
A N Y  X V.  N º  1 3 5 .  B I N I S S A L E M .  S E T E M B R E  2 0 0 8 .  P R E U :  2 , 0 0  E U R O S

“Setembre setembrí, 
bon raïm i bon vi”

Setembre
’08

Gràfiques Rubines patrocina ‘Especial Vermada’

Començà el nou curs escolar amb aules al carrer

100 anys del naixement de José Luis Ferrer
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cantonada carrer Bonaire-Es Pontarró · Tel. 971 870 518

Es fan mobles a mida

C/ Ses Germanies, 16 - Local 6 · 07350 Binissalem · Mòbil: 616 762 641 - Telèfon: 971 511 830 - Fax: 971 886 707
metalcarpin@ozu.es - www.metalcarpin.es.kz · De dilluns a divendres, de 10 a 17h - dissabtes i festius amb cita prèvia

www.regalospersonalizadoshorrach.es

· Revelam les teves fotos
· Quadres de fotos de Binissalem
· Àlbums de fotos
· Marcs per a fotos
· Regals personalitzats amb la teva foto

Entra a la web i dissenya-ho tu mateix o vina a la tenda i mira les mostres.

Decoració i fotografia
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“Jimmy”

e d i t o r i a l

ALELO 334 (el gen de la infidelitat)

Mirau quin nom li han posat
els científics descubridors,

sí, senyores i senyors
és el gen de la infidelitat.

No afecta a tots en general,
només a una sèrie de gent,
crec que és cosa de la ment,

tothom pot fer bé o mal.

Sí que ho tendran malament
els qui banyes vulguin posar,
perquè, en realitat, se sabrà
amb aquest descobriment.

Veurem com acabarà,
hi haurà gent desconfiada

que per anar confiada
a sa parella farà examinar.

Ajudes
Se n’ha parlat moltes vegades, sí, moltes. De l’escola pública, ens 
referim. Dels cursos escolars, del futur, de les aules, ara amb dues 
instal·lades al carrer. Problemes de llarga durada.

De Sa Vermada també se n’ha parlat moltes vegades, sí, moltes. Però 
en aquesta ocasió, potser ens ajudà a oblidar-nos, encara que fos per 
uns dies, dels problemes abans esmentats.
 Unes festes que, seguint l’esquema marcat els darrers 7 o 8 anys, 
com se sol dir, tornà a rompre, precisament això, els esquemes. 
O no. Qui sap. Perquè sembla que ja ens estam acostumant a rebre 
aquestes quantitats de milers de visitants com si fos quasi necessari 
per tenir una Vermada normal.
 En poques paraules, que el descens de producció de raïm no ha 
anat en consonància amb el descens d’assistents a la Festa.
Però pel que fa a la verema, aquest fet tampoc haurà afectat a la 
qualitat del nostre vi. Personatge central de Sa Vermada, sense el qual 
no hi seria aquesta. Beveu-ne tots...

Però clar, ‘festes passades coques menjades’. Torna el dia a dia, la 
rutina, els problemes i, amb ells, la necessitat d’ajudes. 
Les mancances que pateix el municipi sempre pesen més que tot allò 
que ens pugui sortir bé.
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AGÈNCIA D’ASSEGURANCES 
BINI&SALEM

C/	Guillem	Martí	Coll,	7	B	·	Binissalem

Telèfon:	971	511	332	·	FAX:	971	886	615
Horari:	de	les	11	a	les	14h	i	de	16.30	a	20h

Ser client d’AXA et 
Surt A compte

Si encara no tens contractada 
l’assegurança de la teva llar o del teu 
cotxe amb AXA, ara t’ho posam molt 
fàcil.

Amb AXA, a més d’estar assegurat 
t’estalviam doblers.

Amb la fórmula AXA DÚO, si contractes 
l’assegurança de la teva llar i la del teu 
cotxe, obtendràs una bonificació d’un 
25% de descompte sobre el preu de 
cada pòlissa.

Per a més informació:
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LA	NOSTRA	
poBLACIó	
AGoST i SETEMBRE

28-08-08. Suposat robatori d’un 
vídeo joc, valorat en uns 280 euros, 
de l’interior d’un vehicle estacionat 
al carrer Rectoria.

