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“Al 14 de febrer, la 
portada dedicaré”

Febrer
’08

El Consell aprova les Normes Subsidiàries

Els nostres polítics parlen de les Eleccions

Carnaval 2008: imatges de sa Rua i sa Rueta



Noces de Tomeu Vallori Sastre i Joana Pol Borràs, de can Llefut.
6 de febrer de 1951.
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J
a les tenim aprovades. 
Després que iniciassin un llarg i dificultós camí, en 
temps de Salvador Cànoves com a batle; després 
d’haver passat per més d’una dotzena de modificacions; 
després de diferències polítiques, trencaments de pactes, 
manifestacions, etc., A la fi, Binissalem compta amb unes 

Normes Subsidiàries. 
Sembla que haguem tocat amb un dit al cel i –sa veritat– ara 
començarà un procés –l’adaptació de les Normes al Pla   
Territorial de Mallorca– que no serà allò que se’n diu, precisament, 
“amollar bolla”.
Per començar, basta llegir l’opinió d’alguns dels portaveus dels 
partits de l’oposició, que es publiquen en aquest número, per 
entendre que ningú regalarà res a l’hora de donar el vist i plau a la 
seva adaptació.
Des de l’oposició tenen molt presents temes com el polígon o el 
trasllat de Buades; temes que l’equip de Govern –amb minoria a 
l’Ajuntament– haurà de saber manejar, amb molta cura.
Ara bé, com també deixa entreveure algun dels portaveus, el PP 
segur que comptarà amb el suport del PSOE.

I el Patrimoni? Uff, com està el tema Patrimoni...

e d i t o r i a l

Fins els 70 anys?

L’Estat ens convida a treballar
si hi arribam, fins als setanta,

molts que són prop dels quaranta
no tenen lloc on menjar.

La proposta que l’Estat fa
és molt mala de païr,

digau-me com, com anar-hi,
quin camí es pot agafar.

Supòs ara que hi ha eleccions
i a més de ses Generals,
tendran bones solucions

per “curar” tots aquests mals.

Però jo tenc un pensament:
al bergant que ho proposà

jo el faria treballar,
ben feixuc, fins a n’es cent.
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SuccessosLA	NOSTRA	
poblAció	

gener i febrer

l o c a l

27-01-08. Imposen una denúncia a 
un home per insults i coaccions a 
un veïnat arreu de la disputa d’una 
finca ubicada a les afores.

27-01-08. Roben material musical 
en un local de la zona del Punt 
Verd on hi assatgen varis grups.

28-01-08. Denuncien el furt de 100 
euros i documentació de l’interior 
d’un vehicle estacionat al carrer 
Francesc de Borja Moll.

28-01-08. Roben màquinària 
diversa en una obra del camí 
de s’Aigua. Aquest és un dels 
nombrosos robatoris de material 
d’obra que, darrerament, s’han 
produït al poble.
Però el problema sembla que és a 
gran escala, ja que aquest mes s’ha 
procedit a la detenció d’autèntiques 
màfies que es dedicaven a robar 
aquest tipus d’estris, el qual 
després era comprat per grans 
constructores, tot i sabent que el 
material era robat.
Pel que fa als robatoris del mes 
passat dins Binissalem, la Policia 
Local d’Inca detengué a tres 
individus, de raça gitana, com a 
pressumptes autors.

28-01-08. Denuncien desperfectes 
ocasionats en el lateral d’un cotxe, 
estacionat al carrer Gaspar Vallès, 
després que un altre vehicle 
colisionàs contra ell.
Segons fonts policials, un veïnat 
identificà al conductor i aquest i 
l’afectat han arribat a un acord per 
reparar els mals.

06-02-08. Detenen a un home 
d’Inca per robar les rodes a un 
cotxe. Els fets tengueren lloc a la 
zona del Polígon Industrial.
 Quan el lladre va ser sorprès, 
ja tenia dues rodes dins el 
seu vehicle i desmuntava la tercera.

09-02-08. Una empresa ubicada 
a les afores del poble denuncià 
pintades a la seva façana i als 
rètols. Es tracta d’un nou cas de 
pintades reivindicatives a través 
de les quals es pretén fer saber al 
propietari que posi el nom del seu 
negoci en català.

11-02-08. Furt d’una botella de 
butà al carrer Antoni Torrandell.

11-02-08. Furt d’uns 30 litres de 
gasoil de dins el depòsit d’un 
tractor en una finca de les afores.

13-02-08. Furt de tres mòbils de 
dins una bossa de mà a la zona 
d’esplai de ca n’Arabí.

13-02-08. Localitzada, a Biniagual, 
una dona major d’Inca que feia un 
dia que es trobava desapareguda.
 Segons pareix, la dona patia 
problemes d’Alzheimer.

17-02-08. Roben la cartera, amb 
150 euros, a un home mentre es 
trobava dins un bar de la zona de 
la plaça. L’home portava la cartera 
dins la butxaca del darrera.

22-02-08. Imputació per ús indegut 
d’un cranc d’obra. L’individu 
circulava amb el vehicle sense 
autorització del propietari.

13-02-08. Greu accident al carrer 
Gaspar Vallès després que un 
camió que circulava per aquella 
via, portant material d’obra, perdés 
part del carregament i una vareta 
de ferro impactàs contra la cara 
d’un vianant, perforant-li l’ull.
L’home fou traslladat, urgentment, 
a l’Hospital i intervengut. Però la 
ferida ocasionada era tan greu que 
els metges no pogueren fer res per 
salvar-li la vista de l’ull.
L’home és resident al poble des de 
fa quatre anys.

Naixements
Jun Yu Lin Liu (25-01-08)
Paula Bauzá Jiménez (29-01-08)
Carme LLamas Moyà (31-01-08)
Vicenç Garcia Carbonell (02-02-08)
Toni Froilan Arnau (12-02-08)
Maria Buendía Cladera (21-02-08)

Noces
Gabriel Bonet Escobar i
Irene Tuduri Jiménez (15-02-08)
José María Cantos Pons i
Neus Virgínia Mateu Salas 
(22-02-08)

Defuncions
Coloma Mesquida Sans (05-02-08)
Nadal Rosselló Vidal (07-02-08)
Maria T. Arias Iglesias (09-02-08)
Juana Blanco Carrero (15-02-08)
Antònia Rosselló Bestard (18-02-08)
Antònia Pol Pol (23-02-08)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dimarts dia 26 de 
febrer de 2008.



	 FEBRER	2008	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

Pluvials 

Evitar inundacions

L’execució de la 4a fase del 
Pla d’Obres i Serveis, amb la 
corresponent fase de Pluvials, 
podria ser la solució que tant 
esperen els veïnats del carrer Sa 
Coma, Pontarró i Guillem Martí.
Uns carrers on existeix una 
vertadera problemàtica quan 
es produexien pluges de certa 
intensitat.
 L’alarma saltà amb els 
temporals d’octubre i novembre, 
en què es produïren situacions 
de vertader caos, inundacions i 
múltiples desperfectes.
 Està clar que l’antiga síquia que 
hi havia al carrer Pontarró, que des 
de sempre havia fet la funció de 
recollir les aigües procedents del 
carrer Sa Coma i des Reg, fa més 
falta que mai.
La instal·lació de les canonades 
de recollida d’aigua, que es 
dugué a terme quan s’edificà 
la urbanització des Rasquell, 
no donen a l’abast i els veïnats 
són qui pateixen ara les greus 
conseqüències.

Pluvials aturades per deutes
Segons explicà el regidor 
d’urbanisme, José Fernández, a la 
reunió convocada a l’Ajuntament 
amb els veïnats de la zona, el 
divendres 22 de febrer, les pluvials 
han estat uns mesos aturades 
degut a que l’empresa Quimipress, 
executora de les obres, no cobrava 

la feina feta durant molts mesos 
enrera, i havia decidit plantar-
se mentres no s’arreglassin els 
deutes.
Després de mantenir negociacions, 
Ajuntament i empresa han arribat 
a un acord i és previst que la tasca 
ja estigui en marxa dins aquest 
mes de març i finalitzada abans de 
l’estiu.

Qui pagarà les aceres?
Juntament amb les obres de 
pluvials, també es duran a terme 
les obres de millora d’aceres.

Així, el carrer Pontarró per 
exemple, en sortirà beneficiat, ja 
que a hores d’ara no en té.
 Sobre aquest tema alguns 
veïnats s’interessaren per saber 
com seria el pagament, ja que, si 
normalment l’Ajuntament paga 
el rastell (bordillo) i el veïnat 
l’empedrat, alguns asseguren que 
les aceres del carrer des Sac foren 
pagades íntegrament amb doblers 
de les arques municipals.

Del carrer Sa Coma
Per altre lloc, veïnats del carrer 
Sa Coma feren saber al batle i 
al regidor d’obres que, el seu, 
és un carrer molt perjudicat pel 
trànsit. De fet –diuen– és una via 
de sortida del poble i per ella hi 
passen, seguit seguit, una gran 
quantitat de vehicles pesants, amb 
les corresponents conseqüències 
que això comporta, com ara els 
desperfectes de les voravies i la 
dificultat per als vianants.

	 	 Quintos	1971
	 	 	 	

	 	 Dissabte	dia	15	de	març
	 	 Lloc:	Restaurant	Can	Sito
	 	 Hora:	14h
	 	 concentració	a	les	13h	al	bar	s’Hotel
	 	
	 	 Tel.		667	512	031	-	687	623	957

Dinar!Dinar!

“L’alarma saltà amb 
els temporals d’octubre 
i novembre, en què es 

produïren situacions de 
vertader caos”

l o c a l

El punt problemàtic del carrer des Pontarró.



	 FEBRER	2008	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

Des del passat 15 de febrer 
Binissalem ja compta amb les 
Normes Subsidiàries aprovades 
pel Consell de Mallorca.
 Ara, la propera passa és la seva 
publicació al BOIB, entrant en 
vigor al dia següent. Mentre dura 
aquest tràmit, pot passar un mes.
 Cal recordar que Binissalem 
s’ha hagut de regir fins ara amb 
les NNSS del 1993, i sobretot 
per això es feia molt necessari 
poder comptar amb aquesta eina 
amb la qual marcar les pautes de 
creixement, que el poble ha de 
seguir en els propers anys.

Les noves Normes, que primer 
de tot s’hauran d’adaptar ara al 
Pla Territorial de Mallorca (PTM), 
miren, entre molts aspectes, per 
la protecció del Casc Històric, 
per la construcció obligatòria de 
pàrkings als blocs de pisos que són 
construïts o per la presència de 
zones verdes.

De fet, el PTM diu que tot 
municipi haurà de comptar amb 
5m2 de zona verda per a cada 
habitant, cosa que a Binissalem 
–afirma el regidor d’obres– és 
pràcticament impossible.
 Per tal de solventar aquest 
problema, l’anterior equip de 
govern intentà designar com a 
zona verda ca n’Arabí, tot i que al 
final no li admeteren. De manera 
que la nova proposta fou extreure 
els metres verds exigits del camí 

de s’Aigua (amb la corresponent 
polèmica que aquest tema aixecà).
 Això –segons també afirma el 
regidor d’obres– haurà aportat 
situacions problemàtiques, ja que 
s’hauran de cercar solucions al fet 
que hi hagi solars, amb llicència 
per a construir, ubicats dins zona 
verda.

Zones de creixement
Per altre lloc, cal recordar també 
que el PTM marca dues zones de 
creixement del poble: l’esmentada 
franja del camí de s’Aigua i la zona 
del darrera de Ca’ts Agustins.
 Els tècnics d’urbanisme del 
Consell desestimaren com a 
possible zona de creixement la 
franja compresa entre el camí de 
Biniagual i el camí de Son Roig, i 
des del carrer Conquistador fins a 
30 metres endins.
 Així ho explicaren el batle i el 
regidor d’obres, a la reunió del 
divendres 22 de febrer, als veïnats 

Aprovades les Normes Subsidiàries
El sòl rústic comprès entre els camins de Son Roig i de Biniagual no passa a ser urbà

“La intenció de l’equip de 
Govern era que aquests 

solars passassin 
a ser urbans, amb 

l’objectiu de crear un 
punt d’embelliment”

l o c a l
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que compten en aquell indret amb 
propietats dins sòl rústic.

Embelliment
La intenció de l’equip de Govern 
era que aquests solars passassin 
a ser urbans, petició que ha estat 
denegada pel Consell.
 Tot i això, una vegada feta 
l’adaptació al PTM, l’Àrea 
Municipal d’Urbanisme podria 
dur a terme algunes modificacions, 
llevant metres de la zona del 
camí de s’Aigua per guanyar-los 
aquí –i per tal de no excedir de 
la quantitat de metres establerts 
per a créixer– amb l’objectiu de 
crear un punt d’embelliment, 
amb un passeig d’arbres, al carrer 
Conquistador, que seria pagat 
pels mateixos promotors que 
executassin les obres una vegada 
obtingut el 10% de sòl municipal 
que marca la llei.
 Segons comenta el regidor 
d’urbanisme, si el projecte 
s’executàs es podrien edificar unes 
40 vivendes.
 A la reunió també es parlà de la 
marmoleria Amengual, respecte a 
la qual, el Consell decidí que, tot i 
tractar-se d’una empresa, el solar 
on es troba situada continuarà 
sient de caràcter rústic, no urbà.

Pagaven contribució urbana
Alguns dels assistents, propietaris 
de terreny dins sòl rústic feren 
saber al batle que, durant 12 
anys, han estat pagant la seva 
contribució com si fos sòl urbà, 

assegurant que durant tot aquest 
temps han lluitat per pagar com 
els tocava pagar sense poder 
aconseguir-ho.
Sobre aquest punt, alguns dels 
presents recriminaren al PSOE que 
no els solucionàs el problema quan 
governava.
 El balte, Jeroni Salom, informà 
que ara s’ha duit a terme el 
cadastre –tal i com correspon 
cada 10 anys– i tots els afectats 
disposaran de la documentació 

per pagar el que les correspon. 
Salom també recordà que per a 
qualsevol revisió es poden adreçar 
a l’Ajuntament.

Reunió amb els constructors
Una vegada les Normes 
Subsidiàries hagin estat 
publicades al BOIB, l’Ajuntament 
convocarà una reunió amb tots 
els professionals de la construcció 
(arquitectes, constructors, 
picapedrers, margers...) per tal 

d’informar-los com queda la 
situació amb les noves NNSS. A la 
reunió hi podrà assisitr tothom qui 
vulgui.

10.500 habitants
D’altra banda, tot i que el batle 
havia dit, a la reunió pel Fòrum 
Ciutadà, que l’equip de Govern 
intentaria fixar a les Normes 
el sostre poblacional en 9.000 
habitants, al final s’ha quedat en 
els 10.500 que ja hi havia marcats.

Ralentiment natural
Des de l’Àrea d’Urbanisme 
s’informa que, malgrat en una 
de les revistes del PP es publicàs 
que s’havia reduït el creixement 
–declaracions que havien cridat 
l’atenció de molts– el que s’ha 
produït ha estat un ralentiment 
natural de la construcció, 
moderant-se la concessió de 
llicències.
Així, si en anys anteriors se’n 
concedien, aproximadament, unes 
250, dins el 2007 només s’arribà a 
les 193.

Permís d’Inici d’Obres
En relació a la concessió de 
llicències, la novetat introduïda 
ha estat la supressió del Permís 
d’Inici d’Obres; de manera que 
una vegada el promotor hagi 
entregat el projecte d’execució, 
al cap d’un mes podrà iniciar les 
obres.

AambS

“El Pla Territorial de 
Mallorca marca dues 
zones de creixement 

del poble: la zona del camí 
de s’Aigua i la zona de 

darrera Ca’ts Agustins”

Entre les línies de punts, la zona que es pretén passar de rúistica a urbana.

l o c a l



	 FEBRER	2008	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

l o c a l

ERC-IB
“L’adaptació 
de les Normes 
al PTM posarà 
de manifest que 
el conveni amb 
l’empresa Buades 
ha quedat obsolet 
i, per tant, no és 
compatible amb el 

nou Pla Territorial”. 
Aquesta és l’opinió de Pep Martí, 
d’Esquerra, en relació a la recent 
aprovació de les NNSS.
 Martí creu que l’esmentat 
conveni s’ha de refer per tal que el 
poble no en surti més perjudicat.
 El tema Polígon també és 
objecte de preocupació per als 
Republicans, apuntant que seria 
positiu que se’n fes també una 
revisió de la 2na Fase, i que 
aquesta fos d’iniciativa pública, no 
privada com la 1ra.
 Pep Martí també manifestà que 
s’ha de constituïr ja la Comissió 
de Patrimoni. Se sap que està en 
marxa però res més. A hores d’ara, 
al poble hi ha Casals Històrics 
que es troben en obres i no convé 
esperar més temps.

PSM
Bartomeu Abrines, 
del PSM, afirma 
que allò que primer 
s’haurà de complir 
és l’adaptació al 
PTM.
Abrines es mostra 
molt crític amb 
les Normes 

Subsidiàries, afirmant que el 
seu partit sempre hi ha votat en 
contra, sobretot per temes com el 
(macro)Polígon Industrial, el qual 
es veurà ara com queda; quina 
servitud es donarà a la 2na Fase: si 
serà d’iniciativa pública o privada,
recordant que aquest aspecte va 
ser determinant perquè, en el seu 
moment, rompessin el Pacte de 
Govern amb el PSOE.
 El nacionalista també creu que 
el conveni amb Buades, amb la 
nova ubicació de la fàbrica a la 
zona industrial i els terrenys que 
ara ocupa, serà important dins les 
noves NNSS.
Però allà on més crític s’ha 
mostrat el portaveu del PSM és 
amb els terrenys rústics del carrer 
Conquistador, que el PP volia 
passar a urbans.
 Segons apunta, l’actual equip 
de Govern sempre digué que 
aquests terrenys eren urbans i no 
rústics, com ara diuen. Per tant, 
ens han volgut enganyar. Han 
intentat dur a terme una unitat 
d’actuació urbanística a través 
d’un engany i això és molt greu.

Per altre lloc, de la reunió amb els 
veïnats del carrer Conquistador, 
celebrada el divendres 22 de 
febrer, ningú de l’equip de Govern 
ens avisà –afirma. Potser perquè 
el Partit Popular temia que, s’hi hi 
assistíem, es poguessin desvetllar 
aquestes mentides davant els 
afectats.

UM
“Per començar, 
les Normes 
Subsidiàries 
estan mal fetes, 
viciades.” Així 
de contundent 
s’expressà el 
portaveu d’Unió 
Mallorquina, 

Víctor Martí.
Coincidint amb els altres dos 
partits –Esquerra i PSM– Víctor 
Martí també opina que el tema 
Polígon Industrial és el centre de 
polèmica de les noves Normes 
Subsidiàries de Binissalem.
De fet –apunta– el polígon 
contradiu el Pla Territorial i per 
això hi presentarem al·legacions.
 Amb la seva construcció hi ha 
hagut ben pocs beneficiats, i no 
precisament del poble.
Per a Víctor Martí crida l’atenció 
la manera com s’han duit a terme 
les vendes dels solars; sembla que 
només pugui comprar segons qui.
 Els nacionalistes de Centre 
diuen que haurien estat més 
partidaris que el Polígon fos 
d’iniciativa Pública, i si fos ara, 
votarien a favor d’un polígon per 
als binissalemers, d’acord amb els 
metres necessaris.
 De tot això el culpable és el 
PSOE, que ho tirà endavant. Però 
també el PP, que no ha volgut 
rectificar. De fet, els populars 
sempre s’han posat d’acord amb 
els socialistes i hi han votat a favor.
 D’altra banda, Víctor Martí 
lamenta que, a hores d’ara, el 
poble estigui excessivament 
urbanitzat. A la zona des Rasquell 
l’Ajuntament havia d’haver limitat 
el creixement, guanyant el 10% de 
sòl industrial que no ha guanyat.
 Sembla que s’hagi construït en 
pla milionari, de tal manera que 
els habitatges no es poden pagar.
Tot està fet un desgavell.

Què opina l’Oposició de 
les Normes Subsidiàries?

Pep Martí Bartomeu Abrines

Bartomeu Abrines (PSM):
“L’equip de Govern 

sempre ens digué que 
aquests terrenys eren 

urbans i no rústics, com 
ara diuen. Per tant, ens 
han volgut enganyar. 

