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“Juny brillant, 
any abundant”

Juny
’08

La pujada de taxes de l’Escoleta crea polèmica

Bàsquet. Alba Torrens anirà als Jocs Olímpics!

20 cantautors a Can Gelabert el dissabte 12 juliol
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JAUME	POL	

“Jimmy”
El preu de l’Educació
És un dels temes que, històricament, ha marcat la diferència entre els 
partits polítics d’esquerres i els conservadors: l’educació.
Si els primers sempre han estat més propers a una educació pública, 
els segons sempre s’han caracteritzat per recolzar a la privada.

Aquest mes ha sorgit un tema, el de les taxes de l’Escoleta Municipal, 
que ha tornat a posar a cadascú al seu lloc.
La situació econòmica de l’Ajuntament no està, precisament, per tirar 
coets enlaire, i els conservadors tenen per objectiu reduir o sanejar, al 
màxim, aquesta situació. Fins i tot amb temes educatius.

El dèficit que genera l’Escoleta és, a hores d’ara, inassumible per a 
les arques, i així ho ha donat a entendre el Partit Popular amb la seva 
proposta –aprovada ja– de pujar els preus del centre educatiu.

Tal vegada el temps doni la raó al PP, i aquest sigui el camí a seguir 
si en un futur es vol comptar amb una major tranquilitat econòmica. 
Però cal que recordi també el partit que governa, la ficada de pota 
que suposà el cas dels calendaris. Si bé amb el que costaren no 
salvaríem els mobles, no poden permetre’s tornar a cometre una 
errada d’aquestes. 
Si el que volen és estalviar, que després no les se gastin en coses 
innecessàries. Del contrari, perdran credibilitat.

e d i t o r i a l

De Segona a Primera

Amb esperit de superació
han fet bona campanya,

no són els millors d’Espanya
però sí un equip campió.

A Primera Regional
esperem que ho facin bé,

i si tornen fer primer
és que no troben rival.

A ses ordres d’en Joan,
que és un bon entrenador,

a un equip petit ha fet gran
transmitint molta il·lusió.

Enhorabona al personal,
sa camiseta han suada,
que la nova temporada
ho facin millor o igual.
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SuccessosLA	NOSTRA	
poblAció	

mAig i juny

l o c a l

24-05-08. Mals ocasionats per 
un vehicle a un altre que estava 
estacionat al carrer Gaspar Vallès. 
El conductor no es preocupà el 
més mínim pels danys que havia 
produït i no deixà cap nota.

26-05-08. Discusió i amenaces 
entre dues parelles del poble per 
un suposat deute de doblers.

02-06-08. Nou furt d’una bicicleta, 
marca Mountain Bike, al carrer 
Alaró. La bicicleta es trobava 
aparcada a la voravia, sense tancar.

03-06-08. Discusió i brega en el 
Punt Verd entre dos homes que 
havien acudit al lloc per deixar 
residus. Els dos implicats, i un 
tercer que s’hi interposà per posar 
pau, acabaren patint lesions.

05-06-08. Forcen la porta d’un 
cotxe estacionat al carrer Llorenç 
Villalonga i se’n duen l’equip de 
música i els altaveus.

09-06-08. Una guarda d’ovelles i 
de porcs, d’una finca de la zona 
del camí vell de Lloseta, entren a 
la del veïnat i fan malbé una gran 
quantitat d’arbres i plantes. Els 
porcs s’arribaren a menjar fins a 
500 quilos de taronges. Segons 
el propietari afectat, els danys 
ocasionats pugen a uns 1.800 euros.

11-06-08. Agressió d’una veïnada 
contra un jove en un comerç del 
carrer Conquistador.

13-06-08. Un home denúncia, 
mesos després, el robatori del seu 
cotxe mentres el tenia estacionat al 
carrer Pere Estruch.

15-06-08. Furt d’unes sabates, una 
camisa i un cinturó de l’interior 
d’un cotxe que estava estacionat al 
carrer Goleta.

16-06-08. Intent de robatori 
a l’interior d’un vehicle 
descapotable, estacionat al carrer 
Pere Estruch, després que el 
delinqüent li espenyàs la coberta.

17-06-08. Furt d’unes persianes 
d’alumini del comptador d’un 
domicili del carrer Anselm 
Turmeda.

20-06-08. Una dona que havia 
deixat aparcat el seu cotxe al camí 
de s’Aigua, durant uns minuts, per 
acompanyar el seu fill a l’escola, 
se n’adonà que li havien robat 
la seva bossa de mà, on hi duia 
la documentació i uns 100 euros. 
Segons pareix, havia deixat el 
vehicle sense tancar.

20-06-08. Furt de vàries peces de 
motocicleta de dins una cotxeria 
del camí de s’Aigua.

·

Naixements
Florencia Castro Matano (12-05-08)
Marc Ortega Daniel (20-05-08)
Júlia Coll Salom (31-05-08)
Joan Ginel Reus (31-05-08)
Isabel Jaume Torrero (03-06-08)
Pedro Fernández Gervilla (03-06-08)
Àlex Moyà Morey (13-06-08)
Gerard Cañellas Garcia (17-06-08)
Marina Cañellas Garcia (17-06-08)
Francesca Gomila Reus (18-06-08)
Laura Gutiérrez Salva (23-06-08)

Noces
Diego Recio Fernández i 
Corinna Claudia Graf (02-05-08)
Bartomeu Mir Quetglas i 
Magdalena Parets Sampol 
(26-05-08)
Gorka Joan Muntaner de Diego i
Irene Sánchez Lupiáñez (31-05-08)
Antoni Marquès Morell i
Margalida Isabel Lladó Melià 
(31-05-08)
José Escobedo Benítez i
Maria Dolores Maldonado Montes 
(12-06-08)
Wolfgang Burczyck i
Beryl Mabel Ehigiator (13-06-08)
Carlos Ramis Janer i
Maria del Mar Cordón Paris 
(14-06-08)
Joan Amengual Agulló i
Francisca Maria Sorell Crespí 
(21-06-08)

Defuncions
Joana Maria Rosselló Morro 
(02-06-08)
Dolores Martínez Albarracín 
(04-06-08)
Maria Ferrà Nadal (11-06-08)
Joan Serra Pons (14-06-08)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dimarts dia 1 de 
juliol de 2008.
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Tractaments corporals:
· LPG
· Tractaments d’algues
· Anticel·lulítics
· Massatges/drenatge limfàtic

Tractaments facials:
· Neteja facial
· Tractament d’hidratació
· Tractament antirrues
· Tractaments antiacné

Altres tractaments: Manicura, Pedicura, Depilació, 
Fotodepilació amb láser i serveis de dietètica.

C/ Estació, 33 A 1r
07350 Binissalem

Mòbil: 679 425 585
Tel. 971 88 64 86

Addaia
e s t è t i c a
Caterina Pascual

Aquesta Vermada, 

els qui facin es cap viu 

tendran una camiseta 

de Sa Vermada, gratis, 

a Vins Can Novell

C/Bonaire, 17 · Binissalem · 971 51 13 10

Tot i que la notícia sonada d’aquest mes, a nivell de 
Balears, ha estat la del grup d’empreses constructores 
d’en Vicenç Grande (actual president del Reial 
Mallorca) la crisi del sector de la construcció ha 
arribat també fins al carrer de Sa Coma i Pontarró.
 Després que el passat mes de maig començassin 
les obres de millora de drenatge d’aquesta zona 
–molt castigada per inundacions els dies de forta 
pluja– l’empresa encarregada d’executar el projecte, 
Quimipress, ha quebrat i no podrà continuar.
 Sens dubte, una pèssima notícia per als veïnats, 
que desitgen poder comptar amb una recollida de 
pluvials com toca per no tornar a viure situacions de 
vertader caos.
 L’Ajuntament ha tornat a convocar, per via 
d’urgència, un concurs per tal d’adjudicar el que 
queda per fer de les obres a una altra constructora.
 Des de l’Àrea d’Urbanisme s’ha informat que 
si l’empresa que se’n faci càrrec es compromet, per 
escrit, a tenir-ho llest dia 15 de setembre, les obres 
podrien reiniciar-se el mes d’agost. De no arribar-se 
a un acord, començarien per octubre.

La crisis arriba a Sa Coma

“L’empresa que executava les 
obres de les pluvials ha quebrat”

l o c a l
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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

Exposició i ElAborAció dE pEdrEs, mArbrEs i grAniTs

Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
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Pressuposts de 2008
Quan ja hem arribat a la meitat 
d’any, els partits de l’oposició 
segueixen queixant-se a l’equip 
de govern de no disposar d’uns 
pressuposts aprovats.
 El regidor d’Hisenda, Joan 
Carles Torrens, afirma que s’han 
duit a terme vàries reunions, 
juntes de portaveus i comissions 
informatives entre els diferents 
partits i no resulta fàcil arribar a 
un consens.
 A més, Torrens afegeix que el 
nou equip de govern s’ha trobat 
amb d’altres inconvenients, 
com és la mateixa situació dels 
comptes, que han dificultat que 
encara no s’hagin pogut dur a ple 
els pressuposts de 2008.
Tot i això, el regidor confia que 
pugui ser així aquest mes de 
juliol.
Cal recordar que l’Ajuntament 
funciona encara amb els 
pressuposts prorrogats de 2006.

l o c a l

El fet que tres regidors dels partits 
de l’oposició –Maria Ferrer (PSOE), 
Víctor Martí (UM) i Bartomeu 
Abrines (PSM)– no poguessin ser 
presents, per causes de força major, 
en el ple extraordinari d’aquest mes 
de juny, va condicionar que l’equip 
de govern del Partit Popular 
pogués aprovar la pujada de taxes 
de l’Escoleta Municipal.
 D’aquesta manera, els preus 
que els pares dels infants hauran 
de pagar aquest pròxim curs 
s’incrementaran quasi en un 40%.

El preu de matrícula passarà de 
66 a 100 euros. El preu d’escoleta 
passarà de 115 a 136 euros. El 
menjador passarà de 55 a 77 euros.

A les pàgines següents apareixen 
publicades les opinions de cada 
partit.

Les taxes de l’Escola de Música
D’altra banda, en el mateix ple 
també varen ser aprovades, amb 
els sis vots a favor de l’equip de 
govern del PP, les taxes de l’Escola 
Municipal de Música, les quals 
també s’han vist incrementades.
 El PP justificà aquests augments 
amb el dèficit que generen, i per tal 
de minvar-lo proposà que, de cara 
al curs que ve, s’impartissin classes 
en grups i no individuals, i que els 
alumnes no residents a Binissalem 
paguin més quota que els que són 
del poble.

Pugen les taxes de l’Escoleta
“L’absència de tres regidors, clau en les votacions”
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UM

El portaveu 
d’Unió 
Mallorquina, 
Víctor Martí, 
tot i que no 
pogué assistir al 
ple, opina que 

aquest era el pitjor moment per 
augmentar les taxes de l’Escoleta 
Municipal. La situació econòmica 
no hi acompanya gens ni mica, 
ni molt menys encara aplicar un 
increment de quasi un 40%.
 En cas d’haver d’augmentar 
les taxes, s’havia d’haver fet de 
manera gradual.
 Si l’equip de govern del 
Partit Popular continúa amb 
aquesta línia, els preus de la 
que és l’Escoleta Municipal 
arribaran a equiparar-se amb 
els de les escoletes privades, i 
això pot suposar un perill per a 
l’Educació Pública de 0 a 3 anys a 
Binissalem.
 Tot i que reconeix la retallada 
de la subvenció de la Conselleria 
d’Educació del Govern, Víctor 
Martí troba que de doblers n’hi 
ha pel que volen. “Ja veurem 
de quina manera les se gasten 
en el que queda de legislatura” 
–apunta.

PSOE

Polita Crespí, 
exregidora 
d’Educació 
a la passada 
legislatura, 
manisfesta que 
el PSOE votà 

en contra de la pujada de taxes 
de l’Escoleta perquè des del seu 
partit sempre han cregut en un 
ensenyament públic de qualitat i 
accessible per a tothom.
 Crespí creu que aquestes 
mesures comencen a indicar, 
clarament, quines són les línies 
mestres d’aquest nou govern 
municipal dels conservadors del 
Partit Popular; assegurant que 
les polítiques de dretes són molt 
poc sensibles a totes aquestes 
qüestions.
 La Secretària General dels 
Socialistes també critica la 
manca de previsió, cosa que, 
al seu parer, ja indica la poca 
sensibilitat de l’equip municipal 
per a resoldre aquests serveis, 
apuntant que les decisions 
s’han hagut de prendre per via 
d’urgència. Tant és així que, en 
el cas de l’Escoleta, va començar 
el procés de preinscripció sense 
haver estat aprovades les taxes.

PP

Des del Partit 
Popular, 
governant en 
majoria simple 
a l’Ajuntament, 
afirmen que 
s’han vist 

pràcticament obligats a haver 
de pujar les taxes de l’Escoleta, 
ja que el dèficit que generava, 
anualment, era molt elevat, 
superior als 130.000 euros; dèficit 
que ha de ser íntegrament cobert 
per l’Ajuntament.
 Els conservadors diuen que 
les arques municipals no estan 
per assumir aquests dèficits, i 
consideren una vergonya que 
l’actual Conselleria d’Educació 
(gestionada pel PSOE), hagi 
rebaixat la subvenció a l’escoleta 
municipal de Binissalem en més 
d’un 250%, i ha passat de 31.000 
euros a només 12.000 durant 
2008.
 Des del PP també s’afirma que 
volen donar estabilitat laboral 
a l’equip docent, i recorden que 
l’anterior govern les va mantenir 
interines durant 6 anys. A més, 
s’està estudiant la possibilitat 
futura d’un espai més gran i 
adient per a l’Escoleta.

La pujada de taxes de l’Escoleta
El PP incrementa quasi en un 40% els preus del centre educatiu

Jeroni	Salom Polita	Crespí Víctor	Martí

l o c a l

FERRÀ

v i d r e s  i  a l u m i n i
971	87	01	57	-	www.fusteriaferra.com

Fusteria & Decoració
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Esquerra-IB

Al portaveu 
d’Esquerra-
Independents, 
Pep Martí, no 
li sembla gens 
correcte això que 
ha fet el Partit 

Popular, tot i reconèixer que 
la subvenció de la Conselleria 
d’Educació s’ha vist reduïda. 
Però aquí és on es basa aquest 
fort augment que ha imposat 
l’equip de govern –assegura 
Martí–: carregar a les taxes que 
hauran de pagar els pares, el que 
li manca de subvenció.
 Està clar que aquest no és 
el millor moment per dur a 
terme un increment com el 
que s’ha aplicat. La situació 
econòmica d’ara mateix ja és 
prou complicada com perquè 
una parella hagi de pagar a sobre 
aquests preus.
 Per al portaveu d’Esquerra 
l’Educació és fonamental, és 
un dret, i és normal que sigui 
un servei que sempre vagi 
acompanyat d’un dèficit.
 Es confirma que l’aportació 
de l’Ajuntament a l’Escoleta 
Municipal s’ha començat a 
reduir.

PSM

A pesar de 
trobar que 
la pujada de 
quasi un 40% 
és elevada, el 
nacionalista, 
Bartomeu 

Abrines, creu que qualque cosa 
s’havia de fer amb les taxes de 
l’Escoleta.
El centre educatiu municipal 
genera un dèficit gran per a les 
arques, i l’Ajuntament ha de 
pensar fins a quin punt pot estar 
dispost a assumir aquest dèficit.
 El nacionalista recorda que 
el seu partit sempre ha defensat 
crear dues línies, però tenint en 
compte la despesa que suposaria 
això a l’Ajuntament.
 Abrines diu que hauria estat 
d’acord amb la pujada de les 
taxes si els doblers recaptats es 
repartissin entre tots els pares 
que duen infants a escoletes, tant 
pública com privades, de manera 
que tothom en sortís beneficiat.
 Seria positiu que tots pagassin 
el mateix, ja que fins ara, només 
40 pares –els qui porten els 
infants a l’Escoleta Municipal– 
podien beneficiar-se de pagar 
menys.

Veus de carrer ...

Pressuposts... dos mil buit
Igual que va haver de fer Espanya 
contra Itàlia, a l’Eurocopa, tot 
pareix indicar que l’Ajuntament 
també haurà d’anar a la tanda de 
penalts, que la pròrroga s’acabarà 
qualque dia (o qualque any), i que 
els partits polítics locals hauran 
de fer una passa envant (o una 
enrera), estirar o afluixar, i posar-se 
d’acord en aprovar d’una vegada 
els pressuposts.
O hem d’esperar a que es faci 
necessari convocar un referèndum!

Amb el fet que uns s’anaren i uns 
altres acabaven d’entrar i ja no 
les venia a compte posar-s’hi, ara 
tenim, com diu la dita: “un per 
s’altre i sa casa sense agranar”. Idò!
 D’aquell 2007 potser recordarem 
moltes coses, bones i dolentes. 
Però també podrà ser recordat 
com l’any que no hi va haver 
pressuposts. Tanta sort que els de 
2006 donaven per a molt, i que eren 
ben ‘flexibles’, que si no... uff, no ho 
sé que haguéssim fet!

En resum, senyors/es regidors/es, 
tant els qui comandau com els qui 
no, que l’Ajuntament i el poble 
necessiten uns pressuposts. 
Que hi pot haver diferències i tots 
els ‘teatrets’ que volgueu, però 
ja no podeu deixar passar més 
temps sense dur a ple i aprovar 
d’una vegada les partides amb 
què les diferents àrees municipals 
funcionen.

J. Pons

Polita Crespí (PSOE): 
“Les polítiques de dretes 
són molt poc sensibles”

Bartomeu	Abrines Pep	Martí

Pep Martí (Esquerra-IB):
“L’aportació a l’Escoleta 
s’ha començat a reduir”

l o c a l
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Sobre la vaga de transportistes
“L’efecte ‘psicosis’ arribà, sobretot, a supermercats i benzineres”

El món funcioni amb petroli. 
A aquesta sembla la conclusió 
arriben molts d’entesos en 
economia a l’hora de valorar 
les causes de la ‘crisis’ en què 
actualment ens trobam immersos.
 I és que l’augment del preu 
d’aquest líquid, peça clau en 
el mercat mundial, sembla ser 
la causa de l’ofegament de 
l’economia de milions i milions de 
persones.

El nou Govern de Zapatero té 
molta feina per fer. Els primers 
mesos de legislatura s’han vist 
marcats per aquesta paraula 
que a tots, com se sol dir en bon 
mallorquí, ens fa més por que una 
gelada: CRISIS.
 La pujada de preus dels 
productes alimentaris, la 
desaccelaració que segueix patint 
el sector de la construcció i, 
sobretot, la forta pujada del preu 

del combustible, en especial del 
gasoil, acabà per traduir-se, a 
començaments d’aquest mes de 
juny, en una vaga de transportistes 
a nivell d’Espanya –Balears no s’hi 
sumà– a través de la qual s’exigien 
mesures i solucions, ja que s’ha 
arribat a un punt en què per a 
molts resultava fins i tot deficitari 
sortir a treballar. 
 Un dels exemples més clars era 
el dels pescadors, gremi que també 
se sumà a la protesta, tot i que a les 
Illes només estaren un dia sense 
sortir al mar.

A més de l’econòmic, potser un 
dels efectes més perjudicials 
d’aquesta vaga per a la població 
hagi estat, probablement, el 
de l’alarma social que s’anà 
escampant.
 I és que a mesura que la gent 
s’anava empapant del tema, a 
través dels diferents informatius, 

la por a quedar-se sense aliments 
a casa o sense benzina al cotxe, 
anava en augment.
 Així, alguns dies de la primera 
quinzena de juny tengueren com 
a imatge destacada les llargues 
coes de consumidors tant a 
supermercats com a benzineres.
 Tot i que molta gent es proveïa, 
sobretot, d’aliments bàsics, qui sap 
si això, a qualque llar, potser es 
traduí després en una tudadissa de 
menjar.

