La	verema	
d’aquest	any	té	bon	grau	i	per	tant	
la	qualitat	està	assegurada.

Disponible 
per a la seva 

publicitat

Magdalena	Nadal	Estela,	de	Son	Roig.

Esperança	Nadal,	del	celler	Vins	Nadal.

Sebastià	Roses.	Celler	J.Luis	Ferrer.

“Esperança Nadal (Vins 
Nadal): estic a favor de la 
D.O.Mallorca, mantenint 

les altres D.O. que ja 
existeixen, i amb un 

control, unes varietats 
i unes produccions 

totalment controlades”

“Magdalena Nadal (Son 
Roig): no som gens 

partidària de la creació 
de la D.O.Mallorca, ja 
que els vins elaborats 

en una zona de l’illa són 
molt diferents als d’una 

altra zona”
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ii Trobada de Gegants

Binissalem	tornarà	a	viure	una	
trobada	de	Gegants.	Serà	el	
proper	dia	15	de	setembre	i	
estarà	organitzada	per	la	colla	
de	Binissalem	“Geganters	de	
Binissalem”,	amb	el	següent	
programa:

·	18:30h.	Plantada	a	la	Plaça	del	
Parc	de	Can	Gelabert

·	19:00h.	Cercavila	pels	carrers:	
Sac,	Bonaire,	Plaça	Quartera,	
Concepció	i	Plaça	Església.

·	20:00h.	A	la	Plaça	de	l’Església,	
presentació	i	ballada	de	cada	una	
de	les	colles.

Els	xeremiers	de	Binissalem	
acompanyaran	a	en	Jaume	i	a	
n’Aina	en	tot	el	recorregut.
En	acabar,	tots	els	geganters	i	
geganteres	aniran	a	sopar	de	
fideus	de	vermar	al	pati	de	Sa	
Graduada.	És	previst	que	participin	
unes	12	colles	de	gegants.

Les	eleccions	de	Vermadores	i	
Vermadors	d’enguany	tengueren	
com	a	novetat	el	fet	que	podien	
votar	persones	de	fins	a	40	anys	
d’edat,	a	diferència	dels	altres	
anys	en	què	només	ho	podien	fer	
joves	d’entre	14	i	25.
L’Ajuntament	decidí	dur	a	terme	
aquest	canvi	per	tal	d’incentivar	la	
participació	a	les	urnes,	ja	que	els	
darrers	anys	no	havia	estat	molt	
nombrosa.
Un	altre	dels	canvis	introduïts	va	
ser	que	tots	els	votants	podien	
exercir	el	seu	dret	a	vot	el	matí	del	
mateix	dissabte,	a	l’Ajuntament,	
entre	les	12	i	les	13.30	hores.
Tot	i	això	però,	i	tenint	en	compte		
que	el	nombre	de	persones	que	
entraven	dins	el	cens	electoral	era	
molt	més	gran,	la	participació	

tampoc	no	va	ser	destacada.	De	
fet,	només	327	votants	hi	varen
participar.
De	cara	al	proper	any,	l’Àrea	de	
Festes	ja	està	pensant	d’obrir	les	
votacions	a	tothom.

candidats i elegits
Els	protagonistes	de	la	nit	del	
dissabte	25	d’agost	varen	ser	
14	al·lotes	i	3	al·lots,	dels	quals,	
al	final,	els	elegits	foren	na	Cati	
Servera	Verdejo,	com	a	Vermadora	
Major,	amb	108	vots;	na	Maria	
Victòria	Vidal	Pinto,	amb	106	vots	
i	na	Maria	del	Mar	Salas	Comas,	
amb	101	vots.	Pel	que	fa	als	
Vermadors,	els	dos	escollits	varen	
ser	en	Joaquín	Llabrés	Romero,	
amb	255	vots	i	en	Miquel	Antoni	
Moyà	Amengual,	amb	222	vots.

Vermadores i Vermadors
“Un total de 14 al·lotes i 3 al·lots es presentaren a aquestes eleccions”

Ja podeu comanar els vostres vestits de Trepitjador i de Pagès!

crítiques al nou 
sistema d’elecció de 
les Vermadores

El	PSOE	local	ha	criticat	el	
nou	sistema	d’Elecció	de	les	
Vermadores	i	Vermadors	que	
ha	implantat	el	nou	equip	de	
govern	del	Partit	Popular,	amb	el	
qual,	a	partir	d’enguany,	podien	
votar	persones	de	fins	a	40	anys	
d’edat.
Cal	recordar	que	fins	l’any	
passat,	a	les	votacions	només	hi	
podien	participar	joves	d’entre	14	
i	25	anys.
La	pregunta	que	el	PSOE	posa	
damunt	la	taula	és:	“Per què fins 
a 40 anys i no fins a 45 o fins a 
50, per exemple?”
Els	socialistes	afirmen	que,	amb	
aquest	nou	sistema,	alguns	
dels	candidats	i	candidates	tal	
vegada	hauran	comptat	amb	més	
avantatges	que	la	resta;	fins	i	tot	
hi	haurà	hagut	pares	d’alguns	
d’ells	que	no	hauran	pogut	votar.
	 Des	del	PSOE	volen	deixar	
ben	clar	que	si	des	de	sempre	
havien	votat	joves	d’entre	14	i	
25	anys	era	amb	la	intenció	de	
fer	d’aquestes	eleccions	una	
festa	cent	per	cent	juvenil.	Que	
fos	cosa	de	joves.	Ara,	s’haurà	
desvirtuat.
Finalment	–afegeixen	els	
socialistes–	en	cas	de	voler	
ampliar	el	marge	d’edat	per	a	
poder	votar	i	comptar	així	amb	
més	participació,	haguera	estat	
millor	obrir-ho	a	totes	les	edats.

curiositats
Cal	destacar	el	fet	que	d’entre	
els	cinc	escollits,	n’hi	ha	tres	
que	tenen	familiars	que	ja	havien	
estat	vermadores	o	vermadors	en	
anteriors	edicions	de	Sa	Vermada.
Així,	el	germà	de	na	Maria	Victòria,	
en	Toni	Vidal,	va	ser	vermador	
el	1994;	la	mare	de	na	Maria	del	
Mar,	na	Joana	Comas,	va	ser	
vermadora	el	1967;	i	la	germana	
de’n	Miquel	Antoni,	na	Dolors	
Moyà,	va	ser	vermadora	el	2005.

concerts
Com	cada	any,	amb	motiu	
de	l’elecció	de	Vermadores	i	
Vermadors,	la	plaça	de	l’Església	
és	escenari	de	vàries	actuacions	
musicals.	
Enguany,	els	músics	contractats	
per	l’Ajuntament	varen	ser	el	grup	
Los	Primos,	els	dj’s	Manu	Blanco,	
Juan	Campos	i	Sebas	Ramis,	i	els	
artistes	Tanga	Team,	Alex	Manga	
i	Xicago	Dance	els	encarregats	
d’animar	l’ambient	de	la	festa,	tot	i	
que	tampoc	aconseguiren	estirar	
a	gaire	públic.

Vermadores	i	Vermadors	2007.	
D’esquerra	a	dreta:	Miquel	Antoni	
Moyà	Amengual,	Joaquín	Llabrés	
Romero,	Maria	Victòria	Vidal	Pinto,	
Cati	Servera	Verdejo	i	Maria	del	
Mar	Salas	Comas.

Emoció	després	de	saber	els	resultats!
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ii Trobada de Gegants

Binissalem	tornarà	a	viure	una	
trobada	de	Gegants.	Serà	el	
proper	dia	15	de	setembre	i	
estarà	organitzada	per	la	colla	
de	Binissalem	“Geganters	de	
Binissalem”,	amb	el	següent	
programa:

·	18:30h.	Plantada	a	la	Plaça	del	
Parc	de	Can	Gelabert

·	19:00h.	Cercavila	pels	carrers:	
Sac,	Bonaire,	Plaça	Quartera,	
Concepció	i	Plaça	Església.

·	20:00h.	A	la	Plaça	de	l’Església,	
presentació	i	ballada	de	cada	una	
de	les	colles.

Els	xeremiers	de	Binissalem	
acompanyaran	a	en	Jaume	i	a	
n’Aina	en	tot	el	recorregut.
En	acabar,	tots	els	geganters	i	
geganteres	aniran	a	sopar	de	
fideus	de	vermar	al	pati	de	Sa	
Graduada.	És	previst	que	participin	
unes	12	colles	de	gegants.

Les	eleccions	de	Vermadores	i	
Vermadors	d’enguany	tengueren	
com	a	novetat	el	fet	que	podien	
votar	persones	de	fins	a	40	anys	
d’edat,	a	diferència	dels	altres	
anys	en	què	només	ho	podien	fer	
joves	d’entre	14	i	25.
L’Ajuntament	decidí	dur	a	terme	
aquest	canvi	per	tal	d’incentivar	la	
participació	a	les	urnes,	ja	que	els	
darrers	anys	no	havia	estat	molt	
nombrosa.
Un	altre	dels	canvis	introduïts	va	
ser	que	tots	els	votants	podien	
exercir	el	seu	dret	a	vot	el	matí	del	
mateix	dissabte,	a	l’Ajuntament,	
entre	les	12	i	les	13.30	hores.
Tot	i	això	però,	i	tenint	en	compte		
que	el	nombre	de	persones	que	
entraven	dins	el	cens	electoral	era	
molt	més	gran,	la	participació	

tampoc	no	va	ser	destacada.	De	
fet,	només	327	votants	hi	varen
participar.
De	cara	al	proper	any,	l’Àrea	de	
Festes	ja	està	pensant	d’obrir	les	
votacions	a	tothom.

candidats i elegits
Els	protagonistes	de	la	nit	del	
dissabte	25	d’agost	varen	ser	
14	al·lotes	i	3	al·lots,	dels	quals,	
al	final,	els	elegits	foren	na	Cati	
Servera	Verdejo,	com	a	Vermadora	
Major,	amb	108	vots;	na	Maria	
Victòria	Vidal	Pinto,	amb	106	vots	
i	na	Maria	del	Mar	Salas	Comas,	
amb	101	vots.	Pel	que	fa	als	
Vermadors,	els	dos	escollits	varen	
ser	en	Joaquín	Llabrés	Romero,	
amb	255	vots	i	en	Miquel	Antoni	
Moyà	Amengual,	amb	222	vots.

Vermadores i Vermadors
“Un total de 14 al·lotes i 3 al·lots es presentaren a aquestes eleccions”

Ja podeu comanar els vostres vestits de Trepitjador i de Pagès!

crítiques al nou 
sistema d’elecció de 
les Vermadores

El	PSOE	local	ha	criticat	el	
nou	sistema	d’Elecció	de	les	
Vermadores	i	Vermadors	que	
ha	implantat	el	nou	equip	de	
govern	del	Partit	Popular,	amb	el	
qual,	a	partir	d’enguany,	podien	
votar	persones	de	fins	a	40	anys	
d’edat.
Cal	recordar	que	fins	l’any	
passat,	a	les	votacions	només	hi	
podien	participar	joves	d’entre	14	
i	25	anys.
La	pregunta	que	el	PSOE	posa	
damunt	la	taula	és:	“Per què fins 
a 40 anys i no fins a 45 o fins a 
50, per exemple?”
Els	socialistes	afirmen	que,	amb	
aquest	nou	sistema,	alguns	
dels	candidats	i	candidates	tal	
vegada	hauran	comptat	amb	més	
avantatges	que	la	resta;	fins	i	tot	
hi	haurà	hagut	pares	d’alguns	
d’ells	que	no	hauran	pogut	votar.
	 Des	del	PSOE	volen	deixar	
ben	clar	que	si	des	de	sempre	
havien	votat	joves	d’entre	14	i	
25	anys	era	amb	la	intenció	de	
fer	d’aquestes	eleccions	una	
festa	cent	per	cent	juvenil.	Que	
fos	cosa	de	joves.	Ara,	s’haurà	
desvirtuat.
Finalment	–afegeixen	els	
socialistes–	en	cas	de	voler	
ampliar	el	marge	d’edat	per	a	
poder	votar	i	comptar	així	amb	
més	participació,	haguera	estat	
millor	obrir-ho	a	totes	les	edats.

curiositats
Cal	destacar	el	fet	que	d’entre	
els	cinc	escollits,	n’hi	ha	tres	
que	tenen	familiars	que	ja	havien	
estat	vermadores	o	vermadors	en	
anteriors	edicions	de	Sa	Vermada.
Així,	el	germà	de	na	Maria	Victòria,	
en	Toni	Vidal,	va	ser	vermador	
el	1994;	la	mare	de	na	Maria	del	
Mar,	na	Joana	Comas,	va	ser	
vermadora	el	1967;	i	la	germana	
de’n	Miquel	Antoni,	na	Dolors	
Moyà,	va	ser	vermadora	el	2005.

concerts
Com	cada	any,	amb	motiu	
de	l’elecció	de	Vermadores	i	
Vermadors,	la	plaça	de	l’Església	
és	escenari	de	vàries	actuacions	
musicals.	
Enguany,	els	músics	contractats	
per	l’Ajuntament	varen	ser	el	grup	
Los	Primos,	els	dj’s	Manu	Blanco,	
Juan	Campos	i	Sebas	Ramis,	i	els	
artistes	Tanga	Team,	Alex	Manga	
i	Xicago	Dance	els	encarregats	
d’animar	l’ambient	de	la	festa,	tot	i	
que	tampoc	aconseguiren	estirar	
a	gaire	públic.

Vermadores	i	Vermadors	2007.	
D’esquerra	a	dreta:	Miquel	Antoni	
Moyà	Amengual,	Joaquín	Llabrés	
Romero,	Maria	Victòria	Vidal	Pinto,	
Cati	Servera	Verdejo	i	Maria	del	
Mar	Salas	Comas.

Emoció	després	de	saber	els	resultats!
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Adéu, rafel
Sembla	que	ens	haurem	d’anar	
acostumant	a	estrenar,	cada	unes	
quantes	Vermades,	un	rector	nou.
Si	en	principi	en	Rafel	Mas	havia	
de	deixar	la	Parròquia	per	octubre,	
ara	resulta	que	el	nou,	Jaume	
Estela,	ja	s’incorpora	aquest	
dissabte	1	de	setembre.
	 De	poc	han	servit	les	firmes	
recollides	i	presentades	al	Bisbat	
perquè	en	Rafel	quedàs	aquí,	al	
poble.
	 Però	bé,	la	tasca	que	ell	ha	fet	
allà	està.	I	sobretot	el	seu	caràcter,	
obert	i	de	bon	conversador	amb	
tothom.
	 El	diumenge	dia	26	d’agost	
celebrà	la	seva	darrera	missa	a	la	
nostra	Parròquia,	acabada	la	qual	
rebé	nombrosos	agraïments.

Diumenge 23 de setembre, Trepitjam Raïm

Temps de Gloses!
Per	altre	lloc,	nins,	joves	i	adults,	
estau	atents	a	la	publicació	de	
les	bases	del	pròxim	Concurs	de	
Gloses	que	l’associació	“Arròs	
amb	Salseta”	té	previst	organitzar.
	 Aquesta	és	l’onzena	edició	
del	concurs,	en	el	qual	només	
s’exigeix	una	glosa	de	vuit	versos	
(com	a	mínim).	
Els	premis	establerts	són	els	
següents:
1r premi general:	200	euros
2n premi general:	150	euros
3r premi general:	100	euros
premi local:	200	euros

preMiS jUVeNilS
·	Per	a	joves	d’entre	10	i	16	anys
	 1r	premi:	100	euros
	 2n	premi:	50	euros
·	Per	a	joves	d’entre	17	i	25	anys
	 1r	premi:	100	euros
	 2n	premi:	50	euros

benvinguda a les 
Festes des Vermar
Igual	que	es	dugué	a	terme	l’any	
passat,	enguany,	el divendres 21 
de setembre,	el carro del Tall de 
Son Roig	–i	també	el	de	Dionisos–,	
tornarà	a	sortir	pels	carrers	del	
poble,	convidant	a	moscatell	i	a	
raïm	a	tothom	que	sigui	per	enmig	
i	donant	la	benvinguda	a	les	
Festes	des	Vermar.
	 Aquest	acte	està	organitzat	per	
l’associació	“Arròs	amb	Salseta”,	
el	Tall	de	Vermadors	i	l’associació	
“Amics	dels	Cavalls”.
	 El	recorregut	començarà,	
devers	les	17:30h,	des	de	davant	
Buades,	dirigint-se	cap	al	centre	
del	poble	i	anant	fent	aturades	en	
diferents	llocs,	on	els	membres	del	
Tall	tocaran	i	ballaran	una	cançó.

