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“A l’abril, el blat 
puja fil a fil”
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Magdalena Moyà Oliva, de can Domingo.
A l’edat de 3 anys (1958).

Els germans Rosario, Joana Maria (al centre) i Pascual 
Martínez Munar. Dècada dels anys cinquanta.

Primera Comunió de na Catalina Pons Bibiloni. 
6 de maig de 1967.

Els germans Maria Antònia i Bartomeu Pons Comas.
Dècada dels anys seixanta.

Reforma circulatòria i obres al camí de s’Aigua

Les antenes de telefonia superen els controls

Educació de 0 a 3 anys. Les nostres cinc escoletes
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JAUME	POL	

“Jimmy”
Així van les coses...
Amb una rotonda en construcció, des de fa vuit mesos, a tongades 
mig aturada i a tongades aturada del tot, a l’espera de permisos i amb 
senyalitzacions estranyes que només han aportat embussaments i 
mala circulació. Què ens queda per dir. En fi, així van les coses...

Tant de bo que les obres de la nova escola, una vegada s’hagin iniciat, 
no pateixin ni una quarta part del retard de la rotonda. No en faria 
falta d’altra!

I ara que molts devien pensar que, després d’anys de lluita, firmes 
i protestes, al final treuríem les antenes de telefonia fora del poble, 
degut al perill per a la salut que una majoria de gent pensa que 
suposen... Idò, mira per on, ara resulta que els aparells superen, i de 
sobra, tots els controls a què són sotmesos. En fi, així van les coses...

Ni bo ni dolent, però tal vegada sí curiós el fet que el PP promocioni 
festes d’un esperit més propi d’esquerres com, per tradició històrica 
és, l’1 de Maig. Canvis de parer? Estratègies?

Com el canvi del PSOE local, adherint-se per primera vegada a 
l’aniversari de commemoració de la II República. Un acte que mai 
s’havia celebrat al poble. En fi, així van les coses...

e d i t o r i a l

Club d’Arquers Binissalem

Binissalem aviat comptarà
amb un equip d’arquers federat,

on ben fort s’hi entrenarà
per estar ben preparat.

Amb altres clubs competiran
i al principi molt costarà,

però el temps ajudarà
a qualque campionat guanyar.

Molta gent no està enterada
però ben aviat ho sabran,

i també s’hi formaran
més d’un aficionat i aficionada.

Molta sort, club d’Arquers
moltes tirades a guanyar,

i a veure si prest podem celebrar
campions, es binissalemeres!
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SuccessosLA	NOSTRA	
poblAció	

mArç i Abril

l o c a l

28-03-08. Denúncia per suposat 
delicte contra la llibertat sexual 
després que un home, d’uns 50 
anys d’edat, suposadament de 
foravila, mostràs els genitals a un 
grup de menors des de l’interior 
d’una furgoneta.

29-03-08. Nova estafa i robatori 
a una dona major del poble. 
Un home de color i de parla 
mallorquina, es presentà a un 
domicili de la plaça de l’Església 
fent-se passar per tècnic de Repsol 
Butano, cobrant l’import de 50 
euros una vegada hagué fet la 
corresponent “inspecció”.

07-04-08. Un encarregat d’una 
empresa d’aixetes denuncià el 
robatori de dues tones de viruta 
de llautó d’un magatzem.
Els lladres saltaren una paret i, a 
dins sacs, poc a poc anaren treient 
tot el carregament.
Al mercat, una tona de llautó està 
valorada en uns 3.000 euros.

15-04-08. Espectacular detenció!
Un home entra a una òptica del 
poble i roba unes ulleres de sol 
valorades en uns 200 euros.
Quan sortia, un familiar d’una 
de les empleades de l’òptica va 
veure com l’individu s’introduïa 
ràpidament dins un cotxe.
 El jove es decidí a seguir-lo, 
arribant fins a Palma, mentre anava 
comunicant tot el succeït, a través 
del mòbil, a la Policia Local, qui 
n’informava a la Policia de Palma.
Al final, l’individu era detengut a 
l’entrada de Son Banya i les ulleres 
recuperades. Juntament amb ell, 
dins el cotxe hi anaven la seva 
dona i la seva filla. 
 La policia ha pogut averiguar 
que es tracta d’un delinqüent, 
resident al municipi de Porreres, 
amb antecedents i amb problemes 
de drogodependència.

15-04-08. Troben, en estat 
d’abandonament, un cavall i tres 
cans en una finca de la zona des 
camí des Velar, propietat d’una 
gent resident al municipi, no 
naturals del poble.
Els tres cans, de raça Galgo, han 
estat acollits per particulars.

18-04-08. Dos joves roben cablejat 
elèctric en una obra del camí 
de Pedàs. El propietari, que els 
va veure fugir en una furgoneta 
que portava un anagrama d’una 
empresa de Can Picafort, donà 
l’avís, i en una operació conjunta 
entre la Policia Local i la Guàrdia 
Civil es localitzava l’empresa, on 
hi treballen els dos joves, qui poc 
després eren detenguts.

24-04-08. Un home de nacionalitat 
magrebí denuncià el robatori 
del seu cotxe, el qual, quan era 
conduït pels lladres, provocà danys 
materials a d’altres vehicles. Dos 
dies després apareixia cremat en 
el camí des Raiguer. La Policia té 
sospites d’algú del poble.

27-04-08. Detenció d’un home 
per conduïr sota els efectes de 
l’alcohol, donant 1,3 de positiu.

· Es recorda que, des de l’1 de 
maig, conduïr sense tenir el carnet 
pot suposar pena de presó.

01-05-08. Brega a la plaça de 
Sa Quartera entre quatre joves 
marroquins i un de Capdepera.
Aquest darrer havia comprat 
cocaïna a un dels marroquins, sient 
estafat. Quan se’n donà compte es 
dirigí al venedor i aquí començà 
la disputa, havent d’intervenir la 
Guàrdia Civil i la Policia Local.
 Un dels agents resultà ferit per 
un dels individus, un dels quals 
ha resultat ser un dels principals 
camells d’Inca.

Naixements
Juan González Reynes (01-04-08)
Maria Francisca Martí Tur 
(01-04-08)
Biel Bernat Bestard Castillo 
(03-04-08)
Abby Rigo Méndez (05-04-08)
Emma Pons Ruiz (07-04-08)
Alexandra Ramírez Albiol 
(08-04-08)
Adrián Sánchez Sastre (16-04-08)

Noces
Alejandro Martín Moreira i
Raquell Durán Martínez (12-04-08)
Enrique Sabater Tello i
Micaela Socías Juan (25-04-08)

Defuncions
Bernadí Isern Martí (25-03-08)
Micaela López Ginés (27-03-08)
Manuel Cervera Vílchez (30-03-08)
Pedro Juan Llull (13-04-08)
Sebastià Ramis Rosselló (25-05-08)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 3 de 
maig de 2008.
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Evitar més embussaments al camí 
de s’Aigua i, en concret, a la zona 
de la Plaça des Metge Borràs, 
és l’objectiu de la nova reforma 
circulatòria que l’Ajuntament té 
previst dur a terme, de manera 
imminent, en aquest indret del 
poble.
 Amb un projecte que arranca 
de l’anterior legislatura, el sentit 
de circulació d’alguns carrers serà 
modificat passant a ser només 
d’un sol sentit.
 Així, per exemple, pel camí de 
s’Aigua només es podrà circular 
en direcció a la Plaça des Metge 
Borràs fins al carrer Ramon Morey, 
de manera que serà per aquest i, 
a continuació, pel carrer Antoni 
Torrandell –també, a partir d’ara, 
de sentit únic– per on s’haurà 
d’accedir cap a l’esmentada plaça.

Altres vies modificades
Altres vies que veuran modificat 
el seu sentit circulatori seran el 
carrer des Raiguer, de sentit únic 
en direcció al camí de s’Aigua; el 
carrer Sant Jordi, de sentit únic 
fins a l’Escola Pública; i el Camilo 
José Cela, també de sentit únic en 
direcció a Ramon Morey. Aquest 
darrer, només serà de doble sentit 
des del creuer amb el carrer Celler 
del Rei fins a Camilo José Cela.

Plànol	de	reforma	
circulatòria	del	camí	
de	s’Aigua	i	voltants

Nova reforma circulatòria:
Evitar embussaments a la Plaça des Megte Borràs

Servei oficial citroën

Citroën	C5Citroën	GRAND	C4	Picasso	7	places Citroën	C4	Picasso	5	places

motor binissalem
Camí	de	s’Aigua,	40
	 971	87	04	10
07350	Binissalem

“La circulació d’alguns 
carrers passarà a ser

de sentit únic”

l o c a l
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Molta gent del poble ja comença 
a estar ben farta de veure que les 
obres de la rotonda –i voltants– del 
camí de s’Aigua no avançen.
 Després d’estar un mes i mig 
aturades, fa cosa de dues setmanes 
que s’ha donat llum verda a la 
circulació pel nou traçat.
 Durant aquest mes i mig, 
s’han produït situacions de 
molta impaciència per part dels 
nombrosos conductors que entren 
i surten per aquesta via.
 L’entrada-sortida del camí de 
s’Aigua és un dels punts amb més 

trànsit del poble, tant de cotxes 
com de camions, i el pitjor del 
cas és que l’Ajuntament no hi pot 
fer més del que està fent, segons 
apunta el regidor d’obres, José 
Fernández, ja que es tracta d’una 
obra privada, promocionada pel 
SYP, i que s’ha vist interrompuda 
i retardada degut a la manca 
del permís de senyalització de 
carreteres que havia de donar el 
Consell.
 Des de l’Ajuntament s’ha 
pressionat arreu de les continues 
queixes dels ciutadans, i es confia 

que d’aquí a unes setmanes, 
definitivament, finalitzin les obres.

Gran superfície
D’altra banda, les naus que hi ha 
previst construir en els solars de la 
zona, ja compten amb la llicència 
que pertoca.
El supermercat que hi ha ubicat 
al carrer Joan Josep Amengual i 
Reus podria passar a ser una de les 
franquícies conegudes amb el nom 
de ”Aprop”, de manera que el SYP 
passaria a ocupar un dels solars de 
la nova zona.

Què passa amb 
la rotonda?

“Fa vuit mesos que l’entrada-sortida del camí de s’Aigua es troba en obres”

Tothom	frissa	que	les	obres	de	la	rotonda	i	els	voltants	finalitzin.

l o c a l
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Del correu a la zona rústica
A partir del dia 1 de juny de 
2008, l’empresa Correus no durà 
a terme el corresponent servei 
de distribució ordinari a les 
zones rústiques del municipi. Un 
canvi que ha estat introduït per 
la Societat Estatal de Correus i 

Telègrafs, S.A.
Com a opcions per poder disposar 
del servei hi ha els apartats, 
l’entrega en llista a l’oficina i els 
panells de bústies concentrats.
 Respecte a aquesta darrera 
opció, l’Ajuntament ha marcat deu 
punts, a les afores, on s’instal·laran 

aquests tipus de bústies, els quals 
corresponen a les següents zones:
S’Esperitera (amb 366 censats); Ca 
n’Arabí (330 censats); Sa Bresca 
(330 censats); Pedàs (96 censats); 
Es Botadors (138 censats); Sa 
Bassa (312 censats); Son Roig 
(315 censats) Can Mendosa (158 
censats); Es Pou d’en Torrens 
(186 censats) i Sa Font Ufana (223 
censats).

RECTifiCACió
En el passat número va sortir 
publicat el preu que havia costat 
l’obra de reforma d’una marjada del 
camí des Raiguer, el qual, segons 
s’informava des de la regidoria 
d’Hisenda, pujava a 40.000 euros.  
 Després de molts rumorejos, 
des de la regidoria d’Urbanisme 
s’ha volgut aclarir el malintès, 
informant que el cost d’aquella 
obra va ser de 17.400 euros. 

l o c a l
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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

	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos.	07350	Binissalem.	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63

NAcioNAl
	
Excursió a menorca 1 dia 
(vaixell	i	excursió	en	autocar)
Sortida	dissabte	dia	7	de	juny
Preu	per	persona:	25	euros
	
Excursió a Formentera 1 dia 
(vaixell	i	excursió	en	autocar)
Sortida	dissabte	dia	7	de	juny
Preu	per	persona:	25	euros

Excursió a port Aventura 1 dia	
(avió	linea	regular,	trasllats	i	entrades)
Preu	per	persona:	159	euros
nins	de	4	a	10	anys	d’edat:	142	euros

iNtErNAcioNAl

creuer fluvial de bèlgica a Holanda
Del	21	al	29	de	juny
Pensió	completa	i	begudes	incloses
Preu	per	persona:	1.795	euros
	
Excursió a roma 1 dia	
(avió	directe,	visita	panoràmica	en	autocar)
Sortides	els	dilluns	del	mesos	de	maig,	
juny,	setembre	i	octubre.
Preu	per	persona:	178	euros

Per a més informació podeu passar per l’Agència. 
Tenim moltes més ofertes!S
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ofertes del mes de juny .....................................................................................................
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El tema de les antenes de telefonia 
torna a ser notícia.
 Després que el passat mes 
de setembre fossin registrades, 
a l’Ajuntament, prop de 600 
firmes de veïnats exigint el canvi 
d’ubicació dels aparells que hi ha 
al carrer Bonaire, representants 
municipals mantingueren reunions 
amb les empreses operadores.
 D’altra banda, el passat mes 
de març, un grup de veïnats de 
la zona de Sa Quartera també 
presentaren firmes exigint canviar 
d’ubicació l’antena que hi ha 
en uns pisos del carrer Jesús,  
sol·licitant també el corresponent 
informe.
 Així, els resultats que se’n 
desprenen dels informes redactats 
per l’Associació Nacional Contra 
el Càncer, pel Ministeri de Salut i 
Consum, pel Defensor del Poble 
(Congrés dels Diputats) i per 
l’Organització Mundial de la Salut, 
és que l’emissió de les antenes no 
té res a veure amb l’enfermetat del 
càncer.
 El regidor, José Fernández, 
afirma que de les dues antenes 
–dels carrers Bonaire i Jesús– se 
n’ha realitzat un mesurament de 
camp electromagnètic.   
Un tècnic de la Direcció General 
de Telecomunicacions va ser 
l’encarregat de realitzar-la i els 
resultats indiquen que, en un 
nivell màxim de 10 watios/m2, 
l’antena del carrer Bonaire emet un 
0’01, molt lluny d’arribar al nivell 
1 permès per seguretat.
 Pel que respecte a l’antena del 
carrer Jesús, en un nivell màxim de 
4’5 watios/m2, l’emissió registrada 
és de 0’0013, molt més lluny 
encara d’arribar al nivell 1 permès 
per seguretat.
 Però allò que més crida 
l’atenció és que dins aquestes 
dades finals (0’01 i 0’0013), 

hi ha incloses totes les altres 
emissions radioelèctriques de 
la zona examinada com poden 
ser les de televisions, ràdios o 
electrodomèstics.

L’equip de govern ha fet arribar 
una còpia d’aquests informes als 
partits de l’oposició i ha remès 
l’expedient a la Conselleria de 
Salut i Consum del Govern de les 
Illes Balears.
 José Fernández apunta que 
l’Ajuntament no té cap problema 
en treure les antenes del poble 
i instal·lar-les en un altre lloc, 
sempre i quan això no impliqui 
quedar sense cobertura.

De fet –afegeix– potser d’aquí a 
uns anys, amb l’arribada de mòbils 
de darrera generació, fins i tot serà 
necessari instal·lar més antenes.

Antenes de Telefonia
“Realitzen mesuraments d’emissió ràdioelèctrica i donen negatiu”

“Els resultats dels 
informes de mesurament 
indiquen que les antenes 
emeten molt per davall 
dels nivells permesos 

per seguretat”

Antenes	ubicades	al	carrer	Jesús.

l o c a l

Resultats	mesurament	antena	carrer	Bonaire.

Resultats	mesurament	antena	carrer	Jesús.
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Donants de Sang

Properes sessions de donància 
per a aquest 2008:

Dates
Maig................... dies 20, 21 i 22
Juny.................... dia 24 (repesca)
Setembre............ dies 2, 3 i 4
Novembre......... dies 25, 26 i 27

Lloc: Centre de Salut

Hora: De les 18h a les 21:30h

Telèfon Germandat: 971 76 42 76

Protecció Civil
Després de realitzar-se durant 
15 dies, a l’Institut d’Educació 
Secundària, el curs de preparació 
per al voluntariat interessat 
en prendre part dins la nova 
Agrupació de Protecció Civil 
de Binissalem, dels 26 joves que 
començaren, 22 en finalitzaren les 
classes.
Ara, és previst que el dia 24 de 
maig, en un acte inclòs dins el 
programa de la Fira de sa Pedra, 

sigui presentat el definitiu grup 
de persones que conformaran 
l’Agrupació, el president de la 
qual serà escollit per ells mateixos.
 També serà presentada la 
nova seu, ubicada a l’antic 
escorxador, i la qual els mateixos 
voluntaris han anat adequant, 
amb la col·laboració de la Brigada 
Municipal.
El regidor, José Fernández, apunta 
que, de moment, la seu disposa 
dels serveis bàsics per funcionar. 

Dins els propers mesos s’hi seguirà 
treballant i aportant el que falta.
 També és previst que el mateix 
dia 24 sigui entregat el nou cotxe 
que l’Agrupació utilitzarà per a les 
seves tasques, un vehicle equipat 
amb motoserra, desbroçadora, 
motobomba, etc. 
Per a aquest acte es comptarà 
amb la presència de la Directora 
General de la Conselleria 
d’Interior del Govern de les Illes 
Balears.

Taller de Memòria
L’Equip de Vellesa i Família 
(EVIF), un equip multidisciplinar 
format per cinc psicòlegs, una 
psicopedagoga, una pedagoga, 
quatre educadors socials i un 
treballador social, treballa en 
ajudar a les persones majors 
de 60 anys, en el seu procés 
d’envelliment, mitjançant la 
realització de cursos i tallers en els 
diferents municipis de Mallorca.
 D’entre aquests cursos que 
es duen a terme, destaquen els 
d’Estimulació Cognitiva, com 
va ser, per exemple, el Taller de 
Memòria que l’Àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament organitzà, 
del 16 d’octubre de 2007 a l’11 
de març de 2008, i en el qual hi 
participaren 26 dones.
 La professora que impartí les 
classes va ser la psicòloga, Joana 
Maria Fiol i Amengual. 

A través del taller s’iniciava en 
l’entrenament de la memòria 
a persones majors de 60 anys, 
per ajudar-los a prevenir el 
deteriorament cognitiu que 

comporta l’envelliment, amb 
l’objectiu de mantenir la seva 
capacitat cognitiva i la seva 
autonomia personal, millorant així 
la seva qualitat de vida.

Alumnes	del	curs	de	Protecció	Civil.