“A mesura que la gent 
s’anava informant, 
la por a quedar-se 

sense aliments o sense 
benzina al cotxe, anava 

en augment”

l o c a l
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A Binissalem
Els petits comerços locals com 
carnisseries o botigues de 
comestibles quasi ni notaren els 
efectes de la vaga.
 En Toni Martí, de la carnisseria 
Ca Na Gori, diu que les vendes 
seguiren un ritme normal, només 
notant-se un lleuger augment en la 
venda de pollastre, una carn molt 
importada de la península.
 Amb aquesta opinió també hi 
coincideix en Guillem Beltran, de 
la carnisseria Can Puig, qui afegeix 
que sí es notà la presència d’algun 
client nou, i que el gènere arribava 
més tard que de costum.
 Per altra banda, en Pedro 
Gomila, de comestibles Capel, 
afirma que tot i l’alarma que 
es visqué en altres llocs, a la 
seva botiga, on la majoria de 
productes són mallorquins, no 
va ser així. La curiositat fou que 
alguns nouvinguts al poble, que 
treballen a Palma, descobriren que 
a botigues com la seva hi ha de 

tot, i que no és necessari acudir als 
grans supermercats.
 A comestibles Villalonga 
tampoc notaren gaire la 
repercussió de la vaga, només un 
poc més de vendes de productes 
bàsics, davant el temor que la cosa 
s’allargàs.      
 Estrella Oliver de la peixateria 
Robines, comenta que durant 
els dies de vaga peix no en va 
faltar, excepte un dia en què els 
pescadors decidiren no sortir i no 
hi hagué gènere. A més, al poble, 
el peix que es ven és mallorquí, 
no de fora. De totes formes la 
peixatera opina que molta gent, 
influïda per les notícies, pensava 
que a la peixateria no n’hi havia 
i això féu que les vendes fossin 
menors.
 Els efectes més clars de la vaga 
es pogueren veure reflexats, el 
dilluns 9 de juny, al carrer des Reg, 
on es formà una llarga caravana de 
vehicles esperant el seu torn per 
omplir el depòsit de combustible.

“Els petits comerços 
de Binissalem quasi 

ni notaren el seu 
efecte, tot i que el 

dilluns dia 9 de 
juny sí que es formà 
una llarga cua a la 

benzinera”
Comestibles	Pedro	J.	Gomila	Capel.

Comestibles	Antoni	Villalonga.

Toni	Martí.	Carnisseria	ca	na	Gori.

Guillem	Moyà.	Carnisseria	Can	Puig. Estrella	Oliver.	Peixateria	Robines.

Temps de tondre
I parlant de comerços i productes 
alimentaris, és a començaments 
d’estiu quan se sol dur a terme la 
tasca de tondre les ovelles.
 A la finca de Son Durí, 
propietat de ca na Gori, va ser 
mestre Andreu, d’Alaró, qui el 
divendres 30 de maig s’encarregà 
d’arreglar-ne una vintena.

l o c a l
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Fins a sempre Pepe
Quan en Pepe “Secretari” amb la 
seva família varen triar Binissalem 
per morir-hi i viure-hi, com també 
va fer la meva família, utilitzant 
terminologia actual se’ls hagués 
anomenat nouvinguts. Vengueren, 
s’instal·laren i no se’n tornaren mai 
més.
En Pepe, que és així com l’hem 
anomenat, va ésser tot un referent 
i tota una institució. Va ésser una 
persona, quan va tenir edat per 
fer-ho, entregada absolutament al 
poble. No hi havia manifestació 
cultural, religiosa, social... amb 
la qual en Pepe no s’involucràs i 
no se’n responsabilitzàs fins a les 
parpelles. Acció catòlica, processons, 
grups de joves, teatre, cavalcada 
dels Reis... Per cert, una cavalcada 
dels Reis sense la presència d’en 
Pepe al balcó de l’ajuntament fent la 
presentació de Ses Majetats no era 
el mateix. Record aquells discursos 
de presentació quan demanava de 
viva veu, sense micròfon, a tots els 
nins i nines, si havien estat bons 
al·lots i bones al·lotes. Els més petits 
deien que sí i els més grans cada any 
deien que no. Així i tot els prometia 
una muntanya de joguines: pilotes, 
“luisines”, bicicletes, cavalls de 
cartró, supermercats, etc, etc. 
Aquells davallaments dels Divendres 
Sant protagonitzats per Déu Nostre 
Senyor penjat a la Creu i per en Pepe 
“Secretari” i   en Jaume “Fumat” eren 
tot un clàssic.
Abans de que en Pepe ens deixàs 
temporalment,  ell i en Jaume 
ens han volgut obsequiar amb la 
repetició i posada en escena d’aquell 
esdeveniment de tradició religiosa. I 
he dit temporalment perquè en Pepe, 
germà d’en Miquel, d’en Juan José i 
d’en Tolo, el meu entranyable amic, 
no ens ha deixat sentimentalment. El 
tendrem sempre present. I jo, quan 
surti de Can Melcion, casa meva, 
veuré a en Pepe amb un caminar 
parsimoniós, que va a “S’Hotel” a fer 
la seva partideta de cartes per passar 
l’estona, ja que a una ben guanyada 
jubilació no se li pot escatimar aquest 
plaer.
Pepe, fins demà!

Santiago Coll. Amic de “Cas Secretari”.

Presentada l’hemeroteca 
de Premsa Forana 

El divendres 27 de juny,  a l’Aula 
de Graus de l’Edifici Ramon 
Llull del Campus de la UIB, 
va tenir lloc la presentació de 
l’hemeroteca de l’associació 
de Premsa Forana de Mallorca 
(APFM), la qual compta amb 
trenta anys d’història i més d’un 
centenar de publicacions que, al 
llarg d’aquest temps, hi han estat 
federades. Entre aquestes, Arròs 
amb Salseta. 
 A hores d’ara s’està sotmetent 
a un pla de digitalització que 
permetrà la seva preservació i 
també la seva consulta on-line.
 És important destacar que 
són més de 530.000 pàgines de 
continguts referits als pobles de 
Mallorca, de les quals 271.300 
–pertanyents a 82 publicacions– 
ja estan enllestides després de 
dos anys de treball conjunt 
entre l’APFM i el Servei de 
Biblioteca i Documentació de la 
Universitat de les Illes Balears, 
en un projecte finançat per la 
Generalitat de Catalunya i el 
Govern de les Illes Balears.
 L’acte serví per anunciar 
que comencen els treballs per 
bolcar les 271.300 pàgines dins la 
Biblioteca Digital de la UIB, i que 
aviat serà possible realitzar-hi 
consultes i recerques a través de 
qualsevol ordinador connectat a 
la xarxa dins de les publicacions 
que hi seran en format PDF.

Cicle de conferències a 
Can Gelabert
L’Agrupació Socialista de 
Binissalem té previst organitzar, 
al llarg d’aquests propers 
mesos, un cicle de conferències 
sobre temàtica diversa al Casal 
de Cultura Can Gelabert. Els 
ponents i les conferències són les 
següents:

Llei de Dependència
Dimarts 8 de juliol
Ponent: Jaume Garau, Conseller 
de Benestar Social del Consell

Medi Ambient
Dimarts 5 d’agost
Ponent: Miquel Ramon (Regidor 
de Puigpunyent i Secretari de 
Medi Ambient de la Federació
Socialista de Mallorca)

Educació. “Nous ensenyaments 
derivats de la Loe”
Dimarts 2 setembre
Ponents: Bàrbara Galmés 
(Consellera d’Educació CAIB) i 
Maria Gener Llopis (Secretària 
d’Educació dels Socialistes de 
Binissalem)

Llei d’Igualtat
Dimarts 7 d’octubre
Ponents: Pepa Ramis (Consellera 
de Joventut i Igualtat del
Consell de Mallorca), Sílvia Cano 
(Consellera Consell de Mallorca) 
i Maria José Varela (Directora 
Insular de Igualtat)

El diumenge 13 de juliol

Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple

Piscina Municipal de Binissalem

l o c a l
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De les antenes de telefonia
“Els veïnats demanen explicacions al batle”

Registre	de	firmes	a	l’Ajuntament.
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Decepcionats. Així sortiren els 
veïnats del carrer Bonaire i Sa 
Quartera de la reunió que, el 
dimarts 3 de juny, mantingueren 
amb el batle per tractar el 
problemàtic tema de les antenes de 
telefonia.
 A la reunió també hi eren 
presents el regidor d’urbanisme, el 
regidor del PSM, Tomeu Abrines, 
i el portaveu de GADMA, Bernat 
Fiol.
 Segons afirmen els veïnats 
afectats, els representants 
municipals només donen voltes 
allà mateix sense oferir cap 
garantia de solució. I això 
–recorden– tenint en compte que 
hi ha aprovada, per unanimitat, 
una moció per treure les antenes 
fora del casc urbà.
 Els veïnats deixaren clar que 
no creuen en els resultats dels 
informes elaborats, i asseguren 
que estan pitjor ara que fa set 
mesos, en què es reiniciar aquest 
cas.
Tots aquests informes seran 
enviats a la Conselleria de Salut 
perquè allà siguin revisats, cosa 
que podria tardar un quants 
mesos més, i és aquí on creix la 
impaciència dels afectats, que 
veuen com el temps passa i no 

s’avança. A més –insisteixen– la 
decisió del plenari va ser treure els 
aparells.
Per tots aquests motius anunciaren 
mobilitzacions i noves accions si, 
en un període de temps, no veuen 
millores.

Per la seva part, el regidor José 
Fernández va mantenir una reunió 
amb els representants de les 
diferents empreses de telefonia, 
el dimecres 11 de juny, per exigir-
los una proposta definitiva, com a 
màxim d’aquí a sis mesos.
 A la reunió, la representant 
de France Telecom (Orange i 
Vodafone) deixà clar que el cas 
acabaria pels tribunals.

Antena col·lectiva 
Pel que fa a sol·licituds de noves 
antenes d’altres companyies, el 
batle, Jeroni Salom, va dir que 
no era cert. El que sí havia estat 
demanat, per part de les que ja hi 
són, era la col·locació d’una antena 
col·lectiva, de més de 20 metres 
d’alçada, a la zona de s’Estació, on 
sembla que hi ha un problema de 
manca de cobertura. 
Al final, la petició va ser denegada 
degut al gran impacte que podia 
causar en aquell indret.

l o c a l
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El parc d’Avifauna, rebutjat
Està clar que governi qui governi 
a les Illes, (conservadors o 
progressistes) sempre queden pel 
camí projectes importants. 
 Així queda palès després que a 
la sessió parlamentària del passat 
28 de maig, en què després que el 
PP fes la proposta, (a petició dels 
seus homònims de Binissalem, 
s’entén) no s’arribàs a un acord per 
tirar endavant amb el tema.
 Els populars instaren al 
Govern Balear a reemprendre 
l’avantprojecte, pensant sobretot 
en la remodelació i ampliació 
de l’EDAR de Binissalem –on 
hi ha aferrades les llacunes de 
Can Figuera– que la Conselleria 
de Medi Ambient té previst dur 
a terme, al·legant que aquest 
projecte de remodelació suposa 
que la connexió de les aigües 
restants de l’EDAR s’ha de dur a la 

desembocadura d’un torrent, i per 
tant, voldrà dir que estaran en risc 
les llacunes.
 Els grups de l’oposició, Grup 
Mixt, UM, PSM-Els Verds i PSOE, 
donaren suport a la proposta 
formulada per UM d’elaborar 
una esmena per dur endavant un 
projecte general a totes les zones 
humides de les Illes i no en concret 
a la de Binissalem.
 El PSM criticà al PP que quan 
governava la Conselleria de Medi 
Ambient, la passada legislatura, 
comptàs amb una demanda 
explícita de l’Ajuntament de 
Binissalem i no donàs resposta.

 Al final, la proposta no va 
comptar amb el suport necessari i 
un any més Binissalem es quedarà 
sense veure aprovat el projecte 
d’Avifauna de Can Figuera.

J.Pons

Contra la processionària
Per segon any consecutiu, 
l’Ajuntament de Binissalem 
i GADMA procediran a la 
col·locació de trampes contra 
la processionària dels pins a les 
zones de pinar (pinus halepensis) 
del terme municipal. 
Aquesta actuació s’emmarca 
en el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i l’associació 
ecologista signat l’any passat.

La finalitat de les trampes, 
que contenen feromona, és 
atreure la papallona mascle de 
la processionària i així poder 
eliminar aquesta plaga que, als 
pocs anys, provoca el dessecament 
i la mort del pi. 
Les persones interessades en 
col·locar una trampa a les seves 
zones de pinar poden contactar 
amb GADMA, al 971 88 63 67 o bé 
al 627 587 818.

Reforma circulatòria
La Policia Local està fent els 
darrers retocs a la reforma 
circulatòria de la zona de la plaça 
des Metge Borràs i voltants.
La nova reforma podria entrar en 
vigor a mitjan mes de juliol.
Un dels canvis més significatius 
és el fet que pel camí de s’Aigua 
en direcció a l’esmentada plaça, 
només s’hi podrà circular fins a 
l’alçada del carrer Ramon Morey, 
cap on serà obligatori girar.

Rotonda asfaltada
A la fi, després de 9 mesos 
d’espera, podem veure la zona 
de la nova rotonda del camí de 
s’Aigua asfaltada. El Consell de 
Mallorca ja feia quasi dos mesos 
que havia realitzat tots els tràmits 
de senyalització necessaris, i 
sembla que qui no es posaven 
d’acord eren constructor i SYP.

l o c a l
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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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Barriades
· 

p e r  M i q u e l  À n g e l  B a r r i o s

Per bé o per mal, pots deixar les teves notes a: 

barriades@live.com

F Es Rasquell
Seguim sense tenir la Plaça promesa, però l’Ajuntament 
ha decidit deixar-hi un hort de ciutat, amb les herbes ben 
arregladetes per a que en puguem gaudir tots. Per tenir-
ho ben cuidat, han posat un expenedor de bosses per a 
la recollida de deposicions canines. Ara només falta que 
els que treuen a passejar els cans, a més, llegeixin com 
fer-ne ús per no seguir tenint el poble amb més merda 
d’animal per metre quadrat de la Comarca del Raiguer. 

A Música i bon vi
Entre totes les propostes que hi ha de coses per fer al 
poble, una de les més originals és la de barrejar el bon 
vi amb la millor de les músiques en directe. I no parlem 
de Don Simón i el Grup Cucorba –amb tot el respecte–. 
Estem parlant de Vins Nadal i una selecció de grups de 
jazz i soul increïbles, amb veus internacionals de primer 
nivell. A més, a un preu molt raonable: Feu córrer la 
veu.

F Can Gelabert
Malgrat és una constant a tots els barris, crida l’atenció 
que sigui sempre per davant del PAC que es vegin les 
bosses de fems al carrer, a deshores i en el dia de recollida 
que no toca. Sabem tots que és culpa, bàsicament, de 
l’Ajuntament, que canvia els dies de recollida cada 
temporada. Altres veïnats, en senyal de protesta, han 
decidit apuntar-se a la moda de fer obres d’art amb 
les bosses de fems. Un punt original que estimula la 
creativitat del poble. 

F Pou Bo
Un grupet de lladres cutre roba dos cossiols de 
l’entrada del forn de Can Martí. Sota el crit de guerra 
“antes muerta que sencilla”, varen decidir deixar-ho 
tot com si no hagués passat res, amb les plantes en 
posició vertical. Només una observació de qualitat: 
els cossiols eren de plàstic. Per a la propera vegada, 
si els lladres fossin tan amables de granar la brutor, el 
veïnatge quedaria del tot encantat. 

.

l o c a l
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		 	 ·	Pagui	les	seves	feines	a	Instal·lacions,	còmodament,	fins	a	60	mesos.
		 	 ·	El	seu	aire	condicionat	per	599	euros,	instal·lació	inclosa.
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Donants de Sang

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

Exposició ‘Des de la meva 
mirada’ a Can Gelabert
El dijous 18 de juny s’inaugurà, a 
Can Gelabert, l’exposició “Des de 
la meva mirada”, el resultat d’un 
projecte organitzat per Metges 
del Món que s’ha desenvolupat 
als col·legis públics de Sant Jordi, 
Nostra Senyora de Robines, Centre 
escolar Gamboa, de San Salvador i 
Col·legi Eduardo Salaverría.
 En el mateix es varen dur a terme 
6 tallers a cadaun dels centres, a 
través dels quals els alumnes varen 
escriure cartes, elaborar dibuixos 
sobre com s’imaginen l’altra realitat 
i realitzar fotografies de ca seva, 
el seu carrer, el seu col·legi, etc., 
material amb el qual s’ha muntat 
l’exposició abans esmentada.
 Els objectius són els de fomentar 
valors i actituds de solidaritat i 
respecte i convivència intercultural.

El projecte està finançat per la 
Direcció General de Cooperació 
del Govern de les Illes Balears i 

ha comptat amb la col·laboració 
dels ajuntaments de Palma i de 
Binissalem.

‘Desdejuni Saludable’ al 
col·legi l’Assumpció
Després de l’Escola Pública tocà 
el torn a l’Assumpció. Així, el di-
vendres 6 de juny finalitzaven, 
en aquest centre, les activitats del 
“Desdejuni Saludable”, a les quals 
hi participaren tots el cursos de 
Primària. En total, 163 alumnes, 
qui realitzaren tres activitats, or-
ganitzant-se en grups de dos cur-
sos: de 1r i 2n; 3r i 4art; i 5è i 6è.

Nou projecte de la Federació 
de Donants de Sang
Batejat amb el nom de “Cuida’t 
per regalar vida”, la Federació 
Balear de Donants de Sang, amb 
la col·laboració de la Conselleria 
d’Agricultura i Pesca del Govern 
de les Illes Balears i el Col·legi 
de Dietistes-Nutricionistes de 
les Balears, han creat un projecte 
innovador per intentar paliar, a 

través de l’alimentació, algunes 
de les causes més importants que 
impedeixen donar sang a moltes 
persones i que s’han convertit en 
les malalties silencioses de la nostra 
societat: hipertensió, anèmies, 
hipercolesterolèmia, infeccions 
lleus (com refredats), etc.
 El projecte és una aposta pensant 
només amb la salut del donant o 
del futur donant de sang.

l o c a l
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En el llibre de 
l’Eclesiastés 
podem llegir:

“Tot té el seu 
moment, sota el cel 
hi ha temps per a 
cada cosa.

Hi ha un temps d’infantar i un temps 
de morir. 
Un temps de plantar i un temps de 
collir.
Un temps de plorar i un temps de 
riure.
Un temps de cercar i un temps de 
perdre.
Un temps per guardar i un temps de 
llançar. 
Un temps d’esquinçar i un temps de 
cosir.
Un temps de callar i un temps de 
parlar. 
Hi ha un temps d’estimar i un temps 
d’odiar. 
Hi ha temps de guerra i un temps de 
pau” (Ecle 3, 1-9)
 A aquest hermós relat bíblic li 
vull afegir:   
“Hi ha un temps per canviar i un 
temps per continuar. Un temps 
per renovar-se i un temps per 
estancar-se”.

Som conscient que m’ha arribat 
el moment canviar de treball. 
Després d’haver treballat  18 
anys com a Treballador Social 
a l’Ajuntament de Binissalem, 
ha arribat el moment de canviar 
de treball. Sent la necessitat de 
fer un nou aprenentatge per 
així continuar fent un treball 
responsable i útil a la nostra 
societat. 