31-08-08. Dos joves del poble 
peguen foc a un QUAD estacionat 
a la plaça 31 de Desembre. Segons 
fonts policials, el motiu pot ser 
degut a disputes entre ells i el 
propietari del vehicle.

10-09-08. Sustracció d’un 
ciclomotor, marca Yamaha, a la 
zona de la plaça de l’església. Els 
fets es produïren a la migdiada.

14-09-08. Un cotxe produí retxades 
a un altre estacionat a l’Avinguda 
Antoni Morey donant-se a la fuga.
La conductora, una dona de Palma, 
pogué ser localitzada gràcies a 
que veïnats havien pres nota de la 
matrícula del vehicle.
Al final, es retirà la denúncia ja 
que, autora i afectat, arribaren a un 
acord per a la reparació dels danys.

15-09-08. Sustracció d’un 
ciclomotor de dins una finca de la 
zona del camí vell d’Alaró.

21-09-08. Denúncia per alteració 
de l’ordre públic.
Segons fonts policials, un jove que 
acudí al concert de Dj’s, celebrat 
al recinte esportiu, després de 
consumir una gran quantitat 
d’alcohol va acabar agredint a uns 
quants al·lots.

26-09-08. Brega entre dues dones, 
residents al poble, al carrer des Pou 
Bo. Ambdues patiren ferides. El cas 
ha passat a disposició judicial.

27-09-08. Destrossen una bicicleta 
a la zona de s’Estació.
La propietària, que se n’havia anat 
en tren, l’havia deixada tancada en 
pany per recollir-la després.

28-09-08. Denúncia per alteració 
de l’ordre públic.
Un home de Sencelles, que anava 
més moix que una sopa, hagué de 
ser detengut per la policia després 
de tomar unes quantes de les 
barreres instal·lades per regular 
la circulació. Al principi, l’home 
es negava a identificar-se, tot i 
que al final, els agents pogueren 
aconseguir les seves dades 
personals.

05-09-08. Accident, amb ferit, al 
carrer Conquistador.
Un cotxe procedent de Palma es 
disposava a entrar a l’aparcament 
d’uns pisos ubicats en aquesta via, 
quan, de sobte, una moto marca 
BMW, de gran cilindrada, que 
circulava al seu darrera, no s’adonà 
de la maniobra i colisionà amb 
força contra la seva part posterior, 
caient a terra. El conductor hagué 
de ser traslladat a l’Hospital d’Inca.

17-09-08. Una guarda d’ovelles que 
havia sortit d’una finca propera 
al camí de Pedàs, provocà un 
accident de trànsit a la carretera 
principal després que un vehicle 
que circulava per la via no pogués 
esquivar-les, matant-ne una. El 
cotxe patí danys materials.

Naixements
Mario Martí Sanz (18-08-08)
Raul Alpuente Luis (19-08-08)
Marc Gázquez Morro (01-09-08)
Mateu Moyà Banús (03-09-08)
Héctor Ocón Lebrón (07-09-08)
Marcos Lillo Rangel (10-09-08)
Bàrbara Alaban Ventayol (19-09-08)
Adrián Gil Verger (22-09-08)
Mohamed Ashai (24-09-08)

Noces
Miquel Quintana Cabot i Maria 
Magdalena Pol Creus (01-09-08)
Jeroni Salom Alorda i 
Natalia Sigorskaya (06-09-08)
Daniel Perelló Matheu i Marta 
Villalonga Pujadas (21-09-08)
José E. Pérez Domínguez i
Laura M. Morro López (02-10-08)
Roberto Sánchez Sánchez i Maria 
del Carme Sastre Vives (03-10-08)

Defuncions
Margalida Vallès Martínez 
(29-08-08)
Catalina Balaguer Ramis (11-09-08)
Margalida Horrach Rosselló 
(04-10-08)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dissabte dia 4 
d’octubre de 2008.