Alumnes	del	Taller	de	Memòria,	en	el	local	de	la	Tercera	Edat.

l o c a l
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“Es va retre un sentit 
homenatge al qui fou 
el darrer batle de la 
Segona República, 

Andreu Pol Lladó; i 
al qui era segon batle, 
Jaume Bestard Mateu”

De la ii República
El dilluns 14 d’abril, el cementeri 
vell i el cementeri nou varen 
ser escenari de l’acte de 
commemoració del 77è aniversari 
de la proclamació de la Segona 
República, un acte que, a 
Binissalem, mai s’havia celebrat.
 Organitzat per l’associació per 
a la Recuperació de la Memòria 
Històrica a Mallorca, i amb la 
col·laboració de l’Obra Cultural 
Balear i dels grups polítics del 
poble –en especial del PSOE– es 
va retre un sentit homenatge al 
qui fou el darrer batle d’aquella 
República, Andreu Pol Lladó; i al 
segon batle, Jaume Bestard Mateu, 
les restes mortals del qual reposen 
al cementeri vell.

Al cementeri vell
Era precisament aquí on, 
sobre les 17.30h, tenia lloc la 
primera trobada, i en la qual s’hi 
agrupaven unes 50 persones.
 La presentació anà a càrrec del 
president de l’Obra Cultural Balear 
a Binissalem, Joan Escanelles, i 
tot seguit, la Secretària General 
dels Socialistes, Polita Crespí, 
depositava un ram de flors a la 
tomba de Jaume Bestard Mateu.
 A continuació es guardava 
un minut de silenci i el jove, 
Tomeu Llabrés, membre del 
grup Esquerra Republicana, 
interpretava, a clarinet, la peça 
musical “El Cant dels Ocells”
Tot això es duia a terme davant la 
presència de familiars del difunt.

Al cementeri nou
A les 18.30h l’acte es traslladava al 
cementeri nou, on l’assistència de 
públic fou encara més nombrosa.
 Davant la tomba de l’exbatle 
republicà, novament la socialista, 
Polita Crespí, procedia a llegir 
un manifest amb el qual es 
feia especial recordatori a tots 
els binissalemers/eres –i en 
especial a les dues persones 
abans esmentades– a qui els tocà 
viure aquells anys difícils, patint 
durament les conseqüències de la 
repressió del cop d’Estat del 1936 i 
la Guerra Civil Espanyola. 

Tomeu Llabrés interpretava ara 
l’himne republicà “Himne de 
Riego”.
Finalment, tancava l’homenatge 
un manifest llegit per Josep 
Suárez, membre de l’associació per 
a la Recuperació de la Memòria 
Històrica a Mallorca.

Andreu Pol Lladó, 

el darrer batle de la 

Segona República; un 

home perseguit per la 

repressió franquista, 

que, fins i tot, hagué 

de viure amagat dins 

un pou.

Jaume Mateu Bestard, 

el segon batle –o com 

diríem actualment, el 

tinent de batle– de la 

República.
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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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Veus de carrer ...

1 - Mala imatge del cementeri
Aquesta va ser la impressió que 
se’n dugueren, de l’antic cementeri, 
la quarantena de persones que 
assistiren a la commemoració de 
l’aniversari de la II República.
 Després d’anys de treballar en la 
seva reforma, la imatge que oferia el 
sant recinte no era, ni molt manco, la 
més indicada.  Unes herbes de 
metre, escampades per tot arreu, 
amagaven moltes de les tombes i 
làpides que han estat restaurades, 
dificultant el pas dels assistents.
 Aquí sí que l’Ajuntament havia 
d’haver sol·licitat una intervenció 
de l’associació GADMA.
 Entre els presents en aquell acte 
d’homenatge, algun se’n recordà 
que qualcú dels qui ara manden a 
l’Ajuntament, fa uns anys, enmig 
d’un debat electoral, demanà 
al candidat socialista, Salvador 
Cànoves, què esperava per tenir 
arreglat el cementeri vell. I mira per 
on, ara que al mandatari li tocava 
tenir-lo net i arreglat, no li tengué.

2 - No miren prim!
N’hi ha que no miren prim a l’hora 
de deixar residus.
Al camí de Biniagual, un dels 
contenedors era tombat degut a 
l’abocament d’escombros. I al costat, 
un radiador. Idò!

J.Pons
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La nova escola, 
un poc més a prop
El dijous 24 d’abril sortien 
publicades al BOIB les licitacions 
de les obres de construcció del 
que serà el nou Col·legi Públic de 
Binissalem.
Tot i que per a tothom aquest fet 
suposa una certa satisfacció, a la 
sessió plenària del dilluns dia 5 
de maig, un dels punts debatuts 
entre les forces polítiques del 
poble va ser els, aproximadament, 
1.000 metres que fan falta per a la 
construcció del centre.
Uns 1.000 metres que, segons fonts 
municipals, varen ser “invadits” 
amb la construcció del nou Institut 
d’Educació Secundària, arreu 
d’una errada comesa per l’IBISEC 
a l’hora de dissenyar l’edificació 
de l’IES.

Per tal d’aportar una solució 
al problema, s’acordà, per 
unanimitat, agafar aquests metres 
de la zona colindant amb l’Institut, 
i així cedir-los a la Conselleria. 
 Cal recordar que aquest espai 
de terreny, amb l’aprovació de les 
Normes Subsidiàries ,va passar de 
ser rústic a urbanitzable.

Tot i que tothom està a l’espera 
de veure començar, quant 
abans millor, les obres, des de 
l’Agrupació Socialista local no 
amaguen el fet de manifestar 
que “es tracta d’una notícia 
prou important que evidencia 
el compromís de l’actual govern 
socialista que atén les necessitats 
del poble, el qual durant tants 
d’anys ha demanat aquest nou 
col·legi, i que, a la fi ara, es veurà 
fet realitat”.

El pinar de Biniagual, brut
Fa mesos que el Pinar de 
Biniagual ofereix una pèssima i 
deplorable imatge.
A pesar que no es tracta d’un lloc 
de propietat municipal, sí que és 
una zona verda molt utilitzada, 
des de sempre, pel poble. 
En aquest cas, els culpables són els 
“capsquadrats” que, sense gens 
ni mica de mirament, llancen dins 
el pinar tot tipus de fems; des de 
llaunes, botelles i plàstics, fins a 
escombros i mobles espenyats. I 
a tot això, afegir-hi els pins que 
hi ha tirats en terra, secs, que 
suposen un greu perill d’incendi.
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fira de la Pedra
La V edició de la Fira de la Pedra 
i l’artesania comptarà amb la gran 
novetat de l’estrena del seu propi 
escenari: la Plaça de l’Església.
 Després de mig any d’obres, la 
reforma de l’empedrat i voltants 
es dóna per acabada, havent-se 
realitzat quatre “passadissos” 
sobre el trespol davant cada una 
de les entrades de l’anomenat 
“palco” (foto). 
I és que, degut al pas dels anys, 

mentre s’anaven aixecant les 
pedres s’adonaren que moltes 
es rompien, i es decidí reciclar 
les que havien quedat trencades 
aprofitant-les per crear aquests 
quatre esmentats “passadissos”.
 La resta de pedres són les 
mateixes que hi havia, excepte les 
que s’han utilitzat per dibuixar el 
contorn quadrat de l’interior de la 
plaça, que són noves.
 Per altre lloc, una altra de les 
novetats d’enguany serà la mostra 

de cuina feta a Binissalem. 
A diferència de les altres edicions, 
enguany no es cuinaran els típics 
fideus amb conill.
 A la foto de dalt, els 
picapedrers que han duit a terme 
les obres de millora, juntament 
amb els que fa més de trenta cinc 
anys i també els qui en fa prop 
de cinquanta treballaren, en el 
seu moment, en la reforma de 
l’empedrat.

Cuina Mallorquina
El dilluns dia 28 d’abril se celebrà, 
en el restaurant Ca n’Arabí, la 
degustació i presentació dels plats 
i postres corresponents a la XXIV 
Mostra de Cuina Mallorquina.
 Un acte que s’organitza unes 
setmanes abans d’inaugurar-se la 
Mostra, sient elegits quatre dels 
restaurants que hi prendran part, 
on hi són convidats la resta de 
restaurants, pastisseries, cellers i 
d’altres empreses del món de la 
gastronomia també participants.

Els quatre escollits enguany han 
estat el restaurant Ca n’Arabí, 
el restaurant Miramar del Port 
d’Alcúdia, el restaurant Ca Na 
Toneta de Caimari, el restaurant 
Sart Càtering d’Inca i el restaurant 
The French Coffee Shop de Calvià.
 Com a recepta, el restaurant 
binissalemer presentà el plat 
“Bunyols de Gamba”.

L’acte comptà amb la presència 
d’Antoni Colom, del Departament 
de Seguretat Alimentària; el batle, 
Jeroni Salom; i el Director General 
d’Administracions Públiques, 
Miquel Nadal.

Finalment, recordar que enguany 
la Mostra de Cuina Mallorquina 
tendrà lloc entre els dies 8 i 17 
de maig, en el velòdrom Palma 
Arena.

J.Pons

l o c a l
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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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Restauren el rellotge de sol
Un element patrimonial de quasi 300 anys d’història

A iniciativa del Foment Cultural 
Sant Jaume s’ha duit a terme 
la restauració de l’emblemàtic 
rellotge de sol.
 Realitzada per l’empresa local, 
Construccions Germans Torrens, la 
restauració ha consistit en arreglar 
el quadrant que envolta el rellotge 
i l’interior, on hi apareixen tots els 
números i dibuixos, fets sobre un 
tipus de pedra de caràcter més tou, 
indicada per a inscripcions.
De la tasca, valorada en uns 1.400 
euros, l’Ajuntament s’ha fet càrrec 
de les despeses de la grúa, mentre 
que el Foment ha aportat la resta.

Característiques del rellotge

El rellotge de sol de l’Església és 
un rellotge de quadrant vertical,
declinat cap l’EST i que es troba 
situat a les coordenades següents:

 · latitud: 39º - 41’ 19,76’’ Nord  
 · longitud: 2º - 50’ 31,56’’ Est

Les seves mides són:
2,043 metres d’alt x 1,426 d’ample

Inscrita a la seva part inferior, 
el rellotge porta la data de 
construcció: 
“ALS 24 JANER DE 1709”
Mentre que a la part superior s’hi 
pot llegir la inscripció: 
“Declina aba arctico 33 gra”.

 Una vegada que l’especialista 
en rellotges de sol, Joan Serra, 
realitzàs les comprovacions 
oportunes, tenint en compte la 
irregularitat de la paret es deduí 
que la declinació és de 35º a l’Est.
 L’agulla –o Gnomon– està 
orientada cap al nord, en direcció 
a l’Estrella Polar (com es dóna en 
tots els rellotges d’aquest tipus), la 
seva desviació respecte de la línia 
de les 12 es de 33.48º i l’elevació de 
la busca respecte a l’angle anterior 
és de 40,11º.

 La diferència de temps amb el 
meridià de Greenwich, o l’hora 
oficial, és de manco 11 minuts i 20 
segons (s’ha de sumar una hora a 
l’hivern i dues a l’estiu).

L’especialista	en	rellotges	de	sol,	Joan	Serra.

l o c a l
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Visita del Conseller de 
Cooperació Local
El dilluns 21 d’abril, l’Ajuntament 
va rebre la visita del Conseller 
de Cooperació Local del Consell 
de Mallorca, Miquel Rosselló, 
juntament amb Joan Font, director 
insular de Cooperació Local, 
i Magdalena Palou, directora 
insular d’Assessorament 
Municipal. 
 La reunió, mantinguda amb 
representants municipals, se centrà 
en el Pla d’Obres i Serveis i el 
que pot oferir el Departament de 
Cooperació Local a l’Ajuntament. 
 El Conseller també s’interessà 
per conèixer, més de prop, els 
projectes del municipi i les seves 
demandes, la fase en que es troba 
l’Agenda Local 21, així com donar 
a conèixer tots els nous serveis que 
el Departament de Cooperació 
Local ofereix als ajuntaments.
 Miquel Rosselló es va 
comprometre a finançar les 
darreres fases de dos projectes 
plurianuals de molta envergadura: 
la millora del cementeri municipal 

i el reforçament de drenatges i 
pluvials de molts carrers. 
 El Conseller comunicà també 
la intenció de “modernitzar i 
millorar” el S.A.T., el Servei 
d’Assistència Tècnica que el 
Departament de Cooperació Local 
dóna als ajuntaments, per tal 
d’adequar aquests serveis a les 
necessitats actuals.

Per la seva part, l’Ajuntament 
de Binissalem ha sol·licitat un 
projecte, al Servei de Cooperació 
Tècnica, per a la confecció del 
projecte d’obra per a una plaça, 
de més de 5.500 metres quadrats, 
amb una planta soterrada; la més 
coneguda popularment com la 
plaça des Rasquell.

AambS

El	Conseller,	Miquel	Rosselló,	a	l’Ajuntament.

GADMA netejà el Pou Poal
Seguint la línia dels darrers mesos, 
el dissabte 26 d’abril GADMA 
dugué a terme una nova jornada 
d’activitat mediambiental. Aquest 
pic va ser a la zona des Pou Poal.
 En aquesta ocasió, l’associació 
comptà amb l’ajuda d’un grup 
de voluntaris del PSOE. Segons 
paraules del portaveu, Bernat 
Fiol, “els únics de l’entorn polític 
local que s’arromangaren i es 
posaren mans a la feina. GADMA 
havia convidat a tots els grups a 
participar-hi però...”

Demanen un pas soterrat
D’altra banda, el dilluns dia 28 
el municipi rebé la visita del 
conseller de Mobilitat del Govern 
de les Illes Balears, Gabriel Vicens, 
juntament amb el director General 
de la seva conselleria i el gerent de 
SFM.
La visita obeïa a conèixer de prop 
les problemàtiques d’accessos i 
passos de l’estació del tren.

GADMA aprofità la presència 
dels polítics governamentals 
per plantejar-los la que és 
una reivindicació històrica: la 
construcció d’un pas soterrat que 
enllaci des del creuer carrer Selva-
Can Julià amb el Pou Poal. 
 L’objectiu d’aquesta obra és el 
de donar facilitats a la gent que 
vulgui visitar el lloc, sobretot pel 
seu valor patrimonial.

Vandalisme al Pou Salat !!
GADMA denuncià els actes 
vandàlics produïts al Pou Salat, on 
un grup de “desconeguts” feren 
malbé les columnes del pou, els 
bancs i espenyaren els dos arbres 
que hi havien estat sembrats.
 Davant aquests fets –que no és 
ni la primera ni la segona vegada 
que succeeixen– GADMA demana, 
a l’Ajuntament, més vigilància.



Ajuntament (centraleta)  971 88 65 58

Ajuntament - Urbanisme  971 88 65 27

Ajuntament - Serveis Socials 971 88 65 29

Ajuntament - Jutjat de Pau  971 88 65 25

Ajuntament - Infor. General  900 800 883

Ajuntament - Àrea de Festes 663 992 108

Punt Verd Municipal  620 988 036

Casal de Cultura Can Gelabert 971 88 65 31

Biblioteca Pública Municipal 971 87 04 86

Casa Museu Llorenç Villalonga 971 88 60 14

Casa Museu Llorenç Villalonga 971 88 65 56

Casal de Joves   663 980 688

Camp Municipal d’Esports  971 87 01 27

Tennis Club Binissalem  617 787 342

Taxi Binissalem   626 963 904

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

Emergències   112

Mancomunitat des Raiguer  971 87 04 09

Escola d’Adults (E. Graduada) 971 51 21 57

Consell Regulador (C.R.D.O.) 971 51 21 91

Associació d’Empresaris  871 70 40 74

GADMA. Medi Ambient  971 88 63 67

Correus    971 51 10 51

Ràdio Robines   971 51 21 51

revista Arròs amb Salseta  687 623 957

TELÈFONS D’INTERÈS
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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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Dau. Centre Psicopedagògic

DAU, Centre Psicopedagògic 
per al Desenvolupament i 
l’Autoaprenentatge, es va obrir 
el 2004 a iniciativa de na Maribel 
Jiménez Espinosa, de 26 anys, 
Psicòloga per la UIB i titulada 
en Logopèdia Educativa per la 
Universitat de Salamanca. És 
nascuda a Menorca però viu a 
Alaró. L’altra sòcia és na Beatriu 
Pons Comella, de 25 anys. 
Nascuda a Ciutat i resident a 
Inca, és llicenciada en Pedagogia 

per la UIB. A més, tenen una 
ajudant llicenciada en Química 
per a les classes de ciències. 
 Actualment tenen 60 nins 
d’entre 5 i 18 anys, i la dedicació va 
en funció de cada cas particular, 
mantenint un contacte continuat 
família-escola-alumne.
 Fan orientació amb els pares i 
intervencions familiars “in situ”. 
Les feines que més els demanen 
són de suport escolar, reeducació 
i tractament del llenguatge 
(dislèxia, dislàlia i disgrafia).  
 També fan xerrades a escoles 
sobre tècniques d’estudi.

C/ Coma, 31. De 15:15h a 20:15h.Jordi	Palau-Ribes

Del Centre de Ciutat

Na Mª José López Martínez, de 43 anys, i en Daniel 
Ròdenas Montero, de 46, són tots dos naturals del 
centre de Palma. Es varen conèixer, de molt joves, en 
associacions vinculades als origens del PSM. 
 En Daniel era professor de guitarra i na Mª José 
era alumna seva. Amb 23 anys es varen decidir d’anar 
a viure plegats a Pollença, on tenien moltes amistats 
vinculades a la música. 
 L’any 1985, amb el grup “La Isla”, en Daniel va 
guanyar el 1r premi del concurs de pop-rock que 
s’organitzava a Ciutat. Això li va permetre tocar com 
a teloner de grups com “Gabinete Caligari” i tocar 
en locals emblemàtics com el mític Zeleste del C/
Plateria de Barcelona. 
 De Pollença es varen traslladar a Marratxí, i 
finalment, fa dos mesos, s’han instal·lat a Binissalem. 
Tenen tres fills: en Daniel de 15 anys, en Joel de 12 i 
na Mar de Àguila de 5 anys. Tots tres van al Liceu del 
Pont d’Inca, encara que l’any vinent ja pensen dur-
los als Col·legis de Binissalem, i també a l’Escola de 
Música de Can Gelabert. 
 En Daniel fa feina d’encarregat d’obres a l’empresa 
Llabrés Feliu, i na Mª José és infermera de l’Hospital 
Són Llàtzer. A en Daniel l’apassiona practicar la pesca 
nocturna en una barqueta de nom “Medusa”, per la 
zona dels penyassagats de Cala Llombards. 
 Na Mª José troba a faltar el passeig d’Eu Moll. Li 
agrada molt practicar la fitness; i de Binissalem, la 
tranquilitat i que els nins es poden moure tot sols en 
bicicleta. En canvi critiquen la zona de la carretera 
d’Inca, que està en molt mal estat, sempre bruta i 
plena de renous d’obres i de camions.
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VENC 1r PiS de 120m2. 2 banys, 1 hidromassatge, 3 
habitacions, cuina amoblada, menjador i barbacoa. 
Vistes a la muntanya. 228.000 euros. Tel. 649 733 527

VENC VW POLO 1.9 diesel, 3 portes, a/a, “llantes”, 
color blau, baix consum i molt bon estat. 
9 anys d’antiguitat. Preu: 2.900 euros. Tel. 650 148 006

VENC AUTO RADiO CD-MP3, marca JVC KD-G311 
(50Wx4). Caràtula desmuntable i estoig per a guardar-
la. Un any i mig d’antiguitat.Preu 70€. Tel 637 592 786

ES PRECiSA APRENENT D’ELECTRiCiSTA. 
Instal·lacions Elèctriques Navarro. Tel. 617 462 377

Es lloga PLAçA DE PàRkiNG al C/Guillem Martí. 
Porta automàtica. Despeses de comunitat incloses. 
Preu: 30 euros. Tel. 661 841 233. Demanar per Jordi.