Com	és	de	suposar,	tots	els	qui	es	
vulguin	apuntar a n’es carro	ja	es	
poden	donar	per	convidats.
Ah,	per	cert,	aquí	també	n’hi	haurà	
qualcuna	de	glosa.

el pregó, el divendres
La	persona	que	enguany	
pronunciarà	el	pregó	de	les	Festes	
des	Vermar	serà	Sor	Margalida	
Moyà,	de	Cas	Corp,	monja	de	les	
Germanes	de	La	Caritat.	
	 La	novetat	és	que	aquest	acte	
d’inici	de	festes	se	celebrarà	
el	divendres	21,	a	l’Església	
Parroquial,	i	no	el	dissabte,	com	
cada	any	es	feia.

Vermada solidària
Un	altre	dels	canvis	que	impulsarà	
el	nou	equip	de	govern	dins	les	
properes	Festes	des	Vermar	són	
els	preus simbòlics d’un euro	
que	s’haurà	de	pagar,	tant	per	al	
tiquet	per	a	menjar	fideus	a	Sa	
Fideuada	del	dijous	a	ca	n’Arabí,	
com	per	cada	botella	de	vi	que	
sigui	entregada	per	al	divendres	
del	Sopar	a	la	Fresca.	
	 Els	doblers	que	siguin	
recaptats	aniran	destinats	a	
associacions	benèfiques	del	
poble	com	l’Associació	Espanyola	
Contra	el	Càncer,	l’Associació	de	
l’Esclerosi	Múltiple,	l’Associació	de	
la	Fibromiàlgia	o	els	Donants	de	
Sang,	entre	d’altres.
	 També	un	part	dels	doblers	
obtinguts	amb	la	venda	de	les	
camisetes	anirà	destinada	a	
aquestes	associacions.
	 En	el	cas	de	les	botelles	de	
vi,	s’ha	de	dir	que	s’ha	optat	per	
aquesta	mesura	perquè	hi	havia	
gent	que	abusava	demanant	més	
vi	del	que	havia	de	menester.

Vermada 2007
“Enguany hi haurà algunes novetats i canvis”

* pAGAM UN SOpAr a un o dos joves, d’entre 20 i 30 anys d’edat, que 
escriguin una pàgina de temàtica juvenil a la revista. Telf.	687	623	957

l o c a l
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El	28	d’agost	l’amo	en	Joan	Morey	
Martí	complí	101	anys	d’edat.
	 Cal	recordar	que	l’any	passat,	
el	diumenge	dia	3	de	setembre,	se	
celebrà	un	sentit	homenatge	i	una	
gran	festa	al	Passeig	des	Born	per	
commemorar	els	seus	100	anys.

Enguany	la	festa	va	ser	més	
familiar,	però	no	hi	faltà	ni	la	tarta	
ni	les	veles	per	bufar.
A	la	pregunta	de	“com ho feis per 
estar tan bé als 101 anys?”,	l’amo	
en	Joan	respon:	“bona conducta; 
fer el bé a tothom i molt d’esport”.	

I	sa	veritat,	simpatia	en	té	per	a	
tothom	i	cada	dia	surt	a	passejar.	

D’altra	banda,	una	altra	persona	
que	el	proper	13	d’octubre	
complirà	els	100	anys	d’edat	és	
madò	Catalina	Isern	Sureda.

L’amo en Joan Morey complí 101 anys !!
“Els	seus	familiars	li	prepararen	una	festa	on	no	hi	faltà	una	bona	tarta”

l o c a l
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Jaume Bestard Pons
Catedràtic Llabrés, 21

07350 Binissalem
Tel. i Fax: 971 512 125
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instal·lacions MUT

En	 Joan	 Mut	 Munar	 té	 28	 anys	 i	
aquest	any	s’ha	tret	la	darrera	titu-
lació	de	 fontaneria	en	aigua	 freda.	
La	 primera	 va	 ser	 la	 d’electricitat,	
després	 va	 venir	 telecomunicacio-
ns,	 climatització	 i	 finalment	 fonta-
neria	en	calefacció	i	aigua	calenta.	
Els	 seus	 començaments	 varen	 ser	
molt	curiosos,	ja	que	l’any	1998	va	
començar	la	carrera	d’Empresarials	
a	 la	 UIB	 i	 després	 de	 cinc	 anys	
“d’anar	 fent”	 es	 va	 decidir	 per	
apuntar-se	a	 l’IES	d’Inca	per	estu-
diar	electricitat,	fins	que	es	va	treure	

el	primer	carnet.	Les	primeres	pràc-
tiques	 les	 va	 fer	 mentre	 estudiava	
pel	titol	d’electricista	a	una	empresa	
de	Sineu	 i	quan	 ja	 va	 tenir	el	car-
net	 començà	 a	 fer	 feina	 per	 a	 les	
empreses	en	les	que	son	pare	tenia	
participació:	Cons	Balear	2000	S.L.	
i	Cons	Pollença	2001	S.L.	Després	
ha	treballat	per	a	altres	constructo-
res	del	poble	i	de	fora	vila,	sobretot	
en	 electricitat	 i	 climatització.	 Ens	
comenta	que	disfruta	de	la	seva	fei-
na	perquè	“te	mous,	contínuament,	
per	tot	Mallorca”,	un	pic	ets	a	Santa	
Ponça	i	l’altre	ets	a	Alcúdia.	El	que	
menys	li	agrada	és	la	urgència	de	la	
seva	activitat:	“quan	un	client	queda	
sense	llum	hi	has	d’anar	tot	d’una”.

De barcelona i Taipei (Taiwan)

N’Albert	Ribas	Roda,	de	37	anys,	i	na	Chu-Chun	
Chiu,	de	34,	es	conegueren	l’any	1999	a	Puna	(Índia)	
a	unes	5	hores	de	Bombay.	Ell	estava	treballant	
de	cuiner	a	una	ONG	i	ella	es	va	creuar	pel	camí.	
Després	d’aquesta	trobada,	n’Albert	va	tornar	a	
Londres,	on	feia	feina,	i	na	Chu-Chun	al	seu	país,	on	
treballava	de	professora	de	primària.	
Al	cap	d’un	parell	de	visites	d’ella	a	Londres,	varen	
començar	a	viure	plegats	fins	que	es	varen	quedar	
embarassats	i	decidiren	tenir	la	nena	a	Binissalem,	ja	
que	n’Albert	tenia	la	seva	germana	al	nostre	poble	i	li	
havia	passat	molt	bones	referències.	Aquí	va	nèixer	
na	Lia	Ribas	Chiu,	el	juny	del	2002.	Ara	ja	té	5	anys	i	
va	a	l’Escola	Municipal	Nostra	Senyora	de	Robines.
	 El	gener	del	2003,	als	sis	mesos	de	tenir	la	
nena,	se’n	tornen	a	Londres	i,	finalment,	aterren	a	
Binissalem	el	2005.	
N’Albert	fa	feina	de	cuiner	a	l’Agroturisme	de	Son	
Bernadinet	(Campos)	i	na	Chu-Chun	fa	classes	de	
Xinés	a	l’Acadèmia	Berlitz	de	Ciutat	i	a	particulars.
	 De	Binissalem	destaquen	el	bon	ambient	de	
poble	que	hi	ha;	les	bones	sensacions	que	transmet	
l’Escola	Municipal;	que	la	gent	encara	saludi	pel	
carrer	(fet	que	ja	no	passa	a	Ciutat);	que	hi	ha	
molta	gent	estrangera	al	poble	amb	moltes	ganes	
d’integrar-se;	les	verdures	i	fruites	de	can	Tronxo;	la	
zona	de	Ca	n’Arabí,	i	sobretot,	la	gran	participació	
popular	a	les	Festes	des	Vermar.	En	el	plànol	negatiu	
hi	posen	les	dificultats	per	passejar	pel	casc	antic	
(poques	zones	per	a	vianants);	la	manca	de	zones	
verdes	(n’Albert	ho	compara	amb	Londres),	i	la	
manca	de	consciència	en	la	recollida	de	fems.
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ES	LLOGUEN	PLACES	DE	PÀRkING	al	C/Guillem	Martí	
Coll,	cantó	amb	C/Anselm	Turmeda.	Porta	automàtica.	
Despeses	de	comunitat	incloses.	Preu:	35	euros.	Demanar	
per	Jordi	al	telèfon:	661	84	12	33.

Es	cerca	al·lota	per	a	neteja	de	local	comercial	i	per	
a	neteja	de	casa	particular.	654	44	99	85

Home	mallorquí	s’ofereix	per	a	manteniment	
de	jardins,	piscines	i	finques,	amb	referències	i	
experiència.	606	928	922

Es	lloga	PÀRkING	al	carrer	Germanies.	Bastant	ampli	
(hi	caben	cotxe	i	moto),	porta	automàtica.	Preu	40	
euros	(despeses	de	comunitat	incloses).	652	658	656

Es	lloguen	PÀRkINGS,	per	a	cotxe,	al	carrer	Guillem	
Terrassa.	Preu:	40	euros.	Telèfons:	696	930	527	
971	88	61	82

Venc	estanteries	de	vidre,	d’alumini	i	de	fusta,	en	bon	
estat,	per	a	utilitzar	en	un	comerç.	Preu	a	convenir.	
Telèfon:	666	573	656

Venc	CADIRA	DE	BARBER	ANTIGA,	fabricada	amb	
fusta	i	ferro.	Preu	a	convenir.	Telf.:	670	55	65	25.

c o m p r a - v e n d e s

Ofertes!

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament	 	 	 971	88	65	58

Mancomunitat	des	Raiguer	 971	87	04	09

Policia	Local	 	 	 971	51	11	26

Bombers	 	 	 085	/	971	21	98	35

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	fan	classes	de	repàs	per	a	alumnes	de	Primària	i	
Secundària.	Especialitat	en	Matemàtiques.	
Telèfon:	971	51	17	50.	Demanar	per	Andreu	Bibiloni.

Dona	mallorquina	s’ofereix	per	a	tasques	de	neteja	i	
de	cuina,	amb	referències	i	experiència.	606	928	922

Es	cerca	persona	per	dur	a	terme	tasques	de	la	llar.	
Horari:	de	dilluns	a	divendres,	de	9	a	13h.	
Sou:	400	euros.	Telèfon	de	contacte:	629	915	950

Es	lloga	local,	199	mts.	C/Bonaire.	Preu:	1.275	euros	
mensuals,	aigua	i	llum,	incloses.	Tele`fon	de	con	
tacte:	687	812	187.	Demanar	per	en	Toni.
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crema de pinya

Veritas Dolç

ingredients (per	a	4	persones)
1	pinya
3	ous
el	suc	d’una	taronja
6	cullarades	soperes	de	sucre
1	cullaradeta	de	fècula	de	blat	de	les	Índies

preparació
Es	talla	la	pinya	per	la	meitat,	per	la	seva	part	llarga,	
es	retira	tota	la	polpa	amb	un	ganivet	i	es	tritura	amb	
la	batedora	elèctrica	fins	a	obtindre	la	consistència	
d’un	puré.	Tot	seguit	extreurem	el	suc	de	la	taronja.
A	continuació	hem	de	batre	els	vermells	d’ou	dins	
un	bol,	per	després	mesclar-hi	el	suc	de	taronja	i	la	
fècula	del	blat	de	les	Índies.
Tota	aquesta	mescla	la	posarem	al	foc	suau	i	sense	
aturar	de	remenar,	fins	que	es	lligui,	anant	alerta	que	
no	arribi	a	bullir.	Fet	això,	ho	retirarem	del	foc	i	ho	
deixarem	refredar	un	poc.
A	continuació	hi	afegirem	el	puré	de	pinya,	mesclant-
ho	bé,	deixant-ho	refredar	i	refrigerar	durant	unes	
quantes	hores.
La	crema	de	pinya	s’ha	de	servir	ben	freda.

Temps	de	preparació:	10	minuts.

celler:	José	L.	Ferrer

Denominació:	D.O.	
Binissalem

Tipus de vi:	Dolç

Varietats:	
100%	Moscatell

Fase visual:	
Presenta	un	color	
groc	or	intens,	molt	
net	i	molt	brillant.

Fase olfactiva:	
Aroma	de	molt	bona	
intensitat,	amb	
nítides	sensacions	
varietals,	sobresurtint	
els	records	cítrics	
(pell	de	taronja)	i	un	
fons	especiat.

Fase gustativa:	
En	boca	mostra	una	
bona	estructura,	una	
acidesa	adequada,	
gran	intensitat	de	
sabors,	molt	fidels	a	
la	varietat,	i	un	final	
molt	llarg	i	intens.

Suggeriment:	Pot	acompanyar	entrants,	com	el	foie	
o	formatges,	millor	tendres	que	curats.	També	és	un	vi	
molt	indicat	per	acompanyar	els	postres.
	
preu:	8.50	euros

Veritas Dolç ha estat escollit entre els 100 millors vins 
joves de l’Estat Espanyol per la Unió de Tastadors 
d’Espanya, i a la competició internacional “Muscats du 
Monde” de França, obtingué la marca 18.

l o c a l



	 AGOST	2007	<	22	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

c u l t u r a

estius 
d’agost
El	Casal	ha	servit	
un	trullet	festós,	
amb	músiques	
i	danses	i	cine,	
tot	a	la	fresca.	
En	cadascuna	
vetllada	es	dóna	

plaer	als	sentits,	amb	l’admiració	
de	l’espectacle,	i	presa	de	relació	
entre	el	públic	a	l’hora	del	gelat.	El	
compte	d’assistents	fa	goig,	puix	
que	oscil·la	entre	80	i	120,	entre	
molts	i	no	massa.	A	falta	de	l’últim	
concert,	el	d’AMARILLO,	toquen	
aplaudiments	per	la	temporada	a	
trenc	de	cloure’s.
	 D’antuvi	hem	d’aplaudir	la	
sessió	de	cinema:	antany,	“Oliver	
Twist”,	de	Roman	Polanski,	i	
enguany,	LA	TERANYINA	DE	LA	

CARLOTA,	de	Gary	Winick,	peces,	
totes	dues,	de	qualitat	artística	i	
d’èxit	comercial.	Però	vull	detenir-
me	en	l’oportunitat	d’assistir	a	una	
sessió	de	cinema,	per	damunt	de	
veure	una	pel·lícula.	Importa	la	
festa	en	comú,	la	immersió	

col·lectiva	dins	aquesta	fàbrica	de	
somnis	de	la	máxima	
altura;	saludables	actituds	i,	
lamentablement,	dificultoses	de	
conservar.
	 El	10	d’agost,	festivitat	de	Sant	
Llorenç,	és	el	punt	anual	infal·lible	

J. Escanelles

El	Tall	sempre	ret	honor	a	Sant Llorenç Moyà.
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Dues arpes

–Pren aquesta arpa, poeta,
–diu l’hermosa de les gales,–
dos móns omplí d’harmonia
i en guarda un tresor encara.

Pren aquesta arpa, poeta,
pren-la, que la puntejaren

Gracilàs, Ercilla, Lope,
i dels darrers En Quintana.
Pren aquesta arpa, poeta,

que ella n’és la de la pàtria;
Déu confonga el qui ni pensi
que Castella és tota Espanya!

–Fillet meu dolç,– diu l’hermosa
que porta de sang les taques,–

vina a mi, estimadet meu,
acosta’t, que vull besar-te.

Jau aquí, alegria meua,
recolza’t damunt ma falda,

i si te doleix la resta,
en mon pit pots descansar-la.
Fill meu dolç, tu tot tremoles,
lo teu cor apar que esclata...
Vols provar d’adormir-te?

Jo te contaré rondalles:
“Diu que això era i no era

un pelegrí amb dues fades...”
Has deixat caure los braços,
fillet meu, tu ja descanses...

Fragment del poema “Dues arpes” 
del poeta mallorquí Gabriel Maura.

c u l t u r a

del	TALL	DE	VERMADORS.	El	grup	
dinàmic	de	Binissalem	
acut	a	la	citació	amb	la	fidelitat	
d’un	riu,	nou	i	vell,	tot	a	l’una.	En	
la	celebració	del	80è	aniversari,	
adonem-nos-en,	han	complagut,	
com	sempre,	l’expectativa	i	
garanteixen,	amb	una	vida	llarga,	la	
conservació	fresca	i	pura	d’un	bé	
col·lectiu	sobrebò.
	 El	16	d’agost,	nit	de	Sant	Roc,	
em	vaig	perdre,	a	contragust,	
l’actuació	de	SANDRA	IRIARTE	
JUANES	LATIN	BAND.	Faig	un	
lament	a	l’oportunitat	que	m’és	
fuita.	M’assabentaven	de	les	
emocions,	de	la	vària	i	múltiple	
bellesa	argentina	pel	que	fa	a	la	
música;	de	na	Sandra,	un	torrent	
poderós	i	sàviament	aconduït;	de	

la	instrumentació,	amb	Leo	de	
Juanes,	el	mestre.	I	he	sabut	que	
prescindien,	aquesta	volta,	del	
tango,	amb	recurs,	però,	a	la	
immensitat	artística	d’una	gran	
nació.
	 El	23,	actuava	un	grup	mallorquí	
amb	aire	brasiler,	GAROA,	la	
pluja:	bateria,	guitarra,	baix,	
acordió,	harmònica	i	veu.	Ens	
adelitaren	amb	assortit	de	‘bossa’	
i	un	barreig	de	‘jazz’	amb	delícies	
de	música	francesa	de	saló.	Pens	
amb	gratitud	que	se	sentien	a	
cau	d’orella;	la	música	domava	el	
soroll,	el	qualitatiu	sobre	l’intens,	
per	l’emotiva	solidaritat	de	la	veu,	
na	Coloma	Bujosa,	amb	els	músics	
instrumentistes.	A	reveure.