Han intentat dur a terme 
una unitat d’actuació 

urbanística a través d’un 
engany i això és molt 

greu”

Víctor Martí

Pep Martí (ERC):
“El conveni amb Buades 

ha quedat obsolet”
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PSOE
L’exbatle i ara 
portaveu del 
PSOE, Miquel 
Nadal, opina 
que, sense cap 
dubte ni una, 
tenir aprovades 
les Normes 
Subsidiàries 

de Binissalem és una molt bona 
notícia. I més, tenint en compte 
el que ha costat de treure-les 
endavant.
El que cal fer ara és adaptar-les al 
Pla Territorial de Mallorca.
 Després d’estar tres anys 
i mig, aturades, Nadal diu 
que, amb les noves NNSS se 
soluciona el problema dels solars 
de l’Escola, de l’Institut i les 
compensacions al propietari, 
persona a qui s’ha d’agraïr, i 
molt, la paciència que ha tengut.
 Per altre lloc, Nadal assegura 
que les noves Normes donen més 
protecció al Casc Històric, part 
importantíssima del poble que 
s’hagués pogut veure amenaçada 
de no haver-se fet allò que en el 
seu moment es va fer.
 El socialista afirma que les 
Normes Subsidiàries estan 
elaborades perquè es pugui 
desenvolupar el Polígon per als 
empresaris del poble. I sobre el 
tema Buades, l’equip de Govern 
ja podrà reiniciar les negociacions 
amb l’empresa per tal de 
finalitzar el que s’havia començat 
l’anterior legislatura.
 Pel que respecte al creixement 
del poble, Nadal opina que el 
sòl urbà que hi ha marcat, és 
suficient, i al manco durant uns 
anys Binissalem no ha de créixer 
més.
Ara ens toca estar uns anys, 
tranquils –conclou.

Veus de carrer ...

Més cases per construïr?
Després d’haver viscut un 
creixement urbanístic tant fort com 
el dels darrers anys...
Després que els mateixos 
constructors del poble 
reconeguessin, en una enquesta 
publicada a l’Arròs amb Salseta el 
febrer de 2007, que el poble havia 
crescut en excés...
Després que agents immobiliaris 
fossin els primers en reconèixer que 
de cases, al poble, se n’havien fetes 
massa...
Després de veure com a la zona 
des Rasquell –el gran focus de 
construcció d’aquests primers anys 
del 2000– s’hi hagin penjat una 
gran quantitat de cartells amb el 
típic “ES VEN”...
Després de comptar amb dues 
zones de creixement del poble, 
marcades pel mateix Pla Territorial 
de Mallorca, com són la del camí 
de s’Aigua i la de Ca’ts Agustins...  
Amb tot això, és la millor opció 
ara la de voler passar a urbans uns 
terrenys que són rústics i on s’hi 
podran edificar unes 40 vivendes 
més?
Tant se val si el projecte prové de la 
legislatura passada. Si hi ha hagut 
un canvi a l’Ajuntament s’hauria de 
notar. A més, els articles d’opinió 
del Partit Popular publicats en 
aquesta revista, mesos abans de les 
eleccions municipals, parlaven de 
ralentiment urbanístic. Semblava 
partidari de frenar el creixement.

Del pavelló cobert
És positiu el fet de poder disposar 
de gent del poble treballant en 
els centres municipals, com és el 
cas del pavelló cobert, al control 
del qual hi ha ara una persona de 
Binissalem, de dilluns a divendres.
Però, i els caps de setmana?
 Segons pareix, la persona que 
porta el bar del camp d’esports se 
n’ha d’encarregar, els dissabtes i 
diumenges, de controlar el bar i el 
pavelló. No serà massa això? 
Es poden dur a terme totes dues 
tasques, dissabtes i diumenges?

J.Pons

Víctor Martí (UM):
“El polígon contradiu 

el Pla Territorial”

Miquel Nadal

l o c a l
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Si en el passat número de gener 
es publicava una bona notícia 
referent al tema patrimoni, com 
era l’aprovació d’una subvenció 
per part del Consell per arreglar 
el pou del carrer Creu, en aquest 
número de febrer la notícia és el 
perill d’esbucament de la paret 
d’una casa senyorial ubicada entre 
els carrers Alaró i Creu.
Com a conseqüència d’això, 
l’Ajuntament s’ha vist obligat 
a tancar la circulació pel carrer 
Alaró.
 Segons informa la propietària 
de la casa, Francisca Fiol, el 
problema ja ve de fa 7 anys enrera, 
quan amb les obres de canalització 
i d’obertura de síquies s’utilitzà 
maquinària pesada i potent per 
dur a terme les excavacions, cosa 
que provocà que es començassin 
a produïr crulls en diferents 

indrets de la casa i que un dels 
arcs que alberguen l’antic celler 
hagi fet força i empès la paret cap 
a l’exterior, amb possibilitats de 
desprendiments.
 A més, els veïnats també 
insisteixen que la gran síquia 
oberta al carrer Alaró es va fer 
quasi aferrada a la paret de la casa 
i no va ser tapada de la manera 
més correcta; sinó més bé aviat, 
per acabar quant abans millor.

Fortes pluges
També afirmen que el problema 
s’agreujà més amb les fortes 

pluges de l’octubre i novembre 
passat, ja que la gran quantitat 
d’aigua caiguda pogué afectar als 
fonaments. 

Qui haurà de pagar?
Els veïnats diuen que tant 
l’Ajuntament del PSOE com ara, 
el del PP, sembla que se’n vulguin 
rentar les mans. Però ells apunten 
que l’arquitecte del Consell de 
Mallorca vengué a visitar la casa 
i també creu que el problema pot 
venir de les obres al carrer i, per 
tant, hauria de ser l’Ajuntament 
qui es fes càrrec de la reparació.

Del tancament del carrer
Un altre aspecte del que també 
es queixen els veïnats és que el 
tancament del carrer no és el més 
adequat, ja que hi segueix passant 
gent i estan preocupats perquè 

Perill d’esbucament
“Una casa antiga del carrer Alaró presenta problemes en una de les seves parets”

“L’Ajuntament s’ha vist 
obligat a tancar el carrer”

l o c a l

La casa afectada i el carrer Alaró, tancat al trànsit.
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qualcú, en el pitjor dels casos, 
en pogués resultà ferit. Llavors, 
qui pagaria les conseqüències? –es 
demanen.

Acció municipal
El dimarts 12 de febrer, l’arquitecte 
municipal, el regidor d’obres i el 
tècnic de l’empresa Munditubo, 
visitaren la casa per analitzar la 
situació i començar treballar per 
posar remei al problema.

Fonts municipals informaren que 
el deure de l’Ajuntament és el de 
conservar el patrimoni i garantir la 
seguretat als vianants. I és per això 
que s’ha procedit al tancament del 
carrer.

Després de la visita d’inspecció, 
s’acordà instal·lar un abastiment 
a la paret exterior, tasca que anirà 
a càrrec de l’esmentada empresa, 
especialitzada en operacions 
d’aquest tipus, havent-ne realitzat 
a edificis de gran rellevància 
patrimonial com, per exemple, la 
Seu de Palma. 
Tot això es durà a terme 
independentment de qui hagi de 
pagar la reforma una vegada se’n 
sàpiga el dictamen final.
 Els tècnics ja estan treballant 
en l’elaboració d’un estudi pericial 
i ben aviat també es procedirà a 
l’apuntalament interior de la casa.
 Una vegada s’hagi redactat 
l’informe, es passarà a la 

intervenció sobre les parets 
interiors del celler, concretament 
als arcs, on s’hi col·locaran 
uns tensors que evitin més 
desplaçament de la paret.
 D’altra banda, també serà 
analitzada la síquia que en el 
seu moment va ser oberta, per 
comprovar si, al llarg de tots 
aquests anys, s’han produït 
pèrdues d’aigua que puguin 
haver influït en el moviment dels 
terrenys.
Tot això però, suposarà temps, 
de manera que el carrer Alaró 
romandrà tancat al trànsit durant 
mesos.
Des d’aquestes línies, un missatge 
de precaució a tots els vianants.

La propietària, indicant a l’arquitecte les deficiències que presenta la paret.

L’arquitecte i el tècnic, prenent nota dels desperfectes a l’interior del celler.Crulls en una habitació.

Crulls en una paret del pati.

l o c a l
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Patrimoni perdut
GADMA denuncia el tancament de pous públics

L’associació ecologista GADMA 
està protagonitzant uns primers 
mesos de l’any de molta activitat i 
reivindicació.
 El passat dijous 7 de febrer, els 
ecologistes organitzaren una visita 
a una coneguda zona del camí des 
Raiguer –camí vell d’Alaró i antiga 
calçada reial de Palma a Pollença– 
on s’hi troben ubicats dos pous 
públics que, segons el portaveu 
de l’associació, Bernat Fiol, varen 
ser tancats, el 1999, a l’accés de 
tothom per particulars.
 A la visita també hi acudiren 
el batle, Jeroni Salom; el regidor 
d’obres, José Fernández; 
l’arqueòleg municipal, Ferran 
Tarongí; el catedràtic de la UIB, 
Toni Borràs, qui ha realitzat un 
estudi sobre els camins romans 
a Binissalem; l’historiador, Joan 
Martí, i uns quants periodistes.

Pous i camí tancats al pas
Un dels veïnats de la casa on es 
troben els pous, Joan Moranta (nét 
de l’històric General Moranta), 
entregà al batle l’expedient que fa 
uns anys presentà a l’Ajuntament 
informant d’aquells fets; expedient 
del qual –segons ell mateix afirma– 
no n’obtingué mai resposta.

Un altre fet que també ha estat 
denunciat és el tancament al 
trànsit i al pas de vianants 
d’una part del camí. Es diu que, 

antigament, carros i caminants 
passaven per davall d’una arcada 
–actualment també desapareguda– 
i es podia beure aigua dels pous.
 Ara, l’equip d’arqueologia 
haurà de documentar totes 
aquestes per tal de poder dur 
endavant una investigació i el 
corresponent informe.

Església Paleocristiana
Per altre lloc, l’historiador local, 
Joan Martí, comenta que en aquell 
indret hi havia una església, amb 
tres arcs gòtics i molts d’elements 

“En aquell lloc hi havia 
una església, amb tres arcs 
gòtics i molts d’elements 
patrimonials, la majoria 

ara desapareguts”

“També ha estat criticat el 
tancament d’una part del 

camí des Raiguer”

Un dels arcs desapareguts. La pica baptismal.

Un dels pous que reclama GADMA.

l o c a l
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patrimonials, la majoria dels quals, 
ara, ni se sap on són. Però un 
d’aquests elements, l’anomenada 
pica de bateig, sí que pogué ser 
salvada pel veïnat Joan Moranta, 
qui la conserva dins ca seva. I 
també és dins la seva propietat 
on s’hi troben les catacumbes de 
dita església, lloc on hi van ser 
trobades, fa uns anys, un grapat de 
monedes antigues, les quals varen 
ser entregades a l’historiador, don 
Guillem Rosselló Bordoy.

Amb tota aquesta aportació, 
GADMA demana a l’Ajuntament 
que s’hi posi a treballar de valent 
per tal de poder saber si aquesta 
fou en realitat la primera església 
paleocristiana del municipi. 
 Si així fos –afirma Bernat Fiol– 
i tenint en compte tot el que s’ha 
parlat sobre el cementeri vell i la 

famosa església que allà es creu 
hi pogué haver, això tal vegada 
podria suposar un gir en la 
història de Binissalem.
 GADMA també recorda 
que, ara més que mai, és molt 
important la creació de la 
Comissió de Patrimoni, de la qual 
tant se n’ha parlat però que, de 
moment, se’n sap ben poca cosa.

Sa Torre de Can Moranta
A més de tot el que s’ha comentat, 
Sa Torre de Can Moranta guarda 
un autèntic arxiu d’objectes i 
documents de gran valor històric. 
 Entre molts, un tom del famós 
diccionari Mallorquí-Castellà-Llatí, 
obra de don Joan Josep Amengual 
i Reus (exbatle de Binissalem).
O uns quants capitells, de diferents 
estils, descoberts per casualitat 
quan, un dia d’una forta ventada, 

part de la paret de la torre caigué 
a terra i foren descoberts entre 
les restes. En època mussulmana 
s’aprofitava tot tipus de material 
per omplir i aixecar parets.
 Aquesta esmentada torre de 
defensa també compta amb les 
finestres geminades i amb les tan  
característiques teules pintades, tot 
d’epoca mussulmana.

Què hi diu l’Ajuntament?
Des de l’Àrea Municipal 
d’Urbanisme s’ha obert una 
investigació a partir de tots els 
expedients d’obra i llicències 
existents sobre el cas en qüestió.
Si es pot demostrar que 
s’hagi comès cap irregularitat 
o il·legalitat urbanística, 
evidentment l’Ajuntament 
reclamarà allò que sigui de 
caràcter públic.

En aquesta imatge es pot 
veure la Torre. I en una de 
les seves sales interiors s’hi 
troba la finestra geminada  
amb dues obertures 
separades per un mainell 
que apareix a l’esquerra.
Els arcs de les dues 
obertures són de ferradura. 
Aquest tipus d’arc sol ser 
àrab.

Joan Moranta, l’historiador, Joan Martí, i el catedràtic, Toni Borràs.

“L’anomenada pica de 
bateig, sí que pogué ser 
salvada pel veïnat Joan 

Moranta, qui la conserva 
dins ca seva. I també és 
dins la seva propietat on 

s’hi troben les catacumbes 
de dita església, on hi van 
ser trobades un grapat de 

monedes antigues”

l o c a l
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Disponible 
per a la seva 

publicitat
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Cas Pellers, quasi venut
L’emblemàtic casal de Cas Pellers, 
ubicat al carrer Pere Estruch, 
podria canviar de propietaris en 
breu després de l’opció de compra 
que ha fet un particular a través de 
la immobiliària alemanya, Engel 
&Völker. L’oferta feta ha estat de 
3,5 milions d’euros.
Cal recordar que l’empresa 
Lantana Capital adquirí el 
Casal i l’inaugurà el 2000 amb 
l’espectacular reforma actual. 
Dos anys després, seria Franz Von 
Auersperg –príncep d’aquesta 
regió alemanya– qui passaria a ser-
ne el propietari.
 Al llarg d’aquest temps s’hi 
han anat organitzant multitud 
d’actes culturals, com exposicions, 
concerts, etc., i també ubicant-s’hi 
diferents empreses i entitats. Les 
tres darreres que hi havia eren 

l’empresa Oliveda (cosmètics); 
l’Agrupació del PSOE local i 
l’empresa Mallorca Event Factory, 

encarregada de la gestió del Casal 
i de la qual n’és el coordinador el 
binissalemer, Paco Pol Arrom.

Pintades que sobren
La Normalització de l’ús del català 
no s’aconsegueix per aquest camí.  
 Ja fa unes quantes vegades que 
apareixen pintades, en diferents 
locals del poble, a través de les 
quals es demana als propietaris 
que escriguin el nom dels seus 
comerços en català. Però allò que 
està clar és que aquesta manera 
no és ni la més indicada, ni la més 
correcta. Més bé tot el contrari: és 
pur vandalisme, una selvatjada.
 La darrera va ser al carrer 
d’en Laparra, on uns desconeguts 
escriviren, amb spray, sobre unes 
portes noves de fusta de Nord, les 
paraules: “en català”.

l o c a l

Altra vegada apareixen pintades i amb el mateix missatge.

Cas Pellers podria canviar de propietaris.
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Camí	de	Sa	Cabaneta,	7
Apartat	de	Correus,	275	-	07350	Binissalem	(Mallorca)

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

www.protecciondatosbaleares.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.

AgÈnciA D’ASSegUrAnceS bini&SAleM
C/Guillem	Martí	Coll,	7	B	

(Clot	d’en	Vidal)	-	Binissalem

Telèfon:	971	511	332	
FAX:	971	886	615

Horari	
matins:	de	les	11	a	les	14h	

capvespres:	de	les	16.30	a	les	20h

Ara descomptes de fins a un 30%
Des de 27.50 euros al mes



Reunió i acord
La Direcció General de l’IB-Salut 
està treballant per millorar la 
situació del manteniment del 
Centre de Salut.
Aquest va ser l’acord verbal a què 
arribaren, el batle i el Director 
General d’aquesta institució, a la 
reunió mantinguda el 30 de gener.

Deute de 306.000 euros
Un primer punt tractat va ser el 
gran deute que la Conselleria de 
Sanitat té amb l’Ajuntament.
 Després de passar dues 
legislatures, amb diferents governs 
–PP i Pacte de Progrés– no s’ha 
pogut solventar el pagament 
dels 306.000 euros en concepte 
de neteja, bugaderia i electricitat; 
despeses que, en realitat, han de 
ser pagades pel Govern Balear i no 
per les arques municipals.

A partir d’ara, l’Ajuntament ja no 
s’haurà de fer càrrec d’aquests 
pagaments, sinó que tramitarà 
les factures directament a la 
Conselleria, entitat que s’ha 
compromès a pagar, en diferents 
plaços, el deute acumulat al llarg 
de tots aquests anys.

Falten metges
Un segon punt va ser el referent al 
personal sanitari.
 Segons fonts municipals, 
els metges del Centre de Salut 
compten amb una mitja de 
1.500 pacients cada un, cosa que 
dificulta molt la seva tasca.
 Des de l’IB-Salut s’informà que, 
actualment, hi ha un problema de 
manca de metges a les Illes, fet que 
fa impossible que, a hores d’ara, es 
puguin cobrir totes les places.

De fet, a Binissalem s’ha convocat 
la plaça per a un segon Pediatra i 
no s’ha aconseguit cobrir.
 També existeix una manca de 
personal als serveis del Pac Mòbil.
Davant aquesta situació, la 
Conselleria podria optar per 
contractar metges procedents de 
fora de la Comunitat Balear.

Seguretat al Centre
Finalment, el tema de la seguretat 
al Centre també va ser objecte de 
debat. Aquesta fou una petició feta 
pels mateixos professionals.
 En principi, des de la 
Conselleria hi ha prevista la 
contractació d’un guàrdia de 
seguretat per als vespres, tot i que 
també es podria incorporar un 
conserge.

AambS

El Centre de Salut
“L’Ajuntament té pendent de cobrar un deute acumulat de 306.000 euros”
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

C/ Pare Payeras, 1 - 07350 Binissalem - Telf. 971 886 816
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Pas per a vianants
Veïnats del carrer Conquistador 
demanen la creació d’un pas per 
a vianants davant l’entrada al 
camí de Son Roig. Aquest és un 
punt bastant conflictiu a l’hora de 
creuar la carretera, ja que vénen 
vehicles de diferents indrets.

Agranadora mecànica (I)
Veïnats del poble es queixen 
d’haver vist com s’agranadora 
mecànica, encarregada de dur 
a terme la neteja dels carrers 
del poble, circulava en direcció 
prohibida. Potser per fer més via. 
No són maneres –diuen.

Agranadora mecànica (II)
Una altra queixa sobre 
s’agranadora –que ja ve d’enrera– 
és la gran quantitat de pols que 
aixeca el tub bufador que va 
davant la màquina per treure i 
desferrar els papers o plàstics 
d’enterra.

Rotonda del SYP
Com també ha estat conflictiu, 
aquestes darreres setmanes, 
l’entrada al poble pel camí de 
s’Aigua, degut a les obres de la 
rotonda que s’hi està construint.
 El tancament amb barreres 
que hi ha instal·lat dificulta la 
circulació dels vehicles pels dos 
carrils a la vegada, i en més d’una 
ocasió s’originen embossos enmig 
de la carretera.
 El regidor explicà que aquestes 
obres, d’iniciativa privada, s’han 
retardat més del previst degut a 
problemes entre el SYP –empresa 
que ordenà construir la rotonda– i 
GESA, a pesar que la situació no 
s’allargarà molt més i el trànsit 
tornarà a la normalitat, podent-se 
fer ús de la rotonda ben aviat.
 L’equip de Govern ha arribat 
a un acord amb el SYP perquè 

dugui a terme una actuació 
d’embelliment, a més d’asfaltar tot 
el que queda de camí i arreglar la 
voravia de davant can Buades; tot 

pressupostat en uns 25.000 euros.
A l’esmentada rotonda hi serà 
col·locada l’escultura d’una 
copinya (a mig construïr).