VENC 3 PORTES de fusta Nord, sense tractament 
i de diferents mides. També ES VEN UNA OLLA 
D’ARAM ANTiGA. Preu a convenir. Tel. 666 573 656

Es lloga casa de camp, amoblada, de 150 m2. 3 hab. i 2 
banys; porxo per a 3 cotxes, terrassa 200 m2 i piscina. 
1.550 € mensuals. Demanar per Jordi. 661 841 233

VENC COTxE monovolum, marca FIAT Dinamic Plus, 
color blau. 3 anys d’antiguitat. Bon estat. 
Preu a convenir. Tel. 971 512 210 - 606 607 470

VENC RENAULT MEGANE, recent pintat blau, 
4 anys d’antiguitat, 91.000 km, cobertes noves, 5 portes, 
Full Equip 1900 DCI, climatitzador. Tel. 696 664 254

ATENCió!! ES DONEN CUSSONS, 
d’entre 1 i 3 mesos i de diferents races. 
619 521 509 / 619 336 890 / 655 691 850

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes

ES LLOGA LOCAL de 199 m2 al carrer Bonaire. 
Preu: 1.275 euros mensuals; aigua i llum incloses. 
Tel. 687 812 187. Demanar per en Toni.

ES CERCA PLAçA D’APARCAMENT per la zona 
compresa entre la Plaça de l’Església i l’Estació. 
Telf. 606 105 698

VENC APARELL DE VíDEO, DVD, monitor 
d’ordenador i impressora en bon estat. També ES 
VENEN OBjECTES DE REGAL. Tel. 666 573 656

ES LLOGA APARCAMENT al carrer Germanies (an-
tic xalet de can Morey), bastant ampli (hi caben cotxe i 
moto). Preu a convenir. 620 554 776

ES LLOGA LOCAL COMERCiAL de 90 m2, al carrer 
Germanies. Preu a convenir. Tel. 657 851 254

ATENCió!! ES DONEN MOixETS de pocs mesos 
de vida. Tel. 971 51 17 50

VENC ORDENADOR PENTiUM 4, recent formate-
jat i amb el programa Windows XP instal·lat. Preu a 
convenir. Tel. 647 076 986

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. Tel. 607 258 491

ES VENEN 50 METRES DE RAjOLA ANTiGA. 
Preu a convenir. Tel. 647 076 986

ES COMPRA fiNCA, a Binissalem, de 2.000 m2, amb 
caseta per a posar-hi cavall. Si és possible, amb aigua. 
Tel. 971 87 04 58 (de 16 a 21h).
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Ratjada a la llimona

Torrent Negre 2004

l o c a l

ingredients (per a 4 persones)
1 ratjada (de 2 kg)
sal
pebre bo
julivert
2 llimones
4 patates
4 grans d’all
farina
oli d’oliva

Preparació
1. Primer de tot s’ha de netejar el peix. 
2. A continuació, trossejar-lo i trampar-lo amb la sal i 
el pebre bo.
3. Després enfarinar-lo, fregir-lo i deixar-lo dins una 
greixonera.
4. Tallar les patates redones i fregir-les.
5. Preparar una picada d’all i julivert amb oli d’oliva.
6. Sucar-hi dues llimones i afegir-ho a la picada.
7. Per decorar el plat, es fa un llit amb les patates i 
després s’hi col·loca la ratjada.

* És important servir el plat ben calent.

	

Celler. Vins Miquel 
Gelabert.

DO. Pla i Llevant-
Mallorca.

Tipus de vi. Negre 
Criança.

Varietats.
Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Syrah i 
Cabernet Franc.

Elaboració.
Grau alcohòlic: 14º.
Fermentació  
alcohòlica en 
depòsit d’acer 
inoxidable a 
temperatura 
controlada.  
Malolàctica en bóta.
Criança de 12 mesos 
en bótes de roure 
francès i americà 
(noves). Posterior 
criança en botella.

fase visual. Vi amb molta capa, color vermell picota 
intens amb rivets granats, net i brillant.
 
fase olfactiva. Al nas domina la fruita madura, 
que s’harmonitza amb notes de criança (cafè, tabac, 
vainilla, cuiro) complexe i elegant. 

fase gustativa. A la boca s’aprecia un magnífic 
equilibri amb sedosos i abundants tanins de gran 
expressivitat, carnós i amb un final molt llarg en el 
que tornen els aromes fruitals i d’espècies.

Suggeriment. Combina molt bé amb la caça, carns 
rojes, estufats i formatges anyencs.
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Salut i Societat
LA FIRA DE LA CIèNCIA

La ciència no 
és només dels 
científics

Si una cosa quedà 
molt clara a la 
passada edició 
de la Fira de la 
Ciència, és que 

la ciència i la recerca han d’estar 
pròxims a tota la societat fent que 
la investigació repercuteixi en un 
benefici i interès comú.

Els dies 17, 18 i 19 de març se 
celebrà la VII edició de la Fira de 
la Ciència de Mallorca a l’aeroport 
de Son Sant Joan, amb una 
temàtica molt suggerent: ‘Crea el 
teu Museu de la Ciència’. Aquest 
lema pretén donar un impuls al 
futur Museu de la Ciència de les 
Illes Balears, ja que segons recordà 
el Director General de Recerca, 
Desenvolupament Tecnològic i 
Innovació, a finals d’any estarà 
desenvolupat el projecte per tal 
d’iniciar la seva construcció.

Enguany, amb uns 7.500 m2 

d’exposició, s’ha duplicat la 
superfície de la fira respecte l’any 
anterior i gairebé 100 expositors 
oferiren al públic diferents 
tipus d’informacions, dades, 
experiments, productes i serveis.  

 Entre els expositors hi hagué 
presència d’empreses privades, 
col·legis, instituts, stands científics 
de la Universitat de les Illes 
Balears i altres centres de recerca, 
així com diverses associacions 
professionals. Com a Binissalemer, 
em va omplir d’orgull la presència 
de l’IES Binissalem, ubicat dins la 
secció de vida quotidiana. 
 Les altres seccions foren ciència 
i art, salut, natura i vida, espais de 
ciència, tecnociència i univers. 
Dins la secció de salut exposaren 
diferents departaments de la 
Universitat de les Illes Balears, 
instituts de recerca com el 
IUNICS (Institut Universitari 
d’Investigació en Ciències de 
la Salut) i altres entitats com la 
Fundació Banc de Sang i Teixits de 
les Illes Balears.

Els actes d’aquest estil rompen 
la clàssica visió del científic 
amb bata, tancat i aïllat al 
seu laboratori, i apropen 
el coneixement a tothom, 
especialment als més joves. 
 Dels més de 15.000 visitants de 
la fira, dos terços correspongueren 
a visites organitzades d’escoles 
i instituts, aconseguint generar 
interès en els alumnes per les 
ciències.

Moltes vegades és difícil 
aconseguir la participació de 
grups d’investigació en activitats 
divulgatives degut al volum de 
treball que suposa i al fet de què 
no dóna un resultat directe, però 
s’ha de considerar que la recerca 
és impossible sense investigadors 
i que els futurs investigadors 

són precisament aquests al·lots 
i al·lotes que vénen d’escoles i 
instituts. 
 Com a dada significativa, el 
Departament de Química de la 
Universitat de les Illes Balears 
ha duplicat el nombre d’alumnes 
de nou ingrés respecte el curs 
anterior. En to de distès s’ha 
comentat més d’una vegada pels 
passadissos de la universitat la 
influència que pugui tenir sobre 
aquest fet activitats de divulgació 
i d’altres que ens arriben per 
altres vies com la Fira de la 
Ciència, les visites dels alumnes 
d’institut a la Facultat de Ciències, 
la policia científica del CSI o els 
experiments frustrats d’en Flipy a 
El Hormiguero.

Joan Perelló Bestard, 
Professor de Química de la UIB

“Els actes d’aquest estil 
rompen la clàssica visió 
del científic amb bata, 

tancat i aïllat al seu 
laboratori, i apropen el 
coneixement a tothom”

“El Departament de 
Química de la UIB ha 

duplicat el nombre 
d’alumnes de nou 

ingrés respecte el curs 
anterior”

B i o t e c n o l o g i a
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c u l t u r a

Cicle de 
Patrimoni 
Històric

El Casal de 
Cultura, amb el 
suport del Consell 
i l’Ajuntament 
de la vila 

desenvolupa un cicle referent al 
patrimoni històric del municipi. 
Les activitats consisteixen 
fonamentalment en conferències, 
projeccions, tallers, visites guiades 
i, de coronament, la marató 
fotográfica. Com a conferenciants 
i com a guies dels trajectes s’han 
elegit persones vinculades al 
poble que tenen publicats estudis 
relatius al patrimoni local o a 
aspectes significatius d’aquest.  
Esmentam, cenyint-nos al mes 
d’abril, Antoni Pol,  Joan Martí, 
Sheila Jagan, Valentí Valenciano 
i Francesc Canals. Durant el 
proper maig, fins a dia 17 inclòs, 
continuarà el desplegament.  
 Les activitats han fruït d’una 
participació expectant en actitud.

Respecte a la marató fotogràfica, 
on hi han pres part 15 participants, 
els guanyadors han estat: 
Maria Antònia Domínguez, amb 
el premi a la millor sèrie de 8 fotos 
(de les quals en publicam quatre).
Cristina Cruz, amb el premi a la 
millor fotografia individual.
I les tres mencions especials, que 
varen ser per a Francesca Guasp, 
Jaume Bestard i Salvador Martí.
 Les fotografies s’han exposat de 
l’11 d’abril a l’11 de maig.

J.	Escanelles

Els	guanyadors	i	el	jurat	de	la	Marató	Fotogràfica.

La	Marató	Fotogràfica.
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A na Cristina
Massa prest per a un infant!
Fruita no encara madura,
foscor dins la nit obscura,
enyorança del teu cant.

Massa prest per a un infant!
Penyora la més preada,
fores la més estimada,
el teu nom és sempre sant.

Massa prest per a un infant!
Les llàgrimes que no s’eixuguen
mentre nins i nines juguen
veim el teu rostre brillant.

Massa prest per a un infant!
El record del teu somriure
reforçarà el nostre viure
i esclatarà el teu encant.

Massa prest per a un infant!
Flor encara poncella,
la garrida, la més bella,
de totes ets la més gran.

Massa prest per a un infant!
Perfum, vida i tendresa,
beutat, formosor i bellesa,
per a tu estam sospirant.

Massa prest per a un infant!
Paraula ressuscitada,
llum no encara apagada,
aliment de Dijous Sant.

Massa prest per a un infant!

Bernat Forteza, mestre d’escola

Exposicions en prospectiva
El  17 de maig, hi ha previst 
inaugurar una exposició de 
pintures a càrrec de MAYTE 
BAYÓN, artista resident a 
Mallorca i amb una trajectòria 
dilatada en el temps, en l’espai i 
en el prestigi.

Simultàniament, el Casal 
ha d’acollir una col·lecció 
fotográfica sobre el tema ecològic 
d’animals en perill d’extinció, 
que s’organitza a l’empara de 
la FUNDACIÓ CEMEX,  amb 
la cooperació de la Conselleria 
d’Educació i Cultura.

Imatges	de	la	visita	guiada	a	l’Arxiu	Municipal.

c u l t u r a
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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

Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme

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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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
Les veus de la Coral Femenina de Sant Francesc

Dues de les activitats de la passada 
programació que es varen haver 
de cancel·lar, per motius aliens 
a l’organització, han tornat a ser 
introduïdes dins el calendari 
d’aquest mes de maig a la Casa 
Museu Llorenç Villalonga. 

 Es tracta, en primer lloc, de 
l’anunciada conferència, inserida 
dins el cicle de Mestres Universals 
del segle XX, “Kafka o l’anticipació 
de l’Holocaust”, a càrrec de Rosa 
Planas, la qual va tenir lloc el 
dijous 8 de maig.
 
 En segon lloc, aquesta vegada 
sí s’aixecarà el teló per a donar 
pas a l’actor Joan Carles Bestard, 
interpretant el monòleg tragicòmic 
Calderianes, obra escrita i dirigida 
per Javier Matesanz, inspirada en 
textes i personatges de l’escriptor 
Pere Calders. Serà el dijous 22 de 
maig, a les 20h. (foto)

Música
Els amants de la música tenen 
aquest mes dues cites. La primera, 
el divendres 16 de maig, a les 
19:30h, amb l’Agrupació Coral 
Femenina de Sant Francesc. 
La segona, el dimarts 27 de maig, a 
les 20h, amb el quartet de corda La 
Stravaganza, que interpretarà, entre 
altres, obres de Bach i Händel.

 Dirigida per Joan Rosselló, 
l’Agrupació Coral femenina 
del Col·legi de Sant francesc de 
Palma va néixer el curs 2005/06 
com una activitat extraescolar 
més del centre. Al següent curs, 
la coral duplicava el seu nombre 
de membres fins a les 35 nines 
actuals, amb edats compreses entre 
els 4 i els 16 anys. 
Amb una evolució constant i amb 
la recerca del divertiment musical 
i de gaudir del cant coral, segueix 
endavant amb molta il·lusió. (foto)

Agrupació	Coral	Femenina	de	Sant	Francesc	de	Palma.

“El dijous 22 de maig, 
l’actor Joan Carles 

Bestard interpretarà 
el monòleg tragicòmic 

Calderianes, 
obra escrita i dirigida 
per Javier Matesanz”

c u l t u r a
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Novetats a la Biblioteca

c u l t u r a

infantil
Como cuidar un unicornio. 
Autor: Dawn Apperley
Papá por un dia. Autora: Hera Lind
El club de los asesinos limpios. 
Autora: Blanca Álvarez
El jardín subterráneo. 
Autor: Cho Sunkyung. 
La princesa ideal. 
El castillo de la princesa. 

Novel·la
Mil sols esplèndits. 
Autor: Khaled Hosseini
El mestre de la innocència. 
Autora: Tracy Chevalier
La vida interior de Martin Frost. 
Autor: Paul Auster
El rojo de las flores. 
Autora: Anita Amirrezvani
La extraña. Autor: Sándor Márai.
La dama y el león. 
Autora: Claudia Casanova
La sombra de Poe. 
Autor: Matthew Peral

Varis
La revolución positiva. 
Autor: Edward Bono
El respeto hacia uno mismo. 
Autora: Nathaniel Branden

DVD’s 
La estraña que hay en ti
Jungla de cristal 4
La carta esférica
El coronel Macià
Col·lecció 10+2 (Infantil)
Col·lecció Teo (Infantil)
La mariposa y sus amigas las hadas 
(Infantil)

· BiblioParc
Cada dilluns de 17 a 19h, la 
Biblioteca ofereix el servei de 
BiblioParc al Parc de Can Gelabert. 
Selecció de llibres, revistes, vídeos 
i cd’s per als més petits a més de 
llibres i revistes per als adults. 
Tots aquests documents es poden 
consultar al Parc i també es poden 
portar en préstec a casa.

· Contacontes o taller. 
Cada dilluns a les 18h.

· Dimarts 13, a les 20h. Cicle de 
Conferències de la Universitat 
Oberta per a Majors (UOM). 
Conferència. Mallorca de 
principis del segle xx descrita 
pels viatgers francesos. A càrrec 
d’Isabel Bes Hognton.

· Dimarts 20, a les 20h. Cicle de 
Conferències de la Universitat 
Oberta per a Majors (UOM). 
Conferència. La dieta 
mediterrània. A càrrec de Susana 
Simal. 

Horari de la Biblioteca 
De dilluns a divendres de 16.30 a 20h  
Dimarts i dijous de 9 a 13h

Telèfon: 971 870 486
e-mail: biblioteca@ajbinissalem.net

Dia del Llibre
El dissabte 26 d’abril tengué lloc 
una nova edició del Dia del Llibre a 
Binissalem.
Organitzat per la Biblioteca 
Municipal, Can Gelabert tornà 
a albergar una completíssima 
programació de tallers, teatres i 
cançons infantils. També es comptà 
amb les tradicionals paradetes de 
llibres i d’altres productes, entre 
les quals no hi faltaren les de 
l’Acampallengua 2008.
 A les fotos, una de les paradetes 
de llibres i una padrina explicant 
un conte a uns nins, recent adquirit 
a la Diada.
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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 febrer ha estat na 
Paula Rosselló Bibiloni. El llibre 
amagat era Alicia en el país de las 
maravillas, de Lewis Carroll.

16è LLiBRe AMAGAT

Text.

“I tot anava així, amb maldecaps 
petits, fins que va venir la república 
i en Quimet se’m va engrescar i 
anava pels carrers cridant i fent 
voleiar una bandera que mai vaig 
poder saber d’on l’havia treta. 
Encara em recordo d’aquell aire 
fresc, un aire, cada vegada que me’n 
recordo, que no l’he pogut sentir 
mai més. Barrejat amb olor de 
fulla tendra i amb olor de poncella, 
un aire que va fugir, i que tots els 
que després van venir mai més no 
van ser com l’aire aquell d’aquell 
dia que va fer un tall en la meva 
vida, perquè va ser amb abril i flors 
tancades que els meus maldecaps 
petits es van començar a tornar 
maldecaps grossos.”