Joan Escanelles

I,	molt	a	prop	de	Can	Gelabert,	on	va	concloure	un	cicle	musical	és	als	Vins	Nadal.	
Va	ser	el	divendres	27	de	juliol,	amb	l’actuació	del	grup	Tina Manresa Cuarteto.
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horari d’estiu a la 
biblioteca

(fins	dia	14	de	setembre)
de	dilluns	a	divendres,	

de	10.00	a	14.00h

horari d’hivern a la 
biblioteca

(a	partir	de	dia	17	
de	setembre)

de	dilluns	a	divendres,	
de	16.30	a	20.00h
Dimarts	i	dijous,
de	9.00	a	13.00h

Novetats a la BiBlioteca

infantil
Ku canguro está celoso.	Autora:	
Gabriela	keselman
I si tu visquessis allí…	
La por: del més poruc al més valent
Xocolata amb taronja amarga.		
Autora:	Anna	Mansó
Dolços somnis: contes per anar a 
dormir
El llibre en 3D sobre el ferrocarril.	
Autor:	Robert	Crowthew
Álbum Larousse de la naturaleza
MAXI Futbolín Maximilian.	Autor:	
Joachim	Masannek

juvenil
Com una moto.	Autor:	Ignasi	Gaya

Novel·la
Amb X de xino.	
Autor:	Sebastià	Sorribas
Huracán en Jamaica.	
Autor:	Richard	Hughes
Despojos de guerra.	Autor:	Ha	Jin
Compte enrere.	
Autor:	Francesc	Escribano
Al marge.	Autor:	Paulo	Rodrigues
Relatos de los héroes griegos.	
Autor:	Roger	Lancelyn	Green
El país de las mariposas.	
Autora:	Nerea	Riesco
Historia de un amor maravilloso.		
Autor:	Carl-Johan	Vallgren
La mesilla de noche.	
Autor:	Edgar	Telles	Ribeiro

DVD’s 
Corrupción en Miami
World Trade Center
Barbie Fairytopia
Saw

cD’s
Jarabe	de	Palo.	Adelantando.	
El	Sueño	de	Morfeo.	Nos vemos 
en el camino.	
Metheny	Mehldau	Quartet

Varis
Diccionario de Iconografía y 
Simbología
La autoestima.	
Autor:	Luis	Rojas	Marcos
Com podem fer funcionar la 

globalització.	Autor:	Joseph	Stiglitz
Els secrets de la felicitat.	
Autor:	Sebastià	Serrano
La ceremonia del porno.	
Autors:	Andrés	Barba	i	Javier	Montes
101 problemas de filosofía.	
Autor:	Martin	Cohen

Activitats de setembre

13	de	setembre,	a	les	20h
Tertúlia literària. Tast de llibres.	
Parlarem	del	llibre	La sangre de 
los inocentes	de	Julia	Navarro.	
Condueix	la	tertúlia	Mar	Rayó.

24	de	setembre,	a	les	18h
contacontes. Anam de viatge 
amb l’explorador Vador.	
Contacontes	i	Danses.	A	càrrec	de	
L’Explorador	Vador.

4	d’octubre,	a	les	20.00h
cicle de conferències. Un 
passeig per l’alimentació de 
les illes balears a través de la 
història.	
1a	Conferència:	L’alimentació	a	
les	Illes	Balears	a	l’època	de	les	
grans	civilitzacions	de	l’antiguitat.	
Activitat	subvencionada	per	la	
Fundació	“La	Caixa”.

T’agradaria llegir 
aquest llibre?

Si	t’agrada	llegir	i	vols	compartir,	
amb	un	grup	de	lectors	el	

plaer	de	la	lectura,	des	de	la	
biblioteca	t’oferim	la	possibilitat	

de	participar	en	el	Tast	de	Llibres	
(Tertúlies	Literàries),	activitat	on	

un	grup	de	lectors	es	reuneix,	
periòdicament,	per	comentar	el	

mateix	llibre.
La	propera	tertúlia	és	dia	13	de	

setembre	a	les	20.00h.	Passa	
per	la	biblioteca	a	recollir	el	teu	

exemplar.

c u l t u r a
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coNcURs “el lliBRe aMaGat”

cONcUrS ADreçAT A 
públic ADUlT

Cada	mes	la	Biblioteca	vos	
ofereix	la	possibilitat	de	guanyar	
un	val	de	20	euros	per	la	compra	
d’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	fitxa	resposta.	

2)	Envia	un	e-mail	amb	les	teves	
dades	personal	i	la	resposta	a	
l’e-mail:	
bibioteca@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.
D’entre	tots	els	participants	que	
han	encertat	n’escollim	un	a	
l’atzar.

UN MATÍ ...
Ara	que	ja	es	van	acabant	les	
vacances,	també	s’esvaeixen	els	
matins	tranquils	i	reposats,	on	
el	cafè	es	va	fent	a	marxa	lenta	
i	el	darrer	somni	es	va	allunyant	
a	cop	d’aixeta	i	d’aigua	fresca.	
Mentrestant	el	pianista	tecleja	els	
seus	pensaments	a	l’ordinador	
virtual,	les	subratlla	algunes	
vegades,	d’altres	les	remarca,	les	
amplia	o	deixa	en	blanc,	tenint	
molta	cura	sobretot	dels	espais	
buits	i	deixant	enlaire	tanmateix	
algun	poema.	Si	la	música	és	l’art	
de	l’abstracció	per	antonomàsia,	
el	piano sol	és	la	rotunditat	
d’aquesta.	L’enfrontament	de	
solituds,	la	de	l’emissor	i	la	del	
receptor	en	aquest	cas,	pot	
arribar	fins	i	tot	a	espantar,	a	
fer	por	de	veritat.	S’imposa	per	
damunt	de	tot	la	quietud,	base	
imprescindible	per	a	tota	reflexió	
seriosa,	per	a	la	interiorització	
elevada	al	major	grau.	És	l’arbre	
nu,	sense	metàfores,	ni	bolles	
de	Nadal,	ni	pepots	de	neu,	ni	
d’altres	ormeigs,	tan	sols	fulles	i	
fruits	si	és	que	en	neixen.	Aquest	
és	un	exercici	d’equilibrista	sense	
xarxa.	Només	en	qualque	moment	
el	cello	farà	de	contrapunt,	per	
bé	que	innecessari,	a	la	dolça	i	
serena	trobada	on	conflueixen,	
amb	tota	lentitud,	ambdues	
ànimes	bessones.	Wim	Mertens,	
George	Winston,	Brad	Mehldau,	
LUDOVICO	EINAUDI	...	La	cadena	
del	so	més	profund	de	l’univers	
no	s’acaba	ni	s’acabarà	finalment.	
Només	cal	anar	retrobant	a	poc	
a	poc	d’altres	matins	amb	prou	
temps	per	anar	al	gimnàs.

tgomil@... “festina lente”

8è llibre AMAGAT

Text.
Bé, xuetó, et defensas prou bé 
-va concedir l’infant-… vols que 
la Terra sigui com un ou? Doncs 
que ho sigui. En qualsevol dels 
casos, no serem ni més feliços, ni 
més rics, ni més saludables. A mi 
m’agrada pensar que la Terra és  
bén plana, per temor a relliscar, 
rodolar i caure si algun dia em 
trobo a la banda de sota de l’ou. 
Però he vist, si més no, que deies 
que l’ou no es bellugava que era 
quiet i segur. Això em consola; 
he escoltat folls que em volien fer 
voltar com una baldufa, i només 
em faltaria un tal mareig...

&

c u l t u r a
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

C/ Pare Payeras, 1 - 07350 Binissalem - Telf. 971 886 816
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Antoni Pol

BINIPÈDIA
Celestials matisos de setembre

c u l t u r a

El setembre, a Binissalem, havia estat 
tradicionalment un mes de transició
que apaivagava els apassionaments de 
l’estiu i ens introduïa en la dolcesa de la 
tardor.
Els pecadors eren flagel·lats per les 
seves desviacions i els bisbes, engegant 
tridentines visites pastorals, se recreaven les 
narius amb l’olor del most novell.
Actualment, el setembre només té un sol 
color –el del pàmpol tardoral– i un sol 
perfum –els fideus de vermar…

12 de setembre de 1229
Justament la primera sang catalana 
derramada per la conquesta de 
Mallorca als sarraïns, va ser la de 
Guillem de Montcada, a la viuda del 
qual –la vescomtessa de Bearn– li 
tocarien en sort els rafals i les alqueries 
de Binissalem. El mite de Robines 
s’encapçala amb la mort heroica d’un 
cavaller i la possessió pacífica d’unes 
terres per part d’una gran dama… 
endolada. ¡Pàgines de llegenda, 
robinencs! 

14 de setembre de 1413
Fra Vicenç Ferrer, aquell frare que treia 
aigo amb un paner i no en vessava cap 
gota, predica tres sermons a la plaça 
del poble. Els binissalemers, doblegats 
pel temor de Déu, les amenaces d’una 
condemnació eterna i les deixuplines 
dels sicaris del futur sant, desfilen en 
processó penitencial pels carrers de la 
Vila i fan propòsits d’estar més a les 
ordres. A Binissalem estant, el dominic 
valencià rep l’obsequi d’un peix enviat 
des de Ciutat pels seus confrares. El 
servei de missatgeria, en bístia, va costar 
5 sous i 4 diners.

13 de setembre de 1568
El bisbe Diego de Arnedo, fidel 
executor dels cànons del Concili de 
Trento que, per decret del rei Felip 
II també són lleis del Regne, ja va 
per la tercera visita pastoral a la 

nostra parròquia, per tal d’auditar el 
compliment de les ordres donades i la 
situació espiritual dels feligresos.

29 de setembre de 1891
Al capítol de successos s’ha de consignar 
la mort per ofegament de Bartomeu 
Arrom Morro, a conseqüència d’haver 
caigut a l’aljub del seu hort.

13 de setembre de 1901
No se sap ben bé si l’incendi que s’ha 
produït a la Casa Consistorial, situada 
a la Plaça de sa Quartera, ha estat 
intencionat. El foc no podia ser a causa 
d’un circuït elèctric, ni producte d’una 
xispa escàpola de l’ardor dels edils que 
se cremen en la defensa dels interessos 
del poble.

17 de setembre de 1931
Els binissalemers, aficionats a fer 
volar coloms, se senten insatisfets 
amb un sol “Centro colombòfilo”. Per 
aquest motiu, constitueixen una altra 
associació alternativa, la “Sociedad 

Mensajera Deportiva” amb idèntics 
objectius.

25 de setembre de 1966
Se celebra la II Festa de sa Vermada que, 
trascendint el clos de Can Gelabert, se 
trasllada a la Plaça de l’Església. Hi ha vi 
de franc per a tothom i se n’embotella 
com a record. L’entrada triomfal 
de carros a la Plaça, a la tarda, és el 
precedent de les desfilades de carrosses.

24 de setembre de 1967        
La Festa de sa Vermada va conformant 
el seu perfil. En aquesta tercera edició, 
s’elegeixen, per primera vegada, les 
Vermadores que han de presidir la festa, 
una moda certament forana però ipso 
facto assimilada. L’elecció, com era 
costum a l’època, va ser a dit… un dit 
que va recaure sobre na Coloma Borràs 
Pol, com a Vermadora Major, i sobre les 
dames d’honor: Margalida Pons Pons, 
Joana Comas Torrens, Francisca Nadal 
Reus i Isabel Cerdà Guardiola. El dia 
anterior, als soterranis de la Vinícola, 
l’escriptor Jaume Vidal Alcover havia 
pronunciat el primer pregó de la festa, 
el text del qual, dissortadament, no s’ha 
pogut trobar.
 
27 de setembre 1987
El pregó de la XXIII Festa des 
Vermar. és a càrrec de Francesc Canals 
Frontera, l’historiador especialitzat en 
els secrets del segle XV binissalemer. 
La Vermadora major és Maria Lluïsa 
Moyà Company, i les d’honor, Bàrbara 
Assumpció Lladó Comas i Catalina 
Bibiloni Pons.

28 de setembre de 1997        
L’associació “Arròs amb Salseta” 
convoca el primer Concurs de gloses 
sobre el tema de la vermada i guanya la 
Flor natural el mediàtic Santiago Coll. 
Les vermadores de la XXXIII Festa 
des Vermar són Maria Isabel Rosselló 
Soteras, Mariana Marqués Munar i 
Aina Bibiloni Torrens.
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Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim menús
i també menJar 
per a endur-se

· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta
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El	músic	binissalemer,	Bartomeu	
Bibiloni	Pons,	de	30	anys	d’edat,	
ha	pres	part	en	una	de	les	millors	
òperes	de	tots	els	temps,	Madame 
Butterfly,	de	Giacomo	Puccini.
	 Acompanyat	per	dues	
llegendes	com	són	en	Plácido	
Domingo,	qui	ha	duit	a	terme	
la	direcció	musical,	i	en	Mario	
Gas,	qui	se	n’ha	encarregat	de	la	
direcció	artística,	l’espectacle	es	
posà	en	escena	dels	dies	14	al	
27	de	juliol,	en	el	Teatre	Real	de	
Madrid.	Tot	un	luxe.

Fill	de	reconegut	compositor,	
Baltasar	Bibiloni,	Tomeu	Bibiloni	
ha	seguit	les	passes	del	seu	pare	
com	a	músic.	
Cal	recordar	que	començà	cantant	
en	el	Cor	Cantilena	de	Binissalem,	
al	qual	més	envant	també	dirigirïa.	
Després	se	n’anirïa	a	estudiar	cant	
a	Palma	i,	posteriorment,	l’any	
2000,	es	desplaçaria	a	Madrid,	
a	l’Escola	Superior	de	Cant,	per	
finalitzar	allà	els	estudis	de	Grau	
Superior.
Conclosos	els	estudis,	anirïen	
sorgint	les	primeres	audicions.
De	la	seva	professió	opina	que	
és	molt	comparable	a	la	dels	
esportistes.	Sempre	s’ha	d’estar	
en	forma	i	preparat.

Aquesta	és	la	sexta	òpera	en	què	
el	músic	intervé	en	el	Teatre	Real	
i	en	la	que	més	temps	ha	cantat.	
I	de	l’experiència	d’haver	treballat	
amb	una	figura	com	en	Plácido	
Domingo,	afirma	que	aquest	és	
una	persona	molt	sèria	en	el	seu	
treball	i	de	tracte	molt	normal.
	 És	un	cantant	extraordinari	
que,	a	pesar	dels	seus	quasi	70	
anys	d’edat,	manté	una	il·lusió	
immensa	per	seguir	estrenant	
noves	òperes	i	aprendre	nous	
papers,	la	qual	cosa	fa	d’ell	que	
sigui	tot	un	exemple	per	a	la	gent	
que	comença.

Tomeu bibiloni al Teatre real
“Ha interpretat al comissari imperial de la famosa òpera Madame Butterfly”

c u l t u r a
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NOTA	 INFORMATIVA	 als	 usuaris	 de	 les	
instal·lacions	d’aire	condicionat	o	bomba	
de	 calor	 i	 calefaccions	 de	 baix	 consum	
elèctriques	o	de	gasoil	i	gas.
Segons	 instruccions	 del	 Director	
General	 d’Indústria,	 sobre	 el	 reglament	
de	 seguretat	 que	 estableix	 que	 les	
empreses	 instal·ladores	 autoritzades	
amb	instal·lacions	de	climatització	han	de	
presentar	la	documentació	per	inscriure-
les	davant	la	Direcció	General	d’Indústria:
	 Degut	 a	 que	 el	 titular	 (usuari),	
normalment	 desconeix	 la	 necessitat	
d’inscriure	 les	 instal·lacions	 davant	 la	
Direcció	 General	 d’Indústria	 amb	 els	
riscos	que	això	suposa,	és	a	dir,	realitzada	
per	un	instal·lador	no	qualificat	per	poder	
fer	aquest	tipus	d’instal·lacions,	s’ha	creat	
una	 comunicació	 al	 Titular	 (usuari)	 de	
l’obligació	de	 tramitar	 les	 instal·lacions	a	
dita	entitat,	que	està	en	mà	de	l’instal·lador	
autoritzat	 i	 que	 té	 l’obligació	 d’informar-
vos	 i	 al	 mateix	 temps	 fer-vos	 arribar	 la	
comunicació	i	l’obligació	del	titular	(usuari)	
de	firmar-la	i	de	l’instal·lador	presentar-la	
davant	la	Direcció	General	d’Indústria.
En	cas	de	que	el	 titular	o	 instal·lador	es	
negui,	 pot	 suposar	 l’inici	 d’un	 expedient	
sancionador	 per	 a	 l’instal·lador	 i	
precintament	 de	 la	 instal·lació	 de	
l’usuari	 per	 part	 de	 la	 Direcció	 General	
d’Indústria.