Obres a la Plaça
Sense que s’hagi donat cap 
novetat, continúen les obres de 
reforma de la Plaça de l’Església.  
 Tal vegada un dels mals de cap 
dels constructors era l’informe 
de la cata arqueològica, el qual 
finalment ha estat favorable.
 Com se sap, antigament 
la plaça va ser el cementeri 
municipal i existia la possibilitat 
de trobar restes humanes, com 
ja succeí la darrera vegada que 
s’empedrà, ara fa més de 30 anys, 
obres durant les quals sortiren 
a llum gran quantitat d’ossos 
humans, dels quals se’n conserven 
dos a l’Ajuntament.
 Un aspecte que s’ha afegit al 
projecte de millora de l’empedrat 
ha estat la reforma de les aceres, 
ja que l’accés al recinte no 
estava adaptat per a persones 
minusvàlides.

El plaç per què tots els municipis 
estiguessin adaptats a la normativa 
actual, finalitza el pròxim mes de 
maig. Així, una vegada acabin 

les obres, es disposarà de dues 
entrades habilitades: una davant 
la Banca March i l’altra davant 
l’Hotel Scot.

La rotonda del camí de s’Aigua provoca embossaments al trànsit.

l o c a l
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Escola de Primària
El pròxim dia 5 de març el Consell 
Municipal per a la Nova Escola es 
reunirà per parlar del tema i de 
l’actual curs escolar.
Des de l’APIMA –un dels 
col·lectius que formen part 
d’aquest Consell– hi ha confiança 
que abans que finalitzi aquest curs  
ja estigui posada la primera pedra 
del nou col·legi.
 L’associació de Pares i Mares 
és partidària de la proposta que 
féu la Conselleria d’instal·lar una 
escola modular, amb un equip de 
direcció independent de Nostra 
Senyora de Robines, durant els 
14 mesos, aproximadament, que 
durarà la construcció.
 Per altre lloc, és previst que cap 
a finals d’aquest mes la Conselleria 
d’Educació del Govern de les 
Illes Balears i l’Ajuntament de 
Binissalem, firmin el conveni per a 
la construcció del nou col·legi.
Segons apunten fonts municipals, 
aquest document és, bàsicament, 

la concessió (burocràtica) de 
permís, per part del Consistori, 
perquè puguin començar les obres.

Escoleta Municipal
L’Ajuntament s’ha plantejat la 
compra d’un solar per a construir-
hi una nova Escoleta Municipal 
i evitar-se així el pagament del 
lloguer.

De totes formes, encara no hi ha 
cap solar escollit on poder dur a 
terme la nova construcció ni molt 
manco doblers per a fer-ho realitat.
 De fet, s’està pendent de si es 
convoca alguna línia d’ajudes, ja 
que l’única de que s’ha beneficiat 
l’Ajuntament ha estat la de 12.000 
euros, 4.000 per línia: de 0 a 1 any, 
de 1 a 2 i de 2 a 3.
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FISCAL	–	CONTABLE	–	LABORAL	-MERCANTIL
TRAMITACIÓN	ESCRITURAS

TRAMITACIÓN	NÚMERO	IDENTIFICACIÓN	EXTRANJEROS	(NIE)
IVA	–	SOCIEDADES	–	DECLARACIÓN	DE	LA	RENTA

ADVISING	AND	MANAGEMENT	IN	FISCAL,	ACOUNTING,	TRADE,	LABOUR	AND	
FINANCE	MATTERS

ACCOMPLISMENT	OF	CONSTITUTION	OF	COMPANIES
ACQUIREMENT	OF	FOREIGNER’S	IDENTITY	CARD	(NIE)

Pedra i Vi
ASESORÍA	DE	EMPRESAS

Camí de S’Aigua, 101 Lc. 4
07350 Binissalem

Tel./Fax 971 870 680
info@pedraivi.com
www.pedraivi.com
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OPINIÓ

El PP i el 
Català

El dia 30 de 
gener es va 
celebrar, en el 
teatre, el debat 
sobre l’estat 
del poble, però 
mira per on, 
en un moment 

determinat va sortir la paraula 
maleïda per als “intel·lectuals” del 
PP: el CATALÀ.
 El que sorprèn més d’això és 
que pareix que tots els del PP són 
llicenciats en filologia catalana 
perquè sinó, no s’explica com 
tothom té dret a opinar d’una 
cosa tan seriosa com és l’idioma: 
el CATALÀ. Com poden dir 
tants de disbarats d’una cosa que 
desconeixen? Saben aquestes 
senyores i senyors com es parlava, 
quina cultura hi havia abans de 
1229 a Mallorca? 

En Raimon, en una cançó diu: “qui 
perd els orígens, perd la identitat”. 
Els llicenciats del PP reconeixeu 
els llinatges: Reus, Ripoll, Cervera, 
Manresa, Terrassa, Martorell, Rubí, 
Barceló? 
Estudiau  la geografia catalana 
i sabreu a on pertanyen aquests 
llinatges que trobam arreu de 
Mallorca.

Però com pot ésser que encara 
hi hagi tanta incultura, malícia, 
ignorància sobre el CATALÀ. 
Però, el debat, no era sobre l’estat 
del poble de Binissalem?

Què passa, que ara també el català 
tindrà la culpa que als regidors que 
manen, el càrrec les véngui gros? 
Que el batle cerqui un gerent? Tan 
aviat heu oblidat les promeses 
electorals? No havíeu de treballar 
pel poble? I ara cercau gent de fora 
de les vostres llistes perquè facin 
la vostra tasca. Quina mena de 
polítics sou, els qui governau ara a 
Binissalem?

Àngela Lladó Servera

Seguint el reglament municipal 
establert en la passada legislatura, 
el dimecres 30 de gener se celebrà, 
en el teatre, un nou Debat sobre 
l’Estat del Poble.
 Aquest era el primer d’aquests 
quatre anys del nou govern 
municipal i també, el primer per a 
Jeroni Salom com a batle.
 Un debat en el que els quatre 
partits de l’oposició criticaren 
certs aspectes de l’equip de govern 
(PP) com el fet de refugiar-se 
en un “victimisme”, degut a les 
negatives que sorgeixen des dels 
grups opositors, impedint que es 
puguin aprovar propostes i tirar 
endavant.
 L’oposició afirmà que hi haurà 
moltes coses amb les quals hi haurà 
diferents punts de vista i s’haurà 
d’arribar a un consens. El que no 
faran és votar a favor perquè sí, 
sense estar-hi d’acord.
 El portaveu del PSM, Bartomeu 
Abrines, es mostrà contundent 
criticant la manca de projecte de 
futur del Partit Popular. 
 Miquel Nadal, del PSOE, 
també es mostrà molt crític amb 
algunes declaracions que varen ser 
publicades a la polèmica revista dels 
conservadors, recordant que quan 
ells eren al govern mai digueren de 
l’oposició que practicava un “no 
perquè no”.
 Tant Víctor Martí (UM), com 
Pep Martí (Esquerra) i Bartomeu 

Abrines (PSM), reconegueren la 
millora del dia a dia que ha suposat 
el canvi de govern.
 Per la seva part, el batle parlà 
de la feina feta aquests primers 
mesos: obertura de l’Ajuntament 
els horabaixes; impuls de la 
nova escola de Primària o les 
contractacions que hi ha pendents 
–i que sembla es fan difícils per 
la manca d’acord entre govern i 
oposició– d’un arquitecte tècnic 
i un gerent, per tal de millorar la 
gestió de la Casa de la Vila.
 Una vegada tots els partits 
hagueren duit a terme les seves 
respectives intervencions, el torn 
passà al públic que, com en les 
darreres edicions, no va ser molt 
nombrós. Com tampoc varen 
ser nombroses les preguntes 
formulades. Entre d’altres, es 
demanà per la situació de la Nova 
Escola i, arreu d’una pregunta 
formulada al grup d’Esquerra, 
tornà a sorgir el tema mallorquí-
català. Idò!

Des de l’Arròs amb Salseta volem 
recordar que l’any que ve s’avisi, 
amb temps, als mitjans de 
comunicació que, any rera any, 
acudien a la cita, com Televisió 
de Mallorca o IB3 Televisió, i als 
diferents diaris de l’illa. I també 
que se’n faci més publicitat dins el 
poble, com es demanava en anys 
anteriors. Per ser el 1r any, passi.

Primer Debat sobre l’Estat del Poble

l o c a l

Àngela Lladó

IB3 Ràdio, un dels pocs mitjans de comunciació presents en el Debat.
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Dues novetats importants s’han 
deixat veure (de moment) en 
aquestes Eleccions Generals de 
2008, a celebrar-se el pròxim 
diumenge 9 de març.
 La primera, a nivell de les Illes, 
ha estat el fet que tots els partits de 
caire nacionalista es juntassin per 
sumar forces i intentar millorar els 
resultats electorals, amb la intenció 
que la Comunitat Balear en surti 
beneficiada.
 L’altra novetat, ja a nivell 
Estatal, ha estat l’organització, 
després de més de deu anys 
sense fer-ho, del debat entre els 
candidats dels dos grans partits, 
Zapatero (PSOE) i Rajoy (PP).

El primer d’aquests debats tengué 
lloc el dilluns 25 de febrer, oferint-
se en directe per diferents canals 
de televisió.
 Com sempre, a l’endemà, els 
sondejos no feren esperar gens 
les seves opinions, sense atorgar 
la “victòria”, amb claredat, a cap 
dels dos polítics, a diferència de 
com sí succeïr en la darrera ocasió, 
entre González i Aznar, en què el 
socialista en sortí més afavorit.
 Ara, la segona trobada 
Zapatero-Rajoy serà el dilluns dia 
3 de març.
 De totes formes, tot i que ells 
dos, a priori, són els dos grans 
protagonistes d’aquestes eleccions, 

cal dir que el dijous dia 21 ja 
s’organitzà també un debat entre 
els dos cervells econòmics de cada 
formació, Solbes (PSOE) i Pizarro 
(PP), debat respecte del qual la 
balança (post-estadística) tombava 
lleugerament a favor del fins ara 
Ministre d’Economia.
 Sembla que si una cosa 
ha quedat clara, de cara a les 
votacions, és que guanyi qui 
guanyi no hi haurà victòries amb 
golejada, ni per tant, majories 
absolutes.
Aquests quatre anys el PSOE ha 
hagut de menester el suport de 
partits més petits i el guanyador 
del 9 de març, probablement, hagi 
de tornar a passar pel mateix.

Els nostres polítics locals també 
parlen d’aquestes eleccions a les 
pàgines d’opinió d’aquest número, 
sutilment recomanant-vos, com és 
de suposar, que voteu al seu grup. 
Idò!

El	9	de	març,	vota

Eleccions Generals
“Les urnes tornen a convocar els ciutadans”

l o c a l
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C/Selva, 25 - 07350 Binissalem - Tel. 971 51 13 24

· Instal·lacions elèctriques
· Subterrànies
· Manteniment
· Canvis de tensió
· Instal·lacions domèstiques 
· Instal·lacions industrials
· Telecomunicacions

Llorenç Rosselló Bestard

ElEctricista
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900 800 883, Teléfon Gratuït     
L’Ajuntament de Binissalem ha 
posat al servei dels ciutadans 
un teléfon gratuït d’informació 
general municipal (serveis, adreces, 
contactes, informació, etc); el 
número és el 900 800 883, i el cost de 
la cridada per als ciutadans és zero.
 Segons afirma el Batle, Jeroni 
Salom, “es tracta d’una millora en el 
servei al ciutadà; molts de veïnats es 
queixaven de que havien de costejar, 
de la seva butxaca, el cost de les 
cridades a l’Ajuntament i ho hem 
volgut solucionar posant a l’abast de 
la gent un teléfon gratuït que donarà 
un servei millor en informació 
municipal a qui ho demani”.

L’horari d’atenció telefònic serà el 
mateix de les oficines, és a dir, els 
dies feiners, de 8 a 15 hores i de 
16:30 a 20 hores; els dissabtes serà 
de 9 a 14 hores. 
 Cal dir que aquest teléfon només 
serveix per informació general, ja 
que si es tracta de tràmits concrets 
cal seguir cridant al 971 886 558 
(centraleta).
 Així, els telèfons per contactar 
amb l’Ajuntament i els diferents 
departaments són els següents:

 900 800 883 - informació general
 971 886 558 - centraleta
 971 886 527 - urbanisme
 971 886 529 - serveis socials

El Consell Regulador és ara a l’antiga Escola de Ses Nines.

Noves oficines del Consell de la DO
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen 
Binissalem, ubicat des de fa anys al Casal de Cultura 
Can Gelabert, ja disposa de noves dependències.
 A partir d’ara, les oficines d’atenció al públic són al 
número 9 del carrer Celler del Rei –antiga Escola de Ses 
Nines– i el telèfon és el 971 51 21 91.
 La persona encarregada de dur a terme la tasca a 
l’entitat vinatera és la secretària en funcions, Marga 
Amat.
 Per a qualsevol consulta informativa els interessats 
poden entrar a la pàgina Web de la DO: 

   www.binissalemdo.com
   mail: info@binissalemdo.com

Campanya 2007 dels vins Binissalem
La del 2007 es pot considerar una bona campanya vitícola 
a la DO Binissalem. Les condicions climatolòtiques 
varen afavorir una maduració lenta del raïm, que 
juntament amb el descens de producció varen contribuir, 
favorablement, a la qualitat del raïm.
 Entre els 13 cellers amb activitat, inscrits, s’han 
elaborat 1.522.928 litres de vi amparables per la DO 
Binissalem (19%, blancs, 13% rosats i 68 % negres). 
Cifres que suposen un 15% manco de producció de vi 
que l’anterior temporada.
 Ara, aquests vins sortiran al mercat com a vins joves, 
vins dolços blancs i negres, escumosos blancs i rosats i 
aquells negres que ho permetin seràn envellits en bótes 
de roure per gaudir-ne en els anys vinents.
 El mes de novembre començà la campanya de 
qualificació dels vins, i s’espera que l’anyada sigui, com 
a mínim, tan bona com la del 2006, en què fou qualificada 
d’excel·lent.

l o c a l
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Neteja del Pou d’en Torrens
GADMA netejà un altre dels 
indrets patrimonials de Binissalem 
que necessitaven de recuperació i 
manteniment: el Pou den Torrens. 
Va ser el dissabte 23 de febrer.El Pou 
d’en Torrens és un element etnològic 
situat al camí de s’Argela, que va 
cap a can Figuera. 
 La tasca consistí en la neteja de 
brutor i fems acumulat, tant dins 
el pou com a la síquia que va a les 
llacunes, l’eliminació de vegetació 
sobrant i vàries actuacions d’obra 
per al reforçament de l’estructura 
del pou.
 Hi assistiren prop d’una vintena 
de voluntaris i col·laboradors de 
GADMA, a més de comptar amb 
el suport de mitjans materials i 
personals de l’Ajuntament. 

De fet, es tracta d’una altra actuació 
de recuperació patrimonial 
enmarcada dins el conveni que 
signaren el desembre passat 
l’Ajuntament i GADMA.
 El regidor de medi ambient, Joan 
Carles Torrens, insistí altra vegada 
en què la gent prengui consciència 
del gran valor patrimonial i social 
d’aquests elements del passat que 
s’han de conservar, ja que són les 
arrels de la societat actual.
 La propera actuació dels 
ecologistes serà a les llacunes de 
can Figuera, el proper dissabte 29 
de març. Bernat Fiol convida a totes 
aquelles persones que vulguin col.
laborar en tasques de recuperació 
del patrimoni i del medi ambient a 
assistir-hi. 

AambS

l o c a l
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Els	Populars	homenatjats.

l o c a l

Homenatge del PP als 
seus afiliats més antics
El divendres 8 de febrer el Partit 
Popular de Binissalem va celebrar 
un sopar de germanor al Foro 
de Mallorca al qual hi assistiren 
unes 200 persones. El sopar va 
servir també per homenatjar a deu 
afiliats històrics que han complit 
25 anys d’afiliació.
 L’acte, presentat per Santiago 
Coll, i presidit pel secretari general 
regional dels populars, José María 
Rodríguez, i el president local, 
Jeroni Salom, va ser molt emotiu, 
ja que es recordà a vàries persones 
que ja no són entre nosaltres.
 Els deu homenatjats foren: Lluc 
Cladera, Jeroni Nadal, Toni Moyá, 
Tomeu Moyá, Miquel Fiol, Bernat 
Simonet, Toni Marqués, Gori 
Carbonell, Maties Arrom i Guiem 
Pons (batle de Binissalem entre 
1983 i 1987).
 Tots ells, juntament amb altres 
recordats, varen ser presents, 
a començaments de 1983, a la 

fundació local del Partit Popular 
–en aquell temps “Alianza 
Popular”– i reberen varis obsequis 
i recordatoris. Durant l’acte es 
contaren diverses anècdotes 
curioses d’aquells temps inicials 
del partit polític que avui governa 
el municipi de Binissalem.

Per la seva part, Jeroni Salom, 
actual president del PP local, 
resaltà la bona salut del partit, 
que va augmentant el seu nombre 
d’afiliats i, des del qual, és 
previst anar organitzant diferents 
activitats al llarg d’aquests anys 
que queden de legislatura.

Concert i Matances d’UM
Unió Mallorquina de Binissalem 
celebrà, el dissabte 23 de febrer, la 
segona edició de les Matances.
4 porcs, 400 quilos de sobrassada, 
80 quilos de botifarró i botifarra 
i a prop de 500 comensals, és el 
balanç que se’n pot fer d’aquella 
diada que la formació nacionalista 
organitzà a la Plaça des Rasquell, 
tot sota l’alberg d’una gran carpa 
cedida pel Consell de Mallorca.
 D’altra banda, UM també 
organitzà, el dissabte dia 16 a 
l’Església, el concert del Cor de 
Mestres Cantaires, inclòs dins el 
cicle “Música amb el cor”.

Víctor	Martí,	amb	el	Secretari	
General	del	partit,	Miquel	Ferrer.
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Dani Barjacoba (IB3 Televisió).

Apol·lònia Fontanet (IB3 Ràdio).Beatriz Marín (IB3 Ràdio).

Albert Salas (IB3 Televisió).

Tomeu Vidal (Nova Televisió). Joan Vidal (Nova Televisió).

Carlos Hermoso (Radio Diario).

Tolo Sans (Televisió de Mallorca).

realització audiovisual. Després  de 
treballar 9 anys com a càmara, en 
fa sis que és el realitzador de sèries 
d’IB3, entre les quals cal destacar 
Vallterra o Laberint de Passions.
 En Joan estudià dos cursos 
d’audiovisual al centre CEF i pel 
que fa a la part professional, treballà 
com a càmara durant sis anys, tot 

i que des de fa tres anys també 
exerceix com a realitzador.
Tots dos germans prenen part dins 
els nous projectes de les sèries d’IB3.

Finalment, al costat d’aquest grup 
de joves no hi podíem deixar de 
mencionar al veterà Bartomeu Sans 
Visiedo, de 47 anys d’edat –també 

gran col·laborador d’aquesta 
revista– qui recorda els seus primers 
treballs filmant cine mut, quan 
comptava tan sols 18 anyets.
 Ell és un dels socis fundadors 
de la nova Televisió de Mallorca, 
de la qual n’és el corresponsal a 
Binissalem, treballant com a càmara 
i com a realitzador de programes.

l o c a l l o c a l

    El món de la Comunicació
    Joves de Binissalem treballen en ràdios i televisions de les Illes

D’ençà que IB3, TELEVISIÓ 
i RàDIO, iniciàs la seva 
programació, ja són uns quants els 
joves del poble que han passat a 
formar part de l’equip de treball 
del canal balear, intentant fer-se un 
lloc en el món de la comunicació.
 Així, cobrint la informació 
dels partits del Mallorca, n’Albert 
Salas, de 26 anys d’edat i llicenciat 
en Periodisme, fa tres anys que 
treballa a IB3.