Concurs “el llibre amagat”

ROSES, MóRES i CLAVELLS

El mes d’abril, pels qui pensam 
políticament de determinada 
manera, és un mes de 
commemoracions. Dues dates 
prou significatives defineixen el 
peculiar santoral: el 14 d’abril, 
l’aniversari de la proclamació de 
la Segona República, i el 25 d’abril, 
en temps de les caragolades de 
Sant Marc, el de la Revolució dels 
Clavells a l’occident ibèric que 
es sol conèixer com a Portugal,  
revolució, gairebé incruenta, que 
derrocà al dictador Salazar un 
any abans de la mort al llit del 
Generalíssim de la Hispànica terra. 
Per suposat, aquesta revolució 
té música i s’inicià sota el senyal 
de la programació radiofònica de 
la cançó, ara la més coneguda de 
ZECA AFONSO, esdevinguda 
quasi un himne, la ja famosa 
Grandola, Vila Morena. Per això, 
i ara que la primavera ja s’ha 
instal·lat una altra vegada, amb 
tota la seva força botànica, dins 
del meu nas, no és de demés retre 
honors al cantant protesta lusità 
per excel·lència, viu encara en boca 
de tants i especialment en el cantar 
actual del seu nebot Joao Afonso. 
Tot i esperant l’arribada del mes 
de Maig, el mes de les flors, l’antic 
mes de Maria, deessa Terra de la 
fecunditat, les CANTIGAS DO 
MAIO de l’oncle Afonso han de 
ser a la força una aturada obligada 
i desitjada dins del nostre itinerari 
anual i, per extensió, vital. Tant de 
bo que ens resta Portugal. Així resa 
el lema “sinistre” de la seva més 
nòrdica regió cultural.

tgomil@...saudade 

m ú s i c ac u l t u r a
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Diabéticas Aceleradas
Inclosa dins el programa de la V 
edició de la Fira de sa Pedra, tendrà 
lloc l’actuació teatral del grup 
teatral Diabéticas Aceleradas. Els dies 
i horaris seran els següents:
Divendres 23 de maig, a les 21:30h 
Dissabte 24 de maig, a les 22h
Diumenge 25 de maig, a les 20:30h
El preu de l’entrada serà de 18 
euros a taquilla i 15 anticipada.
El divendres 23 s’estableix com el 
dia de l’espectador, amb un preu 
especial de 10 euros. 
Per als residents a Binissalem la 
venda d’entrades anticipada serà a 
l’Ajuntament.

jazz a Vins Nadal
El divendres 25 d’abril tengué 
lloc el primer concert del III Cicle 
de Jazz al celler Vins Nadal, 
comptant amb l’actuació del grup 
D7. Els pròxims concerts que hi ha 
prevists són els següents:
Don Baires. 23 de maig
Bilonda. 27 de juny
Big Yuyu. 25 de juliol
Tina Manresa. 22 d’agost
Les actuacions començaran a les 
20:30h, i l’entrada val 10 euros. 
Telèfon Vins Nadal: 971 51 10 58

Portes Obertes a Cas jai Tit
El dissabte dia 24 de maig, 
el centre cultural Cas Jai Tit 
organitzarà una jornada de portes 
obertes. Serà de 14 a 19h.
 Al llarg de la diada s’oferirà 
una exposició de llibres, contes, 
material pedagògic, així com 
també servei de restauració i 
cafeteria.
 Prèvia a la inauguració de la 
jornada, cal destacar la conferència 
que sota el títol, “Diners i 
Consciència”, oferirà Joan Melé, 
Director Territorial de Triodos 
Bank a Catalunya i Balears, en la 
qual es parlarà dels fonaments per 
a una nova economia i de l’estalvi 
i consum responsables, entre 
d’altres aspectes. Serà a les 12h. 
 D’altra banda, el capvespre, a 
les 16h, tendrà lloc la presentació 
de l’Escoleta Waldorf.

Gegants de Binissalem
El dissabte dia 19 d’abril, els 
gegants de Binissalem, en 
Jaume i n’Aina, participaren 
a la I Trobada de Gegants de 
Santa Eugènia. 
 Amb aquesta sortida 
comença un mes de moltes 
activitats amb el nostres 
Gegants, de les quals anirem 
informant al llarg de la 
temporada. 
 Pel que fa a aquest mes 
d’abril  i maig, ja s’han 
confirmat l’assistència dels 
gegants de Binissalem a les 
següents trobades:

 Sineu..................27 d’abril
 Sta. Maria..........03 de maig
 Capdepera........10 de maig
 OCB - Palma.....17 de maig

·

Grup xamo xamo
El grup de Binissalem ha estrenat, 
el 30 d’abril, BOLO A ELSINOR, 
comèdia escrita per Miquel 
Àngel Moià, que hi és partícip 
com a director i com a actor 
del repart. L’obra pren el motiu 
dels comediants que actuen a la 
tragedia HAMLET i explica, amb 
la fórmula de teatre dins el teatre, 
allò que Shakespeare deixava de 
banda, és a dir, les circumstàncies 
antecedents i concomitants de la 
companyia d’actors mencionada. 
 Com a ingredients de 
l’escenificació anotam els equips 
de so i de llum, el ritme ágil 
d’actuació, la música i la dansa, la 
hilaritat, la pedagogia 
i la participació del públic, atès 
que l’escena s’amplia a tota la sala.  
És una hora i mitja ben aprofitada 
i divertida.
Les actuacions continuen el maig,  
en els dies 2, 3, 4, 10 i 11.

c u l t u r a
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Quatre estudiants de Magisteri 
de la UIB han elaborat un 
treball, a l’Escoleta Municipal 
Binipetit, basat en la millora de 
la documentació escola-família 
existent al centre, en el qual 
descriuen les diferents “eines” 
utilitzades com poden ser diaris 
escolars, fotos, plafons, etc.
 De manera molt resumida, 
publicam els resultats del treball i, 
a les pàgines següents, oferim un 
reportatge de les cinc escoletes que 
ara mateix funcionen al poble.

1. DiARi
Abaix es pot observar una pàgina 
del diari que s’escriu a cada aula i 
el qual poden llegir els pares quan 
vénen a cercar els nins. 
Al mateix, poden donar-li 
continuïtat i possibilitat de reflexió 
fent-li preguntes i provocant 
que l’infant expliqui que han fet. 
És una manera de treballar el 
llenguatge i la memòria.

2. AGENDA
A l’Escoleta Binipetit, cada infant 
compta amb una agenda que va 
de l’escoleta a casa i de casa a 
l’escoleta, cada dia. 
En ella s’hi anota si l’infant 
ha berenat i dinat, i en quina 
quantitat, i si ha fet deposicions 
durant el dia. També hi ha un 
espai perquè tant els pares com 
l’educadora escriguin notes. És 
molt important aquesta informació 
per als pares, ja que així saben fins 
a quin punt s’han complert les 
necessitats fisiològiques del nin/a.

3. PLAfó DE TROBADA
El centre també disposa d’uns 
plafons que funcionen com a lloc 
de trobada per a l’infant amb els 
seus referents paterns i la seva 
vida fora de l’escola, perquè dins 
l’aula també hi són presents els 
pares. Dins el procés educatiu és 
important que l’equip educatiu 
i els referents paterns de l’infant 

tenguin una bona comunicació i 
treballin en una mateixa direcció.
 Cada setmana un nin és 
protagonista i duu fotos de ca seva 
i les comparteix amb els demés 
infants, quedant exposades durant 
tota la setmana. 
 Aquests plafons documenten la 
història de l’infant fora de l’escola 
i l’apropen a l’escoleta i a tots els 
que en formen part.

4. PLAfó CALENDARi
Un altre tipus de plafó utilitzat és 
l’anomenat “calendari d’economia 
de fitxes”. 
Cada nin en procés de retirada de 
bolquer en té un. Cada dia posen 
una fitxa depenent de si han fet 
pipí a l’orinal; si no n’han fet o si 
s’ho han fet a sobre. Es reforça tant 
la conducta de seure a l’orinal com 
la d’haver-hi fet un pipí. Aquest 
plafó que l’educadora i l’infant 
van emplenant, dia a dia, és un 
seguiment sobretot per l’infant, ja 
que ell veu de manera molt gràfica 
tot el seu procés mentre el va 
construint. 

5. PLAfó D’iMATGES
Finalment, també es compta amb 
un plafó que narra, mitjançant 
imatges, un dia a l’escoleta. Aquest 
plafó ajuda a situar l’infant dins 
el temps i a anticipar què es farà 
a l’aula i en quin moment ens 
trobam, la qual cosa li dóna una 
seguretat perquè pot preveure el 
que passarà.

educació de 0 a 3 anys
Com funcionen les cinc Escoletes del poble

D’esquerra a dreta: 
Cris Matesanz, Maria Salas, Bel Riutort 
i Maria Bestard, estudiants de Magisteri 
d’Educació Infantil a la UIB.

e d u c a c i ó 	 i 	 c u l t u r a
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· A mitjans segle XIX, en 
plena revolució industrial, les 
condicions de treball dels obrers 
eren infrahumanes: jornades 
interminables, retribucions 
injustes, explotació dels infants 
i de les dones, arbitrarietats dels 
patrons…

· Poc a poc va anar emergint una 
nova consciència de la dignitat 
del treballador i començà un llarg 
camí de reivindicacions. Un dels 
fets més significatius va ser la 
revolta de la Haymarket Square 
de Chicago, els primers dies de 
maig de 1886.

· Una grandiosa concentració 
d’obrers en vaga demanava la 
implantació efectiva de la jornada 
de 8 hores, ja promulgada pel 
President dels EEUU, A. Johnson. 
Durant la represió una bomba 
va matar alguns policies. Sense 
provar-ne l’autoria, quatre 
anarquistes foren condemnats i 
executats. 

· Són els màrtirs de Chicago. 
En honor seu, el Congrés Obrer 
Socialista va instituir el primer de 
maig com a jornada de lluita per 
seguir reivindicant els drets de 

la classe obrera. La celebració se 
va estendre gairebé a tot el món 
occidental.
  
· L’any 1955, el Papa Pius XII va 
establir la festa de Sant Josep 
Obrer fent-la coincidir amb el 
primer de maig, en un intent 
per donar la volta a una jornada 
contaminada pels infernals aires 
socialistes. Així consolidava el 
costum d’aprofitar l’èxit d’una 
festa pagana per convertir-la en 
religiosa.

· Actualment, amb la 
secularització de la societat, ja no 
se nota tant el xerric del xorrac del 
fuster de Nazaret. I també s’han 
esvaït els crits de lluita de la classe 
treballadora que amb prou feina 
pot arribar al final de les 8 hores.

· Els primitius obrers han 
esdevinguts professionals que 
prefereixen, en tal dia, inaugurar 
l’estiu a la platja, si fa bon temps; 
i si plou, arrecerar-se en les grans 
superfícies, divertir-se amb les 
ofertes i contemplar les vitrines de 
congelats.

· Res és el que era… i molt menys 
els sindicats.

primer de maig 
ahir i avui

Antoni Pol Marcús

Del passat 1r de Maig

Com un dels 
organitzadors 
de la festa del 
passat 1r de maig, 
juntament amb els 
Joves des Trui i el 
pub Cuplé, des del 
Pub Pdal trobam 
que, a nivell de 
festa, tot va sortir 

bastant bé; malgrat que sigui 
millorable, que ho és.
 Des de feia uns anys, tant el 
Diumenge de l’Àngel com aquest 
havien decaigut, i ara s’ha intentat 
tornar a aixecar.
 De cara a l’any que ve, una de 
les coses que potser estaria bé que 
es canviassin és que tot, dinar i 
festa, estiguessin ubicats al mateix 
lloc, i no una cosa a dalt i l’altra a 
baix. I que el concert es pogués fer 
en el camp de futbolet.

Com un dels 
col·lectius que 
varen prendre part 
en l’organització 
de la festa, des del 
Pub Cuplé pensam 
que el resultat ha 
estat bo. La gent 
va respondre i s’ho 
va passar bé.

De cara a l’any que ve, tal vegada 
estaria millor ubicar el concert 
i la barra a la pista del camp 
de futbolet, ja que allà on es va 
instal·lar enguany va fer que ens 
quedàssim un tant arraconats.
 De totes formes, pens que a 
Binissalem té més tradició fer 
festa pel Diumenge de l’Àngel 
que no el 1r de Maig, i crec que 
seria millor muntar aquest trui 
per l’Àngel.

Pub Cuplé. Dissabte 17 de maig: 
Festa Xoriguer Happy Hour. 
Sorteig d’un viatge a Menorca 
per a dues persones.

c u l t u r a 	 i 	 f e s t e s

Llorenç	Amengual

Joan	C.	Ortega
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Antoni	Pol

c u l t u r a

Binipèdia
Al llarg d’un 
any, Binipèdia ha 
oferit una bateria 
d’efemèrides 
referides al mesos en 
què eren publicades. 
Prèviament s’havia 
fet una selecció 
d’algunes dignes 

de ser recordades durant el 2007 per 
complir-se un aniversari més o manco 
redó. En conjunt donaven una idea 
del tarannà binissalemer, i també 
pretenien suggerir a les digníssimes 
–per definició– autoritats la 
commemoració d’alguna d’elles, però 
ocupades com estan, les autoritats, 
treballant pel bé del poble, no 
podien perdre el temps amb aquestes 
minúcies. Tot i haver-nos cruspit 
ja quasi la meitat de l’any, amb els 
mateixos criteris, seguirem informant 
d’alguns fets que compleixen 
aniversari el 2008. I si ens deixen, 
continuarem amb les de l’any que 
ve perquè hi hagi temps de veure-les 
venir… Tot sia pel bé del poble.

fa 775 anys –febrer de 1233– 
que miraculosament fou trobada 
en un indret sense urbanitzar –¡qui 
ho hagués de dir!– la Mare de 
Déu del Cocó. Segons les llengües 
viperines, aquesta imatge mai ha 
volgut esser binissalemera, ni tan 
sols després que Llorenç Moyà li 
hagi dedicat estrofes tan líriques 
com aquesta:

 L’herba que de llum s’arrosa
 prou en sap el secret bell:
 dins la fosca del clivel
 hi està amagada la Rosa.

fa 650 anys –18 de març de 1358–
que Robines se veu obligada 
a contribuir a la construcció 
de les murades d’Alcúdia. Les 
autoritats de Ciutat ordenen que 
s’hi enviïn 35 homes i dos ases. 
No s’ho pensaven els robinencs 
qu dos segles més tard intentarien 
enderrocar-les…

fa 500 anys –16 de maig de 1508–
que la fam campava a l’entorn 
del campanar de Binissalem. No 
quedà més remei que endeutar-se 
per apaivagar la rusca. Així ho 
reconeix el jurat Pere Ramonell 
reconeixent un deute de 300 lliures 
per la compra de 227 quarteres i 
tres barcelles de blat a Conselleria 
de Cereals del Regne.

fa 350 anys –1658– 
que nasqué Miquel Malonda Pons 
i de la Parra, un dels binissalemers 
–botifler i partidari de Felip V, 
això sí– que més alts càrrecs 
han aconseguit en la governació 
del País. No sabem el grau de 
popularitat d’aquest personatge, 
però, si nos ens diuen el contrari. 
al poble hi ha dos carrers 
pressumptament dedicats a la seva 
memòria.

fa 200 anys –1808– 
que l’il·lustrat Gaspar Melchor de 
Jovellanos, un cop alliberat del seu 
captiveri al castell de Bellver, va 
visitar Binissalem i, com no podia 
ser d’altra manera, se va desfer 
en elogis sobre la bella factura del 
nostre flamant temple parroquial 
acabat de construir.

fa 200 anys –2 de setembre 
de 1808– que en la Guerra del 
Francès, el comte d’Aiamans, 
Don Josep Zanglada de Togores, 
assoleix un gran protagonisme 

militar i polític, essent nombrat 
tinent coronel del Regiment 
Provincial de Milícies de Mallorca 
i vocal de la Junta Suprema del 
Govern de Mallorca.

fa 150 anys –1858–
que Joan Josep Amengual, exbatle i 
exsecretari del nostre Ajuntament, 
mostra la seva faceta més cultural 
publicant el famós “Diccionario 
Mallorquín-Castellano-Latín”, 
en el què inclou un resum de la 
història de Binissalem.

fa 150 anys –25 de març de 1858–
que a la casa nº 16 del carrer 
Robines, naixia Gabriel Llabrés 
Quintana, un altre binissalemer de 
gran talla intel·lectual l’obra del 
qual hauria de ser més coneguda 
pels seus convilatans.

fa 100 anys –7 de setembre de 
1908– que se posava la darrera 
pedra de la part superior del 
campanar, malgrat per diverses 
raons, no s’inauguràs fins dos 
anys després. Aquest afrancesat 
cloquer no sols ha servit per a 
major glòria de Déu, sinó perquè 
els binissalemers no perdessin el 
nord. ¿Com ho celebrarem, això?

Antoni Pol Marcús

Al 2008 compleixen anys...
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c u l t u r a

L’Acampallengua torna a ser present!
“L’edició de l’any passat aconseguí reunir al voltant d’unes 20.000 persones”

Els dies 24 i 25 de maig de 2008, 
els Joves de Mallorca per la 
Llengua tornen a organitzar una 
nova edició de l’Acampallengua, 
la gran trobada de joves (i no tan 
joves) per reivindicar l’ús normal 
del català en tots els àmbits de 
la societat. La primera edició de 
l’Acampallengua va ser l’any 
1997, a Inca, i va tenir continuïtat 
en anys successius (Santa Ponça 
1998, Alcúdia 2000, Felanitx 2001, 
Binissalem 2002, Pollença 2004, 
Porreres 2005 i Esporles 2006). 
 Durant aquests anys s’ha 
convertit en una de les principals 
manifestacions juvenils que 
tenen lloc, anualment, a Mallorca. 
El creixement continu de 
participants, any rere any, així 
ho testimonia. La participació 
a les mobilitzacions que s’han 
convocat demostra que els joves 
es mantenen ferms pel que fa a la 
defensa de la llengua catalana.  
 A la darrera edició, fa dos anys, 
a Esporles, s’hi varen concentrar 
prop de 20.000 persones. 

Enguany a Son Servera
Aquesta vegada la població 
escollida ha estat Son Servera. 
El poble és a una hora de Palma 
i a 15 minuts de Manacor, i es 
troba al Llevant mallorquí, zona 
on encara no s’ha fet cap edició 
de l’Acampallengua. Disposa de 
bones infraestructures culturals: 
centres culturals, espais esportius, 
casals de joves, etc. i a més, és 
un poble molt participatiu, cosa 
que farà que totes les entitats que 
hi ha s’involucrin plenament en 
l’activitat.

L’Acampallengua, a més, intentarà 
incidir, com sempre, en la població 
no catalanoparlant i contribuir 
que els nouvinguts s’integrin i 
aprenguin la llengua pròpia de 
Mallorca.

L’Acampallengua serà, com 
els altres anys, un espai de 
participació: tallers, competicions 
esportives, etc. Un espai de relació 
entre sectors socials molt diversos, 
amb la participació de joves de tot 
el territori lingüístic i de totes les 
cultures que conviuen a Mallorca.  
 Un espai que mostrarà que 
totes les manifestacions culturals 
es poden fer en català, des de les 
més cultes fins a les més populars, 
des de les més modernes fins a 
les més tradicionals. I serà també 
un espai de reflexió i d’intercanvi 
d’idees: xerrades, debats, taules 

rodones, etc. El moment clau de 
l’Acampallengua serà la discussió 
i l’aprovació, en assemblea, d’un 
manifest en el qual es demanarà 
a les institucions públiques i a 
la societat civil que s’impliquin 
a favor de la normalització de la 
llengua catalana, pròpia de les Illes 
Balears. 

L’Acampallengua vol ser un espai 
de participació i de compromís 
amb la nostra llengua. Vol 
indicar el camí cap a on ha 
d’anar el procés normalització 
lingüística, que ha de menester un 
reforçament entre els joves. Vol 
també presentar una visió jove 
sobre la Mallorca del futur, una 
Mallorca on la llengua serà el nexe 
d’unió entre els nouvinguts i la 
resta d’habitants de l’illa.