Telèfon	d’informaciò:	971	17	66	09
Direcció	General	d’Indústria

c u l t u r a

Fe de distraccions

1.	Les	quatre	pàgines	que	vénen	a	
continuació	varen	ser	impreses	a	
blanc	i	negre	en	el	passat	número	
de	juliol,	quan	realment	havien	de	
sortir	publicades	a	color.	
És	per	això	que	en	aquest	número	
d’agost	les	tornam	a	publicar,	així	
com	era	previst	des	d’un	principi.
	 Tot	i	que	no	serà	en	cada	
número,	des	de	la	revista	se	
seguiran	imprimint	les	4	pàgines	
centrals	a	color,	sobretot	en	els	
mesos	en	què	s’hagi	celebrat	
qualque	festa	destacada	com	el	
Carnaval,	Cap	d’Any,	Sant	Antoni,	
Fi	de	cursos,	Sant	Jaume	o	Sa	
Vermada.

2.	En	el	passat	número	es	va	
publicar	un	reportatge	sobre	el	
Certamen	de	Cantautors	celebrat	
a	Can	Gelabert.	Volem	agraïr	a	la	
fotògrafa,	Joana	Maria	Capó,	la	
seva	tasca,	ja	que	va	ser	ella	qui	
realitzà	totes	aquelles	fotografies.

3.	En	el	passat	número	de	juliol,	a	
la	pàgina	7	–secció	d’informació	
local–	on	es	comentava	
l’aprovació	per	ple	del	sou	del	
batle,	es	publicaren	les	decisions	
o	vots	de	tots	els	partits	menys	
el	d’Unió	Mallorquina	(per	errada	
nostra).
El	vot	d’UM	va	ser	a	favor	que	el	
batle	tengués	dedicació	exclusiva	
amb	el	sou	que	es	va	decidir.

Alts càrrecs
I	ara	que	parlam	
d’UM,	aprofitam	
per	informar	també	
que	el	seu	regidor	
a	l’Ajuntament,	
Víctor	Martí,	ha	
estat	nomenat	
Director	Executiu	
de	Promoció	
SòcioCultural	del	
Consell.



ELs siMPson
En	Homer	ha	de	salvar	el	món
d’una	 catàstrofe	 que	 ell	 mateix	
ha	provocat.	Així	que	emprèn	una	
odissea	personal,	cercant	el	per-
dó	de	Marge,	la	reunió	de	la	seva	
família	i	salvar	la	ciutat	on	viu.	

En	 Homer	 és	 una	 sàtira	 del	 tí-
pic	 home	 americà.	 En	 aquesta	
pel·lícula	 queda	 ben	 reflexat;	 i	
és	 que	 els	 americans	 no	 aturen	
d’aficar-se	en	bullits.
És	un	 regal	per	a	 tots	els	segui-
dors	d’aquesta	sèrie,	que	no	ens	
cansam	de	veure	els	episodis	du-
rant	tants	d’anys.
No	frisseu	de	partir	quan	acabi	la	
pel·lícula	 perquè	 la	 petitona	 ens	
dirà	les	primeres	paraules.	
La	puntuaré	amb	un	8.

PLanET TERRoR
Un	gas	vert	s’escapa	d’una	base	
militar	secreta	americana	i	tots	els	
qui	entren	en	contacte	amb	ell	es	
converteixen	en	zombis,	que	de-
voren	als	qui	no	n’estan	infectats.

Aquesta	pel·lícula	no	sé	ben	bé	on	
l’he	d’encasellar,	entre	ses	de	por	
o	entre	ses	de	riure;	perquè	hi	ha	
algunes	escenes	que	són	de	ria-
lles,	 sobretot	 quan	 a	 la	 protago-
nista	li	mengen	la	cama	i	li	posen,	
per	substituir-la,	primer	un	pal	de	
fusta	i	després	una	metralleta	per	
matar	els	zombis.
Me	 vaig	 enterar	que	el	 guionista	
havia	 escrit	 la	 pel·lícula	 després	
de	 passar	 per	 ses	 Festes	 de	 sa	
Vermada	i	agafar	un	bon	gat.	
En	fi,	la	puntuaré	amb	un	2	i	gràcies.

Titanic
Buuufff... Quina calor que fa, i 
a més, se m’ha espenyat s’aire 
condicionat!!
Mirant	que	podia	fer	per	refrescar-
me,	vaig	pensar	–i	si	posàs	una	
pel·lícula	que	fos	ben	refrescant?	
Dit	i	fet.	Vaig	posar	sa	més	
refrescant	de	totes:	Titanic!!
No	em	direu	que	no	n’hi	havia	de	
gel	per	dins	la	mar;	sobretot	al	final	
de	la	pel·lícula,	quan	es	“guaperes”	
deixa	pujar	a	na	Rous	damunt	es	
tros	de	fusta	des	vaixell.
	 Quan	es	va	estrenar	aquesta	
superproducció	(1997),	va	batre	
tots	els	rècords	de	taquilla.	
Hi	ha	gent	que	l’ha	vista	un	femer	
de	vegades	i	encara	li	cau	qualque	
llagrimeta	–entre	aquests	hi	som	
jo–	quan	s’annega	en	Di	Caprio,	
amollant	la	mà	de	na	kate	Winslet,	
totalment	congelat.	
Ai, que romàntic!!!
Bé,	idò	així	i	tot,	quan	va	acabar	la	
pel·lícula	tenia	la	mateixa	calor	que	
quan	va	començar.	En	fi,	al	manco	
vaig	passar	un	bona	vetlada.
La	puntuaré	amb	un	9.

VÍDeO-clUb
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	 	 	 iquel	López	Crespí

“La literatura és coixa si l’autor no s’implica amb el seu temps i el seu poble”

“El que fa universals a 
Ramon Llull o Lev Tolstoi, 
és la simbiosi entre obra 

d’art i societat”

Miquel	López	Crespí	(sa	Pobla,	
Mallorca	1946)	és	novel·lista,	autor	
teatral,	poeta	i	assagista.		
	 L’any	1968	començà	les	seves	
col·laboracions	en	els	diaris	
de	les	Illes:	Diario	de	Mallorca,	
Última	Hora,	Cort...	Ha	guanyat	
nombrosos	premis	literaris	de	
poesia,	novel·la,	contes,	teatre	
i	narrativa	juvenil,	i	ha	publicat	
centenars	d’articles	dedicats	a	la	
literatura	i	la	història	de	Mallorca.		
	 D’ençà	de	començaments	dels	
anys	setanta	ha	publicat	més	de	
seixanta	llibres	entre	els	quals	
podríem	destacar:	Crònica	de	la	
pesta,	Cultura	i	antifranquisme,	
El	cicle	dels	insectes,	Històries	
del	desencís,	La	Ciutat	del	Sol,	
No	era	això:	memòria	política	
de	la	transició,	Acte	Únic,	Núria	
i	la	glòria	dels	vençuts,	Revolta,	
Rituals,	Estat	d’excepció,	Un	tango	
de	Gardel	en	el	gramòfon,	Breviari	
contra	els	servils,	El	darrer	hivern	
de	Chopin	i	George	Sand...
	
Si et sembla, podríem parlar 
de literatura i el compromís 
de l’intel·lectual a través de la 
història.
La	lectura	dels	grans	clàssics	
em	féu	adonar,	des	de	la	
redacció	dels	primers	poemaris	
a	mitjans	dels	anys	seixanta,	
que	la	literatura	resta	coixa	si	
l’autor	no	sap	implicar-se	amb	
el	seu	temps	i	amb	el	seu	poble.	
Malgrat	que	els	anys	vuitanta	i	
noranta	abundassin	en	eixelebrats	
teoritzadors	del	menfotisme	
literari	i	que	determinats	clans	
i	camarilles	provassin	de	
demonitzar	la	majoria	dels	nostres	
grans	autors,	el	cert	és	que	sense	
aquest	component	ètic	essencial	
l’obra	d’art	queda	despullada	
d’una	gran	part	del	seu	valor	i	
esdevé	trist	aparador	de	la	misèria	

personal	d’aquell	autor	o	autora.	
Cap	persona	amb	dos	dits	de	
seny	ignora	que,	precisament,	la	
forma	més	perfecta	de	compromís	
polític	i	ideològic	s’esdevé	quan	
un	autor	afirma	categòricament	
que	ell	no	es	vol	comprometre	
en	res	més	que	no	sigui	el	seu	jo	
egoïsta	i	personal;	la	qual	cosa,	
per	defecte,	equival	a	convalidar	
l’statu	quo	del	moment.
En	determinades	circumstàncies,	
la	no-implicació	es	converteix	en	
l’exponent	màxim	i	més	perfecte	
dels	compromisos.	Compromís	
amb	el	poder,	amb	qui	té	la	
paella	pel	mànec.	Per	tant,	que	
els	propagandistes	del	“no	
compromís”	no	ens	vénguin	amb	
flors	i	violes.	Precisament	el	que	
fa	humans	universals	a	Ramon	
Llull	o	Walt	Whitman,	a	Paul	Nizan	
o	Lev	Tolstoi,	a	Mercè	Rodoreda	
o	a	Gabriel	Alomar,	és	aquesta	
simbiosi	entre	obra	d’art	i	societat,	
entre	forma	i	contingut.	La	sàvia	
que	circula	per	les	artèries	dels	
grans	artistes	és	sempre	la	

mateixa:	la	imbricació,	a	vegades	
quasi	absoluta,	entre	l’autor	i	
els	somnis	i	esperances	del	seu	
poble.

parlem dels teus darrers cinc 
poemaris...
El	cant	de	la	Sibil·la,	Calendaris	
de	sal,	Les	ciutats	imaginades,	
Lletra	de	batalla	i	Temps	
moderns:	homenatge	al	cinema,	
són	poemaris	escrits	sota	
l’efecte	atordidor	de	constatar	
la	implacable	vigilància	de	la	
terrible	Dama	de	Negre	sobre	
tots	nosaltres.	La	Senyora	de	les	
Ombres	i	l’Oblit,	Ella,	que	ens	
espera	ja,	tenebrosa	i	sense	pietat	
davant	del	portal.	Avui,	des	de	
la	perspectiva	que	proporciona	
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haver	deixat	endarrere	bona	part	
de	la	teva	vida,	segurament	la	
més	il·lusionada,	la	més	plena	de	
projectes	i	esperances,	l’autor	pot	
contemplar	com	es	congrien	els	
núvols	de	la	tempesta	final	i	es	va	
fent	evident	la	realitat	d’una	ben	
concreta	i	ineludible	desaparició	
física.
El	poeta,	en	constatar	com	
s’han	anat	esmunyint	la	vida,	els	
somnis,	les	esperances,	com	han	
anat	desapareixent	amics,	els	
familiars	més	estimats,	sent	la	
sensació	de	trobar-se	davant	una	
inundació	inabastable	de	la	qual	
no	podrà	escapar.	Una	inundació	

que	cap	paraula,	cap	estudiada	
forma	poètica	o	desfermat	riu	de	
metàfores,	serà	capaç	d’aturar.	
La	vida,	en	la	recta	final	en	què	
estam	submergits,	presenta,	
sovint,	un	aspecte	amenaçador,	
ja	que	és	quan,	malgrat	que	sigui	
de	forma	subconscient,	hom	
fa	recompte	del	que	ha	viscut	i	
nota	com	els	moments	autèntics	
el	punyen,	talment	ferro	roent,	
indicant,	amb	precisió	matemàtica,	
quines	són	les	hores	en	les	quals	
hem	estat	autènticament	feliços.	I	
és	precisament	aquesta	inundació	
que	ve,	furient,	salvatge,	el	que	et	
fa	recordar	els	moments	amables	

i	curulls	d’esperances	de	la	teva	
existència.	El	motiu,	doncs,	de	la	
majoria	de	poemes	que	comentam	
seria	deixar	constància	escrita	
d’aquests	moments	i	d’aquestes	
sensacions.

Darrerament has publicat 
diverses obres de teatre, 
record les presentacions d’Acte 
únic, els anys del desig més 
ardent o recentment carrer de 
blanquerna. Quina valoració 
ens pots fer d’aquestes 
darreres obres?
La	meva	darrera	obra	publicada	
Carrer	de	Blanquerna	tanca	la	
trilogia	(formada	per	Acte	únic,	Els	
anys	del	desig	més	ardent	i	Carrer	
de	Blanquerna)	que	tracten	de	la	
història	no	escrita	de	la	transició	
a	les	Illes.	Una	història	personal	i	
subjectiva,	evidentment.	
Els	protagonistes	de	Carrrer	de	
Blanquerna,	Nereu,	Margarida,	
Agnès,	Adrià,	Llibert,	Salvador,	
Miquel	i	Amat,	exceptuant	
na	Caterina,	que	mai	no	ha	
cregut	en	res	que	no	sigui	el	
profit	personal,	a	través	d’un	
dens	diàleg	fet	sense	xarxa	de	
salvament,	proven	d’analitzar	el	
resultat	final	de	la	transició	tant	
en	el	camp	personal	com	en	el	
polític.	Record	que,	quan	vaig	
començar	la	seva	redacció,	el	
que	més	m’interessava	no	era	
fer	una	història	del	tipus	Peter	
Weiss.	No	era	aquesta	la	meva	
intenció.	Es	tractava	de	provar	de	
reflectir,	sense	fer	cap	incursió	
en	l’herència	de	Weiss,	la	crisi	
personal	que	sacsejà	molts	
dels	militants	antifeixistes	de	les	
darreries	del	franquisme	una	
vegada	comprovada	la	derrota	
i	ensorrament,	amb	la	pertinent	
criminalització	dels	principis	que	
s’havien	defensat	fins	aleshores.

Entrevista conjunta de l’associació 
de Premsa Forana de Mallorca

e n t r e v i s t a
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Campaments d’estiu!

“A dalt, foto del 
campament del Binitrui 

a Es Carritxó.
A baix, tres fotos del 

campament municipal 
a Binicanella”

i n f à n c i a
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... Funky i Batuka! 

Tallers
Taller de batuka 
Tots	els	dimarts,	de	18	a	19:30h

Taller de Funky
Tots	els	dijous,	a	partir	de	les	18h

Tallers a la plaça i torneig al casal
Dijous	27

Tornejos
Torneig de Buzz 
Dilluns	3

Torneig de Buzz Esport
Dimecres	5

Torneig sing star Rocks
Dilluns	10

Torneig de Buzz El Gran Repte
Dimecres	12

Torneig sing star La Edad de oro
Dilluns	17

Torneig de Buzz Musical
Dimecres	19

Torneig sing star Party
Dilluns	24

Torneig Dance Dance Evolution
Dimecres	26

(els tornejos començaran a les 18h)

	 	 Telèfon:	971	886	265
	 	 A/e:	casaldejoves@binissalem.org

	 	 Ja	podeu	trobar	tota	la	informació	del	Casal	a:	

	 	 http://casaldejovesbini.balearweb.net

els Divendres

Sopar al casal
Divendres	7

Tallers de collars de Fimo
Divendres	14

Gimkana nocturna
Divendres	21

els Dissabtes

Torneig Gran Turisme
Dissabte	8

Torneig FiFA
Dissabte	15

j o v e n t
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Joan Josep Amengual i reus, 14
Binissalem

Telf. 971 51 23 97

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

María del Carmen i Verónica

AGèNciA D’ASSeGUrANceS biNi&SAleM  
C/	Guillem	Martí	Coll,	7	B	-	(Clot	de’n	Vidal)	Binissalem	-	Telf.	971	511	332	-	Fax	971	886	615	-	HORARI:	11h	a	14h	i	16.30h	a	20h

El millor preu en:
assegurances de motocicleta

·	HONDA	VT	750	C	Shadow..........................167	euros

·	BMW	R	1200	GS............................................219	euros

·	kAWASAkI	VULCAN	800	Classic..............167	euros

· DAELIM	125	Evolution..................................109	euros

· YAMA	XV	750...................................................167	euros
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A	finals	de	1999	començàvem	
a	donar	les	nostres	primeres	
passes.	Han	passat	un	grapat	
d’anys	des	de	que	el	Nadal	
d’aquell	mateix	any,	passant	per	
la	1a	Festa	des	Trepitjadors	i	la	
1a	Guerra	de	Raïm,	els	+	Que	
Jocs,	les	festes	temàtiques	de	
Sant	Jaume…,	un	grup	d’amics	
començàs	a	tenir	inquietuds	per	
intentar	aconseguir	una	major	
participació	dels	joves	a	les	festes	
de	Binissalem,	fins	que	el	passat	
més	de	novembre	ens	vàrem	
constituir	jurídicament	com	a	
associació.	
Hi	ha	festes	que	s’han	consolidat	
i	d’altres	que	necessiten	polir-
se,	però	això	suposa	molt	
de	sacrifici,	moltes	hores	de	
dedicació,	una	forta	implicació,	
unes	enormes	ganes,	i	sobretot,	
molta	il·lusió,	característiques	
que,	des	de	les	nostres	primeres	
breus	aportacions	a	la	història	de	
Binissalem	fins	a	la	data,	han	anat	
minvant	pel	simple	cicle	natural.
	 Al	llarg	de	la	nostra	breu	i	
intensa	història,	ens	hem	pogut	
equivocar,	evidentment,	com	a	
qualsevol	persona,	però	pensam	
que	ens	han	criticat	injustament	
al	llarg	d’aquest	temps.	Imaginam	
que	és	el	preu	que	hem	pagat	
per	estar	al	capdavant	de	
l’organització	d’actes	socials.	