Un altre jove professional, també 
immers en temàtica esportiva, és 
en Dani Barjacoba, a qui podem 
escoltar els diumenges durant la 
la retransmissió dels partits de 
Tercera Divisió.
Amb 21 anys d’edat i estudiant 
3r de Periodisme a la UIB, fa sis 
mesos que treballa com a redactor 
d’IB3 Televisió. 

Per altre lloc, a IB3 RàDIO 
hi treballen dues al·lotes del 
poble: na Beatriz Marín García i 
n’Apol·lònia Fontanet, de 20 i 26 
anys d’edat. 
Ambdues cursen estudis de 
Comunciació Audiovisual –3r i 2n 
cicle, respectivament– i des de fa, 
aproximadament, un any i mig, 
estan exercint com a redactores 

dels informatius de l’esmentada 
emissora. 
Apol·lònia Fontanet és també 
llicenciada en Filosofia.

Però IB3 no és l’únic canal 
de comunicació on hi trobam 
presència de binissalemers.
 Als programes de Ràdio 
Fórmula de RadIO dIaRIO (del 
Diari de Mallorca), fa un any que 
hi podem escoltar la veu d’en 
Carlos Hermoso, qui compta amb 
21 anys d’edat i ha estudiat el 
mòdul Superior de Tècnic de So, i 

qui, juntament amb en Dani 
Barjacoba i na Beatriz Marín, 
visqueren els seus inicis en 
aquest món de la Comunicació a 
l’emissora local, Ràdio Robines.

Per la seva part, els germans, 
Tomeu i Joan Vidal Dols, de 
36 anys d’edat, treballen a la 
productora NOVA TELEVISIÓ, 
entitat que elabora produccions 
per a diferents canals.
En Tomeu estudià FP, enginyeria 
electrònica a la UIB i ha fet cursos 
d’operador de càmara i de 
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realització audiovisual. Després  de 
treballar 9 anys com a càmara, en 
fa sis que és el realitzador de sèries 
d’IB3, entre les quals cal destacar 
Vallterra o Laberint de Passions.
 En Joan estudià dos cursos 
d’audiovisual al centre CEF i pel 
que fa a la part professional, treballà 
com a càmara durant sis anys, tot 

i que des de fa tres anys també 
exerceix com a realitzador.
Tots dos germans prenen part dins 
els nous projectes de les sèries d’IB3.

Finalment, al costat d’aquest grup 
de joves no hi podíem deixar de 
mencionar al veterà Bartomeu Sans 
Visiedo, de 47 anys d’edat –també 

gran col·laborador d’aquesta 
revista– qui recorda els seus primers 
treballs filmant cine mut, quan 
comptava tan sols 18 anyets.
 Ell és un dels socis fundadors 
de la nova Televisió de Mallorca, 
de la qual n’és el corresponsal a 
Binissalem, treballant com a càmara 
i com a realitzador de programes.

l o c a l l o c a l

    El món de la Comunicació
    Joves de Binissalem treballen en ràdios i televisions de les Illes

D’ençà que IB3, TELEVISIÓ 
i RàDIO, iniciàs la seva 
programació, ja són uns quants els 
joves del poble que han passat a 
formar part de l’equip de treball 
del canal balear, intentant fer-se un 
lloc en el món de la comunicació.
 Així, cobrint la informació 
dels partits del Mallorca, n’Albert 
Salas, de 26 anys d’edat i llicenciat 
en Periodisme, fa tres anys que 
treballa a IB3.

Un altre jove professional, també 
immers en temàtica esportiva, és 
en Dani Barjacoba, a qui podem 
escoltar els diumenges durant la 
la retransmissió dels partits de 
Tercera Divisió.
Amb 21 anys d’edat i estudiant 
3r de Periodisme a la UIB, fa sis 
mesos que treballa com a redactor 
d’IB3 Televisió. 

Per altre lloc, a IB3 RàDIO 
hi treballen dues al·lotes del 
poble: na Beatriz Marín García i 
n’Apol·lònia Fontanet, de 20 i 26 
anys d’edat. 
Ambdues cursen estudis de 
Comunciació Audiovisual –3r i 2n 
cicle, respectivament– i des de fa, 
aproximadament, un any i mig, 
estan exercint com a redactores 

dels informatius de l’esmentada 
emissora. 
Apol·lònia Fontanet és també 
llicenciada en Filosofia.

Però IB3 no és l’únic canal 
de comunicació on hi trobam 
presència de binissalemers.
 Als programes de Ràdio 
Fórmula de RadIO dIaRIO (del 
Diari de Mallorca), fa un any que 
hi podem escoltar la veu d’en 
Carlos Hermoso, qui compta amb 
21 anys d’edat i ha estudiat el 
mòdul Superior de Tècnic de So, i 

qui, juntament amb en Dani 
Barjacoba i na Beatriz Marín, 
visqueren els seus inicis en 
aquest món de la Comunicació a 
l’emissora local, Ràdio Robines.

Per la seva part, els germans, 
Tomeu i Joan Vidal Dols, de 
36 anys d’edat, treballen a la 
productora NOVA TELEVISIÓ, 
entitat que elabora produccions 
per a diferents canals.
En Tomeu estudià FP, enginyeria 
electrònica a la UIB i ha fet cursos 
d’operador de càmara i de 
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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
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Bellis Clean House, S.L.

El 2005 obria les portes 
l’empresa familiar Bellis Clean 
House, gestionada per Iolanda 
Abraham, qui s’encarrega de 
la part comercial; el seu germà, 
Xavi, cap de personal; i el seu 
pare, Sebastià, el fundador. Amb 
ells hi treballen 29 empleats.
 A part de neteja, l’empresa 
compta amb uns serveis 
especials com són: puliment de 
sols i vitrificat; aplicació i pintura 
d’estucats; pintura de persianes; 

i, la novetat, desodorització 
i higienització per Ozó, 
actualment, l’esterilitzador més 
potent que existeix i que està 
reconegut per l’OMS.
Aquest tractament es du a terme 
amb una màquina elèctrica que 
agafa l’oxígen i el transforma en 
ozó. Capaç d’eliminar problemes 
de legionel·la, salmonel·losi, 
fongs i larves d’insectes, hi ha 
hospitals que l’utilitzen com a  
desesterilitzador dels quiròfans.
També pot ser molt útil en 
cases on hi viu gent que pateix 
Fibromiàlgia, ja que anul·la la 
humitat de l’ambient.

De Ciutat i de Highwycombe (Anglaterra)

Na Margarita Vicens, de 34 anys, i en Christopher 
Austin, de 43, es varen conèixer l’any 1995 en el genial 
Bar Haddock del Casc Antic de Ciutat, on ella feia feina 
de cambrera. Va ser l’any 1998 quan es decidiren a viure 
plegats i el 2000 es traslladaren a Binissalem, a una casa 
del camí des Mitjans que en Chris havia comprat feia 4 
anys. Actualment formen una família amb n’Elisabeth 
Anne, de 4 anys, que va a l’Escola N.S. de Robines, i en 
Christopher, de 2 anys, que va a l’Escoleta Binipetit, i 
també un conillet que nom Duffodil i un moix que nom 
Poppy.
 En Chris es capità d’un gran veler establert al Port 
de Ciutat de nom “Creole” i a l’hora de cercar una 
residència va estar buscant per Binissalem i per Santa 
Maria, amb l’objectiu d’escapar de la mar i estar a prop 
de les muntanyes. En canvi, na Marga s’enyora de la 
mar i de la casa que els seus pares tenen al Portitxol. Ella 
va ser campeona de la classe Europa (vela lleugera) el 
1987. Actualment fa feina a l’Escola Pública de Robines 
i també fent substitucions a l’Escoleta Busquetes. En 
Chris és un amant de ca seva i l’apassiona la jardineria, 
així com també la pesca de riu (que només pot practicar 
quan torna al seu país) i un gran aficionat futbol i 
al seu equip de l’ànima: el Liverpool. A na Marga li 
agrada practicar la gimnàstica i el ioga, i està estudiant 
Tècniques d’Educació Infantil. Tot dos aprecien molt 
la tranquilitat de la vida binissalemera i el fet d’estar a 
prop de la Serra de Tramuntana, encara que, a vegades, 
se’ls hi fa estrany que el temps vagi tan a poc a poc. 
Als seus fills els hi xerren en mallorquí i en anglés, i és 
per això que en Chris troba que a les classes d’infantil 
podria haver-hi alguna classe de castellà. 
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Tot en il·luminació - instal·lacions elèctriques

Aire condicionat - calefacció baix consum

C/General	Weiler,	134	-	INCA
871	910	425	-	653	847	724

C a r n a v a l  2 0 0 8

Sa Rua a Binissalem continua 
marcada pel protagonisme de les 
comparses. Així, tant Sa Rueta 
del dijous Llarder com la festa del 
dissabte capvespre, compten amb 
vida pròpia gràcies al notable grup 
de colles que hi prenen part.
 I, de fet, això queda ben 
patent una vegada vist que en la 
modalitat de disfresses individuals 
juvenils només s’hi apuntàs un 
participant. Premi que, dotat amb 
un MP3, va ser guanyat per la 
disfressa “Madò Pereta”.
 Pel que fa a comparses de 
menys de 10 membres, el primer i 
únic premi, dotat en 100 euros, el 
se’n dugué el trio “Tot paper”.
I ja en la modalitat de comparses 
de més de 10 membres, els tres 
premis establerts de 300, 250 i 200 
euros varen ser per a:
“Pollets i granjers” de l’Escoleta 
Robines; “Escocesos”, de l’Escoleta 
Binipetit; i “Paons”, de l’Escoleta 
Busquetes, respectivament.

Carnaval als pubs
Com és sabut de tots, de Rues 
n’hi ha dues (bé, més de dues... 
per segons quins llençols); la del 
capvespre i la nocturna. I és per 
a aquesta darrera per a la qual, la 
major part del jovent té per costum 
guardar-se la disfressa, lluïnt-la 

després del sopar fins que el cos 
aguanti.
 En aquest cas els escenaris 
són els pubs –locals de disbauxa, 
desfasament i “baixades de calçons 
damunt sa barra”– i on també 
s’estableixen els respectius premis. 

Pub P’dal
Així, el Pub P’dal entregà el 
primer premi individual a la 
disfressa “Mortadelo y Filemón”, 
consistent en un cap de setmana a 
Eivissa. El segon premi –un sopar 
al restaurant Es Singló– seria per 
als “Zipi Zape”, i el tercer –una 
botella de cava– per als “Che 
Guevara”.
 Quant a comparses, el primer 
premi –un sopar a ca s’Hereu– fou 
per al grup de “Massoquistes”; 
el segon –un sopar al P’dal– per 

al grup de “Ballarines”; i el tercer 
–una botella de cava– per al grup 
de “Hippies”.

Pub Cuplé
Per la seva part, el jurat del Pub 
Cuplé es decantà per la disfressa 
“Indi” com a premi individual, 
obsequiant-lo amb un sopar al 
restaurant Es Singló. Mentre que el 
premi per a comparses –dotat en 
100 euros i una botella de cava– va 
ser guanyat pel grup de “Vigilants 
de la platja”.
 Cal dir que el Cuplé repetí festa 
el dissabte 16 de febrer, celebrant 
el Dia dels Enamorats, i ho 
tornarà a fer el pròxim 15 de març, 
amb la Festa “Happy Hour”.
 Respecte a Sant Valentí, es 
publicava en un conegut diari de 
les Illes una curiositat segons la 
qual, més que ser el patró dels 
enamorats –cosa que diuen s’ha 
inventat alguna gran superfície–, 
ho és dels lladres i estafadors.

Enterrament de la Sardina
Com és costum, el punt i final 
als anomenats “Darrers Dies” 
d’aquest Carnaval 2008 el posava 
l’Enterrament de la Sardina.
 Enguany, en la que ha estat la 
seva 13ena edició, l’organització 
anà a càrrec del Bar s’Hotel, 
comptant amb el suport de 
l’Ajuntament, l’acompanyament 
musical del grup de Tamborers i la 
col·laboració d’un gran nombre de 
persones que fan possible que, tot 
i que aquesta festa, al poble, hagi 
anat a menys, almanco ara per ara 
es mantengui.

Les	endolades.

Quatre	dones	portant	la	Sardina.

Talment	un	funeral.

Llàgrimes	i	tristor. Donant	el	darrer	adéu	a	la	Sardina.

Enterrament 
de la Sardina

C a r n a v a l  2 0 0 8

Voleu fresses?
Com en els darrers anys, les comparses manden

“Tant Sa Rueta del dijous 
Llarder com la festa 

del dissabte capvespre, 
compten amb vida pròpia 
gràcies al notable grup de 
colles que hi prenen part”
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687 623 957

ES LLOGA adossat semiamoblat, 3 habitacions, cuina 
amoblada i bany amb jardí, plaça d’aparcament. Zona 
tranquila. 740 euros. 971 886 233 - 617 724 784

VENC 3 PORTES de fusta Nord, sense tractament i de 
diferents mides. També es ven una olla d’aram antiga. 
Preu a convenir. 666 573 656

Es fan CLASSES DE REPÀS per a alumnes de 
Primària i Secundària. Especialitat en Matemàtiques. 
971 511 750. Demanar per Andreu Bibiloni.

ES VEN DRET D’EDIFICACIó en una segona planta. 
Bona ubicació. Ideal per a oficines. 462m2. 
Preu a convenir. 655 408 415

VENC TROS DE TERRA de 900 m2, amb ametlers, 
al camí de ca n’Arabí (darrera can Frare). Preu a 
convenir. 971 491 049

VENC SOFÀ raconera de 5 places, color blau. 
Preu: 150 euros. 664 293 628. Demanar per na Maria.

Venc cotxet motoritzat per a transportar persones 
amb problemes de mobilitat. Preu a convenir. 
971 511 992. Demanar per madò Maria.

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

Ofertes!

Venc cotxe monovolum, marca FIAt Dinamic Plus, 
color blau. 3 anys d’antiguitat. Bon estat. 
Preu a convenir. 971 512 210 - 606 607 470

Venc aparell de VíDEO, DVD, monitor d’ordenador i 
impressora en bon estat. També es venen objectes de 
regal diversos. 666 573 656

Venc PLANTA BAIXA de 104 m2, quasi nova. 3 hab. 
dobles, menjador, 4 armaris, 2 banys, cuina, pati, 
pàrking i traster. Preu: 246.000 euros. 607 258 491

ES LLOGA 1r pis, sense estrenar, de 95m2. 
3 habitacions amoblades, traster i bany. 
Preu: 620 euros mensuals. 971 870 308

Llet rostida a la canyella

Torrent Fals Criança 2005

Ajuntament (centraleta)  971 88 65 58

Ajuntament - Urbanisme  971 88 65 27

Ajuntament - Serveis Socials 971 88 65 29

Taxi Binissalem   626 963 904

Mancomunitat des Raiguer  971 87 04 09

Policia Local   971 51 11 26

Bombers / Emergències   085  - 112

Centre de Salut   971 51 11 93

Urgències   062  -  971 88 62 44

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

Farmàcia (carrer des Reg)  971 88 65 14 

Correus    971 51 10 51

Biblioteca / Can Gelabert 971 87 04 86 / 971 88 65 31

Camp Municipal d’Esports  971 87 01 27

TELÈFONS D’INTERÈS

Celler. 
Vinya Taujana

DO. Binissalem

Tipus de vi. 
Negre

Varietats. 
Manto Negro 
(50%), Cabernet 
Sauvignon (33%) i 
Syrah (17%)

Elaboració. Sis 
mesos de criança 
dins bóta de roure 
francès i americà, 
amb un 20% de 
bóta nova de 
torrat mig i mig 
alt.

Fase visual. Color 
vermell picota, 
amb intens rivet 
granat.

Fase olfactiva. 
Aromes 
complexes, 
concentrats, amb 
intensitat mitja 
alta, destacant les 
notes de pebre, 
cacau i vainilla.

Fase gustativa. A la boca resulta golós, molt ben 
encaixat amb els aromes propis de la seva criança, la 
bona fusta i les fruites madures.
Agitant la copa resalten els aromes nets i persistents. 
És un vi que guanyarà punts al llarg de la seva 
evolució pels tanins que el composen.

l o c a l
 

Ingredients (per a 4 persones)
1/2 litre de llet, 5 ous, la ratlladura d’una llimona, 250 
grams de llet condensada, 1 cullaradeta de mantega 
per untar el motllo, canyella (en branca), 2 cullarades 
de canyella (en pols) i menta per decorar.

Preparació
1. Encalentiu el forn a 180º C.
2. Encalentiu la llet i, quan sigui teba, afegiu-hi la 
canyella en branca, la llet condensada i la ratlladura 
de llimona. Deixau-ho coure uns cinc minuts i posau-
ho dins un bol.
3. Separau els vermells dels blancs dels ous i pujau-
los per separat: primer, els vermells, que heu de 
posar dins el bol on hi ha la llet i després els blancs, a 
punt de neu, i afegiu-los també a la llet. Tot seguit ho 
mesclau amb cura.
4. Posau la mescla dins un recipient, prèviament untat 
amb mantega, i posau-ho al forn uns 30 minuts (o fins 
que es formi una espècie de crosta a la superfície).  
 Retirau-ho del forn, escampau-hi la canyella en 
pols i serviu la llet rostida decorada amb unes fulles 
de menta i un poc de ratlladura de llimona.

Bon profit!
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Biblioteca / Can Gelabert 971 87 04 86 / 971 88 65 31

Camp Municipal d’Esports  971 87 01 27

TELÈFONS D’INTERÈS

Celler. 
Vinya Taujana

DO. Binissalem

Tipus de vi. 
Negre

Varietats. 
Manto Negro 
(50%), Cabernet 
Sauvignon (33%) i 
Syrah (17%)

Elaboració. Sis 
mesos de criança 
dins bóta de roure 
francès i americà, 
amb un 20% de 
bóta nova de 
torrat mig i mig 
alt.

Fase visual. Color 
vermell picota, 
amb intens rivet 
granat.

Fase olfactiva. 
Aromes 
complexes, 
concentrats, amb 
intensitat mitja 
alta, destacant les 
notes de pebre, 
cacau i vainilla.

Fase gustativa. A la boca resulta golós, molt ben 
encaixat amb els aromes propis de la seva criança, la 
bona fusta i les fruites madures.
Agitant la copa resalten els aromes nets i persistents. 
És un vi que guanyarà punts al llarg de la seva 
evolució pels tanins que el composen.

l o c a l
 

Ingredients (per a 4 persones)
1/2 litre de llet, 5 ous, la ratlladura d’una llimona, 250 
grams de llet condensada, 1 cullaradeta de mantega 
per untar el motllo, canyella (en branca), 2 cullarades 
de canyella (en pols) i menta per decorar.

Preparació
1. Encalentiu el forn a 180º C.
2. Encalentiu la llet i, quan sigui teba, afegiu-hi la 
canyella en branca, la llet condensada i la ratlladura 
de llimona. Deixau-ho coure uns cinc minuts i posau-
ho dins un bol.
3. Separau els vermells dels blancs dels ous i pujau-
los per separat: primer, els vermells, que heu de 
posar dins el bol on hi ha la llet i després els blancs, a 
punt de neu, i afegiu-los també a la llet. Tot seguit ho 
mesclau amb cura.
4. Posau la mescla dins un recipient, prèviament untat 
amb mantega, i posau-ho al forn uns 30 minuts (o fins 
que es formi una espècie de crosta a la superfície).  
 Retirau-ho del forn, escampau-hi la canyella en 
pols i serviu la llet rostida decorada amb unes fulles 
de menta i un poc de ratlladura de llimona.

Bon profit!
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c u l t u r a

Exposicions
Per la Candelera, 
2 de febrer, se 
servia un doble 
programa: la 
pintura d’Antoni 
Amorós i, amb el 
títol “Historietes”, 
l’aventura 
quasi completa 

del còmic a les Illes Balears, 
exposicions de què gaudim tot 
el febrer i fins a 40 dies de la 
inauguració.

ANTONI AMORÓS 
(Palma, 1958) és un artista 
consagrat i amb prestigi de 
Mallorca enllà. Sovinteja 
aparicions a Califòrnia (San 
Diego), Mèxic (Rosarito, Tijuana, 
Rosario) i a Holanda (Amsterdam, 
Gonda). Ens ofereix mostres de 
pintura esencial, amb 
predomini del color, agradívola 
als ulls i amb reclam a l’esperit de 
l’observador interessat a aprendre.