Per a més informació: 
www.jovesllengua.cat
www.acampallengua.cat

Joves de Mallorca per la Llengua

“L’Acampallengua vol 
presentar una visió jove 

sobre la Mallorca del 
futur, on la llengua serà 
el nexe d’unió entre els 

nouvinguts i la resta 
d’habitants de l’illa”

Acampallengua	a	Binissalem	(imatge	d’arxiu).
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Charlton Heston

El passat mes d’abril ens deixà, 
a 84 anys, un dels millors actors 
de cinema: Charlon Heston. Sens 
dubte, el millor per fer pel·lícules 
històriques i èpiques.
 Entre d’altres, interpretà films 
com El Cid, Los 10 Mandamientos, 55 
días en Pequín, Major Dundee, i la que 
més m’agrada: BEN-HUR, el 1959, 
amb la qual li concediren un Oscar 
al millor actor.
 Hem de pensar que per 
rodar aquesta pel·lícula no hi 
havia ordenadors. Ses escenes es 
filmaven amb una infinitat d’extres; 
muntaven els decorats com si 
anassin a construir una ciutat. La 
carrera de quàdrigues és totalment 
real, i ses males llengües diuen que 
hi moriren un grapat de cavalls. No 
m’estranya.
 L’únic criticable de Heston és que 
li agradassin tant ses armes, sient 
inclús el president de l’associació 
del rifle. Potser d’utilitzar-ne tants a 
les pel·lícules, li agafà afició. Tanta 
sort que no li pegà per apuntar als 
indis amb s’escopeta de veres.

c i n e m a

Chantaje

En principi era una novetat que 
en Pierce Brosnan fes de dolent, 
ja que sempre sol ser ell qui salva 
el món dels malvats, sobretot 
quan interpreta a en James Bond. 
Aposta em feia ganes veure’l. 
 Sa veritat, és una pel·lícula 
molt sorprenent. Comença amb 
el segrest d’una parella tot just 
després d’haver deixat la seva 
filla amb una teta, qui resultarà 
ser còmplice del segrestador, que  
amenaça de matar-la si no fan el 
que ell diu. 
 Lo sorprenent és que sap allò 
que els fa més mal, deixant clar 
que no ho fa per doblers.
 Allò més bo es dóna al final, 
però no us ho puc contar perquè 
sinó ja ho sabríeu tot.

21 Blackjack

Un professor de matemàtiques 
reuneix els millors alumnes per 
formar un bon equip i “pegar el 
pal” als casinos de Las Vegas. 
 L’estratègia és comptar 
mentalment les cartes i, a través 
de senyes, avisar-se de quina taula 
té més possibilitats de fer 21.
 Jo, més que res, la us recoman 
per si ho voleu provar amb sos 
amics. Però crec que a sa UIB ses 
matemàtiques no es troben tan 
avançades. De totes formes, ho 
demanaré al meu amic, Jeroni 
Salom, que és professor de 
s’Institut, i ja us informaré.
 La pel·lícula arriba a posar 
un poc nerviós, ja que és molt 
previsible i s’intueix, clarament, el 
que passarà abans que s’acabi.



Anselm	Turmeda,	16	B
07350	Binissalem

 971 886 324

Tel. 971 511 709
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el ratolí I EL LLEÓ

i n f à n c i a

Un dia, dos ratolins estaven jugant 
alegrement en un descampat. 

En aquell mateix descampat, a l’ombra 
d’un arbre, hi havia un lleó intentant 
fer la migdiada, però els ratolins eren 
tant escandalosos que no s’aconseguia 
dormir. 

En un dels seus jocs, els ratolins van 
passar per sobre el lleó. El lleó enfadat ja 
per no poder dormir, es va enutjar encara 
més per aquella manca de respecte que 
li mostraven els ratolins. I aixecant-se, 
de cop!, va aconseguir acorralar-ne un 
mentre l’altre fugia espaordit. 

El lleó va agafar al ratolí i, per sorpresa 
seva, el ratolí li va parlar:

– Lleó, si em perdones la vida, et serviré 
sempre que necessitis la meva ajuda. 

El lleó primer es va quedar perplex, però 
ràpidament va esclatar a riure!

– Tu! un petit i minúscul ratolí, oferint-
me ajuda a mi! el rei de la selva!... Au! Ves 
ves!

I de tanta gràcia que li va fer, el va deixar 
anar.

Al cap d’un temps, el mateix lleó anava 
despistat per la selva quan va caure en un 
parat posat per un caçador. Va quedar 
penjant en un arbre en una xarxa i, per 
molt que ho intentava, no podia escapar 
i cada vegada rugia més fort de ràbia, 
tant, que tota la selva tremolava.

El ratolí va sentir els rugits i ràpidament 
va acudir on era el lleó per a cumplir 
la seva promesa. Però el rei de la selva 
seguia desconfiant d’un petit ratolí. 

El ratolí, sense dilació, es va enfilar fins 
on era el lleó i va començar a rosegar la 
xarxa. I va rosegar i rosegar fins que la 
xarxa es va trencar i va alliberar al lleó.

I el lleó va donar les gràcies al ratolí que, 
a més, estava molt satisfet per haver-li 
estat útil.
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Baix’N’Nicotina edita CD
El grup musical Baix‘N‘Nicotina, 
que actuà el passat 1r de Maig 
a ca n’Arabí, i del qual el jove 
binissalemer, Vicenç Negre, n’és 
el guitarra solista, ha editat el seu 
primer CD titulat “Nit Bruixa”. 
 Tot i que el conjunt 
seguirà fent ús del seu nom 
per a les actuacions, per a la 
comercialització del CD utilitzarà 
el de UPUPA EPOPS.
 Produït als estudis del tècnic, 
Dani Ambrojo, a Portals Nous, el 
CD sortí al carrer el passat mes 
d’abril, incloent un total de 13 
temes, tots cantats en mallorquí.
 D’aquests, “Lluna blava” 
i “Upupa Bonus”, han estat 
composts per Negre. La resta són 
obra del cantant, Pere Campaner, 
excepte dos, escrits pel bateria, 
Joan A. Santana.
 Per a la realització d’aquest 
primer treball, el grup ha comptat 
amb la col·laboració de diferents 
entitats com són els ajuntaments 
de Consell, Sa Pobla, Binissalem, 
Sineu i Llubí, municipis als quals 
pertanyen cada un dels cinc 
integrants de la banda.
Per a més informació podeu entrar 
a la web: www.upupaepops.com

Grups de música alternativa
El dissabte 3 de maig, el batle 
hagué d’acudir, personalment, 
a una reunió convocada quasi 
d’urgència per part d’una 
representació de grups de música 
alternativa del poble, degut al 
necessari desallotjament que s’està 
duent a terme en els locals d’assaig 
de Ca’ts Agustins.
 En aquella reunió hi havia 
components de grups actualment 
actius i d’altres en fase d’aturada 
creativa; grups com Jazz-cinc, 
Fora Barram, Nymphonemania o 
Polcano. En principi no sorgiren 
problemes per arribar a un acord, 
cercant una solució, a curt plaç, 
per ubicar els grups en locals del 
Punt Verd, que seran comaprtits 
amb altres conjunts.
 Tot i que de moment no és una 
mala solució, el batle es mostrà 
d’acord amb els músics per a 
mantenir reunions esporàdiques 
amb representants d’aquestes 
formacions, i cercar, a mig plaç, 

una ubicació fixa en un lloc més 
adequat, inclús amb possibilitats 
d’aprofitar-lo per altres activitats.
Un altre tema del que es parlà va 
ser l’organització d’un concert 
per a aquest estiu, en el qual hi 
tendrien cabuda tots els grups del 
poble. Ara només cal trobar una 
data idònia que tal vegada podria 
ser per Sant Jaume.
 És molt important i necessari 
que, des de l’Ajuntament, es 
tengui en compte als músics.

Fora Barram grava CD
Per cert que, dels grups locals, 
qui està gravant un CD és “Fora 
Barram”. D’ençà del mes de febrer 
les dependències d’Estona Estudi, 
propietat del jove tècnic musical 
de Binissalem, Xavi Ferrà, s’han 
convertit en la segona llar dels 
integrants de la formació.
 El treball, que s’espera pugui 
veure llum el pròxim mes de 
setembre, inclourà uns tretze 
temes.

El	tècnic	musical,	Xavi	Ferrà,	gravant	el	CD	dels	“Fora	Barram”.
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CiNEMA AL CASAL 
Projecció de la pel·lícula: 
“Futurama. El gran Golpe de 
Bender”
Diumenge 4 de maig, a les 18h. 
Regal d’una bossa de Crispetes

DiSCOTECA
Si tens entre 10 i 14 anys vine a 
ballar, a escoltar música, a estar 
amb els amics,… 
Obsequi d’un refresc per els 
assistents
Dissabte 10 de maig

CiNEMA AL CASAL
Projecció de la pel·lícula: 
“La Brújula Dorada”
Diumenge 18 de maig, a les 18h

CONCERT
Actuació de Dj’s locals. 
Dissabte 24 de maig, a les 22.30h

· Totes les activitats són gratuïtes

el Casal, obert a propostes

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)

Telèfon Casal: 663 980 688

Mallorca Prix 2008
Gran final!

Aquest dissabte 10 de maig, al poble 
d’Artà, gran final del concurs juvenil 

Mallorca Prix.

Finalistes: Ses Salines, Algaida, Petra, 
Santa Margalida i Binissalem.

Tota la sort del poble!
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Futbol
Tercera Divisió
... El Madrid fa campió, el Barça 
no torna a guanyar res..., i el 
Binissalem, tot i haver duit els 
tres punts d’Artà (el Bilbao de la 
Tercera Divisió Balear), després 
de  guanyar-li per 0 a 2, també 
repeteix un altre any sense 
aconseguir l’objectiu de la lligueta.

Però la mala notícia d’aquest 
mes és que el jugador, Toni Salas, 
ha decidit deixar l’equip per 
diferències amb el tècnic, Miquel 
Bestard.
 Apart de ser binissalemer, 
Salas és un dels principals valors 
d’aquest equip, i seria positiu que 
la propera temporada tornàs a 
estar dins la plantilla.

Segona Regional
Hauria de passar una catàstrofe 
perquè l’equip filial no acabàs la 
lliga proclamant-se campió.
 A set punts del segon, el 
Bunyola, que per cert, encara ha 
de venir a jugar aquí, els al·lots de 
la Segona Regional guanyaren per 
4 a 2 el seu darrer partit contra el 
Serverí. Ara en queden cinc.

juvenils
I girant la truita, qui tampoc no 
sembla que es mourà de lloc 
–de la coa– és l’equip Juvenil, 
segurament també amb ganes que 
finalitzi ja aquesta temporada, de 
la que només en resten sis partits.
L’any que ve l’equip militarà a la 
Primera Regional.

infantils
Enguany són l’equip destacat, i 
amb diferència, d’entre totes les 
categories del nostre futbol base.
 Situats tercers a la taula 
classificatòria, els al·lots de Rafel 
Ramis estan realitzant un final de 
campanya molt bo, amb l’objectiu 
clar d’acabar dins aquestes tres 
posicions que li permetrien pujar a 
Primera.
Victòria per 0 a 4 en el seu 
darrer enfrontament dins Santa 
Margalida.

infantils futbol 7
Amb gols, amb molts de gols va 
acabar el darrer partit disputat 
pels Infantils de Futbol 7 contra el 
Porreres. Ni més ni manco que 9.
Tanta sort que la balança es 
decantà a favor dels blaus, que 
guanyaren per 5 a 4.
Els al·lots de Xesc Pol són setens, 
ben enmig del seu grup.

Alevins
En desena posició, l’equip de 
Rafel Xic s’ha sabut mantenir dins 
aquesta meitat de taula en una 
categoria, la Primera, no gens fàcil.
Derrota per 2 a 0 en el seu darrer 
partit dins el camp de La Salle.

Alevins futbol 7
Després de perdre per 4 a 3 dins 
Bunyola, l’equip entrenat per 
Miquel Merrito queda en un novè 
lloc, una zona de tranquilitat en 
aquest sprint final de competició.

Benjamins futbol 7
La derrota per 1 a 2 que deixà el 
derbi contra el Ramon Llull d’Inca, 
un rival directe a qui si s’hagués 
guanyat li aniríem per davant a 
la classificació, deixa els nostres 
Benjamins de Futbol 7 situats a la 
setena posició. Tot i que manquen 
encara quatre partits i només es 
troben a quatre punts del tercer, el 
Xílvar.

Benjamins futbol 8
Per altra part, les flextes del Futbol 
8, tant del grup A com del B, 

ocupen sengles desenes posicions. 
Els primers perderen per un 
contundent 5 a 1 dins Sa Pobla, 
mentre els altres guanyaren a casa, 
per la mínima, al Recreatiu Arenal, 
els seus respectius darrers partits.

Prebenjamins
També de manera contundent 
va perdre l’equip de l’Escola 
Municipal de Futbol, 5 a 0, dins el 
Ramon Llull. Ara són novens amb 
36 punts.
L’altrE Prebenjamí empatà 1 a 1, a 
casa, el seu darrer partit disputat 
contra el Santa Margalida.

MéS CAMp
S’ha publicat en diferents números 
de la revista, l’espectacular 
creixement poblacional que ha 
experimentat Binissalem en 
aquests darrers 7 o 8 anys.
 Un creixement que s’ha traduït 
amb més usuaris de tot allò que 
ofereix el poble. I entre això, 
també el futbol. Més al·lots, més 
jugadors, més equips...
MÉS CAMP. Aquest ha de ser 
l’objectiu aconseguit una vegada 
comenci la pròxima temporada 
futbolera.
L’antic camp de Futbol 7, ara 
en part ocupat per les pistes de 
petanca, s’hauria de tornar a 
recuperar per a la pràctica de 
l’esport pel que va ser creat al seu 
moment. Hi funcionà i s’hi entrenà 
uns anys, i tot apunta a que s’hi 
haurà de tornar.

L’equip	Infantil,	amb	possibilitats	d’ascendir	a	Primera.

e s p o r t s
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parla Ramon Campins
El president cerca ajuda per gestionar el futbol base

El president del C.E. Binissalem, 
Ramon Campins, ha sortit a camí 
a les queixes d’entrenadors i pares 
que sortiren publicades en el 
darrer número de la revista.
 El president afirma que, al 
contrari del que deien aquelles 
declaracions, afirmant-se que la 
gestió envers el futbol base ha 
estat nul·la, durant la temporada 
2007/2008 s’han fet moltes coses.
 Per començar, Campins apunta 
que enguany hi ha hagut 4 equips 
més de futbol base, cosa que 
ha dificultat l’organització dels 
horaris. També recorda que, amb 
ell de president, s’ha format un 
equip filial de categoria amateur, 
destinat als jugadors del poble que 
acaben la seva etapa juvenil.
 També remarca que s’hagi obert 
una oficina, amb telèfon i fax, 
així com una sala de massatge i 
d’atenció mèdica que abans no hi 
eren; i que el Club compti també 
ara amb servei de bugaderia per 
als equipatges.

 En total, són molts de doblers 
invertits en el futbol base. S’han de 
cobrir les despeses de la Federació, 
de la Mutualitat, dels àrbits, de 
les nòmines dels entrenadors, del 
coordinador, del conserge, del 
material esportiu, del butà, i de 
l’aigua per beure que consumeixen 
tots els equips en cada jornada. I 
tot això –apart de l’aportació que 
fan els pares i l’Ajuntament– ha 
suposat l’acumulació d’un dèficit 
d’uns 30.000 euros. Respecte a la 
subvenció municipal, vol remarcar 
que aquesta, en la seva totalitat, 
ha anat destinada al futbol. Ni un 
cèntim al primer equip.
 A més, durant aquests darrers 
anys, al final de temporada s’ha 
celebrat una festa, amb sopar i  
entrega de trofeus als jugadors, 
event que, anteriorment, tampoc 
no es realitzava.

Per altre lloc, respecte a la 
problemàtica del horaris amb 
els equips inferiors, el primer 
mandatari del club vol deixar clar 
que l’equip de Tercera Divisió 
l’unic dia que ha fet ús del camp 
sencer ha estat el dimecres, i es 
decidí per entrenar de 18 a 19.30h 
perquè, d’acord així com estaven 
les coses, aquesta era la millor 
opció.
Fonts properes a la directiva 
asseguren també que, a principi 
de temporada, quan ja s’havien 
establert els horaris, es 
mantingué una reunió amb els 
pares dels nins i ningú es queixà. 
Va ser amb l’arribada dels mesos 
d’hivern quan les queixes sí 
començaren a deixar-se sentir.

De cara a la pròxima temporada, 
l’horari d’entrenament de la 
Tercera Divisió potser sigui de 
17.30 a 19.30 hores, ja que enguany 
només podia entrenar hora i mitja 
i això és poc per a un equip que 
vol ser fort dins aquesta categoria.
 Evidentment –apunta 
Campins– fa falta camp. I no serà 
perquè no s’hagi parlat del tema 
amb l’Ajuntament, però des de 
la Casa del Poble sempre es diu 
“l’any que ve, l’any que ve..., i 
l’any que ve no arriba”.
 És necessari que s’adeqüi 
l’antic camp de futbol 7, per així 
donar més cabuda als equips de 
categories inferiors.

 Un altre aspecte que tal vegada 
ajudarà, un poc, a solucionar el 
problema serà el fet que només hi 
hagi un equip Infantil.
 Respecte als Cadets, retirats 
a mitjana temporada d’enguany, 
Ramon Campins diu que es va 
fer tot el possible per evitar-ho, 
però el problema començà amb la 
partida de jugadors cap a altres 
clubs de foravila.
 Després de vàries jornades 
jugant només amb 9, es demanà 
als pares dels Infantils que 
deixassin jugar els seus fills amb 
l’equip Cadet, per mantenir, al 
manco així, la categoria. Però 
es negaren a que haguessin de 
disputar dos partits en un mateix 
cap de setmana.
Es demanà als equips contraris per 
disputar els partits entre setmana, 
però no ho acceptaren. I al final, no 
quedà més remei que abandonar la 
campanya.
 Respecte a les categories Cadet 
i juvenil, també és notícia el fet 
que només un pare hagi pagat la 
quota.
Per parlar de tots aquests temes, 
el dijous 17 d’abril va tenir lloc, en 
el teatre municipal, una assemblea 
del club per tal de marcar les 
pautes per a la temporada 
2008/2009.
 La directiva exposà als pares 
assistents els problemes que hi ha i 
sol·licità la seva ajuda.
 Sembla que aquella reunió ha 
començat a donar els seus fruits, 
ja que és molt possible que, dins la 
nova campanya, un grup de pares 
es faci càrrec de la gestió del futbol 
base.

J.Pons

“És necessari que 
s’adeqüi l’antic camp de 
futbol 7, per així donar 
més cabuda als equips 
de categories inferiors”

e s p o r t s



	 ABRIL	2008	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Equip Sénior d’Empreses
Un gran final de temporada 
està realitzant l’equip Sénior 
d’Empreses, ja que els 9 darrers 
partits han estat 9 victòries. En el 
darrer s’imposaren al líder, Cabot i 
Salom, amb 17 punts de diferència. 
Aquí també se li guanyà.
 Dels 29 enfrontaments 
disputats, el conjunt entrenat per 
Andreu Pons Ribas, en porta 21 de 
guanyats i 8 de perduts. 
Situats en quart lloc, a una sola 
victòria del tercer, són els tres 
primers que pugen directament a 
Primera. L’equip té com a màxim 
anotador a Francesc Pol.

Sénior masculí
També pot donar-se per satisfet 
l’equip Sénior, ja que ha acabat la 
lliga en sisè lloc, aconseguint així 
la millor classificació d’aquests 
darrers tres anys a l’Autonòmica.
 En el darrer partit contra 
el Manacor, el jugador Miquel 
Vich, en una esplèndida actuació, 
aconseguia anotar 36 punts.