Successos

F

l o c a l
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Anselm	Turmeda,	16	B
07350	Binissalem

 971 886 324

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

Sortides per al Pont 
de ‘Tots Sants’

Andalusia  379 euros

Astúries  199 euros

Cantàbria  155 euros

Extremadura  450 euros

Galícia  355 euros

Lisboa  430 euros

Viena  505 euros

Port Aventura  255 euros 

(especial Halloween)

Mini circuits de cap 
de setmana

Sevilla 
Del 29 al 30 de novembre
Des de 299 euros

València 
22 i 23 novembre
Des de 241 euros

Galícia 
14 i 16 de novembre
Des de 336 euros

Avanç per al Pont de 
‘la Constitució’

circuits nacionals
Extremadura  580 euros
Granada  505 euros
Sevilla  316 euros
Sant Sebastià  376 euros
Andalusia  325 euros
Astúries  220 euros
La Rioja  410 euros
Màlaga i Gibraltar 345 euros
Pirineu Aragonès 465 euros
Cantàbria  175 euros
 
circuits internacionals
Munich  620 euros
Viena  650 euros

	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos.	07350	Binissalem.	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63
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Nova Interventora
Des del passat 15 de setembre, 
l’Ajuntament de Binissalem 
compta amb els serveis d’una 
Interventora.
Ella és na Francisca Tomàs Roca, 
natural d’Algaida però resident a 
Palma. 
 Llicenciada en Ciències 
Econòmiques i Empresarials per la 
Universitat de Barcelona, ocuparà 
aquest nou càrrec a la Casa de 
la Vila, en caràcter d’interí, i ho 
farà de manera compartida amb 
l’Ajuntament de Lloseta.
 A Binissalem hi treballarà els 
dilluns, dimarts i dimecres, durant 
tota la jornada del matí.
 Cal recordar que l’Ajuntament 
havia creat aquesta plaça i fins ara 
no havia estat adjudicada.
 Francisca Tomàs ha treballat 
fins fa poc al Consell de 
Mallorca, exercint de Tècnic de 
l’Administració General (TAG) a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

En les que han estat les seves 
primeres setmanes al front de la 
seva àrea, on la seva tasca serà 
la de vetlar perquè es compleixi 
la normativa pressupostària de 
l’Ajuntament, afirma que hi ha 
molta, molta feina per fer i molts 
aspectes per millorar.

“Des del passat 15 de 
setembre, l’Ajuntament 
compta amb els serveis 

d’una Interventora”

Francisca	Tomàs	Roca,	la	nova	interventora	de	l’Ajuntament.

l o c a l
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Fruiteria 
Bini Nou
Germanies, 16 local 3 · 871 703 569

Cerques una forma amena per a millorar la teva salut? 

El Tai Chi Taoísta és una seqüència de moviments lents i harmoniosos, 
dissenyats per restablir la salut d’una forma natural i mantenir-se en 
una bona condició física, mental i espiritual.

El nou curs d’iniciació a Binissalem comença el dijous, dia 16 
d’octubre, de les 17.00 a 19.00 hores, a l’Escola Graduada.

L’associació de Tai Chi Taoísta d’Espanya, establerta el 1982, és una 
associació sense ànim de lucre i forma part de l’associació de Tai 
Chi Taoísta Internacional, fundada pel Mestre Moy Lin-shin, amb 
associacions en 30 països.

Seu: C/ Pons i Gallarza 5-A baixos, Ciutat
www.taoista.org.es · Més informació al 971 291 950

Tai Chi Taoista®
arts internes per a la salut

de dillunS A diVendreS

07.00	/	09.00	 Bon dia, bon despertar	
Notícies	 del	 dia,	 comentaris,	 dosis	 musical	 i	 ritme.	
Realitza	i	presenta:	Paco	Flix.

09.00	/	12.15	 El matí és ben nostro
El	 millor	 “magazin”	 d’actualitat	 	 del	 	 dia,	 amb	
entrevistes,	participació	directa	a	 l’estudi	 i	a	 través	
del	 telèfon.	 Acurada	 música	 d’ahir	 i	 de	 sempre.
Espais	especials	fixes	intersemanals.
Realitza	i	presenta:	Toni	Celià
																																								
12.15	/	13.00	 Esports
Informació	esportiva	des	de	Sa	Pobla	Ràdio

13.00	/	13.30	 Informatiu migdia
Notícies	insulars,	comarcals	i	locals.
Realitza:	Paco	Flix

13,30	/	15.00	 COSES NOSTRES 

15.00	/	17.00	 SALSAMANIA 
Informació	 de	 la	 comunitat	 llatina	 amb	 Aldo	
Arizmendi
		 											
17.00/	18.00	 Trans music expres	
Realitza:	Rafel	Ramis

18.00	/	20.00	 Estació 107
Realitza:	Beatriz	Pedreira

20.00	/	20.30	 INFORMATIUS

20.30	/	22.00	 Els colors de la nit
La	 ràdio	 personalitzada	 a	 l’estil	 dels	 nostres	
col·laboradors.
Els	 divendres,	 a	 les	 21h:	 ‘Parèntesi’,	 amb	 Andreu	
Bestard.	Una	altra	manera	de	viure	la	música.