HISTORIETES desenvolupa 
la temática del còmic a les Balears, 
amb gairebé 75 anys d’amplitud 
productiva. El mèrit i la gràcia 
consisteix a oferir els dibuixos 
originals i amb la firma autèntica 
de l’autora o de l’autor. Se 
seleccionen dibuixants de les Illes, 
de natura o de presència habitual,   
per seccions relatives a èpoques 
històriques. A la Sala Directori, 
hi ha els pioners, amb figures 
com Benejam, Estivill, Bermejo, 
Escandell. A la Sala Imperial, es 
mostren artistes aparegudes i 
apareguts cap als vuitanta.

Concert pedagògic
El divendres 15, a les 19 h, amb 
el patrocini de la Fundació 
“la Caixa”, es brindava el “Sí 
a l’òpera”, encara recents les 
commemoracions del IV Centenari 
del gènere. Hem d’anticipar la 
satisfacció pel fet que, de mica 
en mica, els concerts acaptin 
expectació entre el veïnatge 
de Binissalem, aconduït per la 
invitació personal de gent del 
públic que ha fruït amb espectacles 
anteriors. En aquest horabaixa, 
sentíem les veus de Margarita 
Mateu , soprano, Yolanda Riera, 
mezzosoprano i Rodrigo Álvarez, 
baríton. Cantaven fragments 
de Mozart, Puccini, Donizetti, 
Bellini, Bizet, Gounod i Offenbach, 
amb l’acompanyament del 
pianista Marc Torres, el qual feia 
pedagogia, amb l’explicació de les 
peces al públic congregat.
 El pròxim concert serà el 
divendres 29 de març, a les 20 h.

Concert a cals Agustins
El 23 de febrer, dins la 
programació del Casal, JOVE 
QUARTET BARROC actuava a 
Cals Agustins. Unes 30 persones, 
la meitat o més de la cabuda, hi 
foren presents i interessades. Era 
un quartet de músiques i músics 
formats en el Conservatori, 
amb Lourdes Pons, violista; 
Xavier Pericàs i Maria Jiménez, 
violinistes, i el violoncel·lista 
Pau Cardona. Els compositors 
seleccionats eren Vivaldi, Purcell, 
Haendel i Corelli.

J. Escanelles
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El cavall del Rei En Jaume
Des del penyal de les Bruixes
fins a l’esquerp Puig Major,
des del mur de Santueri
fins al castell d’Alaró,
mostra el pagès de Mallorca
les petjades que amb sos bots
marcà damunt roca viva
un cavall meravellós.
Cavall bo pel Rei En Jaume,
digne era de tal senyor,
flor de la cavalleria
d’un cap a l’altre del món.

Així torres escalava
o cingles tallats a plom,
i d’un salt a la planura
se llançava dels turons.
A perseguir la morisma
corria com un fibló:
si de sobte s’aturava,
obria en terra ample solc.
Son renill la mitja lluna
feia mudar de color,
mentre turbans i banderes
abatia dins la pols.
Monstre d’ales invisibles,
semblava volar i tot:
per son coratge semblava
esser germà dels lleons.

Així el poble s’imagina
aquell cavall fabulós,
mostrant de sos peus la marca
com un segell de triomf.

Miquel Costa i Llobera

c u l t u r a

Per la Memòria Històrica
Tal i com s’havia programat, el 
divendres 15 de febrer se celebrà 
l’acte per la Memòria Històrica a 
les Sales Pompeianes del Casal.
 En el mateix hi intervingueren 
la presidenta de l’Associació per 
a la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Mallorca, Maria 
Antònia Oliver, i l’historiador 
porrerenc, Bartomeu Garí.
 En la primera part de l’acte 
va ser programat un documental 
sobre la repressió de la Guerra 
Civil a Mallorca, el qual va ser 

oferit en directe per la televisió 
pública alemanya (però en canvi 
mai ho ha estat per la televisió 
pública espanyola).
Després l’historiador procedí a fer 
una exposició del tema en qüestió, 
sient de gran interès per a tots els 
assistents que ompliren la sala. 

Casal	de	Cultura	Can	Gelabert
de	dilluns	a	divendres

de	15	a	21.30h
971	886	531
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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

revista Arròs amb Salseta
Per	publicar	articles,	insertar	anuncis	
publicitaris,	per	subscripcions	o	per	
informació	de	successos	i	suggerències,	
podeu	telefonar	al:

687 623 957 

o	bé,	podeu	enviar	un	mail	a:
salseta@arrosambsalseta.com
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
Sax-Brass octet

Fidels a la seva programació, i 
amb activitats per a tots els gusts, 
aquest mes de març hi haurà, com 
sempre, conferències, música i 
teatre. 

Darreres conferències
Els interessats encara hi sou a 
temps d’assistir a les dues darreres 
conferències inserides al cicle 
“Mestres Universals del segle XX”. 
Cal dir que el cicle clourà parlant 
de dos grans escriptors, ambdós 
guardonats amb el Premi Nobel de 
Literatura. 
 Així, el dimarts 4 de març, a les 
19h, el professor Alejandro 

Cassadesús dissertarà sobre 
Thomas Mann a la conferència 
titulada, “Art, humanisme i 
malaltia a l’obra de Thomas 
Mann”. 
I d’altra banda, el poeta i professor 
de literatura, Hilari de Cara, 
tractarà el dia 18, a la mateixa 
hora, la literatura nord-americana, 
aprofundint en la figura d’Ernest 
Hemingway.

Calderianes
Per altre lloc, la fita teatral del 
mes és “Calderianes”, obra escrita 
i dirigida per Javier Matesanz, 
inspirada en texts i personatges 

de Pere Calders i interpretada per 
Joan Carles Bestard.

Concert
El mes acabarà amb una actuació 
musical de l’octet Sax-Brass. Serà 
el dimarts dia 25, a les 19h. 
 El repertori de Sax-Brass és 
del més variat. D’una forma 
innovadora integren els saxofons 
amb un quintet de metalls i 
percussió, aconseguint així 
interpretar obres clàssiques, 
contemporànies i adaptacions de 
música de pel·lícula, Glen Miller o 
dels mateixos Beatles.

c u l t u r a

Assemblea de l’Obra Cultural Balear
El divendres 15 de febrer, l’assemblea de socis de la 
delegació de Binissalem de l’Obra Cultural Balear va 
elegir la seva Junta Directiva. L’acte comptà amb la 
presència del president de l’OCB a les Illes, Jaume Mateu. 
La Junta elegida és la següent:
President: Joan Escanelles; Tresorera: Margalida Homar; 
Secretari: Pere Pol; Vocal: Miquel Ferragut; Vocal: 
Catalina Bibiloni
Una vegada han estat escollits els membres de la nova 
directiva, el mandat és d’un any. A hores d’ara, l’Obra 
compta amb 30 socis a Binissalem.
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 C/ Guillerm Martí, 7 Baixos. 07350 Binissalem. Telèfon: 971 88 66 66 - Fax: 971 88 66 63

nAcionAl
	
navarra
Del	20	al	24	de	març.	Preu:	des	de	499	euros
	
extremadura i Salamanca
Del	19	al	24	de	març.	Preu:	des	de	545	euros
	
inTernAcionAl
	
roma
Del	20	al	24	de	març.	Preu:	des	de	450	euros
	
praga
Del	19	al	24	de	març.	Preu:	des	de	760	euros

AlTreS SorTiDeS

DisneyWorld florida
Vol	des	d’Espanya	i	estància	5	vespres.
Preu:	des	de	794	euros
	
Sant Joan de ciutadella
4	vespres.	Inclou	bitllets	de	vaixell	i	allotjament
Preu:	des	de	143	euros
	
expo Zaragoza
Estància	3	vespres.	Inclou	vol,	hotel	i	entrades.
Preu:	des	de	575	euros
	
També	tenim	sortides	pel	pont	del	1r de Maig

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

rt
id

es
 

S
o

rt
id

es
 ofertes especial Setmana Santa ...........................................................................................
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Antoni Pol

c u l t u r a

Binipèdia
En complir-se 800 
anys del naixament 
de Jaume I i 779 
de la seva primera 
visita a Binissalem, 
presentam l’extracte 
d’una crònica 
inèdita que conta 
les primeres 

passes del rei Jaume en la seva 
conquesta de Mallorca. Aquesta 
pàgina, malèvolament ignorada per la 
historiografia oficial, podria esdevenir 
un estímul pels historiadors locals, 
lliures i independents, interessats en 
la recerca de rastres blaus en l’ADN 
dels binissalemers que presumeixen de 
pedigrí. 

 
Jaume I volia celebrar l’entrada de 
l’any nou, que ja seria el de 1230, a 
una fonda de la Medina Mayurqa i 
ho aconseguí. L’alfondeguer havia 
mort en combat i l’alfondeguera 
volia sobreviure al saqueig i a 
la matança. Aquella nit, el Rei 
expel·lí definitivament l’halitosi 
que arrossegava des de Bendinat, 
tots sabem per què.

·
A l’home plus bell del món li 
hagués agradat esmerçar els dies 
següents en la recuperació de 
les forces, és a dir, en el descans 
propi i dels guerrers que, després 
d’acampar durant tota la tardor 
a Son Espases, havien participat 
en l’assalt a la Ciutat. Però també 
era urgent perseguir els sarraïns 
refugiats per les muntanyes nord 
enllà…

·
El castell d’Alaró va ser una 
murada inexpugnable per a la 

fatigada soldadesca, però les 
altures de l’indret permeteren 
a Jaume I amidar l’extensió 
d’aquell nou Regne en mig del 
mar. L’esguard travessadís i el cor 
sensible del jovencell de 21 anys 
s’emocionaren en veure tanta 
bellesa verge entre les badies de 
llevant i les terres de ponent.

·
Justament allò que més colpí 
la celeste mirada reial va ser la 
gràcia dels moviments, ara dels 
braços, ara dels malucs, ara de tot 
el posat, d’unes hurís que rentaven 
roba tot aprofitant l’aigua del 
Pou Poal i estenent-la als cordills 
tibants entre palmeres. Encisat per 
la gentilesa de l’escena, l’instint 
bàsic i bel·licós del seu tarannà, li 
feu pegà tal fuetada al cavall que 
sortí envolat més enllà del coll den 
Simonet.

·
El salt de l´apassionat centaure 
deixà marcades les potes 
–una d’elles per sempre més ¡oh 
llegendària potada del Rei!– sobre 
la pedra viva dels camins de 
Canarrossa. Mentre el cavall bevia 
a les piques, el monarca mantenia 
reials contactes amb les heroiques 
fadrines i desconsolades viudes de 
Robines, i posava els fonaments 
del bastard senyoriu binissalemer.

·
La visita del rei a les alqueries 
i rafals que, temps a venir, 
esdevindrien Vila de Binissalem, 
va deixà satisfeta plenament la 
seva gola jovenívola. Perquè se 
recordassin per a sempre  més els 
moments d’assossec i calma que 

havia gaudit, va voler que aquell 
indret fos conegut amb el nom 
de sa Goleta, nom que mantenen 
amb orgull els veïns d’aquell nucli 
històric.

·
Davallà després per un viarany 
marcat per un rierol d’aigua que 
se remelsava en un vasta Bassa 
al llarg de la calçada que duia 
a la Medina. Desitjós de deixar 
petjades de la reial presència, 
exclamà: “Que aquesta via porti 
el nom del Conqueridor”, mentre 
el seguici cavalcava, victoriós i 
campal, cap a l’Almudaina. El 
camí se li va fer curt tot refrescant-
se la boca amb els darrers singlons 
de calop acabats de despenjar de 
les golfes d’es Rasquell. 

· 

Hi tornaria altres vegades, el 
Rei en Jaume, a Binissalem ¡Hi 
tornarà! Fins i tot n’hi ha que 
diuen que no se n’ha anat mai…

Jaume I pernocta a Robines
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Novetats a la Biblioteca

c u l t u r a

Infantil
Qué sueñas Eugenia? 
Autor: Hilario
Este sapo no es un sapo. 
Autor: Hilario
El escarabajo encuentra un atajo. 
Autor: Hilario
El Pez Cham. Autora: Julia Fuentes
Pope y sus amigos conocen a Pin. 
Autor: Jan Tich
El Baile del cienpiés. 
Autor: Julián Fuentes
En Ramon ja no vol biberons. 
Autora: Bernnette Ford
No em vull banyar. 
Autora: Carme Peris
És fosc. Autora: Gaëtan Dorémun

Juvenil
Harry Potter i les relíquies de la mort. 
Autora: J.K. Rowling.

Novel·la
Firmin. Autor: Sam Savages

Varis
Recetas para bebes y Niños. Autors 
varis. Col·lecció Mi bebé y yo
Mares del món.

DVD’s
Ratatouille. Disney (Infantil)

Activitats
Dijous, 27 de març, a les 11h. 
Contacontes, Prínceps i princeses. 
A continuació taller de disfresses 
de prínceps i princeses.
Material necessari pel taller: 
estisores, cola per aferrar, 
grapadora i pintures de colors.
El taller està adreçat a infants 
a partir de 5 anys. Els infants 
menors de 8 anys han d’anar 
acompanyats d’un adult.
Per participar al taller cal 
inscriure’s a la Biblioteca abans del 
25 de març.

&



	 FEBRER	2008	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

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.

La guanyadora del llibre amagat 
del mes de desembre ha estat na 
Maria Antònia Fornés Pallicer. El 
llibre amagat era El vaixell d’iràs 
i no tornàràs, de Maria Antònia 
Oliver.

14è lliBrE AMAGAt

Text.

“... Això era un temps molt llunyà 
a un lloc vora mar on hi havia una 
platja llarga llarga, que no se sabia 
on començava i que no s’acabava 
mai. Un dia (…) arriben a aquella 
platja tres gegants que feien tremolar 
valls i muntanyes (…) en trobar-se 
tots tres al bell mig d’aquell arenal 
tan net i tan fi cuidaren rebentar 
de ràbia i poc hi va faltar perquè 
no s’esbocinessin entre ells. Quan 
més entretinguts estaven fent-se 
mal, arribà un altre gegant (…) 
de bona pasta, que (…) passava 
la vida mirant la mar i dibuixant 
barques i vaixells per navegar-hi 
(…) I com que era més vell, més bo, 
més assenyat i més viu que ningú, 
no li va dur gaire feina ginyar els 
altres tres perquè l’ajudassin a fer 
un vaixell, i així tots quatre podrien 
anar a altres terres i per totes les 
mars del món sense por d’ofegar-se 
(…) I heu de pensar i creure que la 
feina que cent homes haurien fet en 
cent dies, ells quatre la feien en un, 
i el vaixell prenia fesomia amb una 
rapidesa astoradora”.

Concurs “el llibre amagat”

c u l t u r a

UNA ALTRA ALUMNA ...

... i avantatjada. Ara que s’acosten 
els dies del que pot ser un dels 
esdeveniments musicals de 
l’any a la “rocketa”, és a dir, la 
performance, els  propers 7 i 8 
de març al Teatre Principal de 
Ciutat –signe d’admiració pel 
lloc concertat– de la que fou tot 
un mite del rock americà, no he 
tengut més remei que posar-me 
les piles per a una ocasió que 
segur em provocarà estrès a 
mesura que s’aproximin aquestes 
dates preelectorals. La percepció 
pot semblar inflada però, en 
aquest cas, em permetré una 
certa mistificació del succés. En 
el disc, cada vegada més dur, de 
la meva memòria sentimental, els 
treballs Horses i Radio Ethiopia de 
PATTI SMITH ocupen un lloc ben 
important. Per això no he volgut 
demorar pus el primer contacte 
real amb l’alumna destacada, 
POLLIN JEAN HARVEY, 
abreviada P.J.Harvey, la Patti del 
moment, a la qual tampoc li sobra 
bellesa, és igual d’obscura i xucla 
el rock en vena com l’antecessora. 
Les seves històries són també 
urbanes, com es cita als títols, i 
la veu tèrbola de nit mundana 
en remata el paral·lelisme. Fins 
i tot el track 11 del CD, Horses in 
my dreams, és curiosament una 
ressenya que no sé si vol ser cap 
vetllada referència a la professora 
emblemàtica. I ja que de moment 
no ve l’alumna, com seria més 
desitjable, la suplència té prou 
garantia, almenys pel costat més 
fetitxista de la qüestió.

tgomil@... pujau el volum
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VÍDeo-clUb

objectiucritic@hotmail.com

ahora o nunca

Dos malalts de càncer es troben a 
l’habitació d’un hospital quan els 
fan saber la trista notícia que tan 
sols els queden sis mesos de vida. 
Per tant, decideixen fer una llista 
de les coses que voldrien fer abans 
d’estirar la pota i, dit i fet, es posen 
a viatjar per tot el món i a fer totes 
les animalades possibles.
 Això me va fer pensar i vaig 
voler fer el mateix. Me’n vaig anar 
a la neu a tirar-me per les pistes 
més altes abans de fer-me més 
major. El que passà és que quan 
vaig ser allà dalt me va pegar sa 
mollor i no vaig tenir collonets de 
tirar-me, així que vaig haver de 
baixar a peu. “A cada edat hem de 
fer el que podem i no esperar que ens 
diguin que ens queda poc per fer-ho”.

Jumper

Un al·lot se n’adona que té el 
poder de teletransportar-se i ho 
utilitza per cercar el responsable 
de la mort de sa mare. Però els 
seus poders criden l’atenció d’una 
altra persona amb les mateixes 
habilitats, entrant en un joc del 
moix i el ratolí.
  En aquesta sí que m’agradaria 
ser el protagonista, i sobretot a sa 
meva amiga na “Crece”, que viatja 
per tot només mirant una postal. 
  Sols concentrar-te en el lloc on 
vols anar i, en un segon, ja ser-hi. 
I si necessites doblers, basta mirar 
una foto del banc i ja pots agafar 
el que vulguis, sense que te vegin, 
clar. Quina passada, no? 
Ja sé que no és possible... però somniar 
és gratis.

****

****

Regular:	* Interessant:	** Bona:	*** Molt	Bona:	**** *****Obra	Mestra:	

*****
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Jesucristo Superstar

Ens acostam a Pasqua i, per la 
tele, tota la vida hem pogut veure 
pel·lícules religioses i de romans. 
Aquesta que coment en aquest 
número va armar tal “follón”, quan 
s’estrenà el 1970, que l’Església  
aconsellà a tots els cristians que no 
l’anassin a veure, que sinó serien 
excomulgats. Però mira per on que 
succeí tot el contrari; de tant de 
parlar-ne, tothom anà a veure-la.
Jo –la veritat– quan hi vaig anar 
tenia un poc de por de caure directe 
de cap a l’infern, sense passar abans 
pel Purgatori. 
Hem de pensar que en Paquito 
encara era viu, i jo tenia un passat 
d’escolanet i la cosa era sèria. 
 S’altre dia la vaig tornar a 
veure i, realment, no hi havia per 
tant. Sa música me va parèixer 
extraordinària i ses adaptacions 
teatrals de tot el món encara ara se  
segueixen posant en escena amb 
molt d’èxit. Tant de bo en fessin més 
d’aquest tipus. És positiu que un 
tema tan sagrat s’adapti als temps 
moderns, sobretot per als joves.

c i n e m a
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Tel. 971 511 709

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

la perla del drac

i n f à n c i a

Fa moltíssims anys, vivia un drac a l’illa de 
Borneo; tenia la seva cova al capdamunt de la 

muntanya Kinabalu. Aquell era un drac pacífic 
i no molestava als habitants de l’illa. Tenia una 
perla d’enorme grandària i tots els dies jugava 

amb ella: llançava la perla a l’aire i després 
l’agafava amb la boca. Aquella perla era tan 

bella, que molts havien intentat robar-la. Però 
el drac la guardava amb molta cura; per això, 

ningú havia pogut aconseguir-ho.
L’Emperador de la Xina va decidir enviar al seu 
fill a l’illa de Borneo; va cridar el jove Príncep i 

li va dir:
– Fill meu, la perla del drac ha de formar part 

del tresor imperial. Estic segur que trobaràs la 
forma de portar-me-la.