Sénior femení
El cap de setmana del 16, 17 i 18 de 
maig, les al·lotes de l’equip Sénior 
tenen una cita importantíssima, 
ja que disputen la fase de descens 
juntament amb el Manacor, Artà 
i Llucmajor. En baixen dos, se’n 
salven dos.

júnior masculí
Amb 5 victòries i 13 derrotes, 
situat en vuitena posició, l’equip 
de Joan Pons Sans està fent una 
bona segona volta. Li queden dos 
partits per acabar la temporada.

júnior femení
Després de disputar, a principis 
d’aquest mes d’abril, la fase de 
descens contra els equips de Pla 
de na Tesa, Bons Aires i Manacor, 
l’equip Júnior femení no ha pogut 
evitar perdre la categoria.

Cadet masculí
Després d’haver perdut el seu 
darrer partit a casa contra l’Artà, 
per 41 a 62, són tercers per la coa 
seguits del Santa Maria i Son 
Cotoner.

Cadet femení
Tot i haver perdut amb 
diferència dins Bons Aires, per 
53 a 20, ocupen una tranquila 
vuitena posició, lluny dels seus 
perseguidors.

infantil femení
Per davant de l’Alcúdia i el 
Joventut Mariana, és un dels altres 
equips que es troben per la part 
baixa de la taula classificatòria, 
situats tercers per la coa, tot i que 
no gaire lluny dels equips situats 
més amunt.

Minimasculí
Els dos darrers partits han estat 
una victòria i una derrota. 
Victòria contra el Muro per 45 a 40. 
Derrota contra el Sa Pobla per 43 
a 61.

Minifemení
Perderen per 48 a 43 el seu darrer 
partit dins Alcúdia. També el 
penúltim dins el líder Sant Josep, 
tot i que jugaren bé.
L’equip Minifemení és cinquè d’un 
grup de vuit.
L’any que ve es perfila un bon 
conjunt, ja que la majoria seran 
jugadores de segon any, amb molt 
de rodatge dins la categoria.

Escoleta
Dos equips de l’Escoleta de 
Bàsquet han disputat, aquest mes 
passat, un torneig en el Pla de na 
Tesa organitzat pel Consell de 
Mallorca.

Dimiteix la directiva
En una reunió celebrada a Can 
Gelabert, el dilluns dia 5 de maig, 
la directiva del Club Bàsquet 
Binissalem presentà oficialment la 
seva dimissió.
Una vegada presa aquesta decisió, 
queda obert el plaç de presentació 
de candidatures. 

 Després de prop de deu anys 
al capdavant de l’entitat, l’actual 
directiva, encapçalada per la 
presidenta, Alícia Morales, ha 
trobat que era el millor moment 
per posar un punt i seguit i donar 
pas a noves persones amb noves 
idees, tot i que, com informaren 
a la reunió, des del club podran 
comptar amb la seva ajuda pel que 
faci falta.
A pesar que encara no es 
coneix cap possible candidat, 
alguns rumors apunten a que 
l’entrenador, Joan Lladó i Guasp, 
podria presentar-s’hi.

J.Pons

Equip	Cadet	masculí.
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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
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Tennis
Escola d’adults

El dissabte 26 d’abril es disputà, 
a les instal·lacions del Tennis 
Club Binissalem, una competició, 
d’individuals i dobles, entre els 
alumnes adults d’aquí i els de 
l’Esport Inca. 
 Entre les 10 i les 14h es jugaren 
vuit partides d’individuals, de les 
quals els tennistes binissalemers 
en guanyaren cinc. Mentre que 
de les quatre partides de dobles 
només aconseguiren una victòria. 
 La competició finalitzà amb un 
dinar de germanor.

La classificació del rànking aquest 
mes d’abril és la següent:

1- JOSE JIMÉNEZ
2- JUAN MACÍAS
3- JAUME ROSSELLÓ

4- BIEL CANTALLOPS
5- LLORENÇ BESTARD
6- JAVIER PERELLÓ
7- PEP VICENS
8- TONI CAMON
9- DAVID CUENCA
10- MARTÍ MARTORELL
11- LLORENÇ BESTARD JR.
12- MARC ORTIZ
13- PEP PACHÓN
14- TONI PIZÀ
15- ANDREU BESTARD
16- NARCÍS ROSSELLÓ
17- JUAN CABANILLAS
18- ANDREU MOYÀ
19- MATEU PLANAS
20- NIKO SERVERA
21- JOSE M. MONTIEL
22- ALEJANDRO TAMAYO
23- XISCO PONS
24- VICENÇ RIPOLL
25- PEP PAU RIBAS

El pròxim dia 5 de maig el Club 
farà públiques les noves llistes del 
Rànking.

Bàsquet
Marta Vicens Pons

La jugadora de bàsquet, Marta 
Vicens, actualment en el Sant 
Agustí Cadet, ha participat en 
tres destacats tornejos.
 El primer d’ells ha estat el 
Campionat de Mallorca, on 
el Sant Agustí quedà campió 

després de guanyar la final al 
Sant Josep. I la bona actuació 
realitzada aquí féu que anàs 
convocada amb l’equip Júnior 
en el Campionat de Balears, 
disputat a Menorca, els dies 18, 
19 i 20 d’abril. Aquí el seu equip 
quedava subcampió.
 El tercer event esportiu ha 
estat el Campionat de Balears 
Cadet, celebrat a Calvià els 
dies 25, 26 i 27, on el seu equip 
quedava subcampió després de 
perdre contra l’Eivissa.
La seva posició al camp és base.

Equip Sénior d’Empreses
Un gran final de temporada 
està realitzant l’equip Sénior 
d’Empreses, ja que els 9 darrers 
partits han estat 9 victòries. En el 
darrer s’imposaren al líder, Cabot i 
Salom, amb 17 punts de diferència. 
Aquí també se li guanyà.
 Dels 29 enfrontaments 
disputats, el conjunt entrenat per 
Andreu Pons Ribas, en porta 21 de 
guanyats i 8 de perduts. 
Situats en quart lloc, a una sola 
victòria del tercer, són els tres 
primers que pugen directament a 
Primera. L’equip té com a màxim 
anotador a Francesc Pol.

Sénior masculí
També pot donar-se per satisfet 
l’equip Sénior, ja que ha acabat la 
lliga en sisè lloc, aconseguint així 
la millor classificació d’aquests 
darrers tres anys a l’Autonòmica.
 En el darrer partit contra 
el Manacor, el jugador Miquel 
Vich, en una esplèndida actuació, 
aconseguia anotar 36 punts.

Sénior femení
El cap de setmana del 16, 17 i 18 de 
maig, les al·lotes de l’equip Sénior 
tenen una cita importantíssima, 
ja que disputen la fase de descens 
juntament amb el Manacor, Artà 
i Llucmajor. En baixen dos, se’n 
salven dos.

júnior masculí
Amb 5 victòries i 13 derrotes, 
situat en vuitena posició, l’equip 
de Joan Pons Sans està fent una 
bona segona volta. Li queden dos 
partits per acabar la temporada.

júnior femení
Després de disputar, a principis 
d’aquest mes d’abril, la fase de 
descens contra els equips de Pla 
de na Tesa, Bons Aires i Manacor, 
l’equip Júnior femení no ha pogut 
evitar perdre la categoria.

Cadet masculí
Després d’haver perdut el seu 
darrer partit a casa contra l’Artà, 
per 41 a 62, són tercers per la coa 
seguits del Santa Maria i Son 
Cotoner.

Cadet femení
Tot i haver perdut amb 
diferència dins Bons Aires, per 
53 a 20, ocupen una tranquila 
vuitena posició, lluny dels seus 
perseguidors.

infantil femení
Per davant de l’Alcúdia i el 
Joventut Mariana, és un dels altres 
equips que es troben per la part 
baixa de la taula classificatòria, 
situats tercers per la coa, tot i que 
no gaire lluny dels equips situats 
més amunt.

Minimasculí
Els dos darrers partits han estat 
una victòria i una derrota. 
Victòria contra el Muro per 45 a 40. 
Derrota contra el Sa Pobla per 43 
a 61.

Minifemení
Perderen per 48 a 43 el seu darrer 
partit dins Alcúdia. També el 
penúltim dins el líder Sant Josep, 
tot i que jugaren bé.
L’equip Minifemení és cinquè d’un 
grup de vuit.
L’any que ve es perfila un bon 
conjunt, ja que la majoria seran 
jugadores de segon any, amb molt 
de rodatge dins la categoria.

Escoleta
Dos equips de l’Escoleta de 
Bàsquet han disputat, aquest mes 
passat, un torneig en el Pla de na 
Tesa organitzat pel Consell de 
Mallorca.

Dimiteix la directiva
En una reunió celebrada a Can 
Gelabert, el dilluns dia 5 de maig, 
la directiva del Club Bàsquet 
Binissalem presentà oficialment la 
seva dimissió.
Una vegada presa aquesta decisió, 
queda obert el plaç de presentació 
de candidatures. 

 Després de prop de deu anys 
al capdavant de l’entitat, l’actual 
directiva, encapçalada per la 
presidenta, Alícia Morales, ha 
trobat que era el millor moment 
per posar un punt i seguit i donar 
pas a noves persones amb noves 
idees, tot i que, com informaren 
a la reunió, des del club podran 
comptar amb la seva ajuda pel que 
faci falta.
A pesar que encara no es 
coneix cap possible candidat, 
alguns rumors apunten a que 
l’entrenador, Joan Lladó i Guasp, 
podria presentar-s’hi.

J.Pons

Equip	Cadet	masculí.
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Albasquet
Alba Torrens al preolímpic

La jugadora de bàsquet, Alba 
Torrens Salom, actualment a les 
files del Celta de l’ACB femenina, 
ha finalitzat la seva segona 
temporada en el club gallec amb 
un balanç molt bo. De fet, ha 
acabat sient la màxima anotadora, 
jugant una mitja de 21’7 minuts 
per partit.
 Després que l’any passat 
l’equip estigués a punt perdre la 
categoria, enguany ha quedat en 
sisena posició, podent disputar el 
Play Off per entrar en competició 
europea.
 Aquesta ha estat, sens dubte, 
una de les millors classificacions 
del Celta des de fa molts d’anys.
 La jugadora no ha passat 
desapercebuda i ja compta amb 
ofertes, fins i tot d’Itàlia.

Però, en realitat, aquesta no ha 
estat la millor notícia d’enguany; 
sinó el fet que el seleccionador 
de l’absoluta, Evaristo Pérez, la 
tengui a la seva llista per prendre 
part en el preolímpic que, ben 
aviat, s’ha de jugar a Madrid.
 De moment, el seleccionador ja 
li ha fet saber que compta amb ella 
per a la concentració prèvia a San 
Fernando (Cadis).
 Si així es donàs i Espanya 
es classificàs, n’Alba viuria un 
dels somnis que, segurament, 
tot esportista té al llarg de la 
seva vida: participar en unes 
Olimpiades.
 Cal recordar que la seu dels 
pròxims Jocs Olímpics és Pekín. I 
serà durant el mes d’agost –mes 
en què, precisament, n’Alba 
compleix 19 anys– quan s’anirà 
desenvolupant l’event esportiu 
més internacional per excel·lència, 
i del qual se’n troben els seus 
orígens a l’antiga Grècia.

e s p o r t s
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Margalida Bestard Salom
En categoria Júnior A, era 
el dissabte 12 d’abril que 
es disputava el Campionat 
de Mallorca Individual, al 
Poliesportiu Prínceps d’Espanya, 
i on la binissalemera, Margalida 
Bestard, quedava subcampiona en 
les modalitats de Bot, Paral·leles i 
Terra, i tercera en Barra.
A la General també aconseguia el 
subcampionat de Mallorca.
 D’altra banda, el 26 d’abril es 
disputava el Campionat d’Espanya 
de Seleccions Autonòmiques, 
també al mateix poliesportiu, i en 
el qual na Margalida formà part 
de la selecció absoluta de les Illes 
Balears, però de reserva. No hi va 
competir. 
La selecció Balear quedà campiona 
d’Espanya, seguida de Catalunya i 
Astúries.

Aida Coll Salom
En categoria Escolar d’Iniciació, la 
gimnasta  binissalemera, Aida Coll 
Salom, va participar, el diumenge 
20 d’abril, en el Campionat de 
Balears Individual, celebrat en 
el Poliesportiu CIDE de Palma, i 
en el qual, d’entre 37 gimnastes 
participants, aconseguia quedar 
Campiona. Un començament, 
pràcticament, immillorable. 

Paula Rubí Gelabert
Una altra de les joves gimnastes 
binissalemeres que també apunten 
alt és na Paula Rubí Gelabert.
 Membre del club Grech, de 
Palma, amb 7 anys d’edat i en 
categoria Benjamí D, na Paula 
participà, el dissabte 8 de març, 
en el Campionat de Mallorca per 
aparells celebrat en el pavelló 
Prínceps d’Espanya, on quedà 
classificada 1ra en Parel·leles, 2na 
en Barra i 2na en Terra.
 D’altra banda, el dissabte 19 
d’abril també competí en 
el Campionat Individual de 
Mallorca, on aconseguí una 
destacada 2na posició en les 
modalitats en Barra i Parel·leles, i 
un 3r lloc en la modalitat de Terra. 
 A la classificació general, la 
jove gimnasta quedava situada 3ra 
de Mallorca.

isabel Moncades Cirer
En categoria Sénior, la 
representació binissalemera va 
anar a càrrec d’Isabel Moncades, 
de 16 anys d’edat i membre del 
club Gimnàstica de Consell.
 Així, el poliestportiu d’Andratx 
acollia, el dissabte 26 d’abril, 
el Campionat de Balears, on 
n’Isabel aconseguia quedar en una 
destacada segona posició en la 
modalitat de Masses.
 Cal recordar que el passat 
mes de febrer la gimnasta havia 
aconseguit quedà tercera, en 
la mateixa modalitat, en el 
Campionat de Mallorca per 
Aparells, celebrat també al poble 
d’Andratx.
 Pel que fa a la competició 
‘Per Equips’, el seu club quedava 
primer a la classificació general 
dins el mateix event esportiu.

Isabel	Moncades	(dreta).

Campionats de Gimnàstica Artística
Quatre gimnastes del poble se sitúen en els primers llocs de Balears

e s p o r t s
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Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h

C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A

Tel. 971 512 248

Feim menús
i també menjar 
per a endur-se

· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta
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M.A.	Barrios

Després de veure 
una de les gales 
de l’Operación 
Triunfo d’aquesta 
temporada –la 
darrera que veig, 
per cert– he fet un 
escrit a la Direcció 
de Telecinco 

suggerint que fessin un favor a 
l’audiència i ajuntessin tres reality 
shows en un: Per exemple, podrien 
endur-se a tots els galls desafinats 
d’O.T. a l’illa aquella d’Hondures a 
patir fam i a qui aconseguís fer-se 
La casa de tu vida, enregistrar-li 
un disc d’aquells horrorosos que 
fan els cantants cutres que no han 
guanyat res a OT. No cantarien 
bé, es moririen de gana i la casa 
seguiria amb les baralles de 
sempre, però al manco riuríem i 
segur que seria líder d’audiència. 

M’han contestat mig emprenyats 
i mig de conya “(...) ya que está 
tan interesado en la telerrealidad y 
viendo el éxito obtenido en la pasada 
edición del programa Gran Prix, 
nos atrevemos a proponerle que lo 
haga usted en su pueblo. Nosotros 
estaríamos dispuestos a poner las 
cámaras. El guión corre de su parte 
(...)”. Collons! Dit i fet. 

Posarem les càmeres de televisió 
a la Plaça i als principals carrers. 
Diuen que al principi els 
concursants només les miren, 
després, passen desapercebudes. 
El presentador podria ser el 
Pallasso Andreu. Encara que no 
té aquell pitarram que té la Milà, 
segur que riuríem molt més. Els 
nostres polítics del Govern, els 
concursants: Ara no me direu 
que no us agradaria saber què 
diuen i què pensen abans de votar 
alguna cosa en un Ple. Al teatre 
es podria fer la gala en directe 
malgrat el fred insuportable de la 
sala a l’hivern i l’oposició podria 
escenificar El Debat cada diumenge 
a la nit. Només haurien de triar 
tres representants cridaners per 
criticar i criticar tot el que fessin 
els concursants. Bé, això no els 
costaria massa. El forn de Ca’n 
Martí podria ser el rebost a on 

guardar el menjar ja que van 
sobrats de lloc amb dues plantes 
com tenen i el Syp el lloc a on 
fer la compra. Potser passarien 
fam alguna setmana –ho dic 
bàsicament perquè és difícil 
trobar-hi algunes marques i alguns 
productes–. La gent del poble 
podríem fer d’equip de psicòlegs 
pels concursants-polítics. Els 
animaríem i acompanyaríem en 
els moments difícils. L’Església 
seria l’únic lloc des d’on no es 
podrien emetre imatges, encara 
que enregistrarien el so per 
si hi hagués alguna conversa 
interessant més enllà de les 
Homilies. El xiringuito de la Plaça 
seria el Confesionari i el Batlle, el 
Súper. 
 Possibles proves setmanals: 
Aixecar una escola nova del gust 
de tothom que no quedi petita per 
la massa estudiantil del poble just 

abans d’inaugurar-la, acabar la 
reforma de la Plaça de l’Església...
etc. 
Només falta saber a qui posem 
sota el cobertor dels llits per fer  
les famoses escenes d’edredoning 
ara que els de Casa Alfredo estan 
tant de moda.

Rialiti Chous
Després de veure una de les gales d’OT ...

“El presentador podria 
ser el Pallasso Andreu. 
Els nostres polítics del 

Govern, els concursants: 
Ara no me direu que 
no us agradaria saber 

què diuen i què pensen 
abans de votar alguna 

cosa en un Ple”

o p i n i ó
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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.
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Dret d’exclusió de 
les guies telefòniques

El mes passat explicàrem quins 
drets ens assisteixen per a no rebre 
publicitat no desitjada. 
 Els mijtans a través dels 
quals les empreses dedicades a 
la publicitat poden obtindre les 
nostres dades són diversos. Bé 
sigui perquè noltros mateixos 
els ho hem facilitat omplint un 
questionari; fent una comanda 
a través d’impresos de revistes, 
diaris, etc.; perquè les nostres 
dades apareixen als repertoris o 
guies telefòniques; etc. De noltros 
depèn que aquestes dades no 
siguin de domini públic, si així ho 
creim convenient.
 Per això, aquest mes tractarem 
un dret, desconegut per la majoria, 
que és el de no figurar a les guies 
telefòniques.
 De conformitat amb l’article 
3.1 de la Llei Orgànica 15/1999, 
de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, les dades telefòniques 
bàsiques que figuren als repertoris 
telefònics (tant en paper com en 
suport electrònic), constitueixen 
una font que es considera com 
a accessible al públic, podent-
se recollir tals dades sense 
el consentiment exprés de 
l’interessat.
 Concretament, als repertoris 
d’abonats de serveis telefònics, 
ja siguin impresos en paper o 

disponibles per a altres mitjans 
(Pàgines blanques, CD-ROM, 
etc...), apareixen el nom i llinatges 
així com la direcció i, excepte 
que vostè no digui el contrari, 
exigint la seva exclusió, les seves 
dades poden ser consultades, i 
utilitzades, pel públic en general.  
 L’exclusió ha de fer-se efectiva, 
a les guies en format paper, amb 
la següent edició; i a les guies 
electròniques, en el plaç de 10 dies.