També sent la necessitat de tenir 
noves experiències, connectar 
amb nova gent i conèixer altres 
metodologies de treball. 
 Al llindar del meu 
acomiadament vull donar les 
gràcies als responsables polítics 
que, durant aquest llarg temps, 
m’han confiat la tasca, tan delicada 
com és, el treball social municipal.  
 També un profund i sincer 
agraïment a tot el personal de 
l’Ajuntament que, durant aquests 
anys, hem pogut compartir tants 
de moments junts.
 Un agraïment especial a totes 
les treballadores familiars pel seu 
suport sincer i generós, facilitant-
me el treball. El seu interès per la 
feina ha possibilitat que el servei 
social tengués una millor qualitat i 
així respondre, satisfactòriament, a 
les demandes socials que ens han 
arribat al despatx. 
 No puc deixar de recordar la 
tasca duita a terme pel grup de 

B.	Mascaró

Ha arribat el moment 
de canviar de treball 

“Al llindar del meu 
acomiadament vull 
donar les gràcies als 
responsables polítics 

que, durant aquest llarg 
temps, m’han confiat 
la tasca, tan delicada 

com és, el treball 
social municipal”

En	el	sopar	de	despedida	amb	les	Treballadores	Socials.

l o c a l 	 i 	 s o c i a l
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voluntaris que, d’una manera tan 
desinteressada i tan esplèndida, 
han complementat la feina que 
els professionals no podíem dur a 
terme.

Certament que donar gràcies és 
de ben educats, però sent que la 
paraula gràcies no expressa tots els 
sentiments i agraïments que avui 
experiment al meu cor. Malgrat 
tot, no conec altra paraula per 
expressar-vos les meves 
sinceres i entranyables emocions 
davant el meu acomiadament.
 Gràcies, moltes de gràcies a 
tots i a totes. Gràcies a tot el poble 
de Binissalem que, durant aquests 
anys, hem pogut compartir tantes 
alegries junts i tantes angoixes. 
Junts hem viscut la paradoxa de 
la vida. Sent que meu enriquit 
molt com a persona i com a 
professional. M’heu ensenyat a 
llegir la vida en clau d’esperança 
malgrat el desencís de la vida.  
 M’heu ensenyat a escolar des 
del silenci i des de l’escolat activa. 
M’heu ensenyat a entendre els 
problemes sense jutjar. 
 Me’n vaig amb un cor agraït 
per tants de regals que m’heu fet i 
podeu tenir per segur que no són 

regals materials, perquè aquests 
passen o es fan malbé. Els regals 
humans, aquells que es fan per 
mitjà d’un somriure, una salutació 
sincera i cordials, una abraçada 
d’aquestes que arriben al cor i 
no sols ens humanitzen, sinó que 
també ens entendreixen. D’aquests 
regals me’ls heu fet, i molts. 
 Un gran agraïment per la 
vostra sensibilitat humana que 
no coneix fronteres, ni races, ni 
religions.   
 He de confessar-vos que 
en molts de moments he 
experimentat que més que haver 
cobrat per la intervenció social que 
m’ha tocat dur a terme en algunes 

persones-famílies, hauria d’haver 
estat jo qui hauria d’haver pagat 
per tot allò que m’han ensenyat. 
Gràcies per haver pogut compartir 
amb mi els bons i no tan bons 
moments de les vostres vides. 
 Aprofit per comunicar-vos que 
a principis de juliol començaré a 
treballar a la Unitat de Primera 
Acollida de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials (IMAS), amb 
menors.

 Una suggerència sincera i 
sentida: us deman que acolligueu 
amb tant d’apreci com m’acollireu 
a mi, el nou equip de Treballadores 
Socials que em substituiran.

 Finalment, dir-vos que no 
m’agraden els acomiadaments. 
Me trob més còmode quan 
pronunciï –Adéu, fins prest! Que 
sigui aquesta i no altra la paraula 
que avui i sempre ens diguem 
per acomiadar-nos. Permeteu-me 
que us digui, a cada un dels que 
llegireu aquesta carta: –Adéu, fins 
prest!

Ben agraït
Bartomeu Mascaró
Treballador Social

“En molts de moments, 
més que haver cobrat 

per la intervenció 
social que m’ha tocat 
dur a terme, hauria 
d’haver estat jo qui 

hauria d’haver pagat 
per tot allò que m’han 

ensenyat”

Amb	l’equip	de	Treballadores	Socials	de	l’Ajuntament.

l o c a l 	 i 	 s o c i a l



	 JUNY	2008	<	22	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

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

Consulta d’Acupuntura 
Quiromassatge

Regulacions	de	mal	de	cap,	dolors	de	
les	articulacions	i	músculs,	insomni,	
dismenorrea	(dolor	menstrual),	
restrenyiment,	depressió,	manteniment	
de	l’equilibri	energètic	i	moltes	coses	més.

ANDREU FERRÀ
TÈCNIQUES NATURALS

C/	De	s’Era,	s/n	·	Binissalem
Tel.	871	911	846	·	626	269	894



l o c a l

N’Andreu Ferrà va muntar la 
seva consulta d’Acupuntura-
Fitoteràpia, Tui-Na (massatge 
xinés) i Quiromassatge el 
setembre del 2006. Actualment 
combina aquesta feina amb la 
de Tècnic en Cuidats Auxiliars 
d’Infermeria, especialitzat en 
Quiròfan, a l’Hospital de Son 
Llàtzer, on ja hi porta cinc anys. 
Ens explica que l’Acupuntura té 
els seus orígens a la Xina fa uns 
4.500 anys, i que és un tractament 
alternatiu de les patologies 
mitjançant agulles que cerquen 

regular energèticament a les 
persones. Encara que aquest 
tractament és més preventiu 
que curatiu, com que a la nostra 
societat occidental no tenim 
consciència preventiva, la 
majoria dels casos que passen per 
les seves mans són per processos 
curatius. Existeix una curiosa 
estadística: en Acupuntura, el 
70% dels seus pacients són dones 
(ja que els homes solen tenir por 
a les agulles), mentre que en 
Quiromassatge, el 70% dels seus 
pacients són homes. Afegeix que 
mai ha fet publicitat, que el boca 
a boca és la seva millor garantia.

Jordi	Palau-Ribes
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De Puertollano (Ciudad Real) i de Ciutat

Na Sònia Cañizares Ruiz, de 33 anys, va venir a 
Mallorca en fa nou, i aquí va tenir a la seva filla Paula, 
de 6 anys. El seu home, en Manuel García Bermúdez, 
de 32 anys, és nascut a Ciutat. Ambdós són separats i 
es varen conèixer a Alaró, ella fent feina d’encarregada 
del supermercat Eroski i ell de repartidor. Això va 
ser el 28/06/07, i en Manuel recorda la data perquè 
era el primer pic que l’empresa li donava una ruta 
de pobles. Abans mai havia sortit de Palma i els seus 
voltants. 
 Na Sònia comenta que el que més li agrada del 
poble és la seva gent, que és molt amable. Quan 
vivien a Ciutat, les persones que vivien a la seva 
comunitat mai es saludaven, i aquí tothom dóna el 
Bon Dia! També resalta el tracte rebut pel Director 
de l’Escola N.S. Robines, quan ella estava decidint a 
quina escola havia d’inscriure a na Paula. 
 A l’entrevista, na Paula reivindica el seu dret a 
xerrar i ens explica que està molt contenta amb la 
seva escola on cursa 3r d’Infantil, i amb na Loli, la 
seva professora. Diu que li agrada molt Tarragona, 
perquè na Tati (la germana de na Sònia) té piscina a 
ca seva, i també Puertollano perquè pot veure els 300 
canaris que té el seu padrí, que és criador nacional i 
campió de cant de Castilla La Manxa. 
 Na Sònia ens diu que disfruta molt les festes de 
Sa Vermada, i que gràcies a les seves companyes de 
feina, na Margalida i na Pitina, l’any passat es va vestir 
de pagesa. Finalment, en Manuel es reafirma amb la 
tranquilitat amb què es viu a Binissalem, comparat 
amb el renou de Ciutat, i d’ençà que viu entre noltros 
li agrada moure’s més per la Part Forana.
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ES LLOGA PIS a Binissalem de 360 m2 + 48 m2 de 
terrassa. 3 hab., 2 salons amb ximeneia, calefacció, 
2 banys. Preu a convenir. Tel. 971 89 28 83

VENC DUES BICICLETES, de corredor i Mountain 
Bike. No tenen ni un any d’antiguitat. Molt bon estat. 
Preu: 550 euros. Tel. 971 87 02 42 - 636 257 783

ES LLOGA 1r PIS a Alaró de 200m2, amoblat; tres 
hab. dobles, dos banys, dues ximeneies; terrassa de 
90 m2 amb porxo i barbacoa. 800 €/mes. 661 841 233

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

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

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 lloguen PLACES D’APARCAMENT. C/Guillem 
Martí Coll, 7 (cantó C/Anselm Turmeda). Plaça gran: 
31 €. Plaça petita: 26 €. Porta Automàtica. 661 841 233

VENC 1r PIS de 105m2 en zona tranquila del poble. 
2 banys, 4 habitacions, cuina i menjador amoblats, 
Preu: 240.000 euros. Tel. 635 542 674

ES LLOGA PLAçA D’APARCAMENT al carrer Nou. 
Tel. 971 51 12 14

ES VENEN MàqUINA DE GRANIzATS de dues 
cubetes i màquina de fer xocolata. Preu a convenir. 
Tel. 971 88 63 79

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes

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 MOTO DERBI SENDA. 2 anys d’antiguitat. 
Preu a convenir. Tel. 660 865 604

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

VENC COTxET motoritzat per a transportar persones 
amb problemes de mobilitat. Preu a convenir. 
Tel. 971 511 992. Demanar per madò Maria.

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

ES VENEN qUADRES i CAMISETES PINTADES. 
Tel. 665 445 140, o bé podeu contactar a l’adreça: 
www.myspace.com/tonibifa

VENC BARCA zODIAC semi-rígida de 3 metres. 
Motor de quatre cavalls i remolc matriculat amb 
llums. Preu 1.500 euros. Tel. 971 511 169

VENC PLANTA BAIxA de 104 m2, quasi nova. 3 
hab. dobles, menjador, 4 armaris, 2 banys, cuina, pati, 
pàrking i traster. Preu: 235.000 euros. Tel. 607 258 491

ES VEN PLAçA D’APARCAMENT per a cotxe al 
carrer Nou. Tel. 686 694 159

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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Faixetes

Cabernet Sauvignon 2004

Celler. Jaume 
Mesquida (Porreres)

Denominació. 
D.O. Pla i Llevant.

Tipus de vi. 
Negre Criança.

Elaboració. Després 
de macerar les 
pells en fred durant 
5 dies, comença 
la fermentació 
alcohòlica que 
dura 18 dies a 
temperatura d’entre 
26 i 30 graus. 
Una vegada feta 
la fermentació 
malolàctica en 
depòsit, es trasbalsa 
a les bótes de roure 
francès i hungarès 
de 300 litres, de 
1r i 2n any, on hi 
roman 12 mesos. 
Posteriorment 
roman en botella, 

un mínim de 7 mesos, a una temperatura de 17 graus i 
en absència de llum. El seu grau alcohòlic és de 13,5%.

Fase visual. Color vermell intens amb puntes de color 
morat, brillant i molt ben cobert. 

Fase olfactiva. És un vi ample, amb aromes de 
fruites del bosc com les móres i els murtons madurs 
acompanyat de notes espiciades. Presenta també un 
toc torrefacte i de pebre propi de la varietat.  

Fase gustativa. Amb tanins dolços molt marcats però 
que es manifesten amables en boca, té un postgust 
marcat i untuós que fa preveure una bona evolució.

Ingredients (per a 4 persones)
4 truites de farina
400 grams de pollastre
1 ceba grossa
1 pebre vermell
1 pebre verd
4 cullarades de salsa de soia
pebre negre recent mòlt
oli i sal

Preparació
1. Tallau el pollastre, la ceba i els pebres en tires.
2. Posau a foc baix, dins una paella amb oli, la ceba i 
els pebres durant cinc minuts.
3. Afegiu la salsa de soia
4. Assaonau-ho amb sal i pebre negre i posau-ho a foc 
baix fins que els ingredients siguin tendres.
5. Encalentiu les truites, rellenau-les amb tot el que 
heu anat preparant i serviu-ho.

·
Aquesta és una recepta fàcil, amb un temps de 
preparació d’uns 15 minuts i amb un temps de cocció 
d’altres 45.

	

c u i n a
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Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme
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Joan	Perelló

Existeix molta 
controvèrsia en 
les discussions 
sobre la necessitat 
d’utilitzar animals 
d’experimentació 
en les 
investigacions 
científiques 

biomèdiques, principalment 
aspectes ètics relacionats amb certs 
tipus d’experiments i amb el fet 
de què els resultats obtinguts en 
animals, moltes vegades no són 
extrapolables a l’espècie humana.
 D’entrada, voldria posicionar-
me deixant clar que no crec que 
el fi justifiqui els mitjans, però 
tampoc crec que això impliqui 
que no es pot investigar utilitzant 
models animals.
 En el cas de la recerca en 
l’àmbit dermocosmètic, existeix 
una legislació molt clara que 
impedeix utilitzar animals en 
el desenvolupament de nous 
productes amb finalitat únicament 
cosmètica. En aquests casos, 
s’empren models in vitro, com per 
exemple cultius de teixits, que 
permeten avançar en la recerca 
sense la necessitat d’emprar 
espècies animals. Fins aquí 
totalment d’acord.
 Quan entram en el terreny del 
desenvolupament de productes 
terapèutics, la batalla entre 
detractors i defensors està servida, 
i la veritat és que cap postura 
extrema contempla l’opció òptima.
És cert, que en molts casos no 
és necessari utilitzar animals 
ja que és possible treure la 
mateixa informació utilitzant 
altres recursos com models 
informàtics, cultius cel·lulars o 
estudis epidemiològics; i no és 
menys cert que un gran nombre 
d’experiments realitzats amb 
animals són repetitius i no 
condueixen a un avanç en els 
coneixements mèdics, pel que 
resulten totalment inútils; encara 
més, moltes vegades permeten 
només engreixar el currículum 
de l’investigador sense realment 
treure conclusions que siguin, 
finalment, aplicables a l’home.
 En qualsevol cas, no hem 

d’oblidar que tots consumim 
medicaments, i que resulta obvi 
que abans de comprovar si un 
principi actiu és tòxic per a 
l’espècie humana, s’ha d’avaluar 
la seva toxicitat en animals 
d’experimentació. De fet, la 
normativa actual de l’Agència 
del Medicament obliga a estudiar 
dues espècies animals (una de 
rosegadors i una altra de no 
rosegadors) abans d’entrar a 
l’escala humana, i els estudis són 
avaluats a priori per un comitè 
ètic.
 És ben clar, però, que aquest 
fet no justifica qualsevol estudi; 

sempre que es puguin usar altres 
tipus de models és molt més 
aconsellable, però no és possible 
posar en joc la salut humana si 
abans es pot estudiar la toxicitat i 
l’eficàcia emprant models animals. 
 Hem de considerar que el fet 
de què un producte sigui molt 
eficaç en animals i no presenti 
cap toxicitat no implica que sigui 
no tòxic per l’home i que resulti 
igualment eficaç. Els animals 
que s’utilitzen en investigació 
són varietats normalitzades, 
en igualtat de condicions on 
s’estudia només la influència 
d’un factor, mentre que a escala 
humana existeixen variacions 
interindividuals que poden 
invalidar les conclusions d’un 
estudi amb animals. Per aquest 
motiu, quan s’investiga un 
nou medicament, es comença 
per estudis de laboratori (in 
vitro, models informàtics...), 
posteriorment es passa a escala 
animal i només s’arriba a estudis 
clínics amb humans si no s’ha 
trobat una toxicitat significativa en 
animals.

Joan Perelló Bestard

Investigar amb animals 
d’experimentació

“Tots consumim 
medicaments, i abans 
de comprovar si un 

principi actiu és tòxic 
per a l’espècie humana, 
s’ha d’avaluar la seva 
toxicitat en animals”

B i o t e c n o l o g i a , 	 S a l u t 	 i 	 S o c i e t a t
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	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos.	07350	Binissalem.	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63

circuit “gran Andalucía”
Sortides:	10	agost	i	31	agost
8	Dies	de	circuit
Des	de	764	euros
	
port Aventura
Cap	de	setmana
Des	de	242	euros

El millor d’Àustria
Del	24	al	31	d’agost
8	dies	de	circuit
Des	de	1.130	euros
	
Escòcia
Del	25	d’agost	a	l’1	de	setembre
8	dies	de	circuit
Des	de	1.979	euros

Per a més informació podeu passar per l’Agència. Tenim moltes més ofertes!S
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EStiu 2008. ofertes!

HOGAR SEGURO cobreix el 100% 
en els danys provocats per:

·	Aigua	o	altres	líquids
·	Incendi,	explosió	i	caiguda	de	llamp
·	Danys	elèctrics
·	Pluja,	vent	o	pedregada
·	Trencament	de	vidres,	porcellana	sanitària,	
		vitroceràmica
·	Robatori,	actes	vandàlics
·	Responsabilitat	civil
·	Protecció	jurídica
·	Serveis	urgents	per	a	qualsevol	imprevist

TOT AIXÒ PER MOLTS POCS DOBLERS A L’ANY
Exemple:	pis	de	90	m2,	amb	continent,	contingut	i	responsabilitat	civil	de	300.000	euros:	per	120	euros	anuals

AGÈNCIA	D’ASSEGURANCES	BINISSALEM
C/	Guillem	Martí	Coll,	7	-	07350	Binissalem
Tel.	971	51	13	32	-	FAX	971	88	66	15
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Fi de curs de xamo xamo
Aquest mes de juny, els joves alumnes i aspirants 
a actors i actrius del taller/escola Xamo Xamo han 
tengut l’oportunitat de demostrar, al públic de 
Binissalem, el seu talent i les seves tables.
 Enguany, degut a la gran quantitat de gent que hi 
pren part s’han hagut de posat en escena dues obres, 
establint-se dos grups de 14 alumnes cada un.
 El primer cap de setmana de juny, el primer grup 
estrenà l’obra “Guai Guai Güest”, una divertida 
comèdia ambientada en un tema clàssic com és el 
salvatge Oest.
 Per a la majoria de components d’aquest grup, 
aquesta era la primera vegada que pujaven a un 
escenari. Però, tot i que els faltàs experiència els 
sobrava il·lusió, ganes i coratge, tres elements molt 
importants en un món com el del teatre.
 Per la seva part, els membres del segon grup es 
van marcar una rockanrrolera proposta, estrenant 
“Auanbabuluba”, una comèdia romàntica inspirada 
en la pel·lícula “Grease” i també en d’altres musicals 
ambientats en instituts, i on no hi faltà la música, els 
balls, la gomina, les faldes, les xupes i les pintes.
 Aquest és l’animat resultat que ha donat de si 
aquest curs 2007/2008. Ara toca descansar i disfrutar 
de les vacances i l’estiu.

xamo xamo tornarà a “Botiga de Buffons”
Per altre lloc, i com ja feren l’any passat, el grup 
d’adults tornarà a posar en escena, al cafè teatre 
“Botiga de Buffons” (ubicat al carrer Valldargent de 
Palma), el seu darrer muntatge, “Bolo a Elsinor”. Serà 
tots els dimecres de juliol i agost.