Hem	pogut	semblar	inaccessibles	
per	a	alguns	i	lloats	per	a	d’altres,	
agradables	per	a	alguns,	non	
grats	per	a	d’altres,	però	el	que	
sempre	hem	intentat	és	que	la	
gent	es	sentís	identificada	i	gaudís	
de	les	festes	del	poble.
	 Respecte	a	la	concepció	
de	grup	tancat,	versat	fa	uns	
mesos,	públicament,	per	algunes	
persones	a	la	pàgina	web	www.
binissalem.com,	és	evident	que,	
per	les	circumstàncies	que	
ens	caracteritzen	com	a	grup	
d’amics,	cosa	que	pot	semblar	
inexcusable,	ha	condicionat	que	
molta	de	gent	no	s’adherís,	ja	que	
és	un	poc	complexe	que	qualsevol	
persona	d’una	altra	generació	
ho	faci.	Crec	que	l’experiència	
personal	de	cada	un/a	de	
vosaltres	pot	constatar	tal	fet.
	 Cal	dir	també	que,	al	llarg	
d’aquest	anys,	són	innumerables	
les	persones	que	ens	han	ajudat,	
a	les	quals	estam	molts	agraïts,	
qui	des	de	diferents	generacions	
han	aportat	el	seu	gra	d’arena.
Pensam	que	se’ns	podria	criticar	
el	fet	de	ser	exclusius	si	durant	
aquests	anys	ens	haguéssim	
constituït	jurídicament	en	una	
associació	i	no	haguéssim	
deixat	ser	partíceps	a	les	demés	
persones,	però	nosaltres	sols	
érem	(i	som)	fins	a	les	hores,	un	

grup	d’amics	que	col·laborava	
amb	l’Ajuntament	de	Binissalem.
	 També	pensam	que	aquells	
que	ens	han	criticat,	tampoc	han	
fet	la	passa	que	sí	han	fet	altres	
persones	d’acostar-se	a	nosaltres,	
perquè	no	en	tenim	cap	culpa	
que,	des	del	consistori	municipal,	
se’ns	concedís	la	confiança	i	la	
responsabilitat	d’organitzar	les	
festes	a	les	quals	hem	participat.
	 Ens	vàrem	ajuntar,	encara	
que	soni	a	tòpic,	en	un	moment	i	
en	un	lloc	oportú,	gent	que	volia	
impulsar	un	poc	més	les	nostres	
festes,	i	evidentment,	queda	
molta	tasca	per	fer,	no	solament	
a	nosaltres	sinó	a	molts	de	
vosaltres.
És	per	això	que	aprofitam	aquesta	
primera	ocasió	que	se’ns	brinda	
des	de	la	revista	per	dirigir-nos	
a	la	gent	de	Binissalem	i,	amb	la	
finalitat	que	perseguíem	quan	ens	
vàrem	decidir	a	constituir-nos	com	
a	associació,	per	a	informar	a	tota	
aquella	gent	que	vulgui	associar-
se	amb	nosaltres	i	ser	partícep	
de	les	festes	que	organitzam,	que	
ho	pot	fer	adreçant-se	al	Casal	
de	Joves.	Allà	us	informaran	
respecte	a	les	passes	que	heu	de	
seguir	per	associar-vos,	també	
us	podeu	posar	en	contacte	(si	
els	coneixeu)	amb	alguns	dels	
membres	de	l’associació.	
	 Des	dels	JDT	volem	desmentir,	
rotundament,	que	els	beneficis	
que	se’n	deriven	de	les	festes	ho	
ingressam	en	un	compte	corrent.		
	 Els	diners	els	destinam	a	
cobrir	les	despeses	que	sorgeixen	
al	llarg	de	l’any	derivades	de	
les	activitats	que	programam	
habitualment	(excursions,	
trobades,	sopars…)	i	del	material	
que	usam	al	llarg	de	l’any.	També	
desmentim	que	“no	participam”	en	
la	venda	de	camisetes	de	la	Festa	
des	Vermar.	
Esperam	rebre	una	grata	resposta	
de	la	gent	de	Binissalem	i	sobretot	
d’aquelles	persones	que	fins	a	
les	hores	han	estat	crítiques	amb	
el	nostre	sistema	i	no	han	pogut	
formar	part	de	nosaltres.	Gràcies	a	
tots	i	passau	una	bona	Festa	des	
Vermar.

Els Joves des Trui    

“El grup demana col·laboració als joves del poble”

parlen els jDT

j o v e n t
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traducció internàutica

CANÇONS
QUE	HAN

FET	HISTÒRIA

So far away

Here	I	am	again	
in	this	mean	old	town
And	you’re	so	far	away	from	me
And	where	are	you	
when	the	sun	goes	down?
You’re	so	far	away	from	me

So	far	away	from	me
So	far	I	just	can’t	see
So	far	away	from	me
You’re	so	far	away	from	me

I’m	tired	of	being	in	love	
and	being	all	alone
When	you’re	so	far	away	from	me
I’m	tired	of	making	out	
on	the	telephone
And	you’re	so	far	away	from	me

So	far	away	from	me
So	far	I	just	can’t	see
So	far	away	from	me
You’re	so	far	away	from	me

I	get	so	tired	
when	I	have	to	explain
When	you’re	so	far	away	from	me
See	you	been	in	the	sun	
and	I’ve	been	in	the	rain
And	you’re	so	far	away	from	me

So	far	away	from	me
So	far	I	just	can’t	see
So	far	away	from	me
You’re	so	far	away	from	me

Tan enfora

Aquí	som	una	altra	vegada
en	aquest	dolent	i	vell	poble
I	tu	ets	tan	lluny	de	mi
I	on	ets	tu
quan	es	pon	el	sol?
Tu	ets	tan	lluny	de	mi

Tan	lluny	de	mi
Tan	lluny	que	no	puc	veure
Tan	lluny	de	mi
Tu	ets	tan	lluny	de	mi

Estic	cansat	d’estar	enamorat
i	estar	tan	sol
Quan	ets	tan	lluny	de	mi
Estic	cansat	d’esperar	
el	telèfon
I	tu	ets	tan	lluny	de	mi

Tan	lluny	de	mi
Tan	lluny	que	no	puc	veure
Tan	lluny	de	mi
Tu	ets	tan	lluny	de	mi

Em	cans	tant	
quan	he	d’explicar
Quan	ets	tan	lluny	de	mi
Veig	que	has	estat	al	sol
i	jo	he	estat	a	la	pluja
I	tu	ets	tan	lluny	de	mi

Tan	lluny	de	mi
Tan	lluny	que	no	puc	veure
Tan	lluny	de	mi
Tu	ets	tan	lluny	de	mi

m ú s i c a

	Dire
		Straits

El	1977	es	funda	el	grup	i	un	any	després	treuen	el	
seu	primer	disc	titulat	“Dire	Straits”.
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Baix’n’nicotina grava el seu primer cD	
“El	grup	es	renova	i	canvia	de	nom.	A	partir	d’ara	es	diran	Ja que hi som”

El	grup	de	rock	mallorquí	
“Baix’n’Nicotina”,	en	el	qual	
hi	pren	part	el	guitarrista	
binissalemer,	Vicenç	Negre,	està	
preparant	el	seu	primer	treball	
discogràfic,	que	és	previst	que	
surti	al	carrer	el	pròxim	mes	de	
novembre.
	 Amb	motiu	d’aquesta	nova	
tasca	musical	en	què	es	troben	
immersos	des	de	fa	uns	tres	
mesos,	i	amb	la	qual	pretenen	
donar	pas	a	una	nova	etapa,	una	
de	les	novetats	a	què	s’ha	sotmès	
el	grup	ha	estat	la	de	canviar	el	
seu	nom,	de	manera	que	a	partir	
d’ara	es	donaran	a	conèixer	com	
a	“Ja	que	hi	som”.
En	aquest	canvi	també	hi	ha	influït	
el	fet	que	s’hagi	incorporat	un	nou	
baixista,	n’Agustí	Serra,	ja	que	
l’anterior	no	ha	pogut	continuar	
per	motius	professionals.

La	història	del	grup	comença	l’any	
1998,	quan	anaven	fent	concerts,	
per	aquí	i	per	allà,	amb	el	nom	
de	“Llibertat	Condicional”,	oferint	
contundents	repertoris	de	música	
punk.	Ja	el	2003,	el	grup	passà	
a	anomenar-se	“Baix’n’Nicotina”,	
interpretant	versions	de	pop-rock.

el cD: 13 cançons
El	treball	constarà	de	13	cançons	
en	mallorquí,	dues	de	les	quals	
han	estat	compostes	pel	guitarra	
solista,	Vicenç	Negre;	altres	dues	
pel	bateria,	Joan	Santana,	i	la	
resta	pel	cantant	i	guitarrista,	Pere	
Campaner.
Els	temes	de	què	tracten	aquestes	
cançons	van	des	de	l’amor,	la	
societat,	l’adolescència,	la	
infància,	passant	per	vivències	
pròpies	i	arribant,	en	alguna,	a	

tocar	el	tema	de	la	droga.
Les	sessions	de	gravació	es	duen	
a	terme	als	estudis	del	tècnic	
Daniel	Ambrojo,	ubicats	a	la	Costa	
de’n	Blanes,	tècnic	que	ha	duit	
a	terme	gravacions	de	grups	
coneguts	com	“Anegats”.

El	grup,	en	una	de	les	intenses	sessions	de	gravació.

m ú s i c a

el grup. Qui és qui.

Pere	Campaner	Gelabert	(Llubí).	

Veu i guitarra

Vicenç	Negre	Ferrer	(Binissalem).	

Guitarra solista

Agustí	Serra	Torrens	(Sa	Pobla).	

Baixista

Toni	Comas	Alomar	(Sineu).

Teclats

Joan	Santana	Morro	(Consell).

Bateria
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Tennis
Fi de curs i trofeus 

Dia	28	de	juliol	es	va	fer	l’excursió	
de	fi	de	curs	a	la	platja	del	
Port	d’Alcúdia	i	a	la	piscina	del	
restaurant	Meson	“Los	patos”,	
on	tots	els	alumnes,	familiars	i	el	

batle,	Jeroni	Salom,	qui	també	
prengué	part	de	la	festa,	pogueren	
menjar	una	bona	paella	i	participar		
en	el	sorteig	de	material	esportiu	i	
un	sopar.
	 D’altra	banda,	el	dia	31	de	juliol	
es	va	fer	entrega	dels	trofeus	del	
torneig	intern	dels	alumnes	de	
l’Escola	de	Tennis	que	es	disputà	
durant	tot	el	mes	de	juliol,	i	també	

de	l’entrega	de	plaques	per	a	tots	
els	alumnes	que	han	assistit	a	
classes	durant	el	curs	2006-2007.

resultats del Torneig intern de 
l’escola de Tennis
Benjamí.	Finalista:	Gerard	Caimari	
i	campió:	Biel	Bestard.
Infantil	Femení.	Finalista:	Maria	
Victòri	Moyà	i	campiona:	
Margalida	Braque.
Infantil	Masculí.	Finalista:	Miquel	
Pol	i	campió:	Ramon	Antoni	Pizà
Cadet	femení.	Finalista:	Lisa	
Baraulya	i	campiona:	Maria	del	
Mar	Munar.
Cadet	Masculí.	Finalista:	Llorenç	
Bestard	i	campió:	Mateu	Planas.
Absolut.	Finalista:	Andreu	Moyà	i	
campió:	Martí	Martorell.
L’entrega	de	trofeus	es	va	celebrar	
al	bar	del	poliesportiu	i	en	va	fer	
l’entrega	el	batle,	Jeroni	Salom.

Finalment,	el	dia	4	d’agost	la	
regidora,	Magdalena	Moyà,	
va	fer	l’entrega	dels	trofeus	
corresponents	al	torneig	de	Sant	
Jaume,	al	Foro	de	Mallorca	(foto).

caça
inici de temporada

El	divendres	dia	10	d’agost	va	
tenir	lloc,	en	el	teatre	municipal,	
una	reunió	de	la	Societat	
de	Caçadors	de	Binissalem	
amb	motiu	de	l’obertura	de	la	
temporada	2007/2008.
	 Com	és	costum	cada	any	en	
aquestes	reunions,	es	va	fer	la	
corresponent	entrega	de	permisos	
de	caça	als	més	de	setanta	
membres	que	hi	ha	inscrits	a	la	
Societat,	als	quals	també	se’ls	
obsequià	amb	uns	calçons	
apropiats	per	a	la	tasca	de	la	
caça.
	 Respecte	a	la	temporada	que	
acaba	de	començar,	el	president,	
Toni	Servera,	afirma	que	la	
situació	de	cada	vegada	és	més	
complicada	per	als	caçadors,	ja	
que	de	cada	any	hi	ha	menys	
llocs	on	poder	anar	a	caçar.	

Hi	ha	moltes	finques	tancades	i,	a	
dins	el	terme	de	Binissalem,	es	fa	
molt	difícil	poder	exercir	la	caça.
Per	això	la	directiva	està	treballant	
en	cercar	un	vedat	disponible,	
on	els	caçadors	hi	puguin	dur	
a	terme	la	seva	activitat	sense	
problemes.

Per	altre	lloc,	des	de	la	directiva	
es	fa	saber	que	allò	que	també	
necessita	la	Societat	de	Caçadors	
de	Binissalem	és	poder	disposar	
d’un	local	social	on	dur	a	terme	
la	seva	funcionalitat	burocràtica,	
reunions,	assemblees,	etc.,	com	sí	
tenen	moltes	altres	associacions.

Els	caçadors	ja	han	començat	l’actual	temporada.

Entrega	de	premis	al	Foro	de	Mallorca.

e s p o r t s
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Després	d’un	estiu	molt	intens,	la	
jugadora	de	bàsquet,	Alba	Torrens	
Salom,	ha	finalitzat	la	seva	primera	
temporada	al	club	Celta	de	Vigo.
I	deim	un	estiu	molt	intens	perquè,	
després	de	la	lliga,	entre	els	
mesos	de	maig	i	agost	la	jugadora	
ha	participat	en	el	Campionat	
Nacional	Júnior,	en	el	Campionat	
d’Europa	sub-18	i	en	el	Mundial	
sub-19.	Tota	una	col·lecció	de	
tornejos.
Pel	que	fa	al	cAMpiONAT 
D’eSpANyA júNiOr,	cal	
recordar	que	aquesta	era	una	
competició	en	la	que	n’Alba	
mai	havia	tengut	l’oportunitat	de	
prendre-hi	part.	I	aquest	era	el	
darrer	any	que	hi	podria	jugar,	ja	
que	ara	passarà	a	la	categoria	
Sénior.	
I	al	final,	el	resultat	no	pogué	ser	
millor,	ja	que	el	Celta	Júnior	es	
proclamà	campió.
	 D’altra	banda,	entre	finals	de	
juny	i	principis	de	juliol,	la	ciutat	
Sèrbia	de	Novi	Sad	acollia	el	
cAMpiONAT eUrOpeU SUb-18,	
on	un	total	de	16	països	hi	prenien	
part	i	on	la	selecció	espanyola	
quedà	subcampiona	després	de	
perdre	la	final	contra	l’amfitriona.
En	aquest	campionat	n’Alba 
tornà a ser elegida entre el 
Quintet ideal,	havent	anotat	un	
mitja	de	15	punts	per	partit.
	 Finalitzat	l’Europeu,	del	26	de	
juliol	al	6	d’agost,	a	Bratislava,	es	
disputava,	també	entre	16	països,	
el MUNDiAl SUb-19,	on	la	
potent	selecció	americana	seria	
la	gran	triomfadora,	eliminant	
a	Espanya	a	les	semifinals,	qui	
s’hauria	de	conformar	amb	un	
quart	lloc,	després	de	perdre	la	
final	de	consolació	contra	Sèrbia.
	 Aquí,	l’aler	de	Binissalem	
aconseguirïa	una	mitja	de	12	

punts	per	partit.	I	a	destacar	el	
partit	contra	Xina,	on	en	22	minuts	
n’anotava	33.	Idò!
	 La	nota	trista	va	ser	que	els	
dos	darrers	partits	patí	una	lesió	a	
un	peu	–de	la	qual	encara	ara	es	
recupera–	i	jugà	molt	poc.