22.00	/	00.00	 RUMBEANDO
La	selecció	de	la	millor	música	Llatina
Realitza:	Dj	Joao

							971	51	21	51



	 SETEMBRE	2008	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

Arreglada la Creu de Terme
L’empresa de Binissalem 
‘Construccions Carles Pachón’, va 
ser l’encarregada de dur a terme 
l’execució de les obres de millora 
de la Creu de terme del camí de 
Biniali.
 El projecte, pressupostat en uns 
43.000 euros, dels quals el Consell 
de Mallorca n’ha aportat 26.000, 
havia estat iniciat per l’anterior 
equip de govern socialista. 
Ara, el nou equip de govern del 
Partit Popular l’ha continuat, 
introduint-hi, apart de la millora 
de la Creu, una zona de repòs 
empedrada.

Aigües pluvials i residuals
L’Ajuntament aprovà, en la sessió 
plenària del passat dilluns dia 6 
d’octubre, un projecte de millora 
de recollida d’aigües pluvials i 
residuals, el qual anirà inclòs dins 
el Pla d’Obres i Serveis de 2009.
La moció, presentada pel Partit 
Popular, va ser aprovada amb 
11 vots a favor (7 del PP i 4 del 
PSOE). Unió Mallorquina i PSM 
s’abstengueren.

El projecte està pressupostat en 
597.599 euros i, quan comencin, és 
previst que les obres durin uns dos 
anys, aproximadament, duent-se a 
terme un total de 16 actuacions en 
diferents barriades del poble.
 Dos dels punts que presenten 
més conflictivitat són el creuer 
Reg-Bonaire i Conquistador, 
on la recollida d’aigües fecals 
és un problema degut a que les 
canonades tenen més de 20 anys.

Les 16 actuacions que s’executaran 
són les següents: 
Rector Rafel Sabater-Reg, 
Conquistador (2), Bonaire, Reg-
Pontarró-Bonaire, camí de s’Aigua, 
Pontarró-Guiem Martí, Goleta, 
Pou Poal, camí de Biniali, Robines-
Antoni Torrandell, Creu-s’Era, 
Santa Catalina Tomàs, Llorenç 
Moyà, Porteta-Fang-Estació i Sol-
Ramon Llull-Sant Sebastià.
(veure gràfic).

Recepció d’obres
En el mateix ple també va ser 
aprovada l’acta de recepció de les 
obres corresponents al projecte 
de dotació de serveis de la 
prolongació del carrer Goleta.
Un projecte que ha estat executat 
per l’empresa Prise Urban.

Del nou tanatori
Les obres de construcció del 
tanatori municipal, a la zona del 
cementeri municipal s’han vist 
interrompudes, des d’octubre 
passat, degut a que l’empresa 
encarregada d’executar-les no 
havia cobrat la feina feta del 2005, 
2006 i 2007.
 Des de l’Àrea d’Urbanisme 
s’informa que s’ha pogut arribar 
a un acord amb l’empresa Ferrer 
Pons perquè les obres puguin 
reiniciar-se dins el mes de 
desembre.

AambSProjecte	de	millora	de	recollida	
d’aigües	pluvials	i	residuals.