Exposició ‘100 anys del campanar’
El dissabte dia 19 de juliol hi ha prevista 
la inauguració de l’exposició “100  anys de 
l’acabament del campanar”. Serà a les 20:30h, a la 
Sala d’Exposicions de Sa Nostra.
Tota la gent que hi vulgui participar, aportant les 
seves fotografies, dibuixos, pintures o escultures, 
ho pot fer presentant-les al Casal de Cultura Can 
Gelabert, del dia 14
al 17 de juliol, de les 17 a les 21h.
 L’exposició es podrà visitar els dies 20, 24, 25, 
26 i 27 de juliol, de 20 a 22h.

Del Comité Municipal de Patrimoni
El dilluns 7 de juliol tendrà lloc la primera reunió 
del nou Comité Tècnic Municipal de Patrimoni, el 
qual està integrat pels següents membres:
· José Fernández, regidor d’Urbanisme, com a 
president.
· Bartomeu Villalonga i Aina Maria Blanch, com a 
tècnics municipals.
· Francesc Tomàs i Catalina Sans, com a membres 
d’Arca.
· Eduardo Carrero i Jaume Andreu, com a membres 
de la UIB.
· Maria Francisca Cursach i Carles Moranta, com a 
representants del Comité Insular de Patrimoni del 
Consell de Mallorca.
· Carles Marieges, Antoni Pol i Antoni Gomila, 
com a membres residents a Binissalem.
· Neus Rodríguez, com a secretària de la 
Corporació.
Entre els punts a tractar en aquesta primera reunió 
hi ha la reforma de l’Ajuntament, dos expedients 
d’obra dins el casc històric i l’apuntalament del 
celler de ca don Gaspar, al carrer Alaró.

c u l t u r a 	 i 	 p a t r i m o n i
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c u l t u r a

Els dijous 
a la fresca, 
trastocats

Els dijous a la 
fresca de Can 
Gelabert, delícies 
de música i 
suculència de 

gelat, pretenien fer tradició, a base 
d’un mèrit senzill: l’acceptació del 
públic, en augment successiu, un 
any darrere l’altre. L’estadística 
manifestava un nombre de 
partícips entre 80 i 120 persones, 
que emplenaven l’aforament del 
pati. Les ofertes musicals servien 
un menú de jazz, amanit amb 
tango, música lírica i postres 
de la terra nostrada. Prova de 
l’interès, conspícua sense dubte, 
era la invitació directa, de boca a 
boca. Els darrers tres anys seguits, 
i alguns d’anteriors que no sé 
testimoniar, un grup de gent veïna 
hem tastat la bona música en la 
placidesa del Casal.

Enguany, tanmateix, la fórmula 
canvia: desapareix la regularitat 
(si bé amb predomini dels dijous) 
i la freqüència semanal,  i es 
diversifiquen els punts de les 
actuacions: el Casal, la plaça de 
l’Església, el parc de la Rectoria i 
s’Olla.

Cenyint-me al juliol, cal preveure, 
al pati, les actuacions de 
MIRANDA JAZZ QUINTET, dia 
3, la BANDA DE MÚSICA DE 
BINISSALEM, dia 11, divendres 
(!). La plaça de l’Església ha 

d’acollir, el 24, vetlla de Sant 
Jaume, els grups JAZZ CINC i SA 
MINUT JAZZ, tàndems reunits 
que protagonitzaran la Nit de Jazz 
Tots els espectacles, a les 21.30.

Exposicions a realitzar
En el programa figuren dos 
artistes que exposaran cadascú 
individualment: el rus asturià 
VÍCTOR BORISOV i el mallorquí 
JOSÉ TOBAL. Les inauguracions, 
totes a l’una, dia 11, divendres, a 
les 21h.

Podem fruir, mentrestant, de 
la triple exposició vigent: el 
recordatori de Blai Bonet, les 
pintures, fotografies i quaderns de 
Mayte Bayón i els panells que de 
part de la Fundació Cemex acusen 
l’extermini total d’espècies vives 
sobre la terra mare.

J.	Escanelles
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Les noces de l’Infant

Una selva fosca i trista
pres la vila d’Eslledó
dins de ses ombres amaga
d’un castell los torreons.
Desolada n’és la selva
i el castell dóna paor,
corrent ne fuig i signant-se
quan ne passa el llaurador.

Mai les veus del sentinella
retenteixen per l’entorn,
i el pont ferrenc no tremola
car no en passen fers barons,
ni s’ouen mai les botzines
ni los crits dels caçadors;
tan sols los gemecs de l’òliba
de la nit en la negror.

Abans de dues centúries
n’era l’alarb llur senyor;
presa fou de l’host cristiana,
mes, cara la presa fou;
dels creuats lo més ardit
la mort hi trobà aquell jorn,
i no foren restaurades
ni les torres ni els bastions,
i no esclarí la Creu Santa
de la Lluna la foscor...;
per ço és aital sa paüra,
per ço és aital sa tritor,
per ço hi gemeguen les òlibes,
per ço hi creixen los lletsons,
per ço ne fuig i se senya,
quan ne passa el llaurador.

Tomàs Fortesa

GALERIA EVENTO

Si hagués de triar un mot 
per descriure l’actitud 
que manifesten els gestors 
d’EVENTO, em fa que no 
rebutjaria ‘entusiasme’, aquesta 
elevació de l’esperit en pro de 
l’excel·lència. Ara compten amb 
la figura de de Joan Miquel 
Arrom, conegut com SASSAI, 
artista de la música i de la 
pintura, amb un llarg trajecte en 
cadascuna disciplina. Ha realitzat 
multitud d’exposicions a indrets 
de Mallorca, del 1992 fins avui. 
Obra seva n’han vista, endemés,  
a Marràqueix i a Madrid.  
 Realitza creació plàstica amb 
el dinamisme amb què toca els 
instruments, dotant les formes, 
en el quadre, d’una sensació que 
es belluguen.Els colors, escassos 
i de temperatura freda: grisos, 
atzurs, negres, blancs.

De ‘La crisis de l’extinció’
Sobre aquesta darrera exposició, 
batejada amb el nom de “La crisis 
de l’extinció, cara a cara”, cal 
destacar que el passat dijous dia 
5 de juny, Dia Mundial del Medi 
Ambient, la visitaren més de 170 
persones. 
 Amb la colaboració especial de 
l’associació GADMA, la mostra, 
inclosa en el marc d’accions de 
sensibilització ciudadana en torn al 
drama de les espècies amenaçades 
del planeta, està adreçada a la 
ciutadania en general i, de manera 
paral·lela, s’estan duent a terme 
tallers educatius amb grups 
d’estudiants d’ESO i Batxiller.
 L’activitat està dividida en 
tres fases. En primer lloc, els 
grups escolars recorren l’espai 
expositiu atenent a les explicacions 
d’uns educadores de l’associació 
GADMA, encarregats de 
profunditzar en cada imatge que 
reflexen les fotografies encarnades 
per rostres d’animals a punt de 
desaparèixer. 
 En segon lloc, els estudiants 
tenen l’oportunitat de poder veure 
i tocar animals de la nostra pròpia 
illa i, finalment, hi ha organitzada 
la visualització d’un vídeo sobre la 
fauna.

c u l t u r a
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Novetats a la Biblioteca

c u l t u r a

Novel·la
Nascut per perdre. 
Autor: Josep M. Morreres
Nocilla Experience. 
Autor: Agustín Fernánndez Mallo
La mort i la pluja. 
Autor: Guillem Frontera
Les sirenes de Bagdad. 
Autora: Yasmina Khadra
El pavelló de les peònies. 
Autora: Lisa See
La Gloria de los niños. 
Autor: Luis Mateo Díes

Infantil
L’incomparable Bredford Banning. 
Autor: Ximo Cerdà
La increïble Cristina. 
Autor: Jordi Cardona
Com ha canviat el conte. 
Autora: Anna Tortajada
Més contes de la Cira. 
Autor: Josep Gòrriz
Plantar cara. 
Autor: Lluís Busquets i Grabulosa
Les cartes de l’Horaci, la meva bruixa 
estrafalaria. Autora: Hiawyn Oram

juvenil
La invenció de L’hugo Cabret. Autor: 
Brian Selznick
Contrajoc. Autor: David Nel·lo
Dos velas para el diablo. 
Autora: Laura Gallego

Còmic
La rosa y la cruz. Vol. 1 
La hermandad

Cd-Rom
Nil i l’estrany animal

DVD’s
El caso Wells
El pacificador
Los crímenes de Oxford
Soy Leyenda
Los padres de él
Matrimonio Compulsivo
Los 4 fantásticos y silver surfer
American Gangster

ACTIVITATS DE jULIOL

Servei de BiblioPiscina a la 
Piscina Municipal de Ca n’Arabí. 
Selecció de llibres adreçats a 
infants, joves i adults, a més de 
revistes i premsa diària. 
A partir de dia 1 i fins dia 31,
els dilluns, dimarts i dijous, de 
16:30 a 18:30h. 
* Tots aquests documents es poden 
consultar al recinte de la Piscina i 
també es poden dur en préstec
a casa.

Contes passats per aigua. Sessió 
de contes infantils adreçats a 
infants a partir de 3 anys. 
Dilluns dia 7, 14 i 21, a les 18h, a la 
Piscina Municipal de Ca n’Arabí.

Vols rebre puntualment per e-mail 
la informació de les activitats 
culturals que s’organitzen a 
Binissalem?
envia un e-mail a:
biblioteca@ajbinissalem.net
Indica el teu nom, adreça, telèfon, 
edat i e-mail on vols rebre la 
informació.

Horari d’estiu a la Biblioteca 

JULIOL
Matins: de dilluns a divendres de 
9 a 13h
Capvespres: dimecres i divendres 
de 17 a 20:30h
BiblioPiscina: dilluns, dimarts i 
dijous de 16:30 a 18:30h

AGOST
De dimarts a divendres de 9 a 13h

SETEMBRE (fins dia 12)
De dilluns a divendres de 9 a 13h

Telèfon: 971 870 486
e-mail: biblioteca@ajbinissalem.net
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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 maig ha estat na Maria 
Mut Vallès. El llibre amagat era 
Rayuela, de Julio Cortázar.

17è LLIBrE aMaGat

Text.

“Sabes que no está bien pegar a un 
policía, ¿verdad?
-Sí, lo sé -dije.
Se quedó callado unos segundos y 
luego preguntó:
-Mataste tu al perro, ...?
Yo dije:
-Yo no maté al perro.
Y él dijo:
-¿sabés que no está bien mentirle a 
un policia y que puedes meterte en 
un buen lío si lo haces?
-Sí -dije.
-Bien -dijo él-,¿sabes quién mató al 
perro?
-No -dije.
-¿Estás diciendo la verdad?              
-preguntó.
-Sí -dije- Yo siempre digo la verdad.

Concurs “el llibre amagat”

RENOVABLE CENT PER CENT

Sembla que la vida està disposada 
a donar-me la segona oportunitat 
de contactar directament amb el 
vell amic hippie, l’indi Cavall Boig 
canadenc, l’encara indomable, 
segons notícies, Neil Young. Això, 
almenys, és el que esper que 
succeeixi el proper 27 de juny 
a Madrid. Haig de remuntar-
me a la incipient joventut, al 
Bar El Cañizo de Ciutat, al lloc 
on vaig rebre la seva primera 
gran i definitiva queixalada, que 
mossegà i ha mossegat la intimitat 
de la meva ànima fins aleshores. 
L’acompanyarà prèviament, en 
aquest gran teatre de la ficció 
en què es converteix sempre 
un Festival musical d’aquestes 
característiques, JACK JOHNSON 
–un nou Ben Harper de l’escena– 
que ha realitzat tot l’enregistrament 
d’aquest últim CD utilitzant 
l’energia solar de principi a fi. 
L’actitud és ja de per si molt lloable 
i ben d’agrair planetàriament 
parlant, quan el compromís en 
assumptes de la col·lectivitat té 
els dèficits que té, especialment 
per mor dels qui realment tenen la 
paella pel mànec. La música que 
en surt de tot això és precisament 
d’una alta qualitat tecnològica, 
el que ens fa encara molt més 
demostrable la possibilitat de dur 
a la praxis la renovació energètica. 
El surfista està també a l’altura de 
les circumstàncies. Els temes sonen 
molt bé, agradables, correctes, 
plans, i això no és cap retret, ja que 
a tots ens cal una platja per l’abans i 
el després d’una mar que brama. 

tgomil@...lliure de Co2 

m ú s i c ac u l t u r a
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
La Stravaganza, al jardí de Can Sabater 

Exposició
A la fi ha arribat l’estiu i amb ell la 
calor. I per encetar la temporada 
estival, la Casa Museu inaugurarà, 
el dimarts, dia 1, a les 20h, 
l’exposició “Art Fresc”. 
A la mostra, que romandrà oberta 
al públic fins dia 15 de juliol, s’hi 
podran veure els ventalls que 
joves artistes plàstics han elaborat 
gràcies a la iniciativa del diari 
Última Hora, i que enguany també 
ha comptat amb la col·laboració 
d’aquesta Fundació.

Taller de teresetes
L’estiu també és temps de 
vacances, sobretot per als nins i 
nines que han estudiat tot l’any. 
 Amb motiu d’aquest temps 
d’esplai, la Casa Museu ha 
organitzat un taller d’elaboració 
de teresetes a partir de material 
reciclat. 
El taller començarà el dijous, dia 
3 (11h-13h) i conclourà el dissabte 
dia 5, amb la representació d’una 
obra de teatre muntada a partir de 
la creació dels participants. 

Per a més informació podeu 
telefonar al 971 886 556.

Conferència
Els més grans es poden apropar a 
Can Sabater el dimarts, dia 8, a les 
20h, per escoltar la conferència que 
Carles Cabrera pronunciarà sobre 
l’escriptor, recentment guardonat 
amb el premi Sant Joan, Baltasar 
Porcel. 
Ja gaudírem, el mes passat, del seu 
teatre i ara ens ocuparan les seves 
novel·les. La conferència du per 
títol: “Aproximació a les primeres 
novel·les de Baltasar Porcel”

Concert al jardí
Com a acte de cloenda abans de 
partir de vacances, la Casa Museu 
oferirà, al jardí de Can Sabater, 
el concert de la Camarata La 
Stravaganza, que interpretaran 
obres de Dvorak, Mendelssohn, 
Puccini i Tchaikowsky, entre 
d’altres.

c u l t u r a
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Antoni	Pol

Binipèdia
A les dades 
obrants als arxius 
disponibles, 
no trobam 
enregistrats massa 
esdeveniments 
cabals que el 2009 
compleixin un 
aniversari d’aquells 

tan rodons. Això alegrarà els nostres 
regidors que s’estalviaran feines, 
molèsties i despeses organitzant actes 
commemoratius, ni hauran de rompre 
l’atonia cultural que caracteritza 
aquesta legislatura. Però que recordin 
que l’any 1734, el bisbe excomunicà 
tot l’Ajuntament per haver enterrat 
un nin a la capella del Roser sense 
comptar amb el permís corresponent. 
Malgrat tot, i abans d’anatematitzar 
ningú, deixarem constància de quatre 
cosetes que, vulguis no vulguis, 
formen part de la història passional 
de la vila: ardència de la sang, 
estufera rabiosa, agiotisme empedreït, 
consumisme religiós i barroc i d’altres 
herbes...

Farà 575 anys –26 d’agost de 1434–
que, als afores de Binissalem, 
s’esdevingué una acarnissada 
escaramussa entre el bàndol dels 
Quintana i el d’en Nogaret. Hi 
participaren una quarentena de 
persones, dues de les quals hi 
deixaren la pell: en Jaume Durban 
per ferides de fletxa i pedrades a la 
cara; i Jaume Gascó, per un cop de 
dard al pols de la dreta.

Farà 375 anys –1634– que la 
família Gelabert va comprar 
Bellveure a la família Descós. Els 
Gelabert construïren amb carreus 
de pedra viva la vistosa façana 

que s’estén al llarg de la miranda. 
No consta que els ecologistes 
s’oposassin a la seva construcció 
al·legant raons d’impacte visual.

Farà 300 anys –24 de gener 
de 1709– que va ser col·locat 
el rellotge de sol de l’església. 
Recentment ha estat objecte de 
restauració gràcies a la iniciativa 
del Foment Cultural Sant Jaume... 
Repassau les dates publicades 
a l’Arròs amb Salseta del mes 
d’abril.

Farà 250 anys –1759– que Mn. 
Nadal Sabater prengué possessori 
de la Rectoral de Binissalem, 
deixada vacant per la mort del seu 
oncle Rafel, el gran promotor del 
nostre temple. Treim a col·lació 

aquesta notícia en un moment en 
què se torna a parlar de relleus 
en la cúpula parroquial però 
sempre sota el cimbori, el qual, 
per cert, cent anys després –el 
1859– amenaçava ruïna i calgué 
arreglar-lo.

Farà 150 anys –1859– que se va 
iniciar la urbanització des Camp 
d’en Palmer, o sia, l’actual carrer 
de sa Goleta, entre Can Moyà i la 
plaça de Robines, per tal d’unir 
el llegendari nucli robinenc amb 
l’emergent Binissalem. ¡Com si 
això d’urbanitzar i obrir carrers ho 
haguessin inventat els honestos 
especuladors demòcrates!

Farà 100 anys –1909– que se 
va espenyar la campana petita 
mentres la pujaven al campanar 
recentment modificat. Aquest 
fet va endarrerir la inauguració 
de les obres fins a l’any següent. 
Entre aquesta experiència 
històrica i el panorama actual 
que se contempla, sembla que 
també se demoraran els fastos 
commemoratius del centenari. 
Un detall curiós: el padrí de la 
benedicció de fa 100 anys va ser 
don Pedro de Can Rafel Niu. ¿Què 
farà, cent anys després, el nou don 
Pedro de Can Rafel Niu?

Només farà 25 anys –1984– que 
se va desmuntar la tarima de la 
caixa des Batle, amb gran escàndol 
d’una part de la feligresia. Abans ja 
havien desaparegut els reclinatoris 
i cadires reservades als honors 
de Binissalem. Al pas que anam, 
aviat se podran desmuntar els 
proletaris bancs dels súbdits del 
Batle, avui esdevinguts ciutadans 
i usufructuaris del senyorial 
patrimoni, urbà i foraviler. ¡Que 
Déu ens agafi confessats!