Davant aquesta situació, i si no 
es vol que les dades siguin de 
domini públic, seria convenient 
procedir a sol·licitar, amb caràcter 
preventiu, que es procedeixi, 
gratuïtament, a l’exclusió total 
o parcial de les dades relatives 
a la seva persona que es 
trobin als repertoris telefònics 
d’abonats, de conformitat amb 
allò establert a l’article 28 de la 
Llei Orgànica 15/1999 i a l’article 
67 del Reglament pel qual es 
desenvolupa el Títol III de la Llei 
General de Telecomunicacions 
(Real Decret 1736/1998), perquè 
d’altra manera les seves dades 
seguiran utilizant-se, legalment, 
sense el seu consentiment.

 
Vicente F. Núñez

Consultor de LAMAS & 
MARTINEZ ASOCIADOS

“Les dades telefòniques 
bàsiques que figuren 

als repertoris telefònics, 
constitueixen una font 
que es considera com a 

accessible al públic”

“L’exclusió ha de fer-se 
efectiva, a les guies en 
format paper, amb la 
següent edició; i a les 

guies electròniques, en 
el plaç de 10 dies”

o p i n i ó
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Aquesta vegada potser SÍ!
“Surt al BOIB l’anunci de licitació de les obres”

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

Molts de vosaltres vàreu poder 
veure als diaris, a principis 
d’abril, la notícia que la nova 
escola pública de Binissalem es 
començarà a construir el 2008. 

Dia 24 d’abril, va sortir al BOIB 
l’anunci de licitació de les obres 
de construcció del nou Col·legi 
Públic del terme municipal de 
Binissalem. Això vol dir que, si 
no hi ha res de nou, abans de 
començar les vacances ja sabrem a 
qui li tocarà fer les obres i, abans 
que els polítics no se’n vagin de 
vacances, la primera pedra estarà 
posada.

Des del 2004, l’Apima de la nostra 
escola està lluitant per aconseguir 
una nova escola. Han estat anys 
de molta feina per fer sentir la 
nostra veu que només deia que 
necessitàvem una escola nova per 
als nostres fills. 
La col·laboració gairebé unànime 
dels pares, d’alguns professors 
i dels polítics que estaven a 
l’oposició, segons el moment 
polític, ha estat fonamental, però 
no ens enganem, els qui han 
estirat el carro han estat sempre 
els mateixos: els pares. Aquells 
que no ens hem conformat a 
quedar mans aplegades davant 
les promeses que ens feien, 
aquells que hem dubtat i hem 
desconfiat, hem reclamat, hem 

exigit, hem denunciat i ens hem 
mobilitzat quan ha fet falta davant 
els continus incompliments de 
l’Administració.  Aquells que, en 
els darrers temps, hem aconseguit 
que encara que tot i no sortir als 
pressuposts de la Comunitat i 
estar pendents de si l’Ajuntament 
podria assumir o no la cessió de 
crèdit, sigui l’IBISEC, organisme 
que depèn de la Conselleria, es 
faci càrrec de tot, i que es licitin 

les obres dins el 2008. Això no 
s’aconsegueix, vos ho podem 
assegurar, fent tertúlia amb els 
amics, al sofà de casa. 

Voldríem creure que s’apropa un 
nou horitzó, i per això és necessari 
haver aprés la lliçó. Cal fer les 
previsions de creixement a temps 
perquè les aules prefabricades no 
arribin mai al nou centre ni tornin 
a ser una amenaça per a l’escola de 
Robines. Les dades del creixement 
demogràfic i les necessitats 
educatives ja hi són. Ara cal actuar 
amb conseqüència.

Ens queda un curs molt dur de 
passar. Les condicions que hauran 
de patir alumnes i professors 
per la manca d’espai amb dues 
aules prefabricades més i un altre 
any sense aules específiques es 
deixaran sentir, però aquesta 
vegada ens ho podrem agafar com 
un part llarg (esperem que no sigui 
com el d’una elefant), voldríem 
creure no només en aquesta ocasió 
les coses acabaran bé sinó que 
després hi continuaran.

o p i n i ó

“Les condicions que 
hauran de patir alumnes 
i professors per la manca 
d’espai amb dues aules 
prefabricades més i un 
altre any sense aules 

específiques es deixaran 
sentir, però aquesta 

vegada ens ho podrem 
agafar com un part llarg”
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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

Carta oberta a l’ApiMA de 
Nostra Senyora de Robines

o p i n i ó

Estimada APIMA:

he rebut una 
carta a ca meva 
de l’Apima, cosa 
que m’ha sorprès, 
ja que sempre les 
rebia en forma de 
circular escolar, 

encara que aquesta no és la qüestió 
que més m’ha cridat l’atenció. El 
que més m’ha sorprès és el fet que 
s’apunti com a màxim culpable 
indiscutible de la situació actual al 
director de l’escola.
 No em malinterpreteu. Jo no 
dubto de la gran feina que estau 
desenvolupant en benefici de tots 
els al·lots, ni de la gran dedicació i 
temps que això implica, però he de 
ser sincer: no ho entenc.
 Fa molts d’anys que som soci 
de l’Apima (devers vint anys. 
La meva filla major ja en té 24) 
i sempre, amb la discreció que 
la meva feina m’ha obligat a 
tenir, he intentat mantenir-me 
informat de totes les situacions 
que s’han viscut amb les diferents 
associacions de pares que hi ha 
hagut en aquest llarg període.  
 Com podeu suposar, n’hi ha 
hagudes moltes, i el criteri de 
cada associació sempre ha estat 
diferent.  Evidentment, jo 
l’he respectat perquè havia estat 
votat per una majoria de pares: tal 
com ha de ser en una democràcia.
 Procur llegir les informacions 
que em passau, així com premsa, 
opinions diverses que surten 
publicades i les actes del Consell 
Escolar a Internet (per cert, l’escola 

té una web molt completa).
Amb aquesta informació, que està 
a l’abast de qualsevol persona 
interessada, neix la meva confusió.

Em deman: 
Pot ser que una persona tengui tant 
de poder com per decidir pel seu 
compte com ha de ser el centre?
O per ventura... 
Pot tenir tant de poder de convicció?

I si és així, quin benefici en treuria 
aquesta persona, amb tot això? 
ECONÒMiC? No ho crec, seria 
massa evident. 
PODER? Per a què?

Segons el reglament d’organització 
i funcionament de l’escola (ROF: 
Punt que es pot consultar a 
l’esmentada web), el director 
només exerceix el vot de qualitat 
quan hi ha empat. 
 Si llegiu les actes del Consell 
Escolar nº 5 (acta 40 del dia 29 
de gener de 2008) podreu veure 
el resultat de les votacions que, 
respecte al centre modular ofert 
per la Conselleria, varen fer 
Apima, Ajuntament, mestres i 
director de l’escola:
· Vots a favor de la creació del 
centre modular: 0 vots.
· Vots en contra: 11 vots.
· Vots en blanc: 1 vot.

O sigui, que el centre modular va 
ser rebutjat per majoria absoluta (i 
no per majoria simple). 
Ningú –ni l’Apima– va considerar 
que el centre modular fos una 
bona alternativa a la manca 
d’espai. Per tant, m’agradaria 
rebre alguna expliació, ja que 
vull seguir depositant la meva 
incondicional confiança tant a 
l’Apima com a tots els membres 
del Consell Escolar i el Claustre. 
Perquè aquest tema tan enrevessat 
em dóna a pensar que tothom vota 
coaccionat per una sola persona 
o, pitjor encara: que rebem 
informació condicionada per 
unes altres persones que pot ser sí 
tenguin interessos d’algun tipus... 
I us assegur que cap de les dues 
opcions m’agraden.

Pedro Nicolau Salom, 
un soci de l’APIMA

Pedro	Nicolau

“El centre modular va 
ser rebutjat per majoria 

absoluta. Ningú –ni 
l’Apima– va considerar 
que el centre modular 

fos una bona alternativa 
a la manca d’espai”
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Víctor	Martí

“ Volem que els 
horaris per muntar les 
paradetes del mercat 
del divendres siguin 
a partir de les set del 

matí i no a partir de les 
quatre, com ara”

Començar aquest 
escrit agraïnt a 
les nombroses 
persones que 
m’han fet 
arribar les seves 
felicitacions pel 
neixement de la 
meva filla.

Seguidament donar l’enhorabona 
a la nova agrupació local de 
Protecció Civil que s’ha format 
al poble, una iniciativa que ha 
sorgit d’un grup de binissalemers 
i binissalemeres que sempre ha 
comptat i comptarà amb el total 
suport d’UM de Binissalem. 
 Per altra banda, des d’UM 
voldríem destacar que aquest 
grup de voluntaris arreglaran ells 
mateixos el local que serà la seua 
seu –l’antic escorxador–, regalant 
al poble la seva feina.

· Per què l’Ajuntament els ha demanat 
que facin la feina, gratuïtament, quan  
altres associacions han tingut un local 
acabat i a punt per entrar-hi? 

· Quin sistema (com ara antiguitat, 
nombre de socis, utilitat pública...) 
segueix l’Ajuntament per adjudicar 
locals a les associacions? 

· L’Ajuntament paga lloguers de 
locals per prestar els seus serveis? 

L’actual equip de govern va dir 
que duria endavant una bona 
política de gestió dels recursos 
del poble, tractant a tots d’igual 
manera. És això una bona gestió?

UM voldria que tant el local 
com la dotació de material i 
l’equipament que empri aquesta 
agrupació tengui totes les 
condicions necessàries per tirar 
endavant un bon projecte per al 
nostre poble. 
 Recordem que els voluntaris 
de Protecció Civil no perceben cap 
remuneració per dur a terme la 
seva vocació, fent un servei públic 
a tot el poble; per això mateix, 
l’Ajuntament hauria de fer allò 
necessari per tal que se sentissin 
a gust dins de les instal·lacions i 
amb l’equipament adequat.
 En els pròxims dies UM 
presentarà diverses mocions 
a l’Ajuntament, com ara les 
següents:

· Que es faci una reducció dels 
impostos als comerços ubicats 
als carrers o places on es duguin 
a terme obres públiques (com a 
exemple, els comerciants de la 
plaça) per tal de compensar els 
perjudicis que aquestes obres 
puguin ocasionar-los.

· Que quan s’hagi de prohibir 
l’estacionament a un carrer, s’avisi 
als seus veïnats amb la suficient 
antel·lació. Si no és possible 
avisar-los per la urgència de la 
prohibició, encara que la retirada 
del vehicle fos necessària, que no 
s’apliqui sanció sempre i quant, en 
el moment en què es va produïr 
l’estacionament, s’hagués complert  
la normativa.

· Que l’Ajuntament no cobri per la 
compulsa de documents requerits 
per ell mateix per a la tramitació 
d’expedients.

· Que els horaris per muntar 
les paradetes del mercat del 
divendres, a Binissalem, siguin 
a partir de les set del matí i no a 
partir de les quatre, com ara.

· Que els horaris de prohibició 
per aparcar els cotxes a la plaça 
de l’església, el divendres matí, 
passin de les quatre a les set. Amb 
aquesta mesura evitarem moltes 
molèsties als veïnats.

· Que a les proves per accedir a 
l’administració pública municipal, 
les persones que tenguin alguna 
minusvalidesa quedin exemptes 
de pagar qualsevol taxa. 

· Com sempre, seguirem escoltant 
les peticions de la gent i fent feina 
en benefici de tot el nostre poble.

Víctor Martí, 
portaveu de l’agrupació local d’UM

o p i n i ó
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Sobre les antenes de telefonia

“L’OMS recomana que no estiguin prop d’escoles”

Bartomeu	Abrines

El plenari del 
passat 5 de 
novembre de 2007 
l’Ajuntament 
va aprovar una 
proposta conjunta 
de tots els grups 
municipals (això 
cal destacar-ho: de 

tots els grups municipals) en què 
s’acordava en primer lloc elaborar 
un inventari de les antenes de 
telefonia mòbil instal·lades al nucli 
urbà, en segon lloc cercar un lloc 
adequat per ubicar-les fora del 
nucli urbà, en tercer lloc instar 
les operadores a reubicar-se on 
l’Ajuntament els indicàs o procedir 
a la seva clausura i, finalment, 
a deixar en suspens la llicència 
d’activitats demanada per Xfera 
per legalitzar l’antena del carrer 
Bonaire.

Cal recordar que aquesta 
proposta neix d’una iniciativa 
d’un grup de ciutadans, que van 
entregar a l’Ajuntament prop 
de 600 al·legacions demanant 
precisament això mateix: cercar un 
emplaçament fora del nucli urbà.

És cert que la secretària va indicar 
que s’havia d’estudiar la manera 
legal de deixar en suspens una 
llicència d’activitats demanada.  
 També és cert que el PP va 
manifestar que calia anar alerta 
amb els usos urbanístics donats al 
polígon. Però, passats sis mesos 
d’aquest acord, què més ha passat? 
Dic a part que una altra operadora 
hagi demanat d’instal·lar-se i 

de tot un dossier que l’equip de 
govern ha entregat als portaveus 
de l’oposició en què es justifica 
que les antenes no són perilloses.

Quan surtin aquestes ratlles jo 
ja hauré demanat això a l’equip 
de govern (al plenari previst 
per al 5 de maig). També he 

mantengut contactes amb una 
coordinadora que treballa en 
aquest sentit. El que ha de quedar 
clar és que respecte d’aquest 
tema ha de prevaldre un principi 
de precaució. Els informes 
diuen que no són perilloses per 
a la salut, però mentre no es 
demostri científicament, cal que 
les administracions públiques 
actuïn, per precaució, com si així 
fos. Per què sinó, l’Organització 
Mundial de la Salut recomana que 
no estiguin prop d’escoles o zones 
recreacionals? Per tant, tornarem 
a demanar que l’Ajuntament actuï 
i cerqui aquesta ubicació. Per això 
caldrà el suport de la ciutadania. 
D’aquells que ja van signar les 
al·legacions i de tots aquells altres 
que s’interessin pel tema. Ho hem 
d’aconseguir.

Per acabar vull donar 
l’enhorabona a totes aquelles 
persones que han constituït 
l’agrupació de protecció civil 
del poble de Binissalem. 
Voluntàriament dedicaran una 
part important del seu temps 
lliure a tasques en benefici de la 
ciutadania. Crec que es mereixen 
aquest reconeixement.

Bartomeu Abrines Llabrés
Regidor del PSM-EN

“És cert que el PP va 
manifestar que calia 

anar alerta amb els usos 
urbanístics donats al 

polígon. Però, passats 6 
mesos d’aquest acord, 
què més ha passat?“

“Els informes diuen que 
no són perilloses, però 
mentre no es demostri 
científicament, cal que 

les administracions  
actuïn, per precaució”

o p i n i ó

Telèfon: 971 51 11 69

Camilo josé Cela, 8. Binissalem

Venda a la Fira de la Pedra
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ràdio robines.	De	dilluns	a	divendres

·	De	7	a	10h.	Informatiu	i	repàs	de	premsa	a	nivell	comarcal.
Amb	Paco	Flitx.

·	De	10	a	13.30h.	Magazine	cultural.	Històries	de	pobles,	fires	
i	festes.	Amb	Toni	Celià.

·	Dilluns,	de	16.30	a	17.30h.	
Aula	Radiofònica	amb	els	alumnes	de	l’IES.

							971	51	21	51
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Commemoració del 77 
aniversari de la ii República
El dilluns 14 d’abril, va tenir lloc la 
commemoració del 77 aniversari 
de la proclamació de la Segona 
República. 
Inclòs en aquell acte, la Secretària 
General dels Socialistes de 
Binissalem, Polita Crespí, llegí 
un manifest que es publica a 
continuació.

“Avui, dilluns dia 14 d’abril, 
es commemora, com tots sabeu, 
l’aniversari de la proclamació de 
la Segona República. Pensam que 
aquesta és una data molt adient per 
tal de fer un exercici de memòria 
històrica i reflexionar sobre aquesta 
etapa política, que constitueix una 
de les principals fites dins la història 
de l’Estat espanyol. Cal destacar que 
durant el període republicà es va dur 
a terme el més seriós intent de posar 
les bases per a desenvolupar un Estat 
democràtic avançat i un projecte de 
modernització, llibertat democràtica i 
justícia social sense precedents.

Per tot això, l’Agrupació Socialista de 
Binissalem vol retre homenatge a tots 
els binissalemers, homes i dones que, 
dintre i fora de la nostra organització, 
varen fer possible aquells anys 
d’esperança. Segons està documentat, 
comptant les persones que varen morir 

al front, la guerra civil deixà 16 morts 
a Binissalem.  
Com a Agrupació Socialista no 
podem més que fer també una menció 
especial a dues de les persones més 
representatives i significatives del 
socialisme binissalemer d’aquells 
moments: Andreu Pol Lladó, que 
fou el darrer batle socialista de la 
República a Binissalem i Jaume 
Bestard  Mateu, segon batle 
també en aquells temps i persona 
especialment activa dins del socialisme 
binissalemer. Tant l’un com l’altre, 
per la seva activitat política, pública 
i militant, en pro dels nostres ideals, 
democràtics i socialistes, patiren molt 
durament les conseqüències de la 
repressió del cruent cop d’Estat de 
1936 i la sagnant guerra civil que 
acabà, per la via del tot il·legal i incivil 
de les armes, amb l’Estat de dret fins 
aleshores vigent. 

Creiem que aquest acte ens ha de 
servir encara més per augmentar 
el nostre compromís i la nostra 
responsabilitat política a l’hora de 
fer-nos dipositaris de tot allò pel qual 
ells i tantes altres persones varen 
lluitar, arriscant fins i tot la seva vida 
en aquells moments tan difícils. La 
seva lluita, i la de tants de militants i 
ciutadans anònims que contribuïren 
a la construcció històrica d’una de les 
democràcies socials més avançades 

de l’Europa d’aleshores, ens ha 
permès ara a nosaltres esser el que 
som políticament parlant, i hauria 
de servir de model a les generacions 
futures com a exemple d’acció pacífica 
però intensa per a l’activitat política 
pròpia de tot sistema veritablement 
democràtic.“

Al BOiB, la licitació de les 
obres de l’escola
Des de l’agrupació socialista de 
Binissalem feim arribar la següent 
informació que ens pareix de 
important relevancia pel nostre 
poble.
“El dijous 24 d’abril es publicaren 
al BOIB les licitacions de les 
obres de construcció del nou C.P. 
De Binissalem. Pensam, des de 
l’agrupació, que es una notícia 
prou important que evidencia 
el compromís de l’actual govern 
socialista que atén les necessitats 
del nostre poble, que durant tants 
d’anys ha demanat aquest nou 
col·legi, i que a la fi, ara, en un 
temps rècord, es farà realitat, com 
ja vàrem anunciar, amb l’inici de 
les obres a finals d’aquest any.

o p i n i ó
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Aprendre a estimar 
el nostre patrimoni

o p i n i ó

Jeroni	Salom

Benvolgudes 
amigues i amics,
 
Ja hem entrat 
al mes de maig 
i per al poble 
de Binissalem 
arriba una fita 
molt important: 

la Fira de sa Pedra; una festa que 
ja s’està consolidant i que aquest 
any comptarà amb nous i més 
actes de participació (destacant 
una fira gastronòmica que serà 
de molt bona qualitat) que 
complementaran l’exposició que 
els nostres professionals de la 
pedra realitzaran de les seves 
feines fetes, vertaderes obres d’art 
on hi han posat molt d’esment i 
dedicació; no cal dir que gran part 
de l’orgull i renom de Binissalem 
ve de la nostra pedra i de les feines 
de pedra dels nostres picapedrers 
i artesans de la pedra presents a 
molts d’edificis de Mallorca.
 