·

··

·

· ·

·
· ·

·

·

·
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El dilluns dia 15 de setembre 
començava un nou curs escolar.
 Un curs un tant especial pel que 
respecte a l’Escola Pública, on ja 
s’arriba a la cifra de 495 alumnes 
–quasi el triple de la seva cabuda– i 
39 mestres distribuïts en 24 aules, 
vuit de les quals són prefabricades, 
havent-se d’ubicar les dues darreres 
–com ha estat notícia aquests 
darrers mesos– enmig del carrer 
Sant Jordi. 
 I d’això sí que se’n feien ressò els 
mitjans de comunicació. De fet, la 
televisió autonòmica, IB3, envià els 
seus càmeres i reporters a Nostra 
Senyora de Robines, des d’on oferí 
l’inici de curs.
 Una vegada començat aquest 
curs 2008/2009, l’alumnat del 
col·legi públic queda distribuït, per 
aules, de la següent manera:

Educació Infantil: 186
3 aules de 1r d’Educació Infantil 
(dues de 21 i una de 22).
3 aules de 2n d’Educació Infantil
(totes tres de 22).
3 aules de 3r d’Educació Infantil
(dues de 19 i una de 18).

Primària: 309
3 aules de 1r de Primària
(dues de 22 i una de 23).
3 aules de 2n de Primària
(dues de 23 i una de 20).
3 aules de 3r de Primària
(una de 20, una de 19 i una de 18).
2 aules de 4art de Primària
(totes dues de 22).
2 aules de 5è de Primària
(totes dues de 19).
2 aules de 6è de Primària
(una de 19 i una de 18).

COL·LEGI L’ASSUMPCIÓ
Total alumnes: 370. Per aules, la 
distribució és la següent:

Educació Infantil: 101
1 aula de 1r d’Infantil de 25
1 aula de 2n d’Infantil de 26
2 aules de 3r d’Infantil de 25

Primària: 167
1 aula de 1r de Primària de 25
1 aula de 2n de Primària de 27
1 aula de 3r de Primària de 32
1 aula de 4t de Primària de 29
1 aula de 5è de Primària de 26
1 aula de 6è de Primària de 28

ESO: 102
1 aula de 1r de 26
1 aula de 2n de 31
1 aula de 3r de 26
1 aula de 4t de 19

Començà el curs escolar 2008/2009
El nombre d’alumnes matriculats a l’Escola Pública ja supera els 490

l o c a l

IB3	oferí	l’inici	de	curs.Alumnes	i	professors,	dirigint-se	cap	a	les	aules.
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Després de ser instal·lades les dues 
noves aules prefabricades en el 
carrer Sant Jordi, el malestar dels 
veïnats no es va fer esperar gaire.
 Les queixes es basaven, 
sobretot, en què ningú dels 
residents havia estat informat 
ni citat a cap reunió, per part de 
l’Ajuntament, per tal de rebre una 
explicació.
 Dies després que aquestes 
queixes sortissin en premsa, l’àrea 
de batlia reaccionava i sí enviava 
una circular convocant a tots els 
afectats, el dilluns 15 de setembre, 
davant les mateixes aules.

El carrer, l’única opció viable
Després de fer un repàs a com 
s’havien anat desenvolupant 
les gestions sobre el tema en 
qüestió amb l’Escola Pública, la 
Conselleria i l’APIMA, el batle, 
Jeroni Salom, explicà que instal·lar 
les dues aules al carrer Sant Jordi 
havia estat, definitivament, l’unica 
opció viable. 

 Salom recordà que, anant bé 
les coses, les dues noves aules 
ocuparien la via, almanco, fins el 
mes de desembre de 2009.
 Alguns dels veïnats exigiren 
una solució al problema que tenen 
ara a l’hora de desplaçar-se, en 
cotxe, ja que el tancament d’aquest 
carrer i la reforma circulatòria 
introduïda fa poc a la barriada, els 
obliga haver de fer una “voltera”.

D’altra banda, els veïnats també es 
queixaren que, tot i que el carrer és 
tancat al trànsit, hi ha motocicletes 
que segueixen circulant per l’espai 
que s’ha deixat lliure entre la 
voravia i la paret de l’aula. I això és 
un perill! –afirmen.
 Aquest espai hi és perquè s’hi 
pugui passar caminant (o amb el 
típic carretó de la compra) sense 
haver de pujar a la voravia.