Avanços per al 2009 ...

c u l t u r a
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trad
ucció	internàutica

Knockin’ on Heaven’s door

Mama,	take	this	badge	from	me
I	can’t	use	it	anymore
It’s	getting	dark,	
too	dark	to	see	
Feels	like	I’m	knockin’	
on	Heaven’s	door

Knock-knock-knockin’	
on	Heaven’s	door
Knock-knock-knockin’	
on	Heaven’s	door
Knock-knock-knockin’	
on	Heaven’s	door
Knock-knock-knockin’	
on	Heaven’s	door

Mama,	put	my	guns	
in	the	ground
I	can’t	shoot	them	anymore
That	cold	black	cloud	
is	comin’	down
Feels	like	i’m	knockin’	
on	Heaven’s	door

Knock-knock-knockin’	
on	Heaven’s	door	(4)

“You	just	better	start	sniffin’	your	own	
rank	subjugation	jack	‘cause	it’s	just	
you	against	your	tattered	libido,	the	
bank	and	the	mortician,	forever	man	
and	it	wouldn’t	be	luck	if	you	could		
get	out	of	life	alive”

Knock-knock-knockin’...	(4)

tocant a les portes del cel

Mare,	emporta’t	aquesta	insígnia
No	puc	usar-la	mai	més
S’està	posant	obscur,	
massa	obscur	per	veure-hi
Sent	com	si	estigués	
tocant	a	les	portes	del	Cel

Tocant	a	les	portes	del	Cel

Tocant	a	les	portes	del	Cel

Tocant	a	les	portes	del	Cel

Tocant	a	les	portes	del	Cel

Mare,	posa	les	meves	armes	
en	terra
No	puc	disparar-les	mai	més
Aquest	nigul	fred	i	obscur	
està	baixant
Sent	com	si	estigués	
tocant	a	les	portes	del	Cel

Tocant	a	les	portes	del	Cel	(4)

“Millor	que	comencis	a	olorar	la	teva	
pròpia	graduació	de	subjugació	perquè	
ets	només	tu	contra	el	teu	esquinçat	
instint	sexual,	el	banc	i	l’empresari	d’una	
funerària,	per	a	sempre	home	i	no	seria	
sort	si	poguessis	sortir	viu	de	la	vida”

Tocant	a	les	portes	del	Cel	(4)

CANÇONS
QUE	HAN

FET	HISTÒRIA

  Bob           
  Dylan

m ú s i c a

L’etern	cantautor
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c i n e m a

Indiana Jones y el Reino de 
la calavera de cristal  

La diferència que hi ha entre 
aquesta pel·lícula i les altres tres 
és que a en Harrison Ford se’l 
veu un poc més vell, però amb 
les tècniques modernes no es 
nota gaire. Una nova genialitat de 
n’Spilberg i en Lucas. 
Tracta de la recerca d’un crani de 
vidre que dóna el poder d’una 
immensa sabiduria, i al que també 
cerquen els russos, comandats per 
una freda i bellíssima capitana. 
Els fets tenen lloc a la selva del 
Perú, on existeix la llegenda  
d’una ciutat d’or i d’unes antigues 
tombes on hi habiten éssers molt 
estranys que guarden els cranis.
El final és molt sosprenent. Sens 
dubte, una vertadera passada.

Trilogia d’Indiana Jones

Les tres pel·lícules d’Indiana 
Jones varen rompre amb la típica 
imatge dels arqueòlegs de “rates 
de biblioteca”. I és que el nostre 
heroi començà a cercar relíquies 
sagrades però amb fuet i pistola en 
mà, ja que, a la primera part, “En 
busca del arca perdida” (1981), 
s’havia d’enfrontar als nazis. 
La segona va ser “El templo 
maldito” (1984), ambientada a la 
Índia, on el protagonista havia de 
trobar unes pedres per rescatar a 
tots els al·lots del poblat.
I a la tercera, ”La última cruzada” 
(1989), els nazis li segresten al 
seu pare (en Sean Connery), que 
cerquen el Sant Grial, però no us 
preocupeu, n’Indiana, a totes les 
pel·lícules, sempre guanya.

Dos genis: Steven Spielberg 
i George Lucas

Quan vegeu anunciat un film d’un 
d’aquests dos genis no dubteu en 
anar al cine a veure’l. Ara bé, si a la 
pel·lícula hi són tots dos, més que 
més. És igual si plou, si fa sol, si sa 
sogra està malalta o si se juga sa 
final de s’Eurocopa entre Espanya 
i Alemanya (i això que semblava 
impossible) però bé, deixau-ho tot i 
anau corrensos a la taquilla.
Aquests dos són els responsables 
que creguem que existeixen 
els extraterrestres, gràcies a 
produccions com “E.T.” (1982), 
“Star Wars” (1977), “Encuentros en 
la Tercera Fase” (1977), etc.  
Però també han fet pel·lícules més 
trascendentals, com “La lista de 
Schindler” (1993). 
La primera dirigida per Spielberg 
va ser “Un diablo sobre ruedas” 
(1971), però va ser amb “Tiburón” 
quan es va fer famós. I que me’n deis 
de “Parque Jurásico” i “Gremlins”? 
No sé d’on treuen tanta imaginació. 
Jo propòs que facin dos clons d’ells 
per poder disfrutar sempre de les 
seves pel·lícules.
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II Concurs de cantautors a Can Gelabert
Fins a 20 cantautors procedents de diferents indrets de 
les illes (Petra, Santa Eugènia, Bunyola, Sa Pobla, Palma, 
Artà, Campos, Santanyí...) prendran part, el pròxim 
dissabte dia 12 de juliol, en el II Concurs de Cantautors, 
a celebrar-se en el Casal de Cultura Can Gelabert. 
 A diferència de l’any passat, enguany Binissalem 
també hi estarà representat. I això serà gràcies a la 
participació d’en joan Canals. Cal recordar que els 
artistes han d’interpretar una cançó pròpia, a guitarra 
–acústica o espanyola–, optant als premis de 500, 300, 
200 i 100 euros.

activitats per a aquest estiu

j o v e n t

TALLERS AL CARRER
Tots els dimecres, a partir de 
les 18:30h, a la placeta de Can 
Gelabert.

TALLER DE BATUKA 
Tots els divendres, a partir de les 
18:30h, al Casal de Joves

CINEMA AL CASAL 
Tots els diumenges, a partir de 
les 18:30h. Regal d’una bossa de 
crispetes a tots els assistents.

Activitats de juliol i agost
+ Informació al Casal o bé, al 
nostre BLOG: 
Binicasaldejoves.blogspot.com

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 del Casal: 663 980 688
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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

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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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

Gràcies a una joveneta de tan sols 
18 anys d’edat, Binissalem entrarà 
a formar part de la història de les 
Olimpiades.
 I és que la jugadora 
binissalemera de bàsquet, Alba 
Torrens Salom, membre de la 
Selecció Espanyola absoluta, ha 
estat una de les 12 jugadores 
que han col·laborat en què 
l’equip espanyol aconseguís la 
classificació per a les Olimpiades 
del pròxim mes d’agost a Pekín.
 Després de disputar-se el 
Preolímpic a Madrid, dels dies 9 al 
15 de juny, el combinat espanyol 
estava inclòs en el grup de Islas 
Fiji i Brasil, imposant-se contra les 
primeres per 113 a 42, i perdent 
contra les brasileires per 71 a 68.
 D’aquesta manera Espanya 
es feia amb la segona plaça, que 
la portava a enfrontar-se contra 
Cuba, a qui derrotaria per 68 a 82, 
aconseguint així la tan desitjada 
classificació.

Pel que respecte a la participació 
de la nostra protagonista en 
aquests partits, jugant sempre en 
la posició d’aler, dir que n’Alba 
comptà amb la confiança del 
seleccionador, Evaristo Pérez, 
durant 20 minuts contra Islas Fiji, 
on arribava a anotar 16 punts.

En els altres dos partits, contra 
Brasil i Cuba, jugaria cinc minuts 
en cada un, sumant dos punts en 
el darrer.
 Finalitzat aquest pas previ 
cap a Pekín, el seleccionador 
ja ha fet saber que manté les 
mateixes 12 jugadores. I d’entre 
aquestes magnífiques dades, cal 
destacar l’edat a què n’Alba ho 
ha aconseguit, ja que, amb 18 
anyets, és la jugadora més jove del 
conjunt, fent costat a veteranes que 
superen els trenta. 
 Amb els dos grups ja establerts, 
Espanya s’haurà de veure les cares 
amb E.E.U.U., Xina, República 
Xeca, Nova Zelanda, Mali i Pekín.
 Aquesta és la segona vegada 
que la selecció espanyola de 
bàsquet participarà, de manera 
consecutiva, en uns Jocs Olímpics 
amb els seus dos equips, masculí i 
femení.

Finalment, apuntar que aquest 
mes de juny ha estat molt 
favorable a l’esport espanyol, tant 
pel que fa a bàsquet com també 
a futbol, després de veure com 
Espanya es proclamava campiona 
de l’Eurocopa, disputada a 
Àustria, imposant-se a la final 
a Alemanya, per 1 a 0, amb un 
gran gol de Torres després d’una 
esplèndida passada del català 
Xavi, qui ha estat designat millor 
jugador de la competició.
 Passats 44 anys de l’únic títol 
aconseguit, el bon tracte a la pilota 
(‘tiqui-taca’) torna a posar el futbol 
espanyol a dalt de tot.

“Finalitzat el 
Preolímpic a Madrid, 
el seleccionador ja ha 

fet saber que manté les 
mateixes 12 jugadores”

alba torrens serà olímpica
“En el partit contra Islas Fiji va anotar 16 punts”

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

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78



Felicitacions

És la meva obligació com a Batle, 
però també ho sent a nivell 
personal, dirigir-me a Vosaltres 
per fer arribar una felicitació i 
agraïment molt sentit a tota la 
família de l’esport de Binissalem. 
Us demanareu els motius?
 Un motiu és el final de 
temporada de les diverses 
competicions federades i escolars; 
ha estat un any difícil per a 
varis clubs ja que s’ha hagut de 
retirar algun equip per manca 
d’esportistes, i això sempre és 
trist. Però ha arribat el final de 
temporada on els equips han 
lluitat per a bones classificacions, 
i s’ha complit l’objectiu principal: 
lluitar i passar-s’ho bé; l’esport 
és salut i formació; gràcies a tots 
els esportistes, entrenadors i 
directius, i famílies per aquesta 
nova temporada.
 Un altre motiu és la nova 
directiva al club de básquet; 
l’equip d’Alicia Morales, Jaume 
Ferrer, Reyes, etc, deixa lloc a 
un altre equip encapçalat per 
Joan Lladó, un equip de gent 
jove i amb ganes de fer bones 
coses per al bàsquet local; 
esperam una bona col·laboració 
amb l’Ajuntament i molta sort 
en la tasca. A Alícia i al seu 
equip, donar-los les gràcies pels 
sacrificis personals i per la gran 
feina feta; han deixat el llistó ben 
alt.
 A nivell individual vull 
resaltar els èxits esportius de 
Rafel Sastre (ascens a Primera 
de l’Sporting de Gijón), Lluis 
Sastre (ascens de l’Osca a Segona 
Divisió), Xisco Campos, i de 
forma molt especial, a la nostra 
Alba Torrens Salom, que s’ha 
convertit ni més ni manco en la 
primera esportista binissalemera 
que competirà en uns Jocs 
Olímpics; el seu bon paper en la 
classificació per a Pekín els ha 
donat aquesta oportunitat; tot un 
orgull per a la seva família i per 
al poble de Binissalem. Una altra 
vegada, Alba, moltes gràcies.

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem
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Bàsquet
Comença la nova directiva 

Ja està constituïda, definitivament, 
la nova directiva del Club 
Bàsquet Binissalem amb Joan 
Lladó, com a president; Miquel 
Amer, vicepresident; Bel Salom, 
tresorera; Antònia Ferrer, 
secretària; i els vocals Cati Vallès, 
Cati Bestard, Antònia Bennàssar, 
Miquel Àngel Salom, Francisca 
Pol, Pere Pons, Tomeu Pascual, 
Gori Moyà i Toni Sánchez.

Entre d’altres, la nova directiva 
s’ha marcat els objectius de 
comptar amb totes les categories, 
incorporant la d’Infantil masculí, 
que engunay no hi era, i 
consolidar els equips que van de 
l’Escoleta a la categoria Cadet.
A més, la propera temporada el 

club comptarà amb major nombre 
d’equips federats pel que fa 
a les categories inferiors: dos 
Benjamins, masculí i femení, i 
tres equips de Minibàsquet, dos 
femenins i un masculí.
 Respecte a aquestes categories, 
l’Ajuntament durà a terme 
l’adaptació de la pista gran per 
poder-hi disputar els seus partits, 
ja que jugar ‘per curt’, no era la 
millor opció.
 I és a les categories inferiors on 
recau la gran novetat impulsada 
per la nova directiva, ja que amb 
les categories incloses a l’Esport 
Escolar (de l’Escoleta fins a 
Cadet), s’ha decidit ajuntar-se amb 
el Consell, degut a que aquest club 
disposava de jugadors però tenia 
problemes per formar equips.
 Així es podrà fer ús dels dos 
pavellons, suposant això una 
avantatge pel que fa a disposició 
de pista per a entrenaments.

La	nova	directiva,	en	un	sopar	al	restaurant	s’Olivera,	el	dimarts	1	de	juliol.

e s p o r t s
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Equip	Benjamins	Futbol	7. Equip	Benjamins	Futbol	8.

Trofeus	per	a	tots	els	jugadors.

El dissabte 14 de juny, el C. E. 
Binissalem celebrà la seva diada de 
final de temporada amb un dinar 
de germanor a la piscina de ca 
n’Arabí. 
Entre jugadors, pares i familiars, 
entrenadors i directius hi assistiren 
al voltant d’unes 200 persones.
 Una vegada degustada la paella, 
el president Ramon Campins 
pronuncià unes paraules, agraint a 
tots la tasca duita a terme i animant 
a tots a treballar per a la propera 
campanya.
L’acte comptà amb la presència 
del batle, Jeroni Salom, qui 
també pronuncià unes paraules 
d’agraïment, i del president de la 
Federació Balear de Futbol, Miquel 
Bestard.

Conclosos els parlaments, es 
procedí a l’entrega de trofeus a tots 
els jugadors, començant per les 
categories inferiors fins a arribar a 
la Tercera Divisió. 
Els darrers equips que pujaren 
al ‘pòdium’, a recollir els seus 
respectius premis varen ser els 
Infantils i l’equip filial; sens dubte, 
els dos equips més destacats 
d’enguany, els quals han aconseguit 
l’ascens a Primera.
 Cal recordar que l’equip 
Infantil, tot i quedar tercer a la taula 
classificatòria, pogué optar a una 
de les dues places d’ascens, ja que 
el segon classificat, Santa Catalina, 
no pujà degut a comptar amb un 
equip a Primera.
I bé, el filial, campió.

Cloenda del futbol binissalemer
“Un dinar de germanor posa punt i final a la temporada 2007/2008”

CLASSIFICACIó FINAL 
DE TOTS ELS EqUIPS

Tercera Divisió   6è 
Segona Regional 1r 
Juvenil   20è
Cadet   -
Infantil F-11  3r
Infantil F-7  8è
Aleví F-11  9è
Aleví F-7  7è
Benjamí F-7  6è
Benjamí F-8 (A)  9è
Benjamí F-8 (B)  10è
Escola de Futbol 7è
Prebenjamí  15è

El	president,	Ramon	Campins,	entregant	el	trofeu	a	un	nin

e s p o r t s
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Equip	Juvenil. Equip	de	Tercera	Divisió.

Equip	de	Primera	Regional,	amb	el	president	de	la	
Federació	Balear,	Miquel	Bestard.

Equip	Aleví.

Tothom	va	tenir	el	seu	
reconeixement:	jugadors,	
entrenadors,	delegats	i	els	
ajudants	del	club,	com	es	
pot	veure	a	la	imatge	de	
l’esquerra.

A	la	dreta,	el	resultat	del	
que	suposa,	per	a	un	

entrenador,	aconseguir	
l’objectiu	de	l’ascens	de	

categoria:	passar	per	
l’aigua.

Idò que esperaves, Rafel!

Equip	Aleví	de	Futbol	7.

Equip	Infantil	de	Primera.

e s p o r t s
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Gimnàstica
Bestard, segona de Balears

Els dies 14 i 15 
de juny es va 
celebrar, a la 
Ciutat Esportiva 
de Mérida 
(Extremadura), 
el Campionat 
d’Espanya 
de Clubs de 
Gimnàstica. 
L’equip Xelska, on hi pren part 
la binissalemera, Margalida 
Bestard Salom, va quedar campió 
d’Espanya en la categoria absoluta 
(en els campionats de clubs no hi 
ha categoria júnior). En segon i 
tercer lloc hi quedaren el Grupo 
Covadonga, d’Astùries, i el Club 
Gimnàstic Alcúdia.
 Per altre lloc, el diumenge dia 22 
de juny, va tenir lloc, en el pavelló 
Prínceps d’Espanya, el campionat 
de Balears individual. 
En categoria Júnior Bestard 
quedà situada en segon lloc a la 
classificació general i, per tant, 
subcampiona individual de Balears. 
Igualment, també va quedar 
subcampiona en les modalitats 
de Barra i de Terra, i tercera en 
Paral·leles i Bot.
 D’aquesta temporada ja només 
queda per disputar-se el campionat 
d’Espanya individual. Serà dels 
dies 3 al 6 de juliol, a Pamplona.

tennis
juliol amb molt de tennis

La primera cita tennística d’aquest 
mes de juliol va tenir lloc el dijous 
dia 3, on tots els alumnes del 
club varen poder participar a la 
Diada de l’Esport que organitzà 
l’Ajuntament.
Dins el mes de juliol es disputarà 
la fase local del campionat 
d’Espanya L’ORÉAL-RPT 
Streetennis, masculí i femení, 
per a nins de fins a 8 anys. Les 
partides es jugaran els dilluns i 
dimecres a les 17h. Aquest mes 
també tendrà lloc el torneig intern 
entre els alumnes de l’Escola de 
Tennis de totes les categories. 

Per altre lloc, el dissabte dia 21 
de juliol se celebrarà la diada 
PRINCE Festes de Sant jaume, on 
tots els nins i nines podran assistir, 
gratuïtament, a provar les noves 
raquetes de la marca PRINCE i a 
participar dels jocs que hi haurà 
preparats. I aquest mateix dia, a les 
20:30h, tots els interessats podran 
assistir a les semifinals de dobles 
de l’Open Sant Jaume.
El dia 22, a les 20h, es jugarà la 
semifinal masculina individual, 
mentre que el dia 23, a les 20h, es 
disputarà la semifinal femenina i 
la final de dobles.
La final individual masculí serà el 
dijous 24, també a les 20h.

Festa de fi de curs
La festa de fi de curs d’enguany 
serà el dimecres 30 de juliol, 
on es farà l’entrega de trofeus 
del torneig intern de totes les 
categories, entrega de diplomes i 
regals del campionat d’Espanya 
L’Oréal-RPT i entrega de trofeus 
de l’Open Sant Jaume.

Classificació del Rànking
juny de 2008

01 Martí Martorell
02 Josep Jiménez
03 Joan Macías
04 Toni Pizà
05 David Cuenca
06 Javier Perelló
07 Jaume Rosselló
08 Biel Cantallops
09 Andreu Moyà
10 Toni Camon
11 Llorenç Bestard  
12 Marc Ortiz
13  Pep Vicens
14 Josep M. Montiel
15 Xisco Pons
16 Joan Cabanillas
17 Alejandro Tamayo
18 Mateu Planas
19 Francisco Ramis
20 Josep A. Heredia
21 Llorenç Bestard (Jr)
22 Nico Bordoy

e s p o r t s
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Colombòfila

El dissabte 31 de maig se celebrà, 
en el restaurant Ca n’Arabí, 
l’entrega de premis del Club 
Colombòfil de Binissalem. 
L’acte va ser presidit pel batle, 
Jeroni Salom; el Director Insular 
de Promoció Sòciocultural del 
Consell Insular, Joan Víctor Martí, 
i el president de la Federació 
Balear, Simó Escales.
Aquest any es tornà a celebrar 
amb altres clubs colombòfils com 
Inca, Lloseta, S’Esbart de Montuïri 
i  La Vileta, que juntament amb el 
club de Binissalem han format un 
grup colombòfil a Mallorca per 
tal de millorar els seus resultats 
esportius.
Els resultats han estat espectaculars 
i no es recorda any en que les 
arribades de coloms des d’Eivissa 
i la Península fossin tan bones 
i nombroses. I com a colofó, a la 
darrera amollada des de Castuera 
(Badajoz, 730 kms), a Binissalem 
tot sol hi havia 13 coloms el primer 
dia, de 67 engabiats, arribant als 
24 comprovats amb els 4 dies de 
control, un gran èxit. 
Destacar un colom d’Antoni 
Amengual, que va fer primer de tot 
el grup amb 6h i 15 minuts, a 1.952 
metres per minut, guanyant així el 
trofeu del colom més viatjat, donat 
per la familia Llabrés Garcies (de 
can Verdura) en memorial del soci 
Antoni Llabrés Garcies, un dels 
fundadors del club.