Desprès de diverses setmanes de travessia, el 
Príncep va arribar a les costes de Borneo. A la 
llunyania es retallava la muntanya Kinabalu, i al 
capdamunt de la muntanya el drac jugava amb 

la perla.
De sobte, el Príncep va començar a somriure 

perquè havia esbossat un pla. Va cridar als seus 
homes i els va dir:

– Necessit una llanterna rodona de paper i un 
estel que pugui sostenir-me en l’aire.

Els homes van començar a treballar i aviat van 
fer una llanterna de 

paper. Després de set 
dies de treball, van fer 
un estel magnífic, que 

podia resistir el pes 
d’un home. Al vespre, 
va començar a bufar 

el vent. El Príncep va 
muntar a l’estel i es va 

elevar pels aires. 

La nit era molt fosca quan el Príncep va 
baixar de l’estel al capdamunt de la muntanya 
i va lliscar dins de la cova. El drac dormia 
profundament. 
Amb molta cura, el Príncep es va apoderar 
de la perla, va posar en el seu lloc la llanterna 
de paper i va escapar de la cova. Llavors, 
va muntar a l’estel i va encendre una llum. 
Quan els seus homes van veure el senyal, van 
començar a arreplegar la corda de l’estel. 
Al cap d’algun temps, el Príncep xafava la  
coberta del seu vaixell.
– Lleveu àncores! –va cridar. 
El vaixell, aprofitant un vent suau, es va fer a la 
mar.
Quan va sortir el sol, el drac va anar a agafar 
la perla per a jugar, com feia tots els matins. 
Llavors, va descobrir que li havien robat la seva 
perla. Va començar a tirar fum i foc per la boca 
i es va llançar, muntanya avall, en persecució 
dels lladres. Va recórrer tota la muntanya, va 
cercar la perla per totes bandes a alta mar. Va 
saltar a l’aigua i nedà veloçment cap al vaixell. 
– Lladres! tornau-me la meva perla!, –cridava.
Els mariners estaven molt espantats i cridaven 
aterrits. La veu del Príncep es va elevar per 
damunt de tots els crits:
– Carregueu el canó gran!
Poc després van fer foc. El drac va sentir el 
tro del tret; va veure un núvol de fum i un bala 
de canó que anava cap a ell. La bala redona 
brillava amb les primeres llums del matí i el drac 
va pensar que li tornaven la seva perla. Per 
això, va obrir la boca i es va engolar la bala. 
Llavors, el drac es va afonar en el mar i mai més 
va tornar a aparéixer. Des d’aquell dia, la perla 
del drac va ser la joia més preuada del tresor 
imperial de la Xina.
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la perla del drac

i n f à n c i a
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muntanya Kinabalu. Aquell era un drac pacífic 
i no molestava als habitants de l’illa. Tenia una 
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l’agafava amb la boca. Aquella perla era tan 

bella, que molts havien intentat robar-la. Però 
el drac la guardava amb molta cura; per això, 

ningú havia pogut aconseguir-ho.
L’Emperador de la Xina va decidir enviar al seu 
fill a l’illa de Borneo; va cridar el jove Príncep i 

li va dir:
– Fill meu, la perla del drac ha de formar part 

del tresor imperial. Estic segur que trobaràs la 
forma de portar-me-la.

Desprès de diverses setmanes de travessia, el 
Príncep va arribar a les costes de Borneo. A la 
llunyania es retallava la muntanya Kinabalu, i al 
capdamunt de la muntanya el drac jugava amb 

la perla.
De sobte, el Príncep va començar a somriure 

perquè havia esbossat un pla. Va cridar als seus 
homes i els va dir:

– Necessit una llanterna rodona de paper i un 
estel que pugui sostenir-me en l’aire.

Els homes van començar a treballar i aviat van 
fer una llanterna de 

paper. Després de set 
dies de treball, van fer 
un estel magnífic, que 

podia resistir el pes 
d’un home. Al vespre, 
va començar a bufar 

el vent. El Príncep va 
muntar a l’estel i es va 

elevar pels aires. 

La nit era molt fosca quan el Príncep va 
baixar de l’estel al capdamunt de la muntanya 
i va lliscar dins de la cova. El drac dormia 
profundament. 
Amb molta cura, el Príncep es va apoderar 
de la perla, va posar en el seu lloc la llanterna 
de paper i va escapar de la cova. Llavors, 
va muntar a l’estel i va encendre una llum. 
Quan els seus homes van veure el senyal, van 
començar a arreplegar la corda de l’estel. 
Al cap d’algun temps, el Príncep xafava la  
coberta del seu vaixell.
– Lleveu àncores! –va cridar. 
El vaixell, aprofitant un vent suau, es va fer a la 
mar.
Quan va sortir el sol, el drac va anar a agafar 
la perla per a jugar, com feia tots els matins. 
Llavors, va descobrir que li havien robat la seva 
perla. Va començar a tirar fum i foc per la boca 
i es va llançar, muntanya avall, en persecució 
dels lladres. Va recórrer tota la muntanya, va 
cercar la perla per totes bandes a alta mar. Va 
saltar a l’aigua i nedà veloçment cap al vaixell. 
– Lladres! tornau-me la meva perla!, –cridava.
Els mariners estaven molt espantats i cridaven 
aterrits. La veu del Príncep es va elevar per 
damunt de tots els crits:
– Carregueu el canó gran!
Poc després van fer foc. El drac va sentir el 
tro del tret; va veure un núvol de fum i un bala 
de canó que anava cap a ell. La bala redona 
brillava amb les primeres llums del matí i el drac 
va pensar que li tornaven la seva perla. Per 
això, va obrir la boca i es va engolar la bala. 
Llavors, el drac es va afonar en el mar i mai més 
va tornar a aparéixer. Des d’aquell dia, la perla 
del drac va ser la joia més preuada del tresor 
imperial de la Xina.
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A la Final del Gran Prix!
L’equip de joves de Binissalem que participà en la 
tercera edició del Gran Prix, organitzat pel Consell e 
Mallorca, es classificà per a la finalíssima del pròxim 
dia 12 de març, a disputar-se al poble d’Artà.
 Les semifinals se celebraren en el poble de Consell 
el passat dissabte 23 de febrer, entre un total de cinc 
equips.
La classificació quedà de la següent manera:
 1r Binissalem..... 142 punts
 2n Selva.............. 118 punts
 3r Marratxí......... 110 punts
 4t. Consell.......... 099 punts
 5è. Mancor......... 089 punts

En aquesta tercera edició, els joves que integraven 
el conjunt binissalemer eren, entre d’altres, els qui 
havien quedat millor classificats en el concurs juvenil 
+ que Jocs, organitzat pels Joves des Trui durant les 
passades Festes de Sant Jaume.

j o v e n t
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Més canvis en la dinamització

Tot i que els gestors continúen 
sient els mateixos: l’empresa CIAC; 
aquest mes de febrer s’ha produït 
un nou canvi al Casal de Joves.
 Degut a motius professionals, 
la dinamitzadora, Eva Siquier, 
s’ha hagut d’incorporar a una 
nova feina fora del poble i a partir 
d’ara qui ocuparà el seu lloc serà 
l’al·lota pollencina, Joana Maria 
Perelló Cifre, també treballadora de 
l’esmentada empresa.
Amb 26 anys d’edat, és Animadora 
Sòciocultural i, a hores d’ara, 
està finalitzant la Diplomatura 
en Educació Social. Pel que fa al 
seu currículum professional, ha 
treballat a un centre de Menors 
de la Fundació Natzaret; com a 
monitora a l’associació “Pa i Mel”, 
de Sa Pobla, i darrerament, exercia 
com a Educadora Ambiental a la 
finca experimental Sa Canova, 
també de Sa Pobla.

Cercar el jovent
Pel que respecte a la dinamització 
del Casal, Joana Maria Perelló 
afirma que arribà a un acord amb 
l’empresa gestora (CIAC) per 
enfocar de manera diferent la tasca 
que s’hi vol dur a terme.
 Així, a partir d’ara no es tractarà 
de marcar una programació i 
esperar a veure qui s’anima a 
participar, sinó més bé d’anar a 
cercar els joves, idees i opinions per 
tal de posar en marxa allò que sigui 
preferible.

Quintos i altres col·lectius
I amb un dels col·lectius amb 
què s’ha començat a contactar és 
amb els Quintos, els qui enguany 
compleixen els 18 anys, i que 
el passat dissabte 23 de febrer 
organitzaren una festa, amb torrada 
i concert, i que també tenen pensat 
organitzar una passarel·la.
 D’altra banda, la nova 
dinamitzadora també ha començat 
a tenir contactes amb l’Institut de 
Binissalem i les Escoles del poble, 

amb la intenció que dels centres 
educatius puguin sorgir propostes 
per posar-les en funcionament.

Un altre aspecte que destaca Perelló 
és que treballarà per intentar 
acostar al Casal al·lots i al·lotes 
de a partir dels 9 i 10 anys, un 
col·lectiu important per establir una 
base de participació per a d’aquí a 
uns anys endavant.
 Un altre grup amb qui també 
s’ha parlat és amb els Skaters, ja 
que hi ha intencions d’organitzar 
una Diada sobre aquest esport.

Amb tot això, es pretén que el Casal 
de Joves arribi a ser un espai de 
trobada, la plataforma de 
joventut del poble; no sols ofertar 
des del mateix.

Quant al local, la dinamitzadora 
apunta que seran necessaris 
realitzar-hi alguns canvis, renovar-
ho, per tal de fer-ho més acollidor.
 

Joana Maria Perelló:
“Es pretén que el Casal de 
Joves arribi a ser un espai 

de trobada, la plataforma de 
joventut del poble; no sols 

ofertar des del mateix”

La nova dinamitzadora del Casal de Joves, Joana Maria Perelló Cifre.

j o v e n t

Horari del Casal

Dimarts, dimecres i dijous
de 17 a 21h

Divendres i dissabte 
de 17 a 23h

Diumenge de 17 a 21h 
(excepte si hi ha sortida)

Telf. 663 980 688

Viatge a la Neu
(del 24 al 29 de març)

Reunió divendres 7 de març 
Hora: 21h
Lloc: Casal de Joves
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Colombòfila
Concurs de Ciutadella

D’ençà de fa sis anys, colomistes 
dels clubs de Binissalem i 
Lloseta organitzen el concurs de 
Ciutadella. I com ja és costum, 
una vegada més es comptà amb 
la impagable col·laboració del 
Club Colombòfil de Ciutadella, 
especialment del seu president, 
Biel Barber i d’en Joan Camps.
 En aquest concurs, celebrat 
el dissabte 15 de desembre, cada 
colomista podia fer equips d’un 
màxim de cinc coloms per equip, 
que eren amollats en una bandada.  

Quedaven establertes dues 
modalitats de premis: una per 
velocitat i una per seguretat. 
Hi varen participar 15 equips, 14 
de cinc coloms i 1 de tres. En total 
hi hagué 73 coloms dels diferents 
colomistes participants, els quals 
varen ser amollats el dissabte 15 a 
les 10:45h, i a les 12:10h en Tomeu 
Morro va marcar el primer colom, 
quedant campió per velocitat, amb 
1h i 25min., a una velocitat de 
1049’349 m/m.

D’aquests 73 coloms engabiats, 
se’n varen comprovar 42 el 
mateix dia. El dia següent en 
vengueren quatre més, i de tots 
els equips, només n’Amir Hessam 
va comprovar els cinc coloms el 
mateix dia; per això va resultar 
guanyador de la modalitat per 
seguretat. 

Hi hagué quatre equips que  
comprovaren quatre coloms; 
quatre equips que en comprovaren 
tres; tres equips que en 
comprovaren dos; i altres tres que 
en comprovaren un. 
Aquesta fou la classificació:

Modalitat de seguretat:
 1 Amir Hessam
 2 Bartomeu Morro
 3 Mateo Suau

Modalitat de velocitat:
 1 Bartomeu Morro

Finalitzada la competició, tot 
acabà en un sopar d’Arròs amb 
Salseta, al club social bar Cas 
Cabrit, amb l’entrega de paneres. 
Tot seguit es projectaren una 
sèrie d’imatges de colomers i 
coloms de Bèlgica, de l’amollada 
internacional de Barcelona 2006.

Des d’aquestes línies el Club 
Colombòfil convida a totes 
aquelles persones a qui els agradin 
els animals, i les aus en especial, a 
conèixer aquest apassionant món 
dels coloms missatgers, amb les 
seves carreres i concursos, tenint 
l’avantatge que cadascú es pot 
adaptar a les seves necessitats. 
 Per a més informació, els 
interessats es poden dirigir al 
Club, ubicat al bar Cas Cabrit 
(carrer des Fang, 51).

Finalment, des del Club s’agraeix 
la cessió d’un ordenador per part 
del director de “La Caixa”, Biel 
Castells, amb el qual la directiva hi 
pot dur a terme les corresponents 
tasques adminsitratives com 
elaborar les classificacions i els 
resultats de les curses.

AambS

El colomista, Tomeu Morro, guanyador del 1r premi en la modalitat de velocitat.

e s p o r t s

Societat de Caçadors
El divendres dia 1 de febrer, la Societat de Caçadors 
de Binissalem celebrà el seu tradicional sopar de fi de 
temporada (2007), al restaurant Sa Vinya, durant el qual 
es dugué a terme la corrsponent entrega d’obsequis.
 L’acte de cloenda, que reuní al voltant d’un centenar 
de persones, comptà amb la presència del batle, Jeroni 
Salom, i del Director Insular, Víctor Martí.
 El president de la Societat, Toni Servera, destacà com 
a novetat per a la pròxima temporada –que s’obrirà cap 
a finals del mes de juny– el patrocini del calçat de tots els 
caçadors per part del constructor, Hipólito Martínez.
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07350	binissalem

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

binissalem@ciclosgomila.com

07009	palma

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

palma@ciclosgomila.com

ANTONI GELABERT
FISIOTERAPEUTA

col·legiat 6642

Dolo r  d ’esquena    P rob lemes  a r t i cu la r s

Camí des Velar, s/n - Binissalem - Tel. 615 482 072

Bàsquet
Sénior masculí i femení
Després de perdre a casa amb el 
C. Crespí, per 66 a 82, i guanyà 
al camp del Drac Sant Josep, per 
68 a 76, l’equip Sénior masculí 
es mantén en una més que digna 
novena posició.
Les al·lotes, en canvi, segueixen 
passant per dificultats per guanyar 
partits i sumar. Són colistes del seu 
grup.

Júnior masculí i femení
Aquests dos conjunts també estan 
visquent una mala temporada, 
ja que tots dos ocupen sengles 
darreres posicions als seus 
respectius grups.
Els al·lots porten tres victòries 
i nou derrotes, mentre que les 
al·lotes sols n’han aconseguit una.

Cadet masculí i femení
El Cadet femení, entrenat per 
Guillem Bestard, ha acusat molt la 
biaxa de dues de les seves millors 
jugadors, na Neus i n’Ariadna, 
aquesta darrera ara ja recuperada.
 De fet, els cinc primers partits 
foren cinc victòries però amb les 
lesions només s’han guanyat dos 
dels sis partits següents.
Van situades en vuitena posició 
i guanyaren el seu darrer matx 
contra el Pollença, per 46 a 43.
 D’altra banda, els al·lots 
guanyaren al camp del Santa 
Maria, un rival directe, per 61 a 66, 
avantçant-lo a la classificació i 
situant-se tercers per la cua.

Infantil femení
Amb la victòria, per 34 a 50, dins 
el camp del Molinar i la derrota al 
camp del líder, Santa Maria, per  
76 a 37, l’equip Infantil femení 
mantén la novena posició, havent 
guanyat quatre dels nou partits 
disputats.

Benjamí no Federat
Prenent part a la lliga del Consell 
de Mallorca, tot i que no hi hagi 
classificació, l’equip Benjamí 
femení, entrenat per Joan Lladó, ha 
guanyat tots els partits disputats.

Minibàsquet
Les nines entrenades per 
Jaume Llobera, són terceres a la 
classificació. La jugadora, Catalina 
Servera, ha estat seleccionada.
Els nins de l’equip Minimasculí 
guanyaren al Sant Agustí i ocupen 
ara una destacada segona posició.

NOU CONSERGE
En Jaume Pol és el nou conserge 
del camp d’esports i del pavelló, 
encarregant-se del manteniment i 
control de les dues parts.
Hi treballa des del passat 4 de 
febrer, de dilluns a divendres, de 
16 a 23 hores.

e s p o r t s
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Futbol
Tercera Divisió
La irregularitat del primer equip fa 
que les quatre primeres posicions 
es trobin cada vegada més lluny.
La derrota dins el dèbil Soledat 
per 3 a 1, i a casa contra el líder, 
l’Atlètic Balears, per 1 a 2, han 
deixat el conjunt de Miquel 
Bestard en una setena posició i 
amb 39 punts, a nou de distància 
del 4art classificat, el Constància.

Segona Regional
Tot i continuar líder destacat, a 
set punts del segon el Campanet, 
el filial de Segona Regional sortí 
derrotat, per la mínima, del camp 
del Llucmajor.
 L’expulsió de dos jugadors del 
Binissalem i el fet que tres dels 
seus titulars anassin convocats 
amb el primer equip, foren claus 
en el resultat.
 També cal recordar que en 
el partit a casa contra un dels 
darrers classificats, l’Atlètic 
Paguera, després d’un primer 
temps amb molt poc futbol, al final 
s’aconseguia la victòria per 3 a 1.
Millor no confiar-se.

Juvenils
La història dels juvenils d’aquesta 
temporada és, pràcticament, la 
mateixa d’ençà que començà.
Situats en darrera posició, només 
han aconseguit dos punts. 
L’objectiu: acabar dignament. 

Infantils 
Sembla que després del “bajón” 
nadalenc les coses tornen a 
funcionar, ja que ara l’equip 
Infantil es troba en 4art lloc, a 
quatre punts del líder i a tres del 
colíder. Després de perdre per 0 a 
1 amb el Son Cladera, arribaren les 
victòries dins Coll d’en Rabassa, 

per 2 a 3, i a casa contra el So 
n’Oliva, per 3 a 0.
L’homegol, Jaume Moyà, amb 22 
dianes, torna a estar en ratxa i això 
es nota.

Infantils Futbol 7
Un poc més avall es troben 
els Infantils de Futbol 7, en el 
novè lloc, tot i que és de lloar 
la contundent victòria per 4 a 1 
contra el quart classificat, el Son 
Cotoner.

Alevins i Alevins Futbol 7
L’equip de Joan Xic s’ha situat en 
una còmoda novena posició, lluny 
de la part alta de la classificació 
però també enfora de les posicions 
de descens. Així que, de moment, 
la permanència, el principal 
objectiu, va per bon camí. Victòria 
per 3 a 1, contra s’Arenal, en el 
darrer partit disputat.
 Amb golejades d’escàndol 
han guanyat dos dels tres darrers 
partits els Alevins Futbol 7; 3 a 8 
dins Sa Indioteria, i 0 a 11 dins Son 
Ferrer.
La darrera jornada finalitzà amb 
derrota a casa contra el tercer 
classificat, el Valldemossa. El 
míster, Miquel Merrito, apunta 

Els Prebenjamins i l’Escola Municipal de Futbol.

e s p o r t s

“L’equip Infantil es troba 
en 4art lloc, a quatre 

punts del líder. Després 
de perdre per 0 a 1 amb 

el Son Cladera, arribaren 
les victòries dins Coll d’en 
Rabassa, per 2 a 3, i a casa 

contra el So n’Oliva, 
per 3 a 0”
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que desaprofitar les nombroses 
ocasions va ser fatal per als seus, 
i a més, el valldemossins sols 
arribaren dos pics a porta i feren 
dos gols. 
Situats en cinquena posició, els dos 
màxims golejadors del conjunt són 
n’Adrià, amb 26 gols, i en Maties, 
amb 24.

Benjamins
Respecte del mes passat, els 
Benjamins Futbol 7 del grup de 
pobles han perdut una posició a 
la taula classificatòria, situant-se 
tercers per darrera de l’Alcúdia.   
Victòries contra el Pollença, per 4 a 
2, i per 1 a 4, en el superderbi 
contra el Consell.
Els Benjamins Futbol 8 A són 
tercers per la cua amb vuit punts i 
dos partits manco. Mentre que els 
Benjamins del grup B són novens 
amb 14 punts. Perderen el seu 
darrer partit, per 0 a 2, contra el 
Calvià.