Un any més amb el celta
Pel	que	respecte	a	la	seva	
trajectòria	amb	el	seu	actual	club,	
el	Celta,	en	aquesta	passada	
temporada	l’equip	gallec	salvà	la	
categoria	quasi	pels	pèls.	
De	fet,	va	ser	en	el	darrer	partit	de	
lliga,	dins	ca	seva,	on	la	victòria	
sobre	l’Eivissa	les	donava	la	
permanència,	quedant	situades

antepenúltimes.	En	baixaven	dos.
De	cara	a	la	propera	campanya,	
sembla	que	el	Celta	està	
preparant	un	equip	per	poder	
lluitar	per	qualque	cosa	més	
que	la	permanència,	com	ara	el	
Play	Off	d’ascens	o	la	Copa	de	la	
Reina.

Amb	17	anys	d’edat,	tot	i	ser	
de	categoria	Júnior,	ha	jugat	tot	
l’any	–en	la	posició	d’aler–	amb	
l’equip	Sénior,	apuntant-se	una	
estadística	de	25	minuts	i	12	punts	
per	partit	jugat.

Amb	totes	aquestes	marques	i	el	
seu	1,90	d’alçada,	Alba	Torrens	
es	perfila	com	una	de	les	titulars	
de	l’equip	de	Vigo	la	temporada	
2007/2008,	que	s’iniciarà	
el	pròxim	28	d’octubre.	(La	
pretemporada	el	10	de	setembre).

estudiarà empresarials
Però	en	la	seva	estància	per	
terres	gallegues	no	tot	és	jugar	a	
bàsquet.	També	ha	d’afrontar	una	
vida	estudiantil	com	tantes	altres	
al·lotes	de	la	seva	edat.	
Així,	després	d’haver	aprovat	els	
estudis	de	secundària	i	haver	
superat	la	selectivitat,	el	curs	que	
ve	estudiarà	Empresarials.

Alba Torrens participa en el 
Mundial de bàsquet sub-19

“A la lliga, el seu club, el Celta de Vigo, salvà la categoria in extremis”

“En el Mundial sub-19 
disputat a Bratislava, en 

el partit que Espanya 
jugà contra Xina, n’Alba 
aconseguí 33 punts en 

22 minuts. Tot un rècord 
de cistelles”

N’Alba,	mostrant	una	de	les	medalles.

e s p o r t s
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78

Calçats i Complements

BoNAIre

· Bolsos
· Sabates
· Perfumeria
· Complements

C/ Bonaire, 32 - Binissalem (al costat de l’òptica)
Telf. 871 91 15 88



calendari 3ra Divisió

01.	Montuïri	-	Binissalem

02.	Binissalem	-	Ciutadella

03.	Binissalem	-	S.	Margalida

04.	Ferrioler	-	Binissalem

05.	Binissalem	-	Soledat

06.	At.	Balears	-	Binissalem

07.	Binissalem	-	Sa	Pobla

08.	Sta.	Eulària	-	Binissalem

09.	Binissalem	-	Alaior

10.	Villa	Carlos	-	Binissalem

11.	Binissalem	-	Mallorca	B

12.	Manacor	-	Binissalem

13.	Binissalem	-	Santanyí

14.	Constància	-	Binissalem

15.	Binissalem	-	Cala	d’Or

16.	S.	Servera	-	Binissalem

17.	Binissalem	-	Artà

18.	Alcúdia	-	Binissalem

19.	Binissalem	-	S.	Maonès
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Futbol
primera derrota

El	Binissalem	no	començà	amb	
molt	bon	peu	el	campionat	de	lliga	
de	Tercera	Divisió	Nacional.
El	nou	equip	de	Miquel	Bestard	
va	perdre,	per	la	mínima,	el	seu	
primer	partit	al	camp	del	Montuïri.
Ni	l’equip	local	ni	els	blaus	van	
oferir	un	capvespre	de	bon	futbol.	
Més	bé	tots	dos	van	mostrar-se	
fluixets	i,	al	final,	els	tres	punts	
quedaren	a	casa	gràcies	a	un	gol	
de	Marcos	en	el	minut	60.
A	la	primera	part	el	Binissalem	
controlà	un	poc	més	el	partit,	
mentre	que	a	la	segona	el	Montuïri	
disposà	d’algunes	ocasions.

El	reforçat	conjunt	del	Binissalem,	
amb	l’objectiu	clar	de	poder	
disputar	la	lligueta	d’ascens	a	
Segona	B,	sembla	que	torni	a	viure	
un	començament	de	temporada	
com	el	de	l’any	passat.
Però	bé,	és	molt	prest	per	treure	
conclusions,	només	s’ha	disputat	
una	jornada.	No	hi	ha	res	perdut!
A	més,	l’avantatge	d’aquest	
començament	de	lliga	és	que	els	
dos	pròxims	partits	es	disputen	al	
Miquel	Pons	Lladó,	primer	contra 
el ciutadella, aquest dissabte 
1 de setembre a les 17:30h,	i	
després	contra	el	Santa	Margalida.

	 La	resta	d’equips	del	club	
començaran	les	seves	respectives	
competicions	cap	a	finals	de	
setembre	o	principis	d’octubre.

Gran exhibició de Karts
Vine a veure l’exhibició de karts “Gran premi Sa Vermada”

Gaudeix i emociona’t com mai amb la velocitat dels karts

Diumenge matí 23 de setembre. lloc: polígon industrial

Gran exhibició de Karts
Vine a veure l’exhibició de karts “Gran premi Sa Vermada”

Gaudeix i emociona’t com mai amb la velocitat dels karts

Diumenge matí 23 de setembre. lloc: polígon industrial

e s p o r t s
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Camí	Sa	Cabaneta,	7
Apartat	de	Correus,	275	-	07350	Binissalem	(Mallorca)

Oficina	Tel.	971	511	026	-	Mòbil:	677	328	304
lamasmartinezasociados@hotmail.com

Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 

de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.

Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 

sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 

cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 

posis en contacte amb nosaltres.
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Miquel A. Barrios

la bogeria dels 
fitxatges futbolístics

“Després de que 
ahir semblava 
tancat l’acord 
entre el Sevilla 
i el Chelsea per 
a traspassar a 
Daniel Alves a 
l’equip de Londres 
per 36 milions 

d’euros, la Ser ha conegut la 
notícia de què el propietari de 
l’equip anglès ha parat l’operació”.		
El	lateral	del	Sevilla	anava	a	
jugar	a	la	Premier League	a	
canvi	de	32	milions	d’euros	més 
4 per objectius.	Aquests	dies	
he	escoltat	al	jugador	en	unes	
declaracions	i	vaig	haver	de	fer	un	
esforç	per	no	caure	del	sofà	del	
riure.	¡Amb	quina	frivolitat	parla	
de	milions	d’euros	i	de	que	ja	no	
vol	seguir	al	Sevilla	perquè	“he de 
realitzar-me com a jugador i arribar 
més amunt...”.	Per	a	mi	ja	hi	ha	
arribat,	amb	aquelles	arracades	
horteres,	a	imitació	de	la	Martirio,	
però	sense	el	seu	art.	
¿No	heu	sentit	als	comentaristes	
esportius?	Fan	vergonya.	Parlen	
d’un	nen	de	18	anys	a	qui	li	
ofereixen	50	milions	d’euros	i	
donen	la	notícia,	bé,	la	criden,	
perquè	no	saben	parlar	d’una	
altra	manera	que	no	sigui	com	
retransmetent	un	partit,	quedant-se	
tan	tranquils.	I	no	surt	ningú	per	a	
aturar	aquesta	bogeria.	Escoltar	al	
President	del	Madrid	parlar	de	que	
li	queden	encara	60	milions	per	
gastar-se	en	fitxatges	sembla	una	
aberració.	Els	has	de	veure	en	els	
seus	cotxes	esportius,	amb	roba	
de	marca	horrible,	la	gran	majoria	
no	llegeix,	ni	aprèn	idiomes,	
són	incapaços	de	mantenir	una	
conversa	sensata	sense	les	
infernals	cues:	“Bé, si, no, la veritat 
que, no, bé si, hem d’estar allà...”.	
Als	amos	de	clubs	de	futbol,	¿no	
se’ls	hi	ha	acudit	que	amb	tanta	
milionada	i	analfabetisme,	els	
hi	podrien	posar	algunes	hores	
d’anglès	a	la	setmana,	classes	
de	cultura	general	i	sobre	els	
països	que	diuen	que	visiten	i	
dels	que	ni	se	n’adonen	perquè	
estan	penjats	de	les	Playstations	
i	dels	Ipods?	¿Quanta	matèria	
gris	en	funcionament	hi	deu	

haver	per	cada	euro	“d’aquests”	
esportistes?	Alguns,	quan	parlen	
al	micròfon,	donen	la	sensació	
d’encefalograma	pla.	I	després,	
per	a	no	ficar	gols	i	fer	patir	als	
seus	seguidors	fins	a	fer-los	
plorar.	
Tant	entrenador,	ajudant	de	
l’entrenador,	massatgista,	estilista,	
perruquers,	tenyidors	de	metxes,	

cuiners,	dietistes,	maquilladors	
i	estiradors	del	que	sigui,	
dissenyadors	i	tota	aquella	fauna	
de	tatuadors	que	els	foraden	per	
tot...i	encara	surten	rient	com	a	
ninots	petits.	Per	favor,	un	poc	
de	sentit	comú.	Després	parlem	
de	fonamentalismes.	¿No	creieu	
que	estem	davant	d’un	cas	molt	
semblant?

“Als amos de clubs 
de futbol, ¿no se’ls 

hi ha acudit que amb 
tanta milionada i 

analfabetisme, els hi 
podrien posar 

algunes hores d’anglès 
a la setmana”

“¿No heu sentit als 
comentaristes esportius? 

Parlen d’un nen de 18 
anys a qui li ofereixen 50 
milions d’euros i donen 
la notícia, bé, la criden, 
perquè no saben parlar 

d’altra manera”

“He escoltat al jugador 
en unes declaracions 
i vaig haver de fer un 
esforç per no caure 

del sofà del riure. ¡Amb 
quina frivolitat parla de 
milions d’euros i que ja 
no vol seguir al Sevilla”

o p i n i ó
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Eduardo Rubin

Una boca infantil sense càries 
“Cal procurar moderació en el consum de llepolies” 

Als	nins,	de	petits,	
habitualment	
les	donam	el	
bany,	els	tallam	
les	ungles,	els	
rentam	les	orelles,	
els	cabells,	
el	seu	cos,	
hidratam	la	seva	

pell,	però	moltes	vegades	ens	
despreocupam	de	la	neteja	bucal.	
Ells,	pel	seu	compte,	es	netegen	
de	vegades	només	un	pic	al	
dia	i	ens	oblidam	que	la	càries	
és	produïda	per	bactèries	que	
es	troben	a	la	seva	boca.	I	una	
acumulació	d’aquestes	és	el	que	
origina	una	placa	que	s’adhereix	
a	les	dents,	produint	la	càries	
esmentada	i	perjudicant	també	les	
genives.
Fins	als	7	o	8	anys	és	important	
que	els	pares,	almanco	un	pic	
(quan	disposen	de	més	temps)	els	
netegin	les	dents,	ja	que	ells,	pel	
seu	compte,	ho	han	de	fer	altres	
dos	cops.	Generalment	les	s’han	
de	netejar	els	matins,	quan	tornen	
d’escola,	i	els	vespres.
	 Quan	netegem	les	dents	als	
nostres	fills,	primer	hem	de	fer-ho	
sense	utilitzar	pasta	dental,	per	
tal	de	veure	totes	les	zones	de	la	
placa.	És	important	netejar	tant	
les	superfícies	exteriors	i	interiors	
com	les	zones	dels	caixals.
Si	presenten	qualque	espai	que	
acumuli	placa,	hi	passarem	un	fil	
de	seda	dental.	Si	no	detectam	la	
placa	podem	fer	ús	de	solucions	
reveladores	que	la	tenyeixen	i	
així	es	pot	veure	a	simple	vista,	
aconseguint	més	eficàcia.

A	més	d’utilizar	pastes	fluorades,	
hem	de	realitzar	un	glopeig	de	
fluorur	sòdic	infantil	(amb	gust	a	
fraula,	per	a	que	no	desagradi)	
generalment,	abans	d’anar	a	
dormir.
Hem	de	procurar	moderació	en	
el	consum	de	llepolies,	xocolata,	
crispetes,	brioixeria	industrial,	
sucs	que	contenguin	elevades	
quantitats	de	sucre	o	xumets	

banyats	en	mel	o	sucre,	ja	
que	aquests	són	els	principals	
factors	que	afavoreixen	la	
desmineralizació	de	l’esmalt,		
produint	la	càries.

Finalment,	cal	resaltar	que	els	nins	
més	petits	requereixen	una	revisió		
del	seu	Dentista	de	Confiança	
cada	6	mesos,	per	controlar	que	
el	seu	creixement	és	el	correcte	i	
la	seva	boca	es	desenvolupa	lliure	
de	càries.

Dr. EDUARDO RUBIN
President de la Comissió Científica 

del Col·legi de Dentistes de Balears
www.cdeduru.es

“Els nins més petits 
requereixen una revisió  

cada sis mesos”

o p i n i ó
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Francesc Navarro

No pactar = pactar
“La sorpresa emanà dels partits PSM-ERC“

No,	no	es	tracta	
d’un	error,	és	una	
proposta	clara	
i	evident	que	
voldria	explicar.	
El	passat	dia	
27	de	maig	el	
resultat	de	les	
eleccions	locals	

van	evidenciar	tres	fets:	

1)	Un	clar	augment	de	les	forces	
de	centre	nacionalistes	(UM)	i	de	
dretes	(PP),	i	un	clar	retrocés	dels	
partits	d’esquerres	(PSOE,	PSM	i	
ERC-IB).

2)	La	no	existència	de	majories	
absolutes.

3)	La	possibilitat	de	governar	
l’Ajuntament	per	part	de	les	forces	
de	centre	i	esquerra	amb	un	
pacte.

Segons	s’ha	dit	i	escrit,	així	ho	
varen	entendre	des	del	PSOE,	els	
dirigents	del	qual	varen	proposar	
a	la	resta	de	partits	(UM,	PSM,	
ERC-IB),	iniciar	negociacions	
per	intentar	arribar	a	un	acord	
programàtic	i	de	govern.	Per	
part	del	PSOE,	pareix	ésser	es	
va	facilitar	que	es	pogués	fer	un	
pacte	sense	cap	condició	inicial,	
fins	i	tot,	(ell	ho	ha	declarat)	amb	
la	dimissió,	del	cap	de	llista,	
Miquel	Nadal.	La	sorpresa,	s’ha	
de	dir	així,	emanà	dels	partits	
PSM-ERC	els	quals,	varen	
renunciar	a	formar	un	grup	de	
govern	i	desenvolupar	el	seu	
programa	electoral,	tot	explicant	
que	el	“poble”	havia	dit	que	no	
podien	governar	i	que,	segons	el	
PSM,	s’havia	de	fer	una	oposició	
“preventiva”.
Les	qüestions	que	em	sorgeixen	
d’aquesta	actitud	són	moltes:	
És	conscient	el	votant	del	PSM-
ERC-IB	que	el	seu	vot	per	
aquestes	formacions	NO	s’ha	fet	
servir	i	s’ha	donat	el	govern	del	
poble	al	PP?	
Volien	els	votants	del	PSM-ERC-
IB	que	els	seus	representants	
a	l’Ajuntament	NO	intentassin	
governar	i	dur	endavant	el	seu	
programa?	