  Classificacions:

1ra Eivissa  Antoni Delacio
2na Eivissa  Bartomeu Moyà
1r Alcoi  1r Guillem Martí
2n Alcoi  1r Tomeu Moyà
3r Alcoi  1r Toni Delacio
4t Alcoi  1r Toni Bibiloni
Hellín  1r Toni Bibiloni
Valdepeñas 1r Tomeu Morro
Castuera  1r Toni Amengual

  Campionat Absolut
  1r Toni Amengual
  2n Tomeu Moyà
  3r Francisco Delacio
  4t José Mahindo
  5è Guillem Martí

Futbol 7
Torna el torneig

Després de dos anys sense 
celebrar-se, aquest estiu hi torna 
a haver torneig de Futbol 7. Un 
torneig amb més de 10 anys 
d’història.
 La iniciativa de recuperar 
aquest competició ha estat cosa 
d’un grup de joves del poble, qui 
es fa càrrec de tota l’organització.
 En el torneig hi prenen part 8 
equips: Bar Can Mateu, Esteaua 
de Grifo, Instal·lacions Bennàssar, 
Córdoba, Feim Esport, Neumàtics 
Binissalem, Pub Pdal i Pedres 
Bellveure. 
S’inicià el dilluns dia 23 de juny 
i és previst que la final sigui el 
dilluns 21 de juliol.

Partit de binissalemers
El divendres dia 11 de juliol 
podria disputar-se, en el camp 
municipal d’esports, un partit 
de futbol entre un equip integrat 
només per jugadors binissalemers 
i un altre combinat. Si trobam 
aquest altre combinat, clar.
 En el conjunt local hi serien 
presents jugadors del poble que 
aquesta passada temporada 
militaven a equips de foravila.  
 Però la gran notícia és que es 
comptaria amb la presència dels 
germans Sastre, Rafel i Lluís, 
jugadors de l’Osca i Sporting de 
Gijón, equips que han aconseguit 
l’ascens.
 Tot i que s’han fet gestions, al 
final no ha estat posible que els 
jugadors Francesc Campos (Écija) 
i Miquel Àngel Moyà (Mallorca) 
fossin presents en aquest partit.

PÀDEL.	Els	24	participants	en	el	VIè	torneig	d’AgroPàdel	per	a	aficionats,	
disputat	el	dissabte	21	de	juny	a	la	zona	de	Sa	Goleta.	La	parella	guanyadora	
va	ser	la	formada	per	JuanMa	i	Toribio.

e s p o r t s

Equip	de	Futbol	7,	‘Feim	Esport’.
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Perrea, perrea...
Aquell fenòmen anomenat Chikilicuatre

No debatré si el 
lector ho creu o 
no, però la veritat 
és que no havia 
vist, fins el dia 
d’Eurovisió, el 
ball que fan les 
esperpèntiques 
acompanyants 

d’aquell fenomen de La Sexta 
anomenat Chikilicuatre (no sé ni si 
s’escriu així). El seu únic mèrit ha 
estat el de convertir una broma de 
mal gust d’una televisió privada 
en una xorrada pagada per tots a 
través de la televisió pública i –això 
és l’únic que no puc perdonar– el 
suplici d’haver de sentir dia i nit la 
cançoneta de marres. 

La lletra no és més que 
una adaptació de la broma 
buenafuentera per un espai que ja 
no hauria de dir-se Eurovisión, 
perquè països com Armènia, 
Moldàvia i Geòrgia, encara que 
físicament són Europa, poc tenen a 
veure amb la resta. Els moviments 
del Rodolfo Chikilicuatre i les seves 
ballarines no són més que els 
gestos d’uns retardadets mentals 
vestits d’autèntics imbècils. I 
aquesta és la imatge que hem 
volgut donar –i hem donat– a la 
resta d’Europa, Azerbaijan inclòs. 

No sé perquè na Maria 
Antònia Fornés –bona amiga i 
binissalemera d’adopció como 
jo– no ha inclòs els moviments 
chikilicuatreros al seu nou 
llibre “El porqué de nuestros 
gestos” (Octaedro, 2008), un 
interessantíssim document en el 

què es busquen els gestos que, dos 
mil anys després, seguim emprant 
avui i que ja a l’antiga Roma feien 
servir els nostres avantpassats: 
treure la llengua, estirar les orelles, 
creuar les cames...etc. Hagués estat 
bé afegir-hi el perrea, perrea, hit 
de l’any, per desgràcia de molts. 
Enhorabona pel llibre i per ser 
la notícia més llegida a internet 
durant alguns dies, per damunt 
de notícies com ara la mort d’En 
Calvo-Sotelo. Al final, sembla que 
productes ben treballats, menys 
mediàtics i més propers no siguin 
tan in com els altres. 

El cas de Vins Nadal n’és un 
altre. El passat dia 23 de maig, 
els del grup Don Baires feren 
sonar a ritme de tango la cadència 
tranquil·la del ritme, amarat 
de bons glops de vi intens 
–enhorabona Rafel i Esperança– a 
un preu més que raonable. Jo m’he 
reservat pel soul, jazz i house 
de na Bilonda el proper dia 27 
de juny i pel fado i la bossa del 
trio de na Tina Manresa. Sé que 
superar al Rodolfo i les seves pomots 
eurovisives ballant serà difícil, 
però ho intentaran de bon de 
veres. Val la pena fer una selecció 
del què ens envolta abans de 
deixar-nos enlluernar pels flashos 
televisius d’una banda d’imbècils 
disfressats i pagats per tothom.

“Twelve points” pel llibre de na 
Maria Antònia i “douze” més per 
l’original idea de maridar bona 
úsica i millor vi.

M.	A.	Barrios

“El seu únic mèrit ha 
estat el de convertir 

una broma de mal gust 
d’una televisió privada 
en una xorrada pagada 
per tots, i això és l’únic 
que no puc perdonar”

“Els moviments del 
Rodolfo i les seves 

ballarines no són més 
que els gestos d’uns 
retardadets mentals 
vestits d’imbècils”

o p i n i ó
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Isaac	Indart	i	Sebas	Ramis.

Malo Records
La idea de posar els fonaments a un segell discogràfic 
neix de la inquietud de dos djs mallorquins, un ja 
consagrat i en la ment de tots com el millor dj de l’illa 
i pilar de l’electrònica en el país, com és n’Isaac Indart; 
i un altre de la nostra vila –servidor–  avui dia també 
consagrat entre els que estan a dalt a la nostra roqueta.
 Al 2005 s’ensumen aires de canvis musicals. Quan 
la música més alterntativa de ball viu la seva major 
revolució a l’illa, passant a ser un dels puntals de les 
nits de copes, el so canvia i passam d’escoltar sessions 
‘technohouse’, amb tendències tribals, a una fusió de 
‘house’ amb ‘electro’, tot això arribat de la modernitat 
d’una de les ciutats més emblemàtiques d’Alemanya: 
Berlin!
 Noltros, en Sebas i n’Isaac, notam molt aquest canvi; 
i és que ‘pinchar’ només un pic per setmana, en ple mes 
d’agost, no era normal ni complent!
Així idò, hem de deixar el nostre estimat ‘house’ tribal 
i canviar. Tal vegada a mi em resultàs més fàcil, ja que 
sols portava cinc anyets amb aquest so, mentres que 
n’Isaac tota la vida. Però així va ser. Canviàrem i lo bo 
no tardà en arribar. A pesar que també arribaren les 
crítiques dels entesos de l’illa.
 Ens criticaven els de ‘house’ i els de ‘electro’ i 
‘minimal’, perquè clar, lo nostro era una fusió entre dos 
estils totalment oposats.
Però precisament d’aquí sorgí el nom del segell: ‘Malo 
Records’, Discs Dolents!!
 De totes formes, estàvem en el punt de mira i seríem 
criticats per uns i altres.

Ara ja són tres anys d’existència del nostre segell 
discogràfic. Visquérem la mort del vinil. Sí, també 
plasmàrem les nostres obres en vinil, i encara que molts 
no ho cregueu, el vinil no va morir fins a mitjans de 
2006!
 Ara estam immersos en plena època de l’audio 
digital; tenim un catàleg de nou ‘eps’ a la venda a les 
millors tendes digitals del món; hem publicat obres de 
djs productors com ‘pig&dan’, àngel costa o ‘wagon 
cookin’, i dels 35 temes que tenim editats, n’hem colat 
fins a sis entre els 50 més venuts del moment en els seus 
respectius dies de llançament.
 Som una referència a l’illa i a Espanya en quant a 
música de vanguàrdia, i ara mateix comptam amb 
una cartera de més de 15 productors que esperen per 
poder treballar amb noltros! Però de tot això només 
ens importa la música! Sempre serem els mateixos i 
esperam seguir aprenent de tots i, sobretot, esperam ser 
progressores en el món d’un producte musical balear!

Sebas Ramis

Algunes adreces on hi trobareu més informació:
www.beatport.com (europa i E.E.U.U.)
www.dancetraksdigital.com (E.E.U.U.)
www.wasabeat.com (Japó)
www.myspace.com/sebasramis
www.myspace.com/indart
www.myspace.com/malorecords

Música i assaig
El dia 24 de juny, els distints grups musicals que hi ha 
al nostre poble, com Polcano, Jazz Cinc, Folk o Cool 
Conection, entre d’altres, ens reunírem amb el batlle per 
tractar un tema d’interès per a tots nosaltres.
 A causa de les diferents necessitats que té el nostre 
municipi, els locals on abans assajàvem (antic convent 
de les monges tancades), s’han de destinar a altres usos. 
Per això, el motiu d’aquella reunió era trobar una solució 
per a què nosaltres poguem continuar amb la nostra 
música i la necessitat que tenim com a col·lectiu d’uns 
locals on assajar i no molestar a la resta dels ciutadans.
 El resultat de l’encontre va ser satisfactori per a les 
dues parts. Una de les possibilitats més operativa i real 
en aquests moments, de la qual es parlà a la reunió, va 
ser la d’ubicar els futurs locals al Punt Verd. Nosaltres, 
els grups musicals, pensam que el lloc reuneix les 
condicions, mentres els locals estiguin adaptats per no 
molestar als veïnats.
 Agraïm a l’Ajuntament per rebre’ns i escoltar les 
nostres necessitats i esperam que els tràmits duits a 
terme pels grups musicals segueixin el bon camí, que 
ben aviat poguem gaudir d’un espai on poder treballar 
la nostra creativitat i d’aquesta manera la vida musical 
del poble no quedi aturada.

Maties Pol i Miguel Cano

o p i n i ó



	 JUNY	2008	<	�0	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

El Punt d’Informació Ambiental 
compleix 5 anys de servei a la 
Conselleria de Medi Ambient, 
amb més de 35.000 consultes 
gestionades. 
El Punt d’Informació Ambiental, 
PIA, a partir d’ara –inicià el seu 
servei al juny de l’any 2003– ha 
assolit, durant aquests cinc anys 
de funcionament, un progressiu 
grau de consolidació, avalat 
per les més de 35.000 consultes 
gestionades fins a l’actualitat.
 Amb seu a la Conselleria de 
Medi Ambient, el PIA té com a 
principal objectiu ser el servei 
d’informació de referència 
sobre tots aquells aspectes que 
relacionats amb la realitat medi 
ambiental de les Illes Balears, 
donant així compliment a la 
normativa europea i estatal en 
matèria d’accés a la informació 
(Llei 27/2006, de 18 de juliol, per 
la que es regulen els drets d’accés 
a la informació, de participació 
pública i d’accés a la justícia 
en matèria de medi ambient 
–incorpora les Directives 2003/4/
CE i 2003/35/CE–).
El passat mes de març de 2007, es 
presentà el nou Punt d’Informació 
Ambiental Internacional, a partir 
del qual la Conselleria de Medi 
Ambient del Govern de les Illes 
Balears posa a disposició del 
públic un nou servei destinat 
a difondre els valors naturals 
del nostre arxipèlag, des de la 
seva condició de destí turístic de 
primer ordre i la gestió d’aquests 
recursos que en fa la Conselleria 
de Medi Ambient. Amb l’entrada 
en funcionament del nou servei, el 
Govern Balear dóna resposta a una 
reiterada aspiració tant del sector 
turístic com de les autoritats locals, 
en el sentit d’apropar la realitat 
ambiental de les Illes Balears des 
de criteris d’eficàcia informativa 
i màxima facilitat d’accés a tots 
els ciutadans interessats, dintre i 
fora del nostre país, en conèixer el 
nostre arxipèlag i el seu ric i variat 
patrimoni natural. 
 Així, des de fa més d’un any, 
el PIA ofereix l’apropament 
del ciutadà i del turista de les 
Illes Balears a l’administració 

autonòmica competent en matèria 
de medi ambient, promovent 
el coneixement per part dels 
usuaris de l’estructura, funcions i 
iniciatives desenvolupades per la 
Conselleria de Medi Ambient; així 
mateix es consolida com a servei 
d’assessorament en quant a la 
correcta gestió ambiental a través 
de la divulgació d’informació 
sobre els recursos tècnics i humans 
disponibles per a tal finalitat. 
 Tot i que el servei de consultes 
–facilitació d’informació i 
assessorament ambiental– és 
el principal del PIA; tot ell es 
nodreix d’un complet servei 
complementari d’informació com 
ara l’hemeroteca ambiental (resum 
diari de les principals notícies 
medi ambientals publicades al 
mitjans de comunicació illencs); 
agenda ambiental (publicació 
dels esdeveniments de caràcter 
ambiental que es duen a terme 
a les Illes); normativa ambiental 
(recull de tota aquella normativa 
autonòmica i estatal publicada 

en els butlletins oficials); tràmits 
administratius (recull de la 
tramitació més rellevant que 
es duu a terme a través de la 
Conselleria de Medi Ambient); 
Butlletí Ambiental electrònic 
(edició i publicació mensual 
de les notícies generades per la 
Conselleria de Medi Ambient); 
entre d’altres.
 Tota la informació generada 
per aquests serveis és accessible 
a través de la plana web del PIA, 
la qual es presenta en quatre 
idiomes: català, castellà, anglès 
i alemany. En aquests idiomes, 
a més del francès, es poden fer 
consultes als tècnics del servei. 
Per tal d’oferir un millor servei, 
dia a dia, el PIA ha assumit el 
compromís d’implantar i mantenir 
actualitzat un Sistema Integrat de 
Gestió que inclou la gestió de la 
Qualitat dels seus processos i la 
Preservació del Medi Ambient.   
Des de finals de l’any 2006, el PIA 
està certificat amb les normes ISO 
9001-2000; ISO 14001:2004 i EMAS.

Recordau, podeu accedir al PIA de 
les següents maneres:

· Telèfon Verd: 900 15 16 17

· E-mail: pia@dgqal.caib.es

· Web: http://pia.caib.es

· Presencialment: Avda. Gabriel 
Alomar i Villalonga, 33. Palma 
(seu de la Conselleria)

“La Conselleria de 
Medi Ambient posa a 
disposició del públic 

un nou servei destinat 
a difondre els valors 
naturals de les Illes”

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.

o p i n i ó

Dret de cancel·lació
Les dades de caràcter personal seran cancel·lades 
quan hagin deixat de ser necesàries o pertinents 
per a la finalitat per a la qual varen ser recaptades o 
enregistrades. 
 No seran conservades de manera que es permeti 
la identificació de l’interessat durant un període 
superior al necesari per a les finalitats en base a les 
quals varen ser recaptades o enregistrades. 
 Seran rectificades o cancel·lades, en el seu cas, 
les dades de caràcter personal, de les quals el seu 
tractament no s’ajusti a allò disposat a la present 
Llei i, en particular, quan aqueixes dades resultin 
inexactes o incompletes.
 La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les 
dades, conservant-se, únicament a disposició de les 
Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per 
a l’atenció de les possibles responsabilitats sorgides 
del tractament, durant el plaç de preinscripció 
d’aquestes. Complert el citat plaç, s’haurà de 
procedir a la supressió.
 Si les dades rectificades o cancel·lades haguessin 
estat comunicades prèviament, el responsable 
del tractament haurà de notificar la rectificació o 
cancel·lació efectuada a qui s’hagi comunicat, en 
el cas que es mantengui el tractament per aquest 
darrer, qui també haurà de procedir a la cancel·lació.
 Les dades de caràcter personal hauran de 
ser conservades durant els plaços prevists a les 
disposicions aplicables o, en el seu cas, en les 
relacions contractuals entre la persona o entitat 
responsable del tractament i l’interessat.
 El titular de les dades pot exercitar el seu dret de 
cancel·lació o rectificació mitjançant un escrit dirigit 
al responsable del fitxer de l’entitat en qüestió. 
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades no té les 
dades personals dels ciutadans.

 L’exercici del dret de cancel·lació o rectificació 
és personalíssim, la qual cosa significa que el 
titular de les dades s’haurà de dirigir, directament, 
a dita entitat, utilitzant qualsevol mitjà que 
permeti acreditar l’enviament i recollida de la seva 
sol·licitud per a l’exercici dels seus drets, adjuntant 
còpia del seu DNI.
Ens haurem de dirigir a la direcció del responsable 
del fitxer i sol·licitar allà la cancel·lació pretesa. Si 
desconeixem aqueixa direcció, podem solicitar-la a 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 Si en el plaç de 10 dies no rebem contestació o 
aquesta és insatisfactòria, podem reclamar davant 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
acompanyant la documentació acreditativa d’haver 
sol·licitat la cancel·lació de dades davant l’entitat de 
que es tracti.

Vicente F. Núñez
Consultor de LAMAS & MARTÍNEZ ASOCIADOS
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 Tenda de roba 

 s’Òliba
	

	 · roba i complements nin/nina de 0 a 16 anys

 · puericultura: bbY, sAro, TUc TUc, Tommeetippee

Joan	Josep	Amengual	i	Reus,	15	·	Binissalem
(devora	el	SYP)	·	Telèfon:	971	511	709

Anselm	Turmeda,	16	B
07350	Binissalem

 971 886 324
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o p i n i ó

Estimada interlocutora,
Abans de seguir amb el nostre 
interessant intercanvi de preguntes i 
respostes, vull donar un vot d’ànim 
a la nova junta directiva de l’APIMA, 
aprovada a l’assemblea general del 
16 de juny.
Sembla que entre vostès hi manca 
una mica de comunicació, ja que els 

vaig explicar les meves circumstàncies personals que, 
temporalment, m’han impedit assistir a les múltiples 
reunions que s’han celebrat. Aquest fet me confirma 
que la persona que me respon és la mateixa que es va 
aixecar als cinc minuts de conversa. 
Naturalment que conec l’existència del Consell 
Municipal per a l’Escola nova, ja que vaig enregistrar 
una carta a l’Ajuntament sol·licitant les actes. I, com 
que no m’ha arribat, em pregunt: Estan fetes? S’han 
perdudes?
Respecte al tema del director, és clar que va ser ell 
qui va informar a la Conselleria, però el criteri que va 
exposar no va ser el seu, sinó el resultat d’una votació 
democràtica del Claustre i del Consell Escolar sobre 
la proposta d’una escola modular.
És a ell a qui li correspon (segon el ROF) aquesta 
funció. O hi volia anar vostè?
A ambdós organismes s’exposaren els pros i contres i 
si la majoria votà en contra, podria ser que fos vostè 
l’única que no ho entengués. Ara començ a entendre 
perquè el director i una professora varen dimitir 
d’aquest Consell municipal.
M’han arribat rumors que a certs partits polítics i a 
la junta directiva de l’APIMA no els ha agradat el 
meu nomenament com a representant de pares de la 
nostra escola C.P. Ntra. Sra. de Robines al nou Consell 
Escolar Municipal.
· Als polítics, els vull dir: –No pateixin, jo som d’esquerres, 
encara que no em sent representat per cap de vostès.
· A la junta directiva –Com podeu dubtar de la meva 
lleialtat, si jo consider que form part de la “maynade” 
d’aquesta associació?
Quin és el problema? Hi ha dues classes de persones 
que escriuen: els que escriuen tota la veritat i/o la 
mentida. És qüestió de temps saber la veritat.
La vostra tradició és “fets i no paraules”. Els fets són 
evidents per a mi: els meus drets han estat trepitjats,  
ja que no he rebut encara cap documentació que 
vaig sol·licitar públicament a través d’aquesta 
revista, exceptuant els estatuts proporcionats per la 
consergeria de l’escola.
Una persona que sí s’hi identifica:

Pedro Nicolau Salom
Soci de l’APIMA des de fa vint anys

P.D. Pens que des d’ara hauré de vigilar qualque altra 
cuina per si hi ha un cuiner que tengui problemes 
amb sa llebre. Tomeu, jo te puc ajudar a fer unes 
bones burballes.