Les aules del carrer Sant Jordi
Els veïnats es queixen i demanen explicacions

“Les dues noves aules 
ocuparan la via fins el 

desembre de 2009”

Veïnats	del	carrer	Sant	Jordi	i	voltants,	durant	la	reunió	mantinguda	amb	el	batle.

l o c a l

Les	dues	aules	instal·lades	al	carrer	Sant	Jordi.
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ExPoSiCió i ElABorACió dE PEdrES, MArBrES i GrAniTS

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

Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme
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Decebuts a Ràdio Robines
El director, Rafel Ramis, manifesta 
sentir-se decebut amb l’empresa 
de comunicació local que, fa més 
d’un any, havia d’agafar les rendes 
de l’emissora, ja que la nova 
programació amb què compta ara 
mateix la ràdio és possible gràcies 
al suport de l’actual equip de 
govern. L’esmentada presidència 
de l’empresa no hi ha posat gens 
d’interès –afirma Ramis–.
D’altra banda, Ramis diu que 
l’empresa que ara mateix gestiona la 
ràdio (‘rafel ramis’), signà un acord 
amb l’Ajuntament, per un període 
d’un any, per tal de dur a terme les 
emissions de l’emissora i així no 
haver de tirar al fems la feina feta 
aquests 8 anys. 
El director conclou dient que, 
exceptuant alguns grups de 
l’oposició, veu un cert interès 
municipal en que Ràdio Robines 
continuï endavant, i és per això que 
es posà en marxa aquest projecte de 
manera provissional.

El PP segueix queixant-se
L’equip de govern del PP segueix 
queixant-se de no rebre subvencions.
 Segons informa el regidor 
d’urbanisme, José Fernández, en 
aquesta ocasió han estat denegades 
dues noves subvencions. 
 La primera, una sol·licitud 
d’ajuda a la Conselleria de Comerç 
i Indústria per a l’embelliment del 
carrer Conquistador, en la seva 
vessant de promoció comercial, 
que no ha estat concedida alegant-
se que aquesta via no és un carrer 
comercial.
 La segona sol·licitud, feta a 
la Conselleria d’Habitatge del 
Govern Balear, per a la supressió 
de barreres arquitectòniques, 
no ha estat concedida –segons 
afirma el regidor– perquè des de la 
Conselleria es demanava un projecte 
per a cada edifici en concret. Així, 
per exemple, can Gelabert, Teatre 
Municipal, Escola Graduada, etc.
L’equip de Govern presentà un 
recurs que també va ser desestimat.

&

Queixes de Fanny Marí, 
exgestora de l’Escola de Música
L’Escola Pública no és l’unic centre 
educatiu al que li ha tocat viure un 
inici de curs amb queixes.
 L’Escola de Música també 
ha estat objecte de polèmica 
després que la gerent de l’empresa 
MUSIDIVERSITAT, Fanny Marí 
(foto) –encarregada de la gestió de 
l’escola el curs passat– es tornàs a 
presentar i presentàs al·legacions 
i queixes a la premsa després 
que l’Ajuntament adjudicàs, en 
caràcter d’urgència, la nova gestió 
a l’empresa ACTÚA; adjudicació 
amb la qual 
–segons manifesta 
Fanny Marí– s’ha 
produït un clar 
incompliment de 
plec de condicions 
amb la tolerància 
i complicitat de 
l’equip de govern 
de l’Ajuntament 
de Binissalem.
 L’empresària 
explica que el projecte d’ACTÚA 
ofereix el servei a 22,95€/hora, 
quan el plec 
de condicions de l’Ajuntament 
n’autoritza un màxim de 21,50€. 
 Si bé a l’informe deia que 
ACTÚA ho oferia a 21,06€/hora, 
Marí assegura que és així perquè 
han agafat el pressupost de 
l’empresa i l’han dividit per les 
hores que sortien a concurs. 
 El projecte tècnic d’ACTÚA 
especifica molt bé que ofereix 
8243,04 hores en total, i que 
pressuposta 189139,28€ pel curs 
escolar; per tant, al parer de Marí, 
els comptes estan clars: 189.139,28€ 
dividit entre 8.243,04 hores = 
22,95€/hora, que ofereix ACTÚA. 
 L’empresària diu que presentà 
al·legacions i no va obtindre 
resposta per part de l’Ajuntament, 
com també apunta que la resposta 
del batle a les seves queixes, a un 
diari de les Illes, són una mentida.
 Cal recordar que, en un ple de 
gener de 2008, Fanny Marí també 
es queixà a l’actual equip de govern 
del PP perquè, durant el curs 
passat, els professors de l’escola 
feia mesos que no cobraven.
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

Pare Payeras, 1 baixos - Binissalem - Tel. 676 361 065
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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

Colla Gegantera de Binissalem
És sempre un plaer veure com un grup de voluntaris 
dedica hores del seu temps, esforç i ganes per apropar-
nos la tradició gegantera a la resta del poble. Gràcies 
a l’esforç que fan, hi ha moltes coses que no moriran. 
Aquest mes passat vàrem poder gaudir, nins i grans, 
dels millors personatges de les rondalles, les persones 
conegudes de pobles veïnats i figures històriques com 
les del Rei en Jaume I.