Volien	els	votants	del	PSM-ERC-
IB	que	els	seus	representants	
estiguessin	a	l’oposició	havent-hi	
possibilitats	de	governar?	Aproven	
el	fet	de	no	intentar	governar	ara	
i	a	lo	millor	no	governar	tampoc	
d’aquí	a	4	anys?	
I,	si	es	repeteix	la	mateixa	
circumstància	d’aquí	a	4	anys,	
aquests	partits,	faran	el	mateix?	
Aquests	votants	són	conscients	
de	que	el	poble	pot	perdre	en	
aquests	anys	moltes	d’inversions	

(escoleta,	vianitzacions,	protecció	
del	patrimoni,	etc.)	que	d’altra	
manera,	s’haguessin	assegurat?	
I	aquests	partits,	per	què	es	
presentaven?,	Per	dur	endavant	
el	seu	programa?,	Per	formar	un	
nou	govern?	o	tan	sols,	pareix	
molt	evident,	per	enderrocar	a	
l’existent,	al	preu	que	fos,	fins	i	tot,	
a	que	governàs	el	PP?
És	clar	que	com	a	votant,	el	meu	
vot	per	a	un	partit	és	perquè	
aquest	governi,	per	dur	endavant	
el	programa	que	ha	presentat	si	
és	possible,	jo	no	dono	el	meu	
vot	per	estar	a	l’oposició,	tampoc	
per	renunciar	al	programa,	molt	
manco	per	no	pactar	si	fos	el	
cas,	i	encara	menys	perquè	amb	
la	inactivitat	del	partit	al	que	he	
votat,	governi	un	partit	d’altres	i	
oposades	maneres	de	governar.	
D’aquí	el	meu	axioma,	és	a	dir,	del	
fet	de	no	voler	pactar	ha	sortit	un	
altre	pacte,	un	“pacte	d’immobilitat	
i	covardia”	pel	qual	el	PP	governa	
a	Binissalem.

“I aquests partits, per 
què es presentaven?, 

Per dur endavant el seu 
programa? o tan sols, 

pareix molt evident, per 
enderrocar a l’existent, 

al preu que fos, fins i tot, 
a que governàs el PP?”

o p i n i ó
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 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63

Viatges, excursions... 
lourdes Excursió	dia	12	setembre.	
Des	de	175	euros
	

Astúries	6	vespres.	Des	de	325	euros
	

Galícia	6	vespres.	Des	de	315	euros
	

port Aventura Sortida	dia	29	setembre	
(avió,	hotel,	trasllats	i	entrades).	
Des	de	214	euros

PonT DEL PiLaR
	

pirineu Aragonès	Des	de	428	euros
	

posades cantàbria Des	de	158	euros
	

Galícia Des	de	320	euros
	

Astúries	Des	de	325	euros

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

interès general... o particular?
“Construiran en sòl rústic una nova nau industrial”

Ja	començam;	
MAB	acaba	
d’inaugurar	
la	llista	dels	
beneficiats	pel	
nou	batle.
El	batle	ha	donat	
el	vist-i-plau	a	la	
construcció	en	sòl	

rústic	d’una	nova	nau	industrial	de	
10.000	m2.	En	plena	Àrea	d’Interès	
Agrari,	segons	el	Pla	Territorial	de	
Mallorca.
Ni	tan	sols	s’ha	molestat,	el	batle,	
a	argumentar	perquè	pensa	que	
construir	aquesta	nova	nau	de	
10.000	m2,	en	plè	sòl	rústic	i	en	
contra	de	la	normativa	urbanística	
corresponent,	és	d’interès	general.
Podria	dir,	per	exemple,	que	és	
d’interès	general	perquè	MAB	
és	amic	seu,	perquè	és	el	seu	
benefactor	o,	simplement,	perquè	
és	millor	tenir	les	empreses	
escampades	pel	sòl	rústic	en	lloc	
de	concentrades	a	un	polígon	
industrial...	Però	no	diu	res:	no	ho	
argumenta.
I	crec	que	no	ho	argumenta	
perquè	les	raons	reals	no	es	
poden	dir	o	perquè	no	ha	trobat	
cap	argument	mínimament	creïble	
en	què	basar	que	“això”	beneficia	
el	poble.
Començ	a	pensar	que	això	té	a	
veure	amb	que	el	batle	insistís	en	
reservar-se	la	potestat	de	concedir	
llicències	urbanístiques.
Què	direm	(què	dirà	el	PP)	ara	als	
veïns	del	carrer	Conquistador	amb	
l’augment	del	trànsit	pesat	que	
aquestes	instal·lacions	suposaran?
El	que	és	raonable	és	que	MAB	

faci	les	noves	instal·lacions	al	
polígon	industrial,	que	per	això	
el	tenim.	Perquè	tot	allò	que	
al·lega	és	més	una	excusa	que	
un	argument.	Però	ja	hi	estam	
acostumats.	La	darrera	obra	que	
es	var	fer	en	aquesta	parcel·la,	
totalment	il·legal	i	“pel	morro”,	
ha	suposat	una	multa	de	devers	
160.000	euros.	Però	allà	està:	ha	
acabat	fent	el	que	ha	volgut	i	no	
serà	el	PP	qui	li	posi	traves	exigint	
la	restitució,	que	és	el	que	exigeix	
la	llei.

Tornem	al	cas	que	ens	ocupa.	Ja	
que	se	li	feia	el	favor,	per	dir-ho	
d’alguna	manera,	de	permetre	
aquesta	nova	nau,	s’haurien	

d’haver	exigit	mesures	per	reduir	
l’impacte	paisatgístic,	que	serà	
brutal.	Però	el	PP	no	ho	ha	cregut	
necessari.
La	filosofia	del	Pla	Territorial	
de	Mallorca	va	en	sentit	
diametralment	oposat.	La	
tendència	és	a	esponjar	i	reduir	
els	“bolets”	industrials	escampats	
pel	sòl	rústic	per	fer-lo	realment	
compatible	amb	els	usos	que	
interessen	(íntimament	lligats	
al	paisatge),	com	l’agroturisme,	
cicloturisme...
A	Binissalem,	ja	ho	veis,	amb	el	
PP	anam	a	l’inrevés	i	agreujant	
el	problema.	I	a	sobre	ens	diuen	
que	és	per	l’interès	general.	Quina	
barra.
Però	nosaltres	no	ens	quedarem	
sense	fer	res	davant	aquests	
abusos.	D’entrada,	al	pròxim	
plenari	proposarem	reglamentar	
els	procediments	de	declaració	
d’interès	general	i	proposarem	
un	nou	acord	que	recomani	al	
Consell	de	Mallorca	rebutjar	la	
declaració	d’interès	general	per	
a	aquestes	noves	instal·lacions.	
Serà	una	bona	ocasió	per	veure	el	
tarannà	dels	demés	companys	de	
consistori.
Se’n	tornarà	parlar...

Josep Martí i Sastre
Regidor d’Esquerra-Independents

07350	binissalem

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

binissalem@ciclosgomila.com

07009	palma

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

palma@ciclosgomila.com

VeNDA De llibreS cUrS 2007-2008

Infantil,	1r	i	2n	de	Primària	
Dia	8	de	setembre,	de	les	9.00	h.	a	les	16.00	h.	Als	baixos	del	
carrer	Llorenç	Villalonga	cantonada	amb	Anselm	Turmeda

Fons	de	llibres.	De	3r	a	6è	de	Primària
Dia	8	de	setembre,	de	les	9.00	h.	a	13.30	h.	A	l’escola.

“Ni tan sols s’ha molestat, 
el batle, a argumentar 

perquè pensa que 
construir aquesta nova 

nau de 10.000 m2, en plè 
sòl rústic i en contra de 
la normativa urbanística 

corresponent, és 
d’interès general”

o p i n i ó
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Víctor Martí

“El senyor batle es 
troba ben tot sol dins el 

govern. Els seus regidors 
no l’acompanyen i pareix 
ésser que tot recau en la 

seva figura”

“Cadascun dels regidors 
de l’equip de govern 
té una responsabilitat 
i si no la poden dur 

endavant han d’obrar en 
conseqüència”

Bé,	alguns	ja	
han	acabat	les	
vacances	i	uns	
altres	encara	
no	els	han	ni	
començades.	
El	que	sí	és	
cert	és	que	ha	
fet	una	bona	

calor,	amb	el	parèntesi	de	les	
característiques	tempestes	de	
finals	d’agost,	imprescindibles	
perquè	poguem	anar	a	cercar	
esclata-sangs.
	 Nosaltres,	l’agrupació	d’UM	
a	Binissalem,	no	hem	estat	de	
vacances	del	tot	i	hem	aprofitat	
per	fer	algun	sopar	a	la	fresca	i	
per	parlar	de	la	nova	temporada	
que	comença	(política,	clar	està).
	 Voldria	tenir	un	record	per	a	
en	Rafel,	el	fins	ara	rector	de	la	
nostra	parròquia,	que	ens	deixa	
després	de	quatre	anys	d’haver	
estat	amb	nosaltres.	Sincerament	
crec	que	ha	fet	una	bona	tasca.	
Desitjar-li	molta	sort	en	la	seva	
nova	etapa	personal	i	professional	
i	aprofitar,	com	no,	per	donar	la	
benvinguda	al	seu	substitut.
	 Entrant	ja	en	matèria	política,	
crec	necessari	comentar	que	
l’aparent	aire	de	consens	del	
senyor	batle,	que	ha	convidat	a	
tothom	a	participar	dins	l’equip	de	
govern,	encara	no	s’ha	concretat.	
El	que	em	pareix	a	mi,	respecte	
a	aquest	punt,	és	que	el	senyor	
batle	es	troba	ben	tot	sol	dins	
el	govern.	Els	seus	regidors	no	
l’acompanyen	i	pareix	ésser	
que	tot	recau	en	la	seva	figura.	
Cadascun	dels	regidors	de	l’equip	

de	govern	té	una	responsabilitat	
i	si	pensen	que	no	la	poden	dur	
endavant	per	falta	de	temps,	
d’idees,	o	del	que	sigui,	trob	que	
han	d’obrar	en	conseqüència	i	
prendre	la	decisió	que	sigui	la	
més	encertada	pel	poble	i	per	ells	
mateixos.
	 Vull	dir	que	nosaltres	sempre	
ens	hem	posat	a	disposició	de	
l’equip	de	govern	per	a	tot	allò	que	
cregui	necessari.	Com	ja	vàrem	
dir	en	anteriors	cartes	en	aquesta	
revista,	creiem	que	una	vegada	
celebrades	les	eleccions	tots	
hem	d’anar	junts	per	aconseguir	
el	millor	per	a	Binissalem	i	així	
crec	que	nosaltres	ho	estam	fent.	
Va	sorgir	la	iniciativa	de	tornar	
a	posar	en	marxa	les	festes	de	
Sant	Gall,	que	es	venien	realitzant	
a	Biniagual,	i	hem	participat	
aportant	les	nostres	idees	i	
recordant	la	importància	que	va	
tenir	el	sequer	a	Binissalem	(fins	
i	tot	l’Arxiduc	Lluís	Salvador	ja	
parlava	de	les	delicioses	figues	
bordissot	blanc	de	Binissalem).	
Bé,	aquestes	són	només	algunes	
cosetes	que	van	sorgint	i	que	es	
queden	en	l’anonimat	i	que	és	bo	
que	s’expliquin	perquè	la	gent	

vegi	l’importància	que	té	estar	
dins	l’Ajuntament,	encara	que	no	
sigui	dins	l’equip	de	govern.	Les	
majories	absolutes	no	són	bones	
mai,	estiguin	formades	pel		partit	
que	sigui,	per	això,	tan	important	
és	governar	bé,	com	fer	una	
oposició	constructiva	i	correcte.
	 Per	altra	banda,	supòs	que	
alguns	de	vosaltres	us	haureu	
demanat	perquè	ja	no	rebeu	les	
felicitacions	per	l’onomàstica	o	
per	l’aniversari,	no	és	per	falta	
de	voluntat,	sinó	perquè	aquests	
tipus	de	felicitacions	només	es	
poden	fer	alguns	mesos	abans	de	
les	eleccions.
	 Ja	per	acabar,	desitjar	a	
tothom	unes	bones	festes	de	sa	
Vermada,	que	no	mos	facin	mal	
els	fideus,	i	que	haguem	de	dir	
als	amics	el	dia	del	sopar	a	la	
fresca	que	ja	no	sabem	on	els	
hem	de	posar.	Remarcar	que	
som	els	binissalemers	els	que	
feim	sa	festa	convidant	amics	de	
tot	Mallorca	a	participar-hi,	i	que	
això	ens	promociona	cultural	i	
gastronòmicament	per	tot	arreu	
i	que	fa	que	Binissalem	sigui	el	
centre	de	tota	l’illa	aquests	dies	
de	festa.	Que	no	plogui.

o p i n i ó
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D’actituds democràtiques
“El nou govern municipal: potser no tan transparent”

Bartomeu Abrines

És	curiós	
observar	que	
el	nou	equip	
de	govern	de	
l’Ajuntament	
de	Binissalem	
comença	a	
escampar	
que,	com	que	

no	som	majoria,	no	podran	fer	
segons	quines	coses,	insinuant	
que	l’oposició	no	mirarà	pels	
interessos	del	nostre	poble.	És	si	
més	no	curiós	quan	no	es	va	tenir	
cap	interès	ni	un	a	cercar	una	
majoria	estable	de	govern.	El	PP	
va	declarar	que	es	trobaria	molt	
còmode	governant	en	minoria	i	no	
va	intentar	cap	pacte	seriós.	Ara	té	
el	que	volia.	De	què	es	queixen?
També	és	curiós	que	manifesti	a	
qualque	mitjà	de	comunicació	que	
el	“Pacte	preventiu”	d’oposició	
que	va	proposar	el	PSM	vol	dir	
una	moció	de	censura.	Menteix	
conscientment	per	!	Ja	vam	
explicar	el	que	volia	dir:	unir	
l’oposició	per	evitar	les	polítiques	
més	regressives	i	obscurantistes	
del	PP.	Polítiques	que	es	
comencen	a	fer.	Sinó,	mirau	

com	es	presumeix	de	capacitat	
de	diàleg	(p.ex.	declarant	que	
ofereix	a	l’oposició	la	participació	
en	l’equip	de	govern,	sense	dir,	
però,	sota	quines	condicions)	i	es	
governa	d’esquena	a	l’oposició.	
En	posaré	alguns,	pocs,	exemples.
A	l’ordre	del	dia	de	la	primera	
junta	de	portaveus	hi	apareixia	
el	tema	d’una	operació	de	crèdit	
(un	préstec)	que	havia	de	fer	
l’Ajuntament.	Després	no	se’n	va	
informar	(tot	i	que	es	va	parlar	de	
temes	certament	innecessaris).	
Podíem	haver	demanat	què	se	
n’ha	fet,	d’aquesta	operació,	però	
consultant	els	decrets	que	ha	
dictat	el	batle	ens	assabentam	
que	es	va	realitzar	a	mitjan	
juliol.	No	se’n	va	informar.	
També	descobrim	que	han	
canviat	l’adjudicació	del	servei	
d’assessoria	tècnica	en	matèria	
d’urbanisme	consultant	el	registre	

d’entrades	i	sortides.	No	n’han	
informat	i,	finalment,	el	més	greu:	
encara	no	hem	parlat	cap	vegada	
de	l’inici	del	nou	curs	escolar	a	
Nostra	Senyora	de	Robines.	No	
sabem	si	és	que	tot	va	sobre	
rodes	(que	no	ho	creim)	o	és	
que	no	se’n	vol	parlar	(s’haurà	
d’instal·lar	un	nou	barracó?,	on?,	
ja	s’han	començat	els	tràmits?,	
etc.).

Tots	aquests	són	temes	prou	
importants	per	tal	que	l’oposició	
n’estigui	informada.	Per	què	
s’actua	d’aquesta	manera	
obscurantista?	El	que	no	es	pot	
fer	és	voler	aparentar	el	contrari	
del	que	es	fa.	Esperarem	els	cent	
dies	de	cortesia!

Bartomeu Abrines Llabrés,
 regidor pel PSM

“Encara no hem parlat 
de l’inici del nou 

curs escolar a Nostra 
Senyora de Robines. 
S’haurà d’instal·lar un 

nou barracó?”