Pedro	Nicolau

o p i n i ó

Carta oberta a donya Joana artigues i rebassa
En primer lloc, desitjo expressar la meva sincera 
enhorabona per la seva denominada “Cartes al 
director” publicada en el número anterior. Com era 
d’esperar, em sent al·ludit. (Està a l’altura del que 
m’imaginava de vostè.)
Li assegur que no m’ha sorgit la vena d’escriure; 
no obstant això, és l’únic camí que m’és concedit 
per a expressar-me ja que, a les nostres reunions 
no aconsegueixo treure res en clar. Com pot vostè 
suposar, aquest petit empresari té moltes coses més 
importants en què ocupar-se. No es preocupi tant 
sobre qui és “el negre”, al seu degut temps (si vostè 
m’ho pregunta en persona) li ho faré saber.
Respecte al meu excompany de classe (segur que 
d’aventures no) esper que li hagi explicat que sí sé 
fer una “o” amb tassó o sense. Probablement aquesta 
persona manca de la imaginació suficient per a intuir 
que la resta sí evolucionam.
Els recordaré que celebram el 800 aniversari del 
naixement de l’Il·lustríssim i Invictíssim Rei per 
la gràcia de Déu, en Jaume I el Conqueridor, Rei 
d’Aragó, de Mallorques i València, Comte de 
Barcelona i d’Urgell, Senyor de Montpelier, educat 
en la seva infància per cavallers templaris al Castell 
de Montsó a Saragossa. Era illetrat.
NO SABIA ESCRIURE. El que està clar és que tots 
vostès (que tant presumeixen de saber escriure) mai 
li arribaran a la sola de les sabates.
Li puc assegurar que jo almenys me sent noble, ja 
que no tenc inconvenient en mirar-la als ulls, i la 
meva intenció distava molt de faltar-li al respecte 
com vostè ha fet. 
De tots és sabut que mai cal menysprear l’enemic (si 
n’hi ha), sinó respectar-lo perquè sinó pot ser la  teva 
perdició. 
Té vostè raó: ”el temps ens posarà a tots en el lloc que ens 
correspon”.

Sense més assumptes per tractar, de moment, es 
despedeix:

 Un admirador
Pedro Nicolau Salom
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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
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Encalçant na Maria per sa cuina

“Les preocupacions dels pares, també de la regidora“

Pep	Martí

“Hem celebrat tota una 
sèrie de reunions per 

debatre la modificació 
de les taxes que s’hauran 

d’aplicar als serveis 
de l’Escoleta i als de 
l’Escola Municipal 
de Música i a cap 

d’aquestes reunions 
hi assistí la regidora 

d’educació. Vergonyós”

Hem acabat 
el curs escolar 
durant el qual 
s’ha licitat l’obra 
de la lluitada 
nova escola, però 
mentrestant han 
estat necessàries 
6 aules 

prefabricades i per al proper 
curs en faran falta més. Així 
idò es planteja un problema 
d’ubicació, qu afecta en primer 
lloc a la direcció del centre i a la 
Conselleria d’Educació i Cultura, 
però també a l’Ajuntament.

És molt probable que, per no 
menjar-se el poc pati que queda, 
aquestes aules s’hagin de situar 
fora del recinte escolar, afectant 
el carrer Sant Jordi. Aquesta és 
l’opció que pareix esser es durà 
a terme. Ja que en parlam, vull 
recordar que el nostre grup ja va 
preveure aquesta problemàtica, 
proposant que s’ampliés el recinte 
del pati, cosa que es farà ara. Va 
semblar que diguéssim bajanades, 
més de tres anys ja en fa d’allò.

Davant aquesta situació, i amb un 
grapat d’interrogants com són: 
Quantes aules s’han de sol·licitar? 
On s’han d’ubicar? 
S’han de fer obres per adequar el 
carrer Sant Jordi? 
Ens adreçàrem a la regidora 
d’educació del nostre ajuntament, 
esperant que tingués la qüestió 
prevista i resolta, però ni una 
cosa ni l’altra. És més, respongué 
que s’informaria (?) i ens ho faria 

saber. Ja ha passat un mes i encara 
esperam resposta.

Canviant de sac però no de gra, 
hem de dir que, recentment, a 
l’Ajuntament hem celebrat tota 
una sèrie de reunions per debatre 
dues propostes de l’equip (?) de 
govern i que afecten directament 
l’àrea d’educació, ja que es 
tractava de la modificació de 
les taxes que s’hauran d’aplicar 
als serveis d’Escoleta Municipal 
per una banda i als de l’Escola 
Municipal de Música per l’altra. 
Idò bé, a cap d’aquestes reunions 

hi assistí la regidora d’educació. A 
nosaltres ens sembla vergonyós.

Demanam molta més dedicació, 
que fins a dia d’avui va magre la 
cosa. Cal que les necessitats del 
poble, que les preocupacions dels 
pares i mares també ho siguin de 
la regidora i amb tal sentit obri.

Ara bé, qui primer ha de vetllar 
perquè sigui així és el mateix 
batle, és ell el responsable últim 
de l’equip de govern. De tot allò 
que es fa, però també de tot allò 
que resta sense fer. És ell qui ha 
d’estar atent a la dedicació dels 
seus regidors. Ja n’hi ha prou 
d’omplir-se la boca amb paraules 
grandiloqüents. On és l’equip de 
feina? On és la gestió eficient?

De seguir així, les promeses 
electorals dels Populars a les 
passades eleccions podran ser 
reciclades: la pràctica totalitat 
restarà inèdita, òptima per a 
tornar fer servir. I és que qui no es 
consola és perquè no vol.

Josep Martí i Sastre
Regidor d’Esquerra-Independents

o p i n i ó
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tres iniciatives del PSM
“Ja que el PP no sembla tenir un projecte de futur”

Bartomeu	Abrines

“En un moment en què 
els comptes municipals 

no semblen massa 
consistents proposam 

la instal·lació d’un parc 
fotovoltaic solar de 
gestió municipal”

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

Vull presentar en 
aquest número 
de l’Arròs 
amb salseta les 
tres darreres 
iniciatives que el 
grup municipal 
del PSM-EN 
ha presentat a 

l’Ajuntament de Binissalem, ara 
precisament que anam escassos 
d’iniciatives per part de l’equip 
de govern que intenta resoldre 
el dia a dia, però que, ja ho havia 
comentat altres vegades, no 
sembla tenir un projecte de futur 
per al nostre poble. Ja se n’han 
adonat que el seu programa de 
govern és irrealitzable per molts 
motius i això pareix que els 
desconcerta. 
 
Reglament per a l’ús de la llengua
La primera iniciativa que hem 
presentat aquest darrer mes i 
que ara haurà d’anar a plenari 
és una proposició per aprovar 
un Reglament per a l’ús de la 
llengua catalana a l’Ajuntament 
de Binissalem. Vaig preguntar a 
l’equip de govern que em passàs 
una còpia del que hi havia en 
vigor i, tot i que em sembla que 
fa temps se’n va aprovar algun, 
no n’hi ha constància. Per això 
em vaig apressar a presentar un 
reglament que reguli l’ús del 
català a l’administració municipal. 
És cert que el nostre Ajuntament 
presenta un grau de normalització 
lingüística alt. Però també és 
important fixar uns criteris d’ús 
de les llengües que tenguin en 

compte que la llengua pròpia 
d’aquest territori és el català. 

Projecte d’Ecomuseu del vi
En segon lloc, hem recuperat una 
proposta que vam fer ja fa temps: 
el projecte d’Ecomuseu del vi. És 
un projecte que durant l’etapa de 
la nostra participació en el govern 
municipal ja vam començar a 
treballar i que després, supòs 
que perquè l’equip de govern 
del PSOE no ho va considerar 
una prioritat, es va deixar de 
banda. L’equip de govern del 
PP tampoc no sembla que el 
vulgui recuperar. Hem de tenir 
en compte que el Pla territorial 
de Mallorca (PTM) ja preveu la 
creació d’una xarxa de museus o 
centres d’interpretació d’activitats 
econòmiques tradicionals per 

valorar el patrimoni cultural 
i oferir noves alternatives al 
turisme. El PTM preveu crear el 
museu del vi a Binissalem. Sempre 
s’han sentit veus que altres pobles 
també el cobejaven. Esperem que 
una empenta decidida de l’equip 
de govern faci que aquest museu 
s’acabi fent a Binissalem. 

Parc fotovoltaic
Finalment, la tercera proposta 
que hem fet és molt important. 
En un moment en què els 
comptes municipals no semblen 
massa consistents proposam la 
instal·lació d’un parc fotovoltaic 
solar de gestió municipal. Sabem 
que el cost del projecte és enorme. 
Però sabem que a la llarga 
repercutirà en grans beneficis 
per al poble. Altres municipis ja 
n’han instal·lat (p. ex. Mediona, 
a Catalunya) i els resulta molt 
rendible. També s’ha anunciat 
que altres pobles volen estudiar-
lo. Cal ser valents i fer un pas 
endavant decidit per aconseguir 
una infraestructura d’aquestes 
característiques.
L’equip de govern ja té les nostres 
iniciatives. 

Bartomeu Abrines Llabrés
Regidor del PSM-EN

o p i n i ó
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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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Víctor	Martí

Ha arribat l’estiu. 
Quina calor!

Començarem 
aquest escrit 
amb felicitacions 
i agraïments. 
En primer 
lloc a tots els 

qui heu celebrat o celebrareu la 
vostra onomàstica. També a la 
nova directiva del Club Bàsquet 
Binissalem, amb el reconeixement 
a la sortint, per la gran tasca 
duita a terme tots aquests anys. 
La festa que serví de tancament 
de temporada de bàsquet i on 
s’escenificà el relleu de la direcció 
fou el passat dia 13 de juny.  
 Un acte en què, a través de la 
Conselleria d’Esports i Promoció 
Sòciocultural, gestionada per 
Unió Mallorquina, s’aportaren 
els nombrosos trofeus que es 
lliuraren. Sabem que aquests nous 
responsables de l’entitat ja han 

aconseguit una important ajuda 
econòmica d’una empresa local, 
la qual cosa els permetrà afrontar 
nous reptes.
 La mateixa Conselleria, des 
de la qual impulsam tot allò que 
pugui millorar l’esport base al 
nostre poble, ha ajudat a realitzar 
la Festa de l’Esport, aportant 
els castells inflables i algunes 
begudes. Petites col·laboracions, 
però no per això menys 
importants, que ajuden a realitzar 
aquests tipus d’events.
 També ho hem fet amb el 
Club Colombòfil Binissalem, amb 
l’entrega i patrocini d’uns trofeus 
que, amb motiu de la cloenda de 
la temporada, repartírem el passat 
dia 8 de juny.
 Aquests són només alguns 
exemples de la implicació que 
tenim envers els interessos dels 
esportistes binissalemers.
 Continuant amb el món de 
l’esport, felicitar també al nou 

tècnic d’esports de l’ajuntament. 
Un nomenament en el qual tot el 
Patronat Municipal d’Esports, on 
hi tenen veu i vot totes les forces 
polítiques amb representació 
municipal, li donà suport. Hem 
de desitjar que això no suposi una 
deixadesa, per part del batle, de la 
gestió política de l’única àrea que 
duu ell personalment.
 Ja per acabar, i posant les 
mires en les festes de Sant Jaume, 
desitjam que en siguin unes 
plenes d’imaginació i que tornin a 
il·lusionar als binissalemers.
Molts d’anys i bon estiu!

“Hem de desitjar que 
això no suposi una 
deixadesa per part 

del batle”

o p i n i ó
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Sr. Xavier 
Navarro,

Perplexitat, 
aquest és el meu 
estat en què vaig 
quedar després de 
llegir la seva carta 
al darrer número 

de la revista, i no sé si atribuir les 
incorreccions que va escriure a la 
seva falta d’informació o a una 
altra intenció més malèvola, que és 
la de confondre a la gent.

Vostè manifestava que el grup 
municipal socialista (PSOE), volia 
donar un marge de confiança a la 
regidora de serveis socials (que 
som jo) i que votava a favor de 
la seva dedicació exclusiva, cosa 
que no és vera ja que es varen 
abstendre.

Vostè manifestava que és necessari 
protegir al col·lectiu de persones 
dels serveis socials i millorar la 
qualitat del servei que es presta, 
però indicava que l’equip de 
govern ha reduït personal dins 
l’àrea de serveis socials i que no 
s’han fet millores al Centre de Dia. 
Vostè està molt desinformat. 
Una altra cosa és que mai hagi 
trepitjat el Centre de Dia i que 
no estigui al dia de les millores 
realitzades, sobretot al Servei de 
Menjador, ampliant la jornada del 
treballador social i dotant de nou 
el servei d’infermeria que Vostès 
deixaren sense assistència i sense 
posar la feina al dia.

Per altra part, NO S’HA REDUÏT 
PERSONAL, tot el contrari: s’han 
ampliat les jornades de quatre 
treballadores familiars i s’han 
contractat dos nous borsins de 
treballadores socials i treballadores 
familiars; hem augmentat la 
jornada a la terapeuta ocupacional 
i estam construïnt la nova vivenda 
tutel·lada; és a dir, hem augmentat 
la plantilla i la dedicació que 
l’anterior equip de govern ens 
deixà. 

I una cosa li vull demanar: ¿Sap 
quina va ser la resposta de la 
Consellera d’Afers Socials del 
Govern Balear del sr. Antich 
a la possibilitat de construir 
una residència per a majors a 
Binissalem? “Per ara no és la 
nostra prioritat...” i se va quedar 
tan ampla; quina vergonya…

Crec sincerament que Vostè 
és d’aquells que diuen: “el 
fin justifica los medios..”, i 
escampen mentides i falses 
veritats només amb la intenció 
de destruir la feina del qui ara, 
democràticament, gestiona les 
àrees i té la responsabilitat de 
governar. L’interès en seguir 
fent aportacions, però positives, 
constructives, que ajudin als 
serveis socials del nostre poble i a 

la gent que ho necessita. De tot cor 
li agrairé aquesta tasca, perquè tots 
els esforços possibles són pocs per 
ajudar a qui més ho necessita.

Magdalena Moyà Carrasco
Regidora dels Serveis Socials 

de l’Ajuntament de Binissalem 

Magdalena	Moyà

Per al senyor Xavier Navarro 

“Vostè és d’aquells que escampen mentides”

“Vostè manifestava 
que el grup socialista 
(PSOE) votava a favor 
de la meva dedicació 

exclusiva, cosa que no 
és vera ja que es varen 

abstendre”

“Una altra cosa és que 
mai hagi trepitjat el 
Centre de Dia i que 

no estigui al dia de les 
millores realitzades, 
sobretot al Servei de 

Menjador”

o p i n i ó
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Les taxes abusives del PP 

“Les línies mestres d’aquest nou govern”

Aquest darrer mes, mitjançant 
dos Plenaris extraordinaris, el 
govern del PP de l’Ajuntament 
de Binissalem ha duit a aprovació 
les noves taxes de l’Escoleta 
municipal i de l’Escola de Música.  
 En els dos casos, ambdues taxes 
han augmentat de manera molt 
significativa. Pel que fa a l’Escoleta 
municipal, l’augment de les 
taxes representa una mitjana del 
40%. Aquests preus gairebé són 
equiparables a les de les escoletes 
privades. 
 Respecte a l’Escola de Música, 
la pujada ha suposat de mitjana un 
37%. El grup municipal socialista 
ha votat en contra en el cas de 
l’Escoleta i  s’ha abstès pel que fa 
a les noves taxes de l’Escola de 
Música.
Aquestes mesures ens comencen 
a indicar clarament quines són les 
línies mestres d’aquest nou govern 
municipal dels conservadors del 
PP. Sempre ha estat igual. Les 
polítiques de dretes són molt 
poc sensibles a totes aquestes 
qüestions, especialment quan 
es tracta de serveis, en principi, 
deficitaris.
 
Tot i reconeixent que els 
municipis són les institucions 
més maltractades amb el seu 
finançament, i que aquests serveis 
no són d’obligada competència 
per part dels ajuntaments, les 
polítiques socialistes apostaran 
sempre pel manteniment d’aquests 
tipus de serveis, prioritzant 
aquestes sobre altres despeses que 
no consideram tan necessàries.  
Fins i tot pensam que han de ser 
precisament els ajuntaments, com 
a institució més propera al ciutadà, 
els que han de ser competents 
amb aquestes matèries, això sí, 
amb el degut suport de les altres 
institucions supramunicipals 
o amb el, com ja s’ha dit, 
finançament adequat, malgrat 
això dugui a reduir altres partides 
pressupostàries que no afecten tan 
directament als ciutadans.
 Tot i votar en contra de la 
pujada desmesurada de les taxes 
de l’Escoleta, per les raons abans 
esmentades, vàrem optar per a 

l’abstenció en el cas de l’Escola de 
Música. 
Davant la manca de previsió, 
la qual cosa ja indica la poca 
sensibilitat de l’equip municipal 
per a resoldre aquests serveis, 
les decisions s’han hagut de 
prendre per via d’urgència. 
Tant és així que, en el cas de 
l’Escoleta, va començar el procés 
de preinscripció sense haver estat 
aprovades les taxes corresponents.  
 Pel que fa a l’Escola de Música 
optàrem per l’abstenció, ja que 
amb el vot negatiu haguéssim 
pogut provocar el retard del 
procés de matriculació al nou 
curs. Òbviament, no podem estar 
d’acord amb aquesta pujada de 
taxes. En tot cas, s’hauria d’haver 
fet de manera més gradual i amb 
una pujada molt més moderada.
Els socialistes sempre hem cregut 
en un ensenyament públic de 
qualitat i accessible per a tothom.  
 El mateix pensam pel que fa 
a aquestes dues qüestions que 
afecten de manera important 
la vida social dels habitants del 
nostre municipi. Aquest increment 
de taxes repercutirà negativament 
sobre les famílies, especialment 
les més desafavorides, i a més, si 
tenim en compte el moment de 
crisi econòmica que estam patint. 
 En referència a l’Escola de 
Música, aquesta mesura afectarà 
segurament a la disminució de les 
matrícules, sobretot depenent del 
nivell de renda familiar. 
 Per tant, els beneficis socials 
de l’educació i la cultura, que des 
del pensament socialista sempre 
s’han reivindicat, es troben en 
aquests moments en greu situació 
al nostre municipi, i han estat 
de qualque manera perjudicats, 
substancialment, per aquest tipus 
d’actuacions de l’actual equip de 
govern municipal.