PreBenjamins
Amb una ajustada però suficient 
victòria, per 1 a 0, contra l’Atlètic 
San Pedro, l’equip de l’Escola 
Municipal de Futbol s’ha situat en 

una destacada sisena posició.
 Per la seva part, l’equip del 
grup E ha patit dues derrotes en 
les dues darreres jornades i és ara 
al lloc 17è.

L’equip de Segona Regional, amb alguns dels seus principals aficionats.

e s p o r t s
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F. Bauçà M. Elías M. Ribas M. Mas B. Fiol M. Amengual B. Domènech F. Martorell J. Artigues

APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

A. M. Pons

A mitjan curs 2009-
2010 tendrem escola 
nova
Sembla que els vents bufen a favor 
i, si no hi ha res de nou, abans 
d’acabar aquest curs, podrem 
veure la primera pedra posada al 
solar de la nova escola i, 11 mesos 
després, la podrem veure acabada; 
això vol dir que molts de nins 
encetaran el 2010 a l’escola que 
tant hem desitjat.
 Tres cursos i mig més tard de 
la primera data que ens donaren 
per tenir escola nova a Binissalem, 
tendrem una escola de dues línees 
al poble i 1 d’una línea. Serà el 
final d’un periple que ens ha duit 
per molts de camins enrevessats, 
amb molts de mal entesos, 
travetes diverses i molt mal estar. 
Interessos de tota mena han vist 
la llum al llarg d’aquests anys de 
mobilitzacions per aconseguir 
un dret universal: una educació 
pública digna i en condicions per 
als nostres fills.
 Estam convençuts que la 
constitució del Consell Municipal 
per a la Nova Escola, format per 
representants de tots els partits 
polítics, els pares, l’escola i la 
conselleria d’Educació, ha estat 
un punt d’inflexió molt important 
a l’hora d’arribar a acords i on 
s’han hagut de corregir inèrcies 
personals que no responien, en 

principi, a interessos educatius.
 Com molts deveu saber, 
aquests darreres mesos s’ha 
“discutit” la possibilitat de fer que 
l’actual escola pública dedicàs el 
seu espai a l’educació infantil i que 
la nova escola fos un espai dedicat 
a l’educació primària, seguint 
un criteri de no competència 
educativa. 

En aquest sentit, la postura de 
l’Apima ha estat ferma i ha 
argumentat amb criteris educatius, 
i no econòmics, la necessitat que 
siguin dues escoles independents 
i l’enriquiment que suposarà 
per a ambdós centres aquesta 
suposada competitivitat. Així 
mateix, la Conselleria, que és 
la que té la darrera paraula, ha 
manifestat la seva voluntat de tenir 
a Binissalem dos centres educatius 
independents.
 Ara queda veure com passarem 
el curs 2008-2009 i part del 2009-
2010 en un espai tan sobresaturat 

com és l’Escola Pública Nostra 
Senyora de Robines. L’Apima, 
en Assemblea Extraordinària, ha 
decidit donar suport a la proposta 
de la Conselleria de fer una escola 
modular d’una línea, amb una 
direcció independent de l’escola 
actual i demanar mantenir les 
aules prefabricades que ara tenim 
per tal de poder recuperar espais 
comunitaris al nostre centre.  
 Aquesta proposta havia estat 
descartada per la Conselleria ja 
que havia estat rebutjada d’entrada 
pel claustre, a petició de la direcció 
del nostre centre, sense passar ni 
pel Consell Escolar ni pel Consell 
Municipal per a la Nova Escola.
 Si tot el que vos contam avui 
es duu a terme amb els terminis 
marcats, aquesta associació de 
pares es pot donar per satisfeta, de 
fet ja ho estam. Tenint el suport de 
la majoria de pares i la consciència 
neta per haver fet tot el que estava 
a les nostres mans, amb l’únic 
objectiu d’aconseguir el millor 
per als nostres fills, començam a 
gaudir del benestar que provoca 
la feina ben feta i l’agror de les 
crítiques d’uns, de les males 
paraules d’altres i del criticar per 
criticar queden diluïts davant el 
panorama positiu que es presenta 
i del qual els nins i nines, les 
famílies dels quals han optat per 
l’educació pública, gaudiran ben 
aviat.

o p i n i ó

“La constitució del Consell 
Municipal per a la Nova 
Escola ha estat un punt 

d’inflexió molt important”
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la protecció de dades 
i els ciutadans

o p i n i ó

La protecció de dades, un 
dret fonamental emergent
Els avanços de la tècnica s’han 
accelerat els darrers temps. 
Actualment, l’ús de la informàtica 
permet tractar gran quantitat de 
dades relatives a les persones 
físiques, podent arribar a conèixer 
aspectes relacionats amb les 
mateixes que suposin una 
intromissió en la seva intimitat.  
 
Els ordenaments jurídics no poden 
permanèixer insensibles davant 
l’eventualitat d’usos perversos 
de les posibilitats tecnològiques, 
en detriment d’espais que han 
de quedar reservats a la intimitat 
personal.

Els ciutadans tenen dret a 
que se’ls protegeixi la seva 
intimitat personal, evitant que 
les possibilitats que ofereix la 
tecnologia informàtica actual 
redueixin aquélla més enllà d’allò 
desitjable. Per això és precís limitar 
l’ús de la informàtica i, d’aquesta 
manera, garantir l’honor i la 
intimitat personal i familiar dels 
ciutadans i el ple exercici dels seus 
drets. 
Aquest és un mandat que l’article 
18.4 de la Constitució imposa al 
legislador, i que aquest recull en 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal.
Dret d’informació. En què 
consisteix.
Els ciutadans, tenim dret, quan 
se’ns sol·licita qualsevol tipus de 
dada personal a que se’ns informi 

adequadament sobre l’ús que se’n 
farà de les mateixes.

Ens han d’informar de:

• L’existència d’un fitxer de 
tractament de dades de caràcter 
personal, de la finalitat de 
la recollida d’aquestes i dels 
destinataris de la informació.

• Si és obligatòria o facultativa la 
resposta a les preguntes que ens 
són plantejades.

• Les consequències de l’obtenció 
de les dades o de la negativa a 
suministrar-los. 

• La possibilitat d’exercitar 
els drets d’accés, rectificació, 
cancelació i oposició. 

• La identitat i direcció del 
responsable del tractament o, en el 
seu cas, del seu representant.

Com
Aquesta informació es pot 
proporcionar a través d’un 
mitjà coherent amb el sistema 
de recollida de les dades; per 
exemple, si es recullen mitjançant 
qüestionaris o impresos, les 
informacions i advertències 
anteriors hauran de figurar 
clarament en els mateixos.

Normes d’aplicació

• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, articles 5.1 i 
5.2

• Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protecció de 
dades de caràcter personal.

Vicente F. Núñez
Consultor de  LAMAS & 

MARTINEZ ASOCIADOS

“Els ciutadans tenen 
dret a que se’ls protegeixi 

la seva intimitat 
personal, evitant que les 
possibilitats que ofereix 

la tecnologia informàtica 
actual redueixin aquélla 

més enllà d’allò desitjable”

Disponible 
per a la seva 

publicitat
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Joan Perelló
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Biotecnologia, salut i societat
La biotecnologia i la triple hèlix

Ens trobam en 
una societat 
canviant, 
que ha viscut 
diferents etapes 
amb l’explosió 
de distints 
sectors que han 
condicionat les 

tendències econòmiques. Si em 
permeteu esser simplista, en els 
anys 60 es visqué el boom turístic, 
del qual no podem negar que la 
comunitat balear segueix nodrint-
se; en els anys 90, la revolució del 
sector immobiliari centrà bona 
part de les inversions, tot i que la 
seva desacceleració és palesa.
Actualment, estam vivint la 
revolució del sector biotecnològic. 

Però, què és la biotecnologia?  
Com a definició de llibre la 
biotecnologia és l’aplicació de 
la ciència i la tecnologia als 
organismes vius, així com a les 
seves parts, productes i models 
dels mateixos, per a alterar 
materials vius o no, amb l’objectiu 
de produïr coneixements, bens o 
serveis.

Resulta tan divers l’àmbit 
d’actuació de la biotecnologia, 
que segons les àrees d’actuació 
aquesta s’ha codificat en colors. 
Així, tenim la biotecnologia 
vermella, dedicada a la salut 
humana i animal, la biotecnologia 
groga, dedicada a l’estudi dels 
aliments i ciències de la nutrició i 
la biotecnologia verda, centrada en 
el medi ambient i l’agricultura.

En qualsevol cas, la biotecnologia 
constitueix un dels sectors 
econòmics allà on la insularitat 
no representa un handicap i 
en canvi, ofereix la possibilitat 
de dinamitzar els sistemes 
d’innovació, amb la inherent 
implicació de la triple hèlix; per 
una part la Universitat, com a 

font de coneixement i origen de la 
transferència tecnològica.  
 En segon lloc, les bioempreses, 
dedicades a transformar aquest 
coneixement en un producte, 
bé o servei que resulti útil a la 
societat. Però és clar, tot això 
requereix clarament la implicació 
de l’administració, la qual pot 
decidir apostar per la recerca, el 
desenvolupament i la innovació 
(R+D+i) com a motor renovador 
i com a element de futur per a la 
desestacionalització econòmica de 
les Illes Balears.

L’esforç de tot un sector, 
permeté la creació de BIOIB, 
Associació Balear d’Empreses 
de Biotecnologia, com a punt 
de partida per a la unificació 
d’esforços en aquest sentit. 
Com digué Paulo Coelho, quan 
desitges una cosa amb molta força, 
l’univers sencer conspira perquè es 
faci realitat.

He volgut aprofitar aquestes línies 
com a carta de presentació, i si 
m’ho permeteu per futurs escrits, 
com a membre de BIOIB i com a 
fundador d’una de les empreses 
dedicades a salut humana, voldria 
parlar-vos d’aspectes relacionats 
amb la salut que desig siguin del 
vostre interès.

“Constitueix un dels 
sectors econòmics allà 

on la insularitat no 
representa un handicap 

i en canvi, ofereix la 
possibilitat de dinamitzar 
els sistemes d’innovació”

o p i n i ó
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Juan A. Darder

Digués no a 
una societat 
d’autòmates
La societat 
ultraliberal de 
consum, no vol 
ciutadans amb 
capacitat crítica 
ni amb valors 

morals de referència, sols vol gent 
manipulable i manipulada que 
segueixi els dictats del màrketing 
consumista. Ens volen despullar 
de les nostres arrels per fer-nos un 
poble amorf que no lluita per res. 

Properament podràs decidir 
si vols formar part de la legió 
d’autòmates que es deixen dur 
per l’aclaparadora demagògica 
publicitat política que ens ha 
bombardejat continuament, 
gràcies a la xarxa mediàtica i als 
milers de milions d’euros que 
disposen els partits del sistema 
per manipular a les masses, o bé, 
si optes per una actitud crítica 
davant un panorama social i 
polític més que preocupant:  
 Tenim el major index de fracàs 
escolar; la taxa d’avortaments 
triplica la de la resta del estat; 
tenim un dels majors index 
de criminalitat; encapçalam el 
rànking d’immigració il·legal; 
tenim la major taxa de SIDA; 
tenim la major taxa de divorcis; 
l’endeutament familiar és un 
dels més alts d’Espanya i s’ha 
dinamitat la cultura de l’estalvi; 
lideram la taxa de consum 
de drogues; patim la major 
especulació immobiliària de tot 
l’estat; s’han disparat els índexs 
de pobresa i marginació social; 
malgrat ja no hi caben, encara 
volen fer un aeroport més gran...
 Amb una paraula, la nostra 
comunitat naufraga pels quatre 
costats mentres els polítics van de 
festa en festa, posant-se medalles 
els uns als altres.

La decisió és ara a les teves mans. 
No hi ha dubte que la defensa 
dels grans valors ètico-morals 
l’hem d’assumir la gent senzilla, 
ja que molts dels qui haurien de 
ser guarda i llum, fent deixadesa 

de la seva missió, són ara els feels 
aliats dels poderosos… El partit 
FAMíLIA i VIDA vol representar 
l’esperit de regeneració i esperança 
davant una societat en decadència; 
ara pots triar!

Progressistes sols per 
determinades coses…

Determinats partits i institucions 
presumeixen de “progressistes”, 
però llastimosament el seu 
progressisme moltes de vegades 
es limita a coses superflues, o 
inclús estrafalàries, contràries al 
sentit comú o al dret natural. Si 
fugim de la parafernalia buida, 
podem comprovar que en temes 
de veritable necesitat el govern 
mostra un notable desinterès i el 
seu “progressisme” és nul.  
 Tal és el cas de les vacunacions 
infantils, tema en el qual, des de 
fa anys, l’Associació Espanyola 
de Pediatria recomana al govern 
que dins el calendari oficial de 
vacunació infantil s’hi hauria de 
incloure, entre d’altres, la vacuna 
del neumococ, la qual evitaria les  

meningitis neumocòciques a la 
infància. En concret, el president 
de l’esmentada associació, el Dr. 
Alfonso Delgado, manifestà que 
en països on s’aplica aquesta 
vacuna als infants menors de dos 
anys, la incidència de meningitis 
neumocòcica s’ha reduït 
dràsticament, com és el cas de la 
Gran Bretanya.

Malgrat les insistents 
recomanacions dels pediatres, els 
polítics pareixen més interessats 
en altres temes i tapen mancances 
com aquesta amb política de “pan 
i circo”, per distreure l’atenció dels 
ciutadans.
 El partit FAMíLIA i VIDA 
demana la immediata inclusió 
de les vacunes recomanades 
per l’Associació Espanyola de 
Pediatria, ja que les directrius 
sanitàries les han de marcar el 
professionals sanitaris i no els 
polítics.

Juan A. Darder Colom, 
candidat al Senat pel partit 

FAMíLIA i VIDA

“Properament podràs 
decidir si vols formar part 

de la legió d’autòmates 
o bé, si optes per una 

actitud crítica davant un 
panorama social i polític 

més que preocupant”

“La defensa dels grans 
valors ètics l’hem 

d’assumir la gent senzilla, 
ja que molts dels qui 

haurien de ser guarda i 
llum són ara els feels aliats 

del poderosos”

o p i n i ó
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uNitAt per les illes, 
Més enllà del 9 de març

o p i n i ó

Pep Martí

Unitat és una 
opció electoral, 
però no només ha 
de ser una oferta 
electoral. Ha de 
ser un projecte de 
país.
Per primera 
vegada en la 

història democràtica iniciada el 
1978, els distints partits polítics 
que realment prioritzen els 
interessos dels illencs no es 
disputen entre si la confiança dels 
ciutadans. És fàcil de dir, però han 
hagut de passar trenta anys perquè 
aquesta Unitat s’hagi fet realitat.

Ara podem votar, sense 
haver d’escollir entre PSM, 
UM, Esquerra..., una opció 
política, Unitat, que exclusiva 
i inequívocament treballarà 
pels mallorquins, menorquins, 
eivissencs i formenterers.
 Però com deia, és necessari 
que Unitat arribi més enllà de les 
eleccions del pròxim 9 de març.

Tots aquells que, en un moment o 
altre, hem fet una passa endavant 
per treballar per aquesta terra des 
d’una perspectiva progressista i 
en clau nacional som conscients 
que s’ha de treballar la confiança 
mútua i la forma de fer les coses, 
que és diferent —vaja si és 
diferent!
 

Haurem de veure i esforçar-
nos perquè, a partir d’ara, això 
d’Unitat no sigui un bluf, i 
convertir aquesta iniciativa en 
un projecte nou per les Illes, 
amb vàries i distintes herències, 
naturalment.
 Per tot això, hem de considerar 
les eleccions del proper dia 9 la 
primera fita en aquest nou projecte 

polític. El clima és cada vegada 
més propici. Vull recordar que es 
va intentar fa quatre anys amb 
la candidatura de Progressistes, 
en la que vaig trobar a faltar la 
presència d’UM, en la que el vot es 
va polaritzar degut als atemptats 
de l’11-M però amb la que, tot i 
això, es varen aconseguir més de 
40.000 vots.
 Actualment, l’entorn és 
favorable a que les Illes Balears, 
per primera vegada en la història, 
tenguem un diputat que no 
s’hagi de plegar a les exigències 
i prioritats que res tenen a veure 
amb nosaltres. Ja està bé de tant de 
PP i PSOE! Al cap i a la fi, governi 
qui governi a Madrid, les Illes 
Balears en surten perjudicades.
 Ho he dit dues vegades i aquí 
va la tercera: La tradició política 
d’UM, la d’Esquerra i les del 
PSM i Entesa són diferents, però 
conflueixen en un aspecte que és 
fonamental: defensar, per damunt 
de tot, els interessos dels illencs. 
Sota aquesta premissa, amb Unitat 
o el que es digui, sigui com sigui, 
haurem de trobar la fórmula de ser 
decisius per fer valer els nostres 
interessos.
Treballem, doncs, també a partir 
de dia deu. Ens hi va el país.

Josep Martí i Sastre
Regidor d’Esquerra-Independents

“És fàcil de dir, però han 
hagut de passar trenta 
anys perquè aquesta 

Unitat s’hagi fet realitat. 
Ara podem votar, sense 
haver d’escollir entre 

PSM, UM, Esquerra...,”

“Actualment, l’entorn 
és favorable. Ja està bé de 
tant de PP i PSOE! Al 
cap i a la fi, governi qui 
governi a Madrid, les 
Illes Balears en surten 

perjudicades”

971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com
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o p i n i ó

Víctor Martí

“Alguns partits d’àmbit 
estatal pretenen que 
creguem que només 

existeixen ells. Idò resulta 
que no”

“Amb els nostres doblers 
poden comprar moltes 

voluntats d’altres 
comunitats que sí tenen 

representació nacionalista”

3.000 milions. 
Aquest és el 
resultat de restar 
el que les Illes 
Balears aporta a 
l’estat espanyol i 
el que rep. 
Ja hi tornam a ser, 
arriba l’hora de 

les eleccions generals i pot suposar 
que aquesta diferència desapareixi. 
Alguns partits d’àmbit estatal  
pretenen que creguem que només 
existeixen ells. Idò resulta que no, 
que tots els partits que volen el 
millor per a les nostres illes s’han 
unit amb el nom d’Unitat per les 
Illes amb un objectiu: defensar a la 
nostra manera allò que és nostre i 
impedir que tornem a ser la gallina 
dels ous d’or per a Espanya.
 Aquests grans partits estatals 
diuen ara que faran allò que han 
estat incapaços de fer durant tots 
els seus anys de govern. Perquè 
ens ho hauríem de creure ara? La 
resposta és ben senzilla: no, no hi 
haurà cap partit d’àmbit estatal 
que ho arregli. El motiu és que 
actualment no hi ha representació 
política nacionalista de les Illes al 
Congrés dels Diputats, que és allà 
on es trempen els pressuposts de 
tot l’estat i, per tant, com que no 
ens necessiten, no ens tenen en 
compte.
 També hem de destacar que 
les Illes Balears representen molt 
poc per als partits estatals, i en 
canvi, amb els nostres doblers 
poden comprar moltes voluntats 
d’altres comunitats que sí tenen 
representació nacionalista.