Des de l’Ajuntament ens hem 
involucrat molt en aquesta Fira 
i esper que segueixi millorant, 
any rere any. L’esforç dels 
organitzadors s’ha de veure 
recompensat amb l’assistència de 
la majoria de gent del poble i més 
visitants externs, i l’hem de gaudir 
al màxim.
    
Havia pensat dedicar aquest 
escrit només a la Fira de sa Pedra, 
però altres esdeveniments me fan 
dedicar unes paraules a comentar-
los:
 

 Des de l’àrea de Cultura s’han 
organitzat les activitats d’aquests 
propers mesos d’abril, maig i juny 
i ja teniu el “Què puc fer...” a ca 
vostra. 
 Esper que pogueu assistir 
a algunes de les activitats 
programades, donada la seva 
riquesa de contingut, però vull 
resaltar els itineraris patrimonials 
que, dins el cicle: “El Patrimoni 
de Binissalem, la seva història i 
els seus autors”, un bon grup de 
gent ens ha ajudat a dur endavant 
i a conèixer millor els nostres 
voltants; tot un plaer visual i 
de coneixements poder escoltar 
les seves explicacions sobre La 
Posada de la Núvia, l’Església 
Parroquial, els Binissalems d’ahir, 
el Cementeri Vell, els Pous de fora 
vila, el casal de can Marc... una 
experiència molt sentida.

Desgraciadament, també he de 
contar-vos les malifetes que un 
grup de joves han fet al Pou Salat, 
quan feia poques setmanes que els 
voluntaris de GADMA l’havien 
restaurat. 
Les gamberrades i malifetes d’uns 
pocs li han provocat uns danys, a 
la seva estructura, molt greus; hem 
pres mesures, però d’aquí el meu 
missatge d’estimar el patrimoni: 
des de molt joves hem d’aprendre 
a estimar el que ens envolta; el 
patrimoni és una part important 
de la nostra cultura i de la nostra 
vida i l’hem de fer arribar a les 
generacions futures; des de la 
família, l’escola i l’administració 
hem d’involucrar als joves en 
l’estima del nostre patrimoni.
 
Finalment, no vull despedir-
me sense felicitar als joves de 
Binissalem que han participat 
a les sèries finals del Gran Prix, 
organitzat pel Consell de Mallorca, 
i on han mostrat la gran talla que 
té la nostra joventut, fent arribar 
el nostre poble al més a dalt del 
campionat.
 
Ja ho sabeu, esper saludar-vos per 
la Fira de sa Pedra.
 

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem

“He de contar-vos les 
malifetes que un grup 
de joves han fet al Pou 
Salat, quan feia poques 

setmanes que els 
voluntaris de GADMA 

l’havien restaurat”
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A Can Puig aniran de viatge
Na Maria Moyà Pons, de la carnisseria Can Puig, ha 
resultat ser la guanyadora del creuer pel Mediterrani 
que va ser sortejat, durant la passada campanya de 
Nadal, per l’associació d’Empresaris de Binissalem.
Cal recordar que, fins fa poc, no s’havia pogut localitzar 
al propietari de la papereta premiada.

D’altra banda, l’associació d’Empresaris disposarà, ben 
aviat, de noves dependències, les quals estaran ubicades 
ara al despatx del Casal de Cultura Can Gelabert.

Sopar	de	Quintes	nascudes	el	1962	(12-04-08)

Dinar	de	Quintos	i	Quintes	nascuts	el	1974	(12-04-08).

Sopar	de	Quintes	nascudes	el	1962	(12-04-08)

Sopar	de	Quintos	i	Quintes	nascuts	el	1967	(26-04-08)

Dinar	d’antigues	alumnes	de	les	Trinitàries	(26-04-08).Dinar	d’antigues	alumnes	de	les	Trinitàries	(26-04-08).

o c i



El personatge misteriós 
del passat número 

era na ...

Mercè Ingla

Pop

El seu nom comença per V

Té menys de 35 anys

Cabells llargs

El seu primer llinatge comença per N

Salut: Tendràs moltes energies. 
Això és positiu però no n’abusis.
Amor: Aquesta Primavera potser 
véngui el teu amor definitiu.
Petit consell: Modera la teva 
impulsivitat perquè és massa forta.

Salut: És necessari que tenguis 
cura de l’alimentació. Mastega bé.
Amor: Si tens parella i vols tenir 
fills, ara és un bon moment. Venga!
Petit consell: Conserva les velles 
amistats. Les hauràs de menester.

Salut: Vigila un poc més la teva 
vista. Veim petits problemes.
Amor: No ets persona que t’agradi 
molt el compromís però canviaràs.
Petit consell: No siguis tant confiat 
perquè això et pot perjudicar.

Salut: Cuida el sistema respiratori. 
Alerta als canvis de temperatura.
Amor: Sempre has estat el punt de 
distracció dels altres. Centra’t.
Petit consell: Ajunta’t amb un 
sagitari. Sempre sereu corda i poal.

Salut: No te n’has donat compte 
però veim un feliç embaràs. 
Amor: Has decidit ser mare 
fadrina. Sempre tan independent.
Petit consell: No abusis de la 
soledat. Potser voldràs companyia.

Salut: Veim petits problemes 
d’stress. Tranqui, és la primavera.
Amor: Dins la vida sentimental 
veim canvis, però a tu no t’agrada.
Petit consell: Posa una mica 
d’ordre als teus sentiments.

Salut: Tens les articulacions un poc 
atrofiades. Dona’ls natació.
Amor: No trobes el teu equilibri 
sentimental. Ja vendrà!
Petit consell: No malgastis el 
temps en pardalades. Aprofita!

Salut: Qualque massatge, de tant 
en tant, no et vendria malament. 
Amor: Amb la teva parella és un 
estira i afluixa. Aclariu-vos.
Petit consell: No dormis amb la 
finestra oberta, et pots constipar.

Salut: Aquestes marxes que agafes 
et passaran factura. Descansa!
Amor: Practica més el sexe, que et 
posarà el cos a tota pastilla.
Petit consell: Menja de tot un poc 
però sempre amb bona mesura.

Salut: Evita les begudes de gas. 
Beu només aigua, res és més sa.
Amor: Alia’t amb un escorpí. Ell 
t’ajudarà en allò que necessitis.
Petit consell: Mira molt bé per allà 
on camines, no sigui que caiguis.

Salut: Deixa immediatament de 
fumar. No et dóna cap benefici.
Amor: La teva independència 
t’impedeix trobar el que cerques.
Petit consell: Sigues prudent amb 
tot el que fas i seràs recompensat.

Salut: Te convendrà fer una dieta 
però consulta a un especialista.
Amor: Assaja la primera cita i així 
evitaràs fracassos sentimentals.
Petit consell: No cerquis mai coses 
allà o no n’hi ha. No en trobaràs!

o c i

PREMI !!		Si	sabeu	qui	és	el	personatge	misteriós	d’aaquest	número,	presentau	la	resposta	a	l’Estudi	

Joan	Rosselló	(C/	Antoni	Torrandell,	17).		Obsequi	d’un	CD	del	grup	UPUPA EPOPS (Baix’N’Nicotina).



Llengarut
Un	home	d’aquests	que	en	deim	llengaruts,	demana	a	un	altre:

–	Vatua	el	món!!	I	on	vas	amb	totes	aquestes	maletes?

–	De	viatge	al	Brasil.–	Al	Brasil?	–s’exclama	aquell.	Vatua	el	món	salat!!,	però	si	allà	només	

hi	ha	dones	de	mala...	reputació	i	futbolistes.
–	Vaig	al	Brasil	a	veure	la	meva	esposa.
–	Aaaaah...	I	amb	quin	equip	juga?

Consells de tartamut

Un	home	a	qui	l’ha	abandonat	la	seva	dona,	es	troba	molt	depressiu	i	se’n	

va	a	contar-ho	a	un	company	seu,	tartamut.

–	La	meva	dona	m’ha	deixat...	m’ha	abandonat...	No	sé	què	faré	ara...

–	Tra,	tra,	tra,	tranquil	...Ho,	ho,	ho,	ho	has	de	superar...	Ha,	ha,	ha,	has	

d’alçar	es	cap...	i,	i,	i,	i
	...tirar	en,	en,	en	endavant...	–L’aconsella	el	tarmaut.

–	Clar,	per	tu	és	molt	bo	de	dir.

Dites de Groucho Marx

“Mai seria membre d’un club que 
m’acceptàs a mi com a soci”

d0is ambsecció d’acudits, dites i estranyes conclusions ...
S

sempre i quan arribeu a aquesta pàgina

alseta



Des de quan funciona: des del curs 2001/2002

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 17h

Quantitat d’infants i capacitat de l’escoleta: 
Havent arribat al màxim de la seva capacitat, ara mateix 
Binipetit compta amb 41 infants.
De 0 a 1 anys: 8 / De 1 a 2 anys: 13 / De 2 a 3 anys: 20

Metodologia educativa i activitats
Seguint el Projecte Educatiu del Centre, a Binipetit es du 
a terme un desenvolupament maduratiu i evolutiu amb 
uns aprenentatges concrets.
 La construcció d’aquests aprenentatges es fa 
mitjançant les informacions rebudes i les experiències 
realitzades, sempre amb una adequada interacció amb 
l’entorn.
 Les dues grans unitats de significació per a la infància 
són: ell mateix i el seu entorn, per la qual cosa es treballa 
la identitat i autonomia personal, el medi físic i social i 
la comunicació.

Binipetit disposa de tres aules, una sala de psicomotricitat, 
dos banys, un pati i un despatx.

Maria Magdalena Deyà Bauçà, 39 anys
Tècnic Superior en Educació Infantil

Antònia Gomila Pascual, 35 anys
Tècnic Superior en Educació Infantil

Joana Maria Pol Hernández, 38 anys
Tècnic Superior en Educació Infantil

Aina Pérez Marquet, 26 anys
Mestre d’Educació Infantil

Àngela Santos Mairata, 45 anys
Directora del centre i Pedagoga

ESCOLETA BINIPETIT - C/Francesc de Borja Moll, 30 -        971 87 03 90

E s c o l e t e s
Binipetit



Des de quan funciona: des de fa més de 30 anys

Horari: de dilluns a divendres, de 7:30 a 18h

Quantitat d’infants i capacitat de l’escoleta: 
Havent arribat al màxim de la seva capacitat, ara mateix 
Sant Vicenç de Paul compta amb 31 infants.
De 0 a 1 anys: 4 / De 1 a 2 anys: 11 / De 2 a 3 anys: 16

Metodologia educativa i activitats
Es pretén una formació integral dels infants en el 
marc d’una metodologia que parteix de la seva pròpia 
activitat i desenvolupament personals. Fomentant l’ús 
de la nostra llengua, desenvolupant hàbits de neteja, 
autocontrol i respecte als altres, i educant per a la 
igualtat entre els sexes.
Alguns dels objectius marcats són aquests:
 · De 0 a 1 any. Descobrir i conèixer el seu propi cos.
Descobrir i utilitzar les pròpies possibilitats motrius, 
sensorials i expressives.
 · D’1 a 2 anys. Aprendre a mantenir l’atenció.
Relaxar-se per aconseguir el silenci.
Escoltar narracions orals com contes, poesies o 
cançons, i memoritzar-les.
 · De 2 a 3 anys. Relaxar-se per aconseguir el silenci.
Escoltar narracions orals, comprendre i realitzar ordres 
orals. Identificar i ordenar objectes per gruix, forma, 
color, etc.

L’Escoleta Sant Vicenç de Paul disposa de dues aules, 
una sala de psicomotricitat, dos banys, un menjador i 
un pati.

Catalina Llompart Villalonga, 43 anys
Tècnic Especialista en Educació Infantil

Catalina Moyà Colmillo, 42 anys
Puericultora

Francesca Sastre Ramis, 18 anys
Estudiant de Sociosanitari

ESCOLETA SANT VICENÇ DE PAUL - C/Creu, 35 -        971 88 60 07

Sant Vicenç de Paul
E s c o l e t e s



Des de quan funciona: des del curs 2002/2003

Horari: de dilluns a divendres, de 7 a 19h

Quantitat d’infants i capacitat de l’escoleta: 
Havent arribat al màxim de la seva capacitat, ara mateix 
Menudall compta amb 52 infants.
De 0 a 1 anys: 6 / De 1 a 2 anys: 22 / De 2 a 3 anys: 24
És previst que, aquest estiu, l’Escoleta ja disposi d’un 
nou local, amb major capacitat per a infants, al carrer 
Antoni Torrandell.

Metodologia educativa i activitats
A L’Escoleta Menudall s’imparteix una formació amb 
un valors i una motivació constant, de manera que el 
nin aprèn a partir de tot el que ja sap. 
Dins aquesta formació es construeix i es fonamenten uns 
hàbits de neteja, autocontrol i respecta cap als altres.
 Entre les activitats que s’hi duen a terme hi ha 
tallers de manualitats, de música, hora de contacontes, 
disfresses, racons quotidiants, sortides, etc.
 L’Escoleta Menudall disposa de tres aules, una 
aula de psicomotricitat, dos banys, un menjador, un 
dormitori i un pati.

Maria Magdalena Pol, 36 anys
Tècnic Especialista en Jardí d’Infància

Antònia Martorell, 26 anys
Tècnic Especialista en Jardí d’Infància

Rosario Lucena, 42 anys
Tècnic Especialista en Jardí d’Infància

Cati Miquel, 45 anys
Tècnic Auxiliar en Jardí d’Infància

Maria del Mar Pol, 27 anys
Tècnic Especialista en Jardí d’Infància

ESCOLETA MENUDALL - C/Sant Sebastià, 4 -        971 51 14 59

E s c o l e t e s
Menudall



Des de quan funciona: des del curs 2005/2006

Horari: de dilluns a divendres, de 7 a 19h

Quantitat d’infants i capacitat de l’escoleta: 
Amb capacitat per a 40 infants, ara compta amb 30.
De 0 a 1 anys: 7 / De 1 a 2 anys: 7 / De 2 a 3 anys: 16

Metodologia educativa i activitats
A l’Escoleta Robines es forma un espai on l’infant 
estableix un primer vincle amb el món fora de la família; 
on creix, on madura i on se’l valora pel que és. 
Es valora molt que l’infant es desenvolupi bé i que se 
senti estimat i feliç. 
 La base de l’aprenentatge recau en el joc, que és 
estimulant, evolutiu i natural. Per això compten amb 
zones i activitats com el joc simbòlic, el joc heurístic, el 
trenca-closques, etc.
Experimenten amb diferents tipus de material com 
pintura de dits, paper, cartó, plastilina, farinetes, etc. 
 Pel que fa a les tasques didàctiques, treballen amb 
fitxes, aprenen els colors, els números, les lletres, els dies 
de la setmana i es comuniquen contant-se experiències.
 A l’Escoleta Robines es conten contes, s’aprenen 
cançons i també es realitzen activitats extres com música, 
psicomotricitat i manualitats.

Per dur a terme la seva tasca, el centre disposa de tres 
aules, un bany, un menjador i un pati.

Antònia Moyà Fiol, 24 anys
FP II de Jardí d’Infància 
Curs de socorrsime.

Catalina Ripoll Coll, 23 anys
Mestre d’Educació Infantil

Catalina Maria Coll Malondra, 19 anys
Monitora d’Educació Infantil

ESCOLETA ROBINES - C/Ramon Morey, 21 -        971 88 66 52

E s c o l e t e s
Robines



Des de quan funciona: des de juliol de 2007

Horari: de dilluns a divendres, de 7 a 18h.

Quantitat d’infants i capacitat de l’escoleta: 
Amb capacitat per a 54 infants, ara compta amb 35.
De 0 a 1 anys: 8 / De 1 a 2 anys: 13 / De 2 a 3 anys: 14

Metodologia educativa i activitats
A Busquetes Centre Infantil l’activitat es desenvolupa 
dins un local format per cinc aules; un bany d’ús exclusiu 
per als infants; cuina; dependències del personal; pati 
de 231m2 amb un petit hort i porxada.
 L’aula està organitzada en diferents espais per dur a 
terme diverses activitats (l’assemblea, joc simbòlic...) i 
afavorir un aprenentatge constructiu i significatiu.
 La metodologia utilitzada pretén estimular als 
infants perquè participin en la descoberta i construcció 
del seu propi aprenentatge, amb l’objectiu fonamental 
de mantenir activa la seva ment mitjançant activitats.
 Apart de les cinc educadores (fotos), Busquetes  
també compta amb una professora d’anglès, una 
coordinadora del servei d’atenció psicopedagògic i una 
educadora d’activitats extraescolars.

Noemi Palou Daviu, 33 anys, Coordinadora i 
Tècnic Superior en Educació Infantil

Malén Torrens Company, 31 anys
Tècnic Superior en Educació Infantil

Gemma Lucha Viveros, 32 anys
Tècnic Superior en Educació Infantil

Yumi García Marrero, 27 anys
Auxiliar d’Educació Infantil

ESCOLETA BUSQUETES - Avda. Antoni Morey, 6 -        971 51 11 98

Luisa Fernanda Daviu Torres, 53 anys
Coordinadora i cuinera de l’escoleta

E s c o l e t e s
Busquetes



Enguany, la paella, organitzada entre l’Apima de l’Assumpció i 
els Joves des Trui, va ser per a unes 700 persones.

Llargues taulades.

1 r  d e  M a i g  a  c a  n ’ Ara b í



L’esplanada del costat del camp de futbolet es convertí en la sala de festa del 1r de Maig.

Companyia teatral Xam-Chón.

Actuació del grup Baix’N’Nicotina. Els pubs, Cuplé i Pdal, muntaren la barra.

1 r  d e  M a i g  a  c a  n ’ Ara b í



Homes sol·licitats (I) Homes sol·licitats (II)

Diferents generacions. Amb amigues de foravila.

Festa, bon humor i ulleres de sol. Ulleres de sol, bon humor i festa.

1r de MAIg de 2008
La Festa del 1r de Maig, organitzada pels JDT i els pubs, reuní 
a més festers que obrers. Tal vegada, obrers de la festa...?
També es comptà amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
Gestoria Vallès, Pedres i Marbres Salom, Grúes Amengual, 
Di7, Fontaneria Guiem Rosselló, Limpiezas BCH, Instal·lacions 
Jaume Rubí, Cafè Restaurant Ca s’Hereu, Mobles Xavi Ferrà, 
Instal·lacions Tolo Bennàssar, Restaurant Singló, Carnisseria 
Can Puig, Informàtica Xisco, Mapfre, Gràfiques Rubines, Ferrer 
Jaume Torrens Freixinos i Instal·lacions Miquel Llabrés.
 El tiquet, al preu de 8 euros, incloïa paella, postres, vi i 
aigua. Després del dinar va tenir lloc l’actuació dels grups 
Dónde estabas tú? i Baix’N’Nicotina.

1 r  d e  M a i g  a  c a  n ’ Ara b í