Tot el poble
És una delícia veure que una festa com la de Sa Vermada, 
més enllà del pressupost que aprovi l’Ajuntament, surt 
endavant gràcies a què el poble hi participa activament. 
Trons i aigua apart, el sopar a la fresca del divendres i les 
diferents activitats organitzades fan d’aquesta festa un 
moment de trobada amb el veïnatge. Potser engalanar 
el poble com s’engalana sigui part d’aquest nexe d’unió 
entre la gent. Un deu!

Plaça de Sa Quartera
No queda massa clar si l’autor del graffitti és 
independent ó clama per un poble socialista. El 
que queda clar és el seu total desconeixement 
sobre estètica, netedat i ortografia catalana. Ja 
no és qüestió de demanar un poble net –que es 
necessita, clar– sinó de demanar a la gent que no 
contribueixi a embrutir-lo més encara. Per a fer 
murals horrorosos, sempre pot emprar l’autor les 
parets de casa seva. 

Tot el poble
És vergonyós que volent ser reconeguts per la mescla 
de la tradició de la pedra i la modernitat del WI-FI, 
se’ns oblidi fer aceres amples per a que persones amb 
discapacitat puguin passejar o ser passejades. La manca 
de rampes d’accés a tot el poble, el nul respecte per les 
senyals de reserva d’aparcament i l’amplada irregular 
i defectuosa de les voravies, ens duen una passa més 
enrera de la modernitat que perseguim. 

.
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premiS i reGAlS

Amb	els	números	dels	tiquets	es	sortejaran	els	
següents	premis:

· dos vals	de	10	euros	per	comprar	a	les	carnis-
series	Ca	na	Gori	i	Can	Puig.

· dos vals	de	10	euros	per	comprar	a	la	botiga	
Can	Tronxo.

· dos vals	de	10	euros	per	comprar	al	Forn	Nou	
i	a	la	pastisseria	Dolç	i	Salat.

· un sopar	per	a	dues	persones	al	restaurant	Ca	
n’Arabí.

· un sopar	per	a	dues	persones	al	restaurant	Ca	
s’Hereu.

· un sopar	per	a	dues	persones	al	restaurant	Es	
Singló.

· una estància	per	a	dues	persones	en	un	hotel	
de	Mallorca,	durant	un	dissabte,	obsequi	de	
Viatges	Massanella.

Diumenge	19	d’octubre	a	ca	n’Arabí.

Venda	de	tiquets	a	l’Ajuntament	fins	
dijous	16	d’octubre.	Preu:	4	euros.

Dinar d’Arròs 
amb Salseta

25 anys de la Tercera Edat!
Unes 300 persones es donaren cita en el sopar 
commemoratiu dels 25 anys del Club de la Tercera 
Edat.
 L’acte va tenir lloc el divendres 12 de setembre, 
sient habilitada la zona d’aparcament del carrer 
de la Portella (davant la seu del club), que serví de 
‘restaurant’, on s’hi col·locaren taules i cadires per 
tal de donar cabuda a tots els comensals.
 Les autoritats locals, així com representants de 
tots els grups polítics i d’entitats bancàries també 
foren presents a la festa.

V Romeria a Sencelles
L’associació d’Amics dels Cavalls té previst 
organitzar, el proper diumenge 2 de novembre, 
la cinquena edició de la Romeria de Binissalem 
a Sencelles. Una sortida on només és permès 
participar-hi a peu, a cavall o en carro.
 En breu, l’associació distribuirà cartells 
informatius amb totes les novetats incloses per a 
aquesta nova edició.

l o c a l
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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,	etc.