“Consultant els decrets 
que ha dictat el batle 

ens assabentam que el 
préstec es va realitzar a 
mitjan juliol. No se’n va 

informar”

“Comencen a escampar 
que com que no som 
majoria, no podran fer 
segons quines coses, 

insinuant que l’oposició 
no mirarà pel poble”

o p i n i ó
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Josep M. Pons

De l’estil del pp (part 2)

“El PP vol pagar els molts de favors que deu”

Tal	com	ja	es	va	
comentar	a	la	
primera	part	de	
l’escrit,	el	grup	
PSIB-PSOE	de	
Binissalem	no	
vol	entrar	en	
crítiques	a	l’equip	
de	govern	abans	

dels	100	dies	des	de	la	presa	de	
possessió	del	Batle,	a	pesar	de	
que	en	aquest	breu	temps	hem	
tengut	moltes	de	proves	tangibles	
del	seu	tarannà	i	decisions	
polèmiques	i	més	que	discutibles,	
volem	tornar	dedicar	aquest	
espai	a	aclarir	certs	aspectes	que	
marcaran	l’estil	de	govern	del	PP.

Quart.-	“Amiguisme i favoritisme 
(‘enchufismo’)”.	Això	és,	donar	
totes	els	contractes	de	feina	que	
sia	possible	al	seus	simpatitzants,	
afavorir-los	en	lo	que	sia	possible	
des	de	l’Ajuntament,	pagar	els	
molts	de	favors	que	deu	el	PP	a	
molta	de	gent	del	poble	(i	de	fora	
vila)	que	ha	fet	una	forta	campanya	
des	de	el	seu	entorn	desprestigiant	
la	feina	de	l’anterior	equip,	o	tornar	
els	favors	als	empresaris	que	
han	col·laborat	en	la	campanya	
electoral	del	PP	(recordau-vos	de	
les	pancartes,	fulletons,	banderoles,	
etc.	i	pensau	el	que	va	valer)	o	bé	
de	la	gent,	òbviament	de	l’entorn	
del	PP,	que	tan	sols	vol	reclamar	el	
seu	“dret”	de	rebre	qualque	cosa	a	
canvi	per	la	senzilla	raó	que	ara	el	
PP	té	el	poder.	Per	trist	que	sia	això	
ja	ho	hem	vist	en	més	d’una	ocasió	
en	aquest	mesos,	i	lo	que	ens	
queda	per	veure,	si	ens	deixen.

Cinquè.-	“política oculta”,	o	de	
com	fer	les	coses	sense	donar-
ne	comptes	a	ningú.	És	a	dir,	
com	que	moltes	decisions	que	
haurà	de	prendre	el	PP	seran	
qüestionables	i	no	tothom	hi	
estarà	d’acord,	i	la	polèmica	
al	PP	no	li	interessa,	només	li	
interessa	que	es	sàpiga	lo	que	
a	ell	li	pot	beneficiar,	és	a	dir,	les	
poques	coses	que	fa	bé.	Faran	
molta	de	feina	als	restaurants	i	
agombolar-ho	com	pugin	des	de	
fora	de	l’Ajuntament	per	no	haver	
de	donar	comptes	a	ningú.	Parau	
bé	les	orelles	i	els	ulls	perquè	ens	
desviaran	l’atenció	dels	temes	
importants	de	l’Ajuntament	amb	
petites	coses	intranscendents,	
amb	fotos,	festes	i	concerts,	
és	a	dir,	mai	més	ben	dit,	“mos	
passaran	en	cançons”.

Sisè.-	“caça de bruixes”.	Per	
altra	part,	veurem	com	el	PP	inicia	
una	lenta	però	decidida	“caça	
de	bruixes”,	és	a	dir,	partiran	de	
la	premissa	de	que	tot	el	que	
prové	del	PSOE	està	malament	
o	bé	no	ho	va	fer	ni	amb	equitat	
ni	justícia	i	que	com	que	“creu	
el	lladre	que	tothom	és	com	ell”,	
emprendrà	una	creuada	per,	
segons	ells,	fer	net	l’Ajuntament,	
relegant	les	persones	vàlides	a	
feines	secundàries	només	perquè	

varen	ser	contractats	durant	el	
govern	del	PSOE.	Això	mateix	
passarà	amb	les	concessions,	
contractes	de	manteniment,	
contractes	de	serveis,	etc.,	tot	això	
serà	canviat,	renegociat,	redirigit	
a	favor	dels	seus	simpatitzants,	
encara	que	això	sia	més	car	per	a	
l’Ajuntament	i	amb	pitjor	servei	(de	
totes	maneres	no	paguen	ells,	sinó	
el	poble).

Setè.-	“pàtina d’amabilitat i 
simpatia”,	(pàtina:	recobriment	
suau	que	es	dóna	a	les	pintures	
i	altres	objectes).	Per	aconseguir	
tot	l’anterior,	és	imprescindible	
amagar	l’autèntic	caràcter	i	
maneres	del	PP,	per	això,	des	
de	l’Ajuntament,	tot	seran	bons	
modals,	simpatia,	rialles,	...	tant	
cap	a	l’oposició	com	cap	als	
ciutadans.	Tot	sia	per	enlluernar-
nos,	per	fer-nos	creure	que	fan	
feina	pel	poble	amb	vertader	
interès.	Però	tot	això	només	té	un	
objectiu	per	al	PP:	esperar	4	anys,	
esperar	un	Govern	Balear	del	
seu	color	i	esperar	governar	amb	
majoria	absoluta	i	poder	aplicar	
la	maquinària	que	ja	coneixem	de	
sobèrbia	i	prepotència.	Està	a	les	
nostres	mans	impedir-ho.

Josep Maria Pons,
regidor pel PSIB-PSOE

o p i n i ó
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits

Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com

“Vull destacar la 
imposició de bandes i 

el pregó a càrrec de sor 
Margalida Moyà, de cas 
Corp, Mestra Superiora 

de la Caritat”

Sa Vermada
“Temps de festa”

Jeroni Salom

Benvolgudes	
Binissalemeres	i	
Binissalemers,

Els	governants	no	
hem	de	descuidar	
les	feines	diàries	
dins	el	Consistori,	
però	en	arribar	

aquestes	dates	a	tothom	se’ns	
encén	una	“xispa”	interior	d’il·lusió	
i	de	ganes	de	fer	la	festa,	la	nostra	
festa:	sa	Vermada,	una	festa	amb	
majúscules;	no	hi	ha	dubtes	que	
valguin,	hem	de	fer	festa	i	hem	
de	participar-hi	fent-la	més	gran	i	
coneixedora	per	a	tothom.
	 Binissalem,	terra	de	vinyes	i	de	
vins,	terra	de	gents	que	varen	fer	
de	la	feina	del	camp	i	de	la	vinya	
un	bressol	de	tradicions	i	costums	
que	han	arribat	fins	avui	gràcies	
a	gent	com	el	Club	Atlant	i	a	tots	
aquells	que	han	participat	en	
l’organització	de	les	festes;	i	ja	en	
van	43	edicions,	any	rere	any.	

Vull	dedicar	una	especial	menció	
a	una	persona	que	ja	no	és	entre	
noltros,	don	Pedro	Fullana	“es	
Carter”,	que	sense	ell	potser	no	
parlaríem	d’aquesta	festa,	i	també	
dels	nostres	familiars	que	ara	no	
hi	són	i	que	ajudaren	a	fer-nos	
conéixer	la	festa;	a	tots	ells,	que	
són	allà	dalt,	voldria	dedicar-los	el	
sentiment	de	festa.

Farem	arribar	la	il·lusió	de	les	
festes	a	molta	gent,	i	mos	ajudaran	
les	noves	vermadores	i	vermadors	
escollits	democràticament:	
tant	la	vermadora	major,	Cati	

Servera	Verdejo,	com	les	seves	
vermadores	i	vermadors	d’honor,	
Maria	Victòria	Vidal	Pinto,	Maria	
del	Mar	Salas	Comas,	Joaquín	
Llabrés	i	Miquel	Toni	Moyà	
Amengual;	a	totes	i	a	tots	ells,	i	
a	les	seves	famílies	i	amistats,	
enhorabona,	seran	la	cara	del	
nostre	poble	durant	les	festes,	tot	
un	honor.	També	vull	agraïr	a	la	
resta	de	joves	la	seva	participació.	

Encara	que	ja	vos	arribarà	el	
programa	de	les	festes	aquests	
propers	dies,	vull	destacar	varis	
actes:	la	imposició	de	bandes	i	el	
pregó	a	càrrec	de	sor	Margalida	
Moyà,	de	cas	Corp,	Mestra	
Superiora	de	la	Caritat;	la	festa	
de	la	Vellesa	per	als	nostres	
majors,	la	festa	dels	Trepitjadors	
i	la	batalla	de	raïm,	la	missa	per	
als	difunts	absents,	el	sopar	de	la	
tercera	edat,	els	fideus	de	vermar	
de	can	Arabí,	el	multitudinari	sopar	
a	la	fresca,	les	carrosses,	la	fira	
del	vi,	el	diumenge	de	festa	major,	
els	concursos	i	exposicions,	i	
un	llarg	ventall	d’activitats	on	
esperam	la	participació	de	la	gent,	
ja	que	és	la	gent	qui	fa	la	festa	i	la	
festa	és	de	TOTHOM.

Voldria	destacar	el	caire	“social	i	
solidari”	de	vàries	activitats:	a	
part	d’una	part	del	cost	de	les	

camisetes	de	la	festa,	els	tiquets	
dels	qui	assisteixin	als	fideus	
de	can	Arabí	i	cada	botella	del	
vi	del	sopar	a	la	fresca	costaran	
un	euro	solidari;	el	total	recaptat	
serà	íntegrament	entregat	a	
associacions	benèfiques	que	
fan	feina	al	poble	amb	malalts	
i	necessitats;	és	una	manera	
d’involucrar-nos	en	la	lluita	
d’aquestes	entitats	i	en	temps	
de	festa	volem	tenir-los	presents	
també.

Binissalemeres	i	Binissalemers,	
visitants	i	nouvinguts;	a	tots	voltros	
vos	deman	que	participeu	en	la	
festa;	una	festa	molt	especial	per	
a	tots,	una	festa	que	duim	dedins	
i	que	volem	millorar	any	rere	any.	
Obriu	les	portes	i	sortiu	al	carrer,	
que	esteim	de	festa.				

Jeroni Salom Munar,
Batle de Binissalem
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Lorenzo rosselló Bestard

ElEcTricisTa

· Instalaciones eléctricas
· subterráneas
· Mantenimiento
· Cambios de Tensión
· Instalaciones domésticas 
· Instalaciones industriales
· Telecomunicaciones

C/selva, 25 - 07350 Binissalem - Tel. 971 51 13 24



El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	na	...

Xisca Vadell

El seu nom comença per S

Té menys de 34 anys

El seu primer llinatge comença per P

De cabells arrissats

... Laboral

salut:	Presta	més	atenció	als	ulls	i	
a	la	pell,	però	no	passis	pena.
amor:	Aquest	estiu	tingues	un	bon	
detall	per	a	la	teva	estimada.
petit	consell:	No	renunciïs	al	que	
vols,	per	gros	que	sigui	l’obstacle.

	
salut:	Planteja’t	fer	alguna	visita	a	
algun	balneari.	T’omplirà	de	salut.
amor:	Els	dubtes	ajuden	a	
madurar	i	fortifiquen	la	relació.
petit	consell:	Accepta’t	talment	així	
com	ets.

salut:	Participa	en	activitats	amb	
persones	d’idees	similars.
amor:	T’arribaran	bones	notícies	
que	et	canviaran	la	forma	de	vida.	
petit	consell:	Mantén	la	teva	
dignitat	sense	fer	cas	dels	altres.

salut:	Reforça	les	teves	cames	fent	
bicicleta	per	tot	Mallorca.	
amor:	El	dia	serà	molt	mogut;	no	
discuteixis	amb	la	parella.
petit	consell:	Evita	amistats	
interessades,	com	més	lluny	millor.

salut:	Pensa	a	agafar	pomada	per	
si	piquen	els	grumers.
amor:	Tendràs	un	sac	de	
paciència	amb	la	teva	costelleta.
petit	consell:	No	caminis	tant	
segur	pel	terra.	Pots	ensopegar.

salut:	Ves	alerta	al	sol	perquè	pot	
produir	càncer.	Posa’t	capell.
amor:	Agafa’t	la	vida	amb	més	
filosofia,	el	temps	ho	cura	tot.
petit	consell:	Disciplina	la	teva	
ment.	Que	no	vagi	a	la	deriva.

salut:	Un	mes	genial,	de	moment.	
No	veim	cap	novetat	en	salut.
amor:	Ordena	un	poc	tots	els	teus	
sentiments,	estan	desbaratats.	
petit	consell:	Afronta	amb	fermesa	
i	decisió	tots	els	obstacles.

salut:	Realitza	activitats	que	et	
donin	alegria	i	entusiasme.
amor:	No	deixis	de	regar,	amb	
amor,	la	teva	estimada.	Ho	agrairà.
petit	consell:	Deixa	que	la	vida	
passi.	No	passis	tu	a	la	vida.

salut:	Cuida	aquest	petit	desànim	
que	ara	tens	a	la	vida.
amor:	Avalua	el	positiu	i	el	negatiu	
de	la	relació	de	parella.
petit	consell:	Expressa	les	
emocions	amb	honestedat.

salut:	Cerca	la	tranquil·litat	i	et	
sentiràs	més	segur	de	tu	mateix.
amor:	Aprofita	els	darrers	dies	de	
vacances	al	màxim,	que	s’acaben.
petit	consell:	Deixa	els	vells	hàbits	
i	viuràs	amb	major	independència.

salut:	Apunta’t	a	un	curs	de	
rissoteràpia	per	a	curar	la	tristor.
amor:	Tens	papallones	que	
t’envolten.	De	moment,	ni	cas.
petit	consell:	Reflexiona	i	posa	en	
ordre	les	teves	idees.

salut:	Relaxa’t	i	tendràs	una	visió	
més	clara	de	les	coses.	
amor:	No	siguis	tan	egoïsta.	
Reparteix	un	poc	més	l’amor.
petit	consell:	La	sinceritat	amb	tu	
mateix	et	donarà	bons	resultats.
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Disfresses originalsUn	matrimoni	de	color	és	convidat	a	una	festa	de	disfresses	i	l’home	demana	a	la	dona	si	ella	

pot	encarregar-se	d’anar	a	comprar	els	vestits.
Així	ho	fa,	i	el	vespre,	quan	l’home	arriba	de	la	feina,	troba	sobre	el	llit	un	vestit	de	Superman.	

Tot	exaltat	i	cridant,	diu	a	la	dona:	– Què és això!!? Quan has vist mai un Superman negre?. Demà ves a canviar-lo!!
La	dona,	molesta,	a	l’endemà	se’n	va	a	la	tenda	i	lloga	una	disfressa	de	Batman.

El	marit	quan	veu	allò,	torna	a	exaltar-se.– Però... que te’n vas des cap!!? Quan has vist mai un Batman negre? Demà ves a canviar-lo!!
La	dona,	ja	fins	als	nassos,	a	l’endemà	col·loca	sobre	el	llit	3	botons	quadrats	blancs,	una	

corretja	blanca	i	un	pal	de	fusta.Quan	el	marit	arriba	a	ca	seva	i	troba	aquells	objectes,	tot	ple	de	dubtes	li	demana:

– Però...què significa tot això?I	ella	contesta:
– És per a què puguis triar la teva disfressa. Si et lleves la roba i t’aferres els botons aniràs de fitxa 

de Dominó. Si no t’agrada, et lleves els botons i et poses la corretja blanca, i així aniràs de galeta 

Oreo. I si tampoc t’agrada, et col·loques el pal per on tu ja saps i aniràs de Magnum.

Una veritat molt grossa!

a)	Al	Japó	es	consumeixen	molt	poques	grasses	i	l’índex	d’atacs	al	cor	en	aquell	país	és	menor	

que	a	Anglaterra	i	als	Estats	Units.

b)	A	França	es	consumeixen	bastants	grasses	i	encara	així,	l’índex	d’atacs	al	cor	en	aquest	país	

és	menor	que	a	Anglaterra	i	als	Estats	Units.

c)	A	l’Índia	quasi	no	es	beu	gaire	vi	negre	i	l’índex	d’atacs	al	cor	és	menor	que	a	Anglaterra	i	als	

Estats	Units.

d)	A	Espanya	es	beu	massa	vi	negre	i	l’índex	d’atacs	al	cor	és	menor	que	a	Anglaterra	i	als	Estats	

Units.

e)	A	Argèlia	quasi	no	es	fa	l’amor	i	l’índex	d’atacs	al	cor	en	aquell	país	és	menor	que	a	Anglaterra	i	

als	Estats	Units.

g)	Al	Brasil	es	fa	molt	l’amor	i	l’índex	d’atacs	al	cor	és	menor	en	aquell	país	que	a	Anglaterra	i	als	

Estats	Units.

CONCLUSIÓ: Beveu, menjau i feis l’amor tot el que vos doni la gana. És xerrar anglès allò que mata!!

“xistes”
secció d’acudits, dites i estranyes conclusions
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