Agrupació Socialista de Binissalem

“Pel que fa a l’Escoleta, 
l’augment de les taxes 
representa una mitjana 

del 40%. Aquests 
preus gairebé són 

equiparables a les de les 
escoletes privades”

“Els socialistes sempre 
hem cregut en un 

ensenyament públic de 
qualitat i accessible per 

a tothom”

“Aquest increment 
de taxes repercutirà 

negativament sobre les 
famílies, especialment 
les més desafavorides, 

i a més, si tenim en 
compte el moment de 

crisi econòmica”

“Les polítiques de 
dretes són molt poc 

sensibles a totes 
aquestes qüestions, 

especialment quan es 
tracta de serveis, en 
principi, deficitaris”

o p i n i ó
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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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L’Escoleta Municipal 
“Una prioritat de Govern”

Jeroni	Salom

“...Però la política és 
així: a pesar de tenir 
la raó, altra cosa és 
que es voti a favor 

una proposta”

“És una vergonya que la 
Conselleria d’Educació 
(PSOE), hagi rebaixat la 
subvenció a l’escoleta 

en més d’un 250%”

o p i n i ó

Benvolgudes 
lectores i lectors,

El passat plenari 
de 6 de juny 
aprovà les noves 
taxes o preus 
de l’escoleta 
municipal de 0 a 

3 anys per al curs 2008-09; des de 
l’equip de govern volem justificar 
quines han estat les raons d’aquest 
augment, ja que els altres partits 
polítics intentaran manipular i 
aprofitar-se d’aquest fet per a 
treure rendabilitat política.

A la reunió prèvia s’exposaren els 
arguments que, de fet, la majoria 
de partits  entengueren i, fins i 
tot, es compartien, però la política 
és així: a pesar de tenir la raó, 
altra cosa és que es voti a favor 
una proposta. Per evitar aquests 
missatges de mitges veritats 
(que si el PP està en contra de la 
gent, que si el PP no compta amb 
l’educació, etc) vull deixar unes 
coses ben clares:

· L’escoleta municipal ha estat 
i és un exemple de bona gestió 
i qualitat educativa; una tasca i 
reputació que s’ha guanyat gràcies 
a l’esforç del seu equip docent i 
dels qui hi han col·laborat. 
Us puc assegurar que aquesta 
bona trajectòria seguirà essent 
positiva.

· Evidentment, el servei d’escoleta 
ha de ser deficitari per naturalesa, 
ja que les despeses sempre 
han estat més elevades que els 
ingressos; el servei d’escoleta tancà 
el curs 2007-08 amb un déficit de 
130.342 euros, el que suposa un 
déficit de 3.179 euros per alumne. 
Els ingressos foren de 81.433 euros 
i les despeses pujaren a 211.776 
euros.

· Aquest déficit ha de ser cobert 
íntegrament per l’Ajuntament. 
Ja hem dit que l’educació és 
deficitària econòmicament per 
naturalesa, també ho són la 
cultura, els serveis socials, l’esport, 
la seguretat policial, etc. 

D’on surten tots aquests recursos? 
És clar, dels imposts que pagam 
tots.
 
· És aquí on juguen un paper 
essencial les Administracions 
superiors, i és una vergonya que 
l’actual Conselleria d’Educació 
(gestionada pel PSOE), hagi 
rebaixat la subvenció a l’escoleta 
municipal de Binissalem en més 
d’un 250%, i ha passat de 31.000 
euros a només 12.000 durant 
2008, el que suposa només el 6% 
del total de despesa; un retall 
pressupostari que els pares han 
d’assumir; és això compromís? És 
això apostar per l’educació pública? És 
això solidaritat amb els ajuntaments? 
De cap de les maneres…

· El preu de matrícula passarà de 
66 a 100 euros. El preu d’escoleta 
passarà de 115 a 136 euros. El 
menjador passarà de 55 a 77 euros.
Amb aquest augment està previst 
un déficit de 115.166 euros; és 
veritat que hi ha augments, però 
també és veritat que segueix essent 
l’escoleta amb preus més baixos 
de Binissalem, més que les altres 
4 privades; també s’ha de valorar 
el nostre compromís d’ajudar a les 
famílies amb pocs recursos que 
realment ho necessitin habilitant 
línies d’ajudes per a ajudar a 
pagar el servei d’escoleta i el de 
menjador. També volem donar 
estabilitat laboral a l’equip docent 
(el govern anterior les va mantenir 
interines durant 6 anys), estam 
estudiant la possibilitat futura 
d’un espai més gran i adient per a 
l’escoleta; no us deixeu embullar.

· Aquest equip de govern està 
demostrant amb fets, i no amb 
paraules buides, que està al 
costat dels qui més ho necessiten: 
hem augmentat la plantilla de 
treballadores familiars, disposam 
de més pressupost per a l’escoleta 

i els serveis socials, hem aprovat 
línies d’ajudes per als joves per a 
lloguer i adquisició d’habitatges, 
ajudes per a pagar l’aigua potable 
i la recollida de fems, ajudes 
per a la reutilització de llibres 
escolars, ajudes per a reformar 
vivendes socials, estam construïnt 
un nou habitatge tutel·lat, hem 
potenciat la residència de dia, 
estam gestionant la construcció de 
l’escola de primària, etc.

· A ningú li agrada augmentar 
els imposts, i menys els vinculats 
a l’escoleta, però si no és així 
perilla la viabilitat de molts 
serveis municipals, ja que el deute 
acumulat és gran i ningú perdona 
cap deute. La gestió municipal 
és difícil. Per això, deman 
responsabilitat i comprensió; 
mentres uns vivim la crua realitat, 
altres fan valer falses demagògies. 
Traslladau l’economia municipal 
a la familiar: qué passarà si 
gastau tres vegades més del 
que ingressau??? Sobren més 
paraules...
Una salutació cordial

Jeroni Salom 
Batle de Binissalem





El personatge misteriós 
del passat número 

era na ...

Maria del Mar Pol

Moviments de terra

El seu nom comença per J

Té menys de 35 anys

Té un germà major

El seu malnom comença per M

Salut: Molt alerta a les cremades 
de sol. Els vespres no dormiràs.
Amor: Aquest estiu tendràs 
aventures molt satisfactòries.
Petit consell: La corrent ha pujat. 
Posa plaques solars a ca teva.

Salut: No et destapis molt que uns 
constipat d’estiu és molt dolent.
Amor: Fa estona que no dus a 
passejar a la teva mitja taronja.
Petit consell: Evita topar amb els 
mateixos obstacles.

Salut: Ara és un bon moment per a 
deixar de fumar. Aire sa.
Amor: Evita en tot moment les 
discussions. No valen la pena.
Petit consell: Ningú no posseeix la 
veritat, però l’hem de cercar.

Salut: Sigues més positiu i tendràs 
salut de ferro, t’ho asseguram.
Amor: Tens recursos suficients per 
a aconseguir el que vols.
Petit consell: Fes ús del poder de 
decisió i elecció que la vida et dóna.

Salut: Fa estona que les morenes et 
donen molta branca.
Amor: De moment no cerquis res. 
Espera a passar aquest estiu.
Petit consell: Alliberar-se d’un 
problema és resoldre’l.

Salut: Revisa’t el barram que el 
tens una mica abandonat.
Amor: Hi ha unes quantes 
papallones que t’enrevolten.
Petit consell: Deixa que les coses 
succeeixin. Segueix la teva intuïció.

Salut: La pràctica d’exercici físic et 
posarà en forma.
Amor: La complicitat amb la teva 
parella et farà passar un dia feliç.
Petit consell: Escolta les opinions 
dels altres i aprendràs alguna cosa.

Salut: Segueix una dieta sana, 
equilibrada i variada.
Amor: Es respira bon ambient a la 
parella. Segueix així.
Petit consell: Avançar pas a pas és 
la manera d’acostar-se a la fita.

Salut: Procura anar per l’ombra ja 
que tens la pell molt delicada.
Amor: Gaudeix de la  vida però 
amb bona companyia.
Petit consell: Supera’t a tu mateix i 
triomfaràs en el teu entorn.

Salut: Bona temporada per a 
cuidar l’esquena. Ves amb compte.
Amor: Fes un viatge romàntic a 
Paris amb ta costella.
Petit consell: Gaudeix del temps 
lliure per a tu mateix.

Salut: No gastis moltes energies 
que et pots emmalaltir. 
Amor: No figura, de moment, cap 
persona al teu costat.
Petit consell: No siguis tant 
confiat/ada que et pot perjudicar.

Salut: Si te’n vas de viatge no 
oblidis vacunar-te per prevenció.
Amor: No t’oblidis del preservatiu, 
que evita disgusts a la perdiu.
Petit consell: S’ha acabat la 
comèdia. Més seriositat a la vida.
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xuleria
El	tio	més	xulo	de	la	ciutat	entra	a	un	bar	i	diu:–	Tots	es	qui	estau	a	sa	meua	esquerra	sou	gays.	I	tots	es	qui	estau	a	

sa	meua	dreta	sou	caps	de	fava!!	Què	passa!!!	...	Al	cap	d’uns	segons	de	silenci,	un	que	estava	assegut	a	l’esquerra	

s’aixeca	de	la	cadira	i	diu:
–	Disculpa,	jo	gay	no	ho	som.–	Idò	passa	a	la	dreta,	cap	de	fava!!	–respon	es	xulo.

Infidelitats 

Després	de	patir	una	crisis	emocional	i	sentimental	a	causa	de	la	seva	

addicció	als	programes	de	premsa	rosa,	el	psicòleg	demana	al	pacient:

–	I	vostè,	ha	estat	qualque	vegada	infidel	a	la	seva	parella?

–	Llevat	de	ses	vegades	que	l’he	enganada,	que	jo	recordi,	mai.

d0is amb salsetasecció d’acudits, dites i estranyes conclusions... (sempre i quan arribeu a aquesta pàgina)

Dites de Groucho Marx:

“El teu futur depèn dels teus somnis...
No perdis més el temps i torna’t a dormir”





En forma
 Gimnàstica, salut i diversió a M.S. esport

Molt hi deu haver de cert en 
aquella dita que diu que “a l’estiu 
tothom viu”. I és que el bon temps 
d’aquests mesos és el principal 
condicionant per a què es deixin 
veure al carrer més persones.   
Però ens referim a persones que, 
optant per una manera fàcil de fer 
esport, es vesteixen de curt, calcen 
esportives i surten al carrer a córrer 
una estona per tal d’eliminar així 
aquells quilets que s’han acumulat 
i que ara, amb la roba més lleugera, 
tanta nosa fan.

Però si d’opcions es tracta, una de 
les millors segur que és la que ens 
ofereix el gimnàs M.S. esport, al 
front del qual hi estan els germans, 
Miquel i Margalida Sastre Sans, 
amb qui parlam a continuació.

Des de quan funciona el 
gimnàs?
Ara mateix fa un any que vàrem 
obrir, i estam molt contents perquè 
durant aquest any hem treballat molt 
a gust. Per això, estam preparant 
una exhibició per participar a les 
festes de Sant Jaume i així celebrar 
el nostre aniversari.

Quàntes persones hi treballen?
El nostre és un centre familiar, d’aquí 
ve el nom M.S. ESPort “Miquel i 
Marga Sastre”; a més, ens ajuda 
la nostra mare i comptam amb la 
col·laboració d’alguns monitors.

Objectius i a qui va dirigida la 
tasca? 
Cada vegada la gent és més 
conscient dels grans beneficis que 

“Cada classe aporta 
uns beneficis, com 
millorar la forma 

física i l’estat anímic”

s a l u t  i  b e l l e s a

Els germans Miquel i Marga Sastre.



aporta l’exercici físic. El problema 
és organitzar el nostre temps, 
ja que vivim en un món ple de 
preocupacions i presses i moltes 
vegades descuidam la nostra 
salut.
 tenint en compte el ritme de 
vida accelerat, en el nostre centre 
hem dissenyat un servei esportiu 
adreçat a oferir solucions per a tots, 
amb l’objectiu de millorar la salut 
física i psíquica de totes aquelles 
persones que vénguin a participar 
de les nostres sessions. Aquestes, 
són molt divertides i van adreçades 
a persones de totes les edats i de 
diferent forma física.

Cada persona té unes necessitats 
específiques, per això el primer que 
feim és orientar als nostres clients 
a triar la sessió que més beneficis 
pugui aportar-li, segons les seves 
pròpies necessitats.
 Cada classe aporta uns beneficis 
comuns com, per exemple, millorar 
la forma física i l’estat anímic de 
les persones que hi participen, i 
uns beneficis específics com per 
exemple, sessions que milloren 
la resistència, que ens ajuden a 
cremar calories, eliminar toxines, a 
combatre l’estrès i a passar-ho bé. 
Altres milloren la nostra flexibilitat, 
equilibri, control postural, ens 

ajuden a relaxar-
nos i a alliberar 
tensions. 
A més, a combatre 
l’obesitat, millorar 
la circulació, 
eliminar cel·lulitis, 
en definitiva a 
millorar la nostra 
salut.
Nosaltres oferim 
un horari flexible 
durant tot el dia, 

per a què així tothom es pugui 
organitzar, i ens caracteritzam per 
oferir un tracte personalitzat dins 
un ambient familiar.

Diferents activitats que s’hi 
imparteixen
Ball d’iniciació, infantil i juvenil (a 
partir de 3 anys).
Condicionament físic general.
Sessió d’exercicis específics 
destinats a modelar i tonificar els 
glutis, abdominals i cames.
Fusió de Tai Chi, Pilates, Ioga, 
relaxació i estiraments en una sola 
sessió.
Ritmes i ball modern.
Step.
Classe de gimnàstica suau, 
destinada a totes aquelles 
persones que no han practicat mai 
esport, que tenen alguna malaltia, 
problemes musculars o simplement 
que volen un entrenament adequat 
a les seves necessitats.
Salsa i roda cubana. 

M.S. ESPort. Camí de s’Aigua, 42
685 191 086 / 685 191 085

s a l u t  i  b e l l e s a

Classes de gimnàstica per a adults.



Fi de curs de l’Assumpció

Divendres 20-06-08, a la plaça de l’Església.

Fi de curs del Tall de Vermadors
Els nins i nines ballaren, el dijous 12-06-08, al parc de Sa rectoria.

F i  d e  c u r s o s



Fi de curs de l’Escola Pública

Divendres 20-06-08, al Camp Municipal d’Esports.

Un Fi de curs amb escoleta nova
Els infants de ‘Menudall’ ja disfruten del nou local al carrer Antoni torrandell.

F i  d e  c u r s o s



El succés de Binissalem
El passat 15 d’abril era denunciat 
l’estat d’abandonament amb què 
havien estat trobats dos cavalls i 
tres cans, de raça Galgo, en una 
finca ubicada a la zona del camí 
des Velar.
 Sorprenentment, un dels cans 
havia estat fermat amb cadenes a 
la branca d’un arbre, sense poder 
ni tan sols tombar-se en terra per 
descansar. Els altres dos –dues 
cusses– estaven fermades enmig 
d’unes escombraries, tots tres 
sense menjar ni aigua.
 Evidentment, tant els cavalls 
com els cans presentaven 
problemes de desnutrició i 
deshidratació des de feia uns 
quants dies.

El succés d’Inca
Quasi un mes després, el 28 
de maig, apareixia publicada 
als diaris la denúncia d’un nou 
cas d’abandonament d’animals, 
aquesta vegada a Inca.
 Es tractava de dos cans de 
raça Husky, de pèl blanc, un dels 
quals va romandre fermat, durant 
quatre dies –dia i nit– a una 
figuera amb una corda gruixada 
(foto), amb escasa possibilitat 
de moviments, sense caseta on 
resguardar-se i sense menjar ni 
aigua.
 El rescat va ser duit a terme 
per efectius del SEProNA de 
Pollença, entitat que es posava 
en contacte amb el propietari, qui 
renunciava als dos animals.

Està clar que la relació entre 
humans i animals no viu, 
actualment, el seu millor moment.
 Els nascuts a principis dels 
setanta, potser recordareu ara 
aquells dibuixos animats titulats 
“El Perro de Flandes”.

Per què estimam tan poc els animals?
“Per desgràcia, segueixen donant-se casos d’abandonament de cans”

Ferides als ulls. Infecció a l’orella.

Fermat amb una corda ben gruixada.

“Aquests darrers 
mesos s’han 

denunciat, a Inca i 
a Binissalem, dos 
d’aquests trists 

successos” 

m ó n  a n i m a l



BALDEA, tot un exemple
Per fer front a aquests successos 
tenim la sort de comptar amb 
persones i col·lectius solidaris, 
un dels quals és BALDEA, la 
Plataforma Balear per a la Defensa 
dels Animals, una federació 
integrada per 9 associacions, 
actualment ubicada a Palma, al 
carrer Pas d’en Quint, núm 5.
BALDEA funciona des del 2005, 
i al llarg d’aquests tres anys ha 
tractat nombrosos casos com 
aquests. A més –apunten– aquest
2008 es donen molts més 
abandonaments que el 2007.

Denunciar la crueltat
tant el president, rafel Jaume; 
la vicepresidenta, Ana Aranda; 
la secretària, Elsa de opazo; i 
la coordinadora, Maxi Langer, 
aprofiten aquestes línies per 
expressar un missatge d’ànim a la 
societat perquè denunciï els actes 
de crueltat i manca de benestar 
contra els animals, actes que 
no hem de voler tolerar de cap 
manera.

Acolliments
Gràcies a la intervenció de 
BALDEA, ja s’han trobat llars 
acollidores per a alguns cans.
La resta es troben al refugi d’una 
de les associacions que formen 
part de la Plataforma, fins que 
trobin una nova família. 
 
Ens falta ser més conscients
Si per les festes de Nadal és quan 
es regalen més cans –millor dit 
cussons– és durant els mesos 
d’estiu quan es produeixen més 
abandonaments, degut sobretot 
a que molta gent no és conscient 
del que suposa tenir un animal.
 Del desembre a l’estiu el cussó 
ja s’ha convertit en un ca gran, 
i tenir-lo en un pis, per a molts, 
arriba a ser un problema.

Per això, des de BALDEA ens 
aconsellen que a l’hora d’aquirir 
un ca (o un animal com a 
mascota) ens ho pensem bé.
 L’animal no és una jugueta i 
no té una durada d’uns quants 
mesos.  En canvi sí que suposa 
tenir unes responsabilitats amb 
ell i unes despeses com són la 
seva alimentació i la seva cura. 
I sobretot: aquell animal només 
ens té a noltros, no es mereix que 
l’abandonem.
 
Informació: 670 367 485
Denúncies: 687 752 594

plataformabaldea@gmail.com

La sort els canvià quan foren acollits per una nova família.

L’havien abandonat, fermat a aquest arbre, sense menjar ni beure.

m ó n  a n i m a l



El dissabte 9 d’agost ... 
... recordarem els vells temps del Pub Cuplé

Festa d’aMICs, amb sopar-bufet i, a continuació, bauxa i 
música dels anys 80 i 90

Per a l’adquisició de tiquets per al sopar o per assistir a la 
festa, posau-vos en contacte amb els organitzadors:
tomeu Martorell (en Calor), Rai Moyà, toni Martí i Jaume 
salom. Hi ha temps fins el dimecres 6 d’agost.

Nit de 
Forca!

Estiu 2008