 Quan s’han de fer els pactes a 
nivell estatal aquests grans partits 
comencen a prometre als partits 
nacionalistes de les diferents 
regions d’Espanya inversions 
milionàries en hospitals, educació, 
carreteres… a canvi del seu vot 
en la investidura del president.
D’on creieu que han de treure els 
doblers si totes les comunitats 
que poden aportar algun recurs a 
l’estat tenen partits nacionalistes 
que ho eviten? Les Illes Canàries, 
per exemple, té Coalición Canaria, 
que és la unió de diferents 
partits de diverses ideologies 
que comparteixen un objectiu: 
aconseguir el millor finançament 
evitant el que fa tants i tants 
d’anys passa a ca nostra. O el 
BNG, que també és la unió de 
partits de diferents ideologies 
amb el mateix objectiu, i ja no 
en parlem dels catalans o dels 
bascs. En definitiva, si totes les 
comunitats autònomes riques 
d’Espanya remen cap a elles, 
d’on treuen els recursos per fer 
els pactes? La resta de comunitats 
són deficitàries, i a sobre, tenen 
més bones infrastructures que 
nosaltres. Com ho fan? La resposta 

és simple, ho treuen de les Illes 
Balears. 
I què em deis de quan han tingut 
majoria absoluta? Tampoc han fet 
res per a les Illes, i no és perquè 
no hi hagi hagut coincidència, 
és simplement perquè amb els 
doblers que es treuen a les illes 
poden fer inversions a altres 
comunitats amb més votants, 
i per tant, amb més diputats 
amortitzant millor les inversions 
respecte dels vots, ja que aquí 
generam molts de recursos en 
proporció a la poca població. Una 
població que en altres comunitats 
els poden donar més diputats 
que aquí amb la mateixa o menys 
inversió. I encara més trist és que 
aquests diputats i senadors de 
partits estatals que són habitants 
d’aquestes illes siguin obligats pels 
seus partits, a canvi de conservar 
la cadira, a votar en contra de la 
seva pròpia gent.
 
Esperem que aquests quatre anys 
que tenim davant no ho haguem 
de lamentar-ho una altra vegada i 
poguem passar de les promeses als 
fets aconseguint d’una vegada tot 
allò que ens mereixem. 

Anselm	Turmeda,	16	B
07350	Binissalem

 971 886 324
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Camilo josé Cela, 8. Binissalem

uNitAt per les illes, 
útil i per a tu

Bartomeu Abrines

La notícia més 
important amb 
relació a les 
properes eleccions 
estatals del 9 
de març és la 
constitució d’una 
candidatura 
d’unitat formada 

per totes les forces nacionalistes 
de les Illes, aquelles que no tenen 
obediència estatal. El nom que 
ha adoptat aquesta candidatura 
és precisament el d’Unitat per les 
Illes. La formen, entre d’altres, 
el PSM-EN, UM, ERC, Entesa 
i Els Verds de Menorca, i hi 
donen suport 14 candidatures 
independents de diferents pobles 
de les Illes.

Crec que per primera vegada es 
beslluma la possibilitat certa de 
tenir una representació al Congrés 
dels Diputats espanyol que sigui 
una veu pròpia de les Illes, una 
veu que defensi els interessos 
propis de Mallorca, Menorca, 

Eivissa i Formentera per damunt 
dels interessos de partit. Perquè 
Unitat per les Illes serà l’única 
força política que té i tendrà com 
a prioritat absoluta la defensa dels 
interessos dels ciutadans de les 
Illes Balears.
 Des de fa trenta anys, després 
de la dictadura franquista, les Illes 
només s’han vist representades al 
Congrés amb diputats de partits 
estatals, UCD-PSOE o PP-PSOE. 

Les demandes de la societat balear 
s’han retallat sempre per consignes 
de partit des del punt de vista 
estatal. I per això les Illes no han 
tengut incidència mai en les grans 
decisions, mentre les necessitats 
i interessos illencs han estat 

soterrats continuadament. Ara és 
l’hora de canviar aquest fet.
 Els partits estatals apel·laran al 
vot útil. Diran que a Madrid un sol 
diputat d’un partit no pot fer gaire 
cosa, que les majories necessiten 
de molts diputats. Que pot fer 
una persona tota sola, o dues, 
al Congrés? Si no hi ha majories 
absolutes, un diputat sol pot fer 
més que qualsevol dels dos partits 
estatals. Això s’ha demostrat 
aquests darrers mesos al Senat, 
on s’ha aprovat alguna iniciativa 
de Pere Sampol (el descompte 
al transport per a residents no 
comunitaris), que fins ara havia 
estat presentada tant pel PSOE 
com pel PP, sense cap resultat.
 A més, a tot això s’hi ha de 
respondre una cosa: l’únic vot útil 
és votar aquells que defensaran un 
tractament just per les Illes, que 
plantejaran i afrontaran els nostres 
problemes, que farà feina per 
visualitzar que les Illes han deixat 
de ser referents de qualitat de vida 
i de progrés atès el seu dèficit en 
infraestructures i serveis.   
L’únic vot útil és el vot valent, el 
vot conscient, sense por. El vot per 
a un progressista i nacionalista.

Bartomeu Abrines, 
regidor del PSM-EN

o p i n i ó

“Crec que per primera 
vegada es beslluma la 

possibilitat certa de tenir 
una representació al 

Congrés dels Diputats 
espanyol que sigui una 
veu pròpia de les Illes”

“Els partits estatals 
apel·laran al vot útil. 

Diran que a Madrid un 
sol diputat d’un partit no 
pot fer gaire cosa, que les 

majories necessiten 
de molts diputats”
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Política per a les persones, 
en positiu

Els socialistes, que tenim una 
llarga història al servei de la 
ciutadania, de la democràcia, 
de la lluita per les llibertats i els 
drets socials, no oblidam que 
qui ens dóna la seva confiança 
i, per tant, ens permet impulsar 
polítiques per al progrés del país 
cada quatre anys a les urnes, són 
les persones. Persones amb qui 
ens comprometem i davant les 
qui hem de respondre de la nostra 
actuació. La gent té dret a que els 
seus representants polítics, és a dir, 
les persones que representen altres 
persones, lluitin per resoldre els 
seus problemes, no es cansin de 
demanar justícia, igualtat o drets 
socials. Els socialistes ho tenim ben 
clar i hem estat lluitant d’aquesta 
forma durant els darrers quatre 
anys de govern del president 
Zapatero. La millor manera de 
fer política per a les persones és 
impulsar mesures que les ajudin 
a viure millor, amb més drets i 
més igualtat, just el que ha fet el 
govern socialista amb iniciatives 
com la llei de dependència, la 
llei d’igualtat o la llei contra la 
violència de gènere.

 La senya d’identitat dels 
socialistes sempre ha estat el 
recolzament a les persones, donar 
la mà a qui ho necessita, no pot 
ser d’altra manera perquè així 
va néixer el nostre partit i així 
hem seguit treballant durant 
més de 125 anys. Ho demostra 
el nostre programa electoral, 
que es fonamenta en el benestar 
social i la convivència, igual 

que ho demostra la gestió feta 
durant aquests anys. Cercam 
que la societat aconsegueixi una 
millor qualitat de vida garantida 
per l’Estat amb polítiques com 
la llei de dependència o la llei 
d’igualtat, cercam viure en pau 
amb mesures com l’acostament 
a l’Aliança de Civilitzacions 
o la retirada de tropes d’Iraq, 
cercam democratitzar l’accés a 

l’habitatge amb lleis com les del 
sòl o la renta d’emancipació per 
a què els joves puguin llogar una 
casa. Tot això ho feim per a les 
persones, els que confiaren en 
nosaltres fa quatre anys seran qui 
jutjaran si hem complit, en tot 
cas hem intentat donar resposta 
a tots els compromisos adquirits 
i ho tornarem a fer, perquè els 

socialistes som així: complim 
amb els compromisos i amb les 
persones.

 Amb tot això, els ciutadans 
podem dir que tenim motius per 
creure. Motius per creure en un 
govern que durant aquests quatre 
anys ha demostrat voluntat de 
representar a tota la societat. 
Tenim motius per creure que 

Espanya i els espanyols podem 
seguir creixent i avançant en 
política social. Motius per creure 
en el projecte de futur que hem 
dissenyat els socialistes per un 
país de persones.

“La millor manera de fer 
política per a les persones 
és impulsar mesures que 
les ajudin a viure millor, 

amb més drets i més 
igualtat, just el que ha fet 

el govern socialista”

“Cercam democratitzar 
l’accés a l’habitatge amb 
lleis com les del sòl o la 

renta d’emancipació per a 
què els joves puguin llogar 
una casa. Tot això ho feim 

per a les persones”

o p i n i ó
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Amb rajoy recobrarem 
el progrés econòmic

Jeroni Salom

Benvolgudes 
lectores i lectors 
de la revista,
abans de parlar 
del tema volia 
felicitar la nova 
directiva del 
PSOE local, 
encapçalada per 

Polita Crespí; a tots ells els desig 
bona feina i sort en els objectius.

El proper 9 de març tenen lloc les 
eleccions generals al Congrés i al 
Senat; sembla que ha de ser una 
cosa llunyana i que no ens afecta; 
tot el contrari, són unes eleccions 
que marquen les pautes generals 
de l’economia i el benestar social, 
educatiu i cultural de les gents que 
viuen a Espanya.

Encara que cada partit ha 
de defensar els seus colors i 
candidats, des de la perspectiva 
del PP creim sincerament que 
és necessari un canvi total en 
les persones i idees que aquests 
darrers 4 anys han gestionat el 
país.

Fonamentam aquesta pretensió 
en una simple lectura i anàlisi de 
la gravíssima situació econòmica 
i crisi de valors que actualment 
patim; de fet, mai s’havia tingut 
aquesta sensació que no arribam a 
finals de mes, que tot puja menys 
els nostres sous o pensions i que la 
inseguretat no te permet estalviar 
ni afrontar cap projecte futur 
(compra de vivenda, tenir fills, 
viatjar i oci, etc).

Exemples constatables i reals: amb 
els 4 anys de Govern Zapatero 
el preu del litre de llet ha pujat 
un 37%, el pa ha pujat un 31%, 
la quota d’una hipoteca mitja 
de 150.000 euros ha pujat uns 
445 euros/mes, la pressió fiscal 
tributària ha pujat vora de 500 
euros per cada persona i Espanya 
és el país de la UE en el que 
els sous han perdut més poder 
adquisitiu.

Més indicadors i dades 
oficials: l’índex de confiança de 

consumidors es troba baix mínims 
després de nou mesos seguits 
de caiguda, Balears és la segona 
comunitat autònoma on recapten 
més tributs però és la darrera en 
rebre finançament estatal per a 
inversions, les pensions de Balears 
segueixen essent de les més baixes 
de l’Estat, l’atur ha augmentat a 
uns nivells que feia molts d’anys 
no es recordaven, les polítiques 
equivocades han provocat un 
descens molt preocupant del 
turisme i de la construcció, la 
inmigració està descontrolada i 

molts dels que arriben no volen 
integrar-se, etc, i en podríem 
contar més. ES POT VIURE 
AIXí???

Amb Mariano Rajoy s’aconseguirà 
de nou recobrar el període de 
prosperitat econòmica del Govern 
Aznar: es posarà en marxa una 
reforma fiscal en benefici de les 
rendes més baixes, incentius per 
a les empreses que afavoriran 
la creació d’empreses i llocs 
de treball, més de 7 milions de 
mileuristes no pagaran IRPF 
(200.000 ciutadans a Balears), les 
pensions més baixes i de viudedat 
pujaran 150 euros/mes, s’aplicarà 
una tarifa única de vols inter-illes 
de 27’50 euros, més de 3 milions 

de dones gaudiran d’una deducció 
de fins a 1.000 euros/any (228.000 
dones a Balears)... Amb Rajoy és 
creïble i possible.

Avui a Europa els Governs del PP 
a França i Alemania, amb Sarkozy 
i Merckel, han fet desaparéixer 
les crisis econòmiques que patien 
aquests països; les polítiques 
econòmiques lliberals del PP 
permetran aquesta recuperació, i 
una cosa molt important: aquestes 
polítiques econòmiques mai han 
de deixar de banda a aquelles 

famílies i persones que compten 
amb menys recursos i que 
necessiten de mesures socials que 
els millorin el benestar.

Crec personalment que no és 
necessari contar-vos més històries, 
i que ben bé sabeu quin partit és 
el que ha gestionat malament i qui 
pot treure el carro endavant, ningú 
vos ha d’enganar; mos hi jugam 
molt tots; és temps de reaccionar 
abans de que sigui massa tard. 
Amb Rajoy el canvi és possible, 
votau Partit Popular.

Una salutació cordial.

Jeroni Salom Munar
Batle i President del PP-Binissalem 

“Amb els 4 anys de 
Govern Zapatero el preu 
del litre de llet ha pujat 
un 37%, el pa ha pujat 

un 31% i la quota d’una 
hipoteca mitja de 150.000 

euros ha pujat uns 445 
euros/mes”

“Amb Mariano Rajoy 
s’aconseguirà de nou 
recobrar el període de 

prosperitat econòmica del 
Govern Aznar: es posarà 

en marxa una reforma 
fiscal en benefici de les 

rendes més baixes”

o p i n i ó
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Al P’dal, a cavall
Tot i que aquest mes s’ha celebrat el 800è aniversari del 
naixement d’en Jaume I, aquest que veis a la imatge no 
és, precisament, el seu cavall, no. A pesar que potser 
també deixi les potes ben marcades. Qui sap.
 Aquest cavall –diuen– és d’un tal Bernat. És sabut que 
al P’dal no són molts els qui hi arriben pedalejant –tal 
vegada sí que en surten, qualque pic, amb un bon pedal– 
però el que està clar és que qualcú ja sembla haver-se 
animat a arribar-hi muntant a cavall.
Potser és una manera d’evitar contaminacions. Potser 
tornen els vells temps...

o c i

Calçotada
Idò sí! N’hi ha que s’ho saben muntar bé. Com els 
veïnats de la finca de Cas Merder, on el diumenge 24 
s’organitzà una Calçotada. Fins a 350 calçots varen 
ser torrats al foc i menjats amb la típìca salsa amb què 
s’acompanyen. Uns trenta comensals, entre adults i 
nins, participaren en la moguda gastronòmica.
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El personatge misteriós 
del passat número 

era en ...

Tòfol Sastre

El seu nom comença per M

Ha sortit en una de les fotos de Sa Rua

El seu primer llinatge per P

El nom de la seva parella també comença per M

Viu a un carrer molt transitat

salut: Reserva forces per més 
endavant, te veim una mica cansat.
amor: Veim petites discussions 
familiars sense importància.
petit consell: Dissenya el teu propi 
estil de vida i molts t’admiraran.

 

salut: Les passejades a l’aire lliure 
t’aniran molt bé.
amor: No permetis que s’aprofitin 
dels teus bons sentiments.
petit consell: Sigues responsable 
amb els teus actes.

salut: No abusis del sucre perquè 
ataca a la vista. Moderació!
amor: Assaja el que has de dir per 
fer la primera passa.
petit consell: Parla amb molta 
claredat i de manera directa.

salut: Mantén la calma en 
qualsevol situació. No t’estressis.
amor: No siguis tan sec amb 
l’estimada. Empra la dolçor.
petit consell: Et vendria bé fer 
qualque activitat manual...

salut: Estaràs perfectament bé si 
evites, en tot moment, els excessos.
amor: Procura no veure la parella 
com un competidor teu.
petit consell: Confia amb les teves 
capacitats. Tens molt a mostrar.

salut: Viu de forma harmònica les 
teves emocions.
amor: Cuida els canvis bruscos de 
temperatura. Evitaràs constipats.
petit consell: Supera’t a tu mateix i 
triomfa per sobre les adversitats.

salut: Et sentiràs animat i alegre 
gaudint de cada moment.
amor: És una cosa que no et deixa 
dormir, però és passatger.
petit consell: No siguis tant 
dominant. Pots acabar dominat.

salut: Evita la sal a les menjades, el 
cos t’ho agrairà.
amor: No temis manifestar els teus 
sentiments obertament.
petit consell: Agafa les coses amb 
molt bon humor.

salut: Canvia les cigarretes pels 
troncs de regalèssia.
amor: Sant Valentí no té cap fletxa 
per a tu... de moment
petit consell: Inclou-te entre tots 
aquells a qui estimes.

salut: No veim cap novetat greu, 
excepte un poc de refredat.
amor: Decidit a entregar el teu cos 
a l’altra persona. Ja és hora!
petit consell: La teva intuïció et 
guiarà molt sàviament.

salut: Evita el greix en les 
menjades. Aquest es menja el cos.
amor: Tendràs una sorpresa que 
t’omplirà d’alegria.
petit consell: Viu el present, oblida 
el passat, pensa el futur. 

salut: El sedentarisme no és bo. 
Dóna canya al cos, sense abusar.
amor: No et facis il·lusions perquè 
sols és una il·lusió.
petit consell: Inventa’t el futur que 
tu desitges i potser triomfis.

o c i
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“XisTEs”
secció d’acudits, dites i estranyes conclusionsVa de

Despistat! Un	al·lot	acaba	de	sortir	de	classe	i,	amb	una	pregunta	al	cap	

que	no	atura	de	donar-li	voltes,	se’n	va	escapat	cap	a	ca	seva.
Quan	arriba	al	portal,	sense	poder	més	d’impaciència,	diu:

–	Mamà,	mamà!	A	s’escola	tots	me	diuen	“en	despistat”,	i	no	sé	

			per	què	deu	ser...
–	Ala	venga	nin,	tira	cap	a	ca	teua	que	tu	vius	dos	

carrers	més	avall!	–respon	sa	madona.

Cafè dolç 

Un	loco	entra	a	un	bar	i	demana	un	cafè...

–	Vull	un	cafè...	dins	s’orella.

–	Com	dins	s’orella?	–demana	el	cambrer	tot	retgirat.

–	Síííííí,	sííííí,	dins	s’orella,	el	vull	dins	s’orella!!

–	Però...		i	t’escadaràs	s’orella,	cap	de	fava!	Quedaràs	sort!!

–	Que	vull	un	cafè	dins	s’orella!!	Vull	un	cafè	dins	s’orella!!	–repeteix	el	

loco	un	pic	i	un	altre,	mentre	inclina	el	cap	sobre	la	barra	perquè	li	aboqui.

Passats	20	minuts	de	discussió,	el	cambrer	gosa	abocar-li	el	cafè	i...

–	aaaaa!,	aaaaa!	aaaaa!	–comença	a	cridar	aquell	sense	aturar!!

–	Ho	veus?	Ho	veus?	Ja	t’ho	havia	dit	que	te	cremaries!!	Ja	t’ho	havia	dit!!

–	Nooo!	Nooo!	Que	tenia	poc	sucre!	Que	m’agrada	més	dolç!	–respon	el									

			loco,	davant	l’astorament	del	cambrer.



Tres Princeses. Les escoletes del poble donen vida a Sa Rueta.

Varietat de disfresses. ...Arribà l’hora del berenar!!

Pollets i Granjers, de l’Escoleta Robines. 
1r premi de comparses.

La màgia de Sa Rueta.

C a r n a v a l  2 0 0 8

Sa Rueta!



Cuiners de Carnaval.

Animació a cops de batucada.

Tot paper, 1r premi de comparses (de menys 10 membres). Escocesos, de l’Escoleta Binipetit. 2n premi de comparses.

Titelles de Carnaval.
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Sa Rua!

Paons, de l’Escoleta Busquetes. 3n premi de comparses.Una disfressa ben atractiva. Disfresses, colors i colorets.

De ben petits... a Sa Rueta
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Sa Rueta!
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Sa Rua!

Paons, de l’Escoleta Busquetes. 3n premi de comparses.Una disfressa ben atractiva. Disfresses, colors i colorets.

De ben petits... a Sa Rueta
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Sa Rueta!



Equip de mecàniques de Sa Rua. L’Esplai a l’Espai.

El César rebé un comunicat... sèrio.

Sa Rua, enguany, a l’antiga Escola Graduada.

Equip de metgesses de Sa Rua. Una carrossa de pingüins.

C a r n a v a l  2 0 0 8

Sa Rua!



Una membre del jurat, puntuant.Madò Pereta, 1r premi individual.

Carnaval en família.

Dues bruixes.Batman rescatà a un petit pingüí. Dues vaques.

Un ou de tres vermells!

Pare i fill.Mare i fill.

C a r n a v a l  2 0 0 8



Qui era que cercava en Wally? Ses ballarines des P’dal. 

Nit de Carnaval al Pub Cuplé.

Abelles. El Clero controlà el Carnaval.
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Sa Rua ... de nit!



Marit i muller

Mortadelo i Filemón (versió B)Mortadelo i Filemón (versió A)

Equip de socorristes del Carnaval.

Fashiondisfresses!

C a r n a v a l  2 0 0 8



Spiderman llançà moltes teranyines.Massoquistes sexuals.

La platja sempre ha d’estar vigilada.

Endollats.Cabaretistes sensuals.
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