ANDREU FERRÀ
TÈCNIQUES NATURALS

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

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
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La dinàmica comercial va fent-se camí a la nova zona 
urbanitzada des Rasquell.
 En aquests darrers mesos el carrer Germanies ha 
vist obrir les portes a dos nous comerços; per un lloc, 
la tenda d’informàtica, PC ZONE, que regentada pel 
jove Roger, natural de Can Picafort, es dedica a la 
venda d’ordenadors, suministres, jocs i també reparació 
d’aparells.
 Per altre lloc, veïnat seu, s’hi ha ubicada la fruiteria 
BINI NOU, on na Magdalena, la propietària, des del 
passat 1 d’agost despatxa fruites i verdures, la majoria 
procedents dels pagesos de la nostra illa.

Però no només els nous comerços són notícia aquest 
estiu. N’hi ha d’històrics, com el BAR S’HOTEL, que 
amb l’arribada de nous amos –en Pep Rubí i en Xisco 
Batle, és el cas– ha vist reformada la seva fesomia.
 Així, després d’un mes d’obres, aquest tradicional 
racó d’oci del poble, de variats exquisits, d’interminables 
partides de cartes, d’estades i xerrades, obrí el 4 de 
setembre estrenant barra i banys nous. També va ser 
reformada la cuina, oferint-se a partir d’ara, una nova i 
ampliada carta de menjars.
 I finalment, a la part baixa del poble, just davant 
la carretera, qui també ha fet reforma, guanyant molt 
d’espai, és CICLOS GOMILA.
 Després d’adquirir un dels locals veïnats, el conegut 
club ciclista obria a finals del mes d’agost amb una gran 
ampliació. D’aquesta manera, Ciclos Gomila compta ara 
amb una planta baixa de 500 metres, on s’hi ubiquen la 
tenda i el taller; amb una primera planta, també de 500 
metres, destinada a magatzem; i amb una segona, d’uns 
200 metres, de moment en estudi.
Ens conta el propietari, Toni Gomila, que era el 1977 quan 
obrí el negoci, un negoci que du 31 anys en marxa.

Sobre comerços locals

Toni	Gomila,	en	el	nou	local	de	l’empresa.	

Xisco	Batle	i	Pep	Rubí,	del	Bar	s’Hotel.

l o c a l

Nous	comerços	a	la	zona	des	Rasquell.

La	Diada	Ciclista	a	Biniagual,	també	organitzada	pel	Club.
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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 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

Protecció Civil   971 88 67 57

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

VENDA	d’ordenadors	PENTIUM,	de	segona	mà.	
Bon	estat	i	bon	preu.	Tel. 647 076 986
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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

ES LLOGA CASA A SANTA MARIA. Adosat de 160 
m2 amb 4 hab. dobles; 3 banys; cuina moblada, dues 
terrasses i pati interior. 870 €/mes. 871 703 595

VENC BARCA semirígida, 5’25, motor de 75 cavalls, 
apte “titulín”. Preu: 13.000 euros. Tel. 696 802 594

VENC 4 COBERTES i TRES LLANTES de Ford 
Focus. Preu: 100 euros. També ES VEN MàQUINA 
DE COSIR amb molt bon estat. Tel. 647 076 986

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

ES VEN LLIT DE MATRIMONI fet tot de fusta; 
pràcticament nou; (178 x 215 cms); matalàs de làtex 
(160 x 200 cms). Preu: 240 euros. Telèfon 661 841 233

ES LLOGA PLAÇA D’APARCAMENT al carrer 
Guillem Martí i Coll, 7 (cantó C/ Anselm Turmeda). 
Porta Automàtica. Plaça gran 31 €/mes. 661 841 233

VENC PLANTA BAIxA de 104 m2, quasi nova. 3 
hab. dobles, menjador, 4 armaris, 2 banys, cuina, pati, 
pàrking i traster. Preu: 228.000 euros. Tel. 607 258 491

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

VENC COTxE Honda CRV 4x4. 2000 c.c. Any 1998. 
matrícula: IB 3844 CZ. Llantes d’alumini. En perfecte 
estat (únic propietari). 696 802 594 - 971 511 924

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes

VENC MOTO Gilera Nexus vermella. 500 c.c. 
Darrer model. 5241 DLV. 2 anys. 12.700 km. 
En perfecte estat. Tel. 696 802 594 - 971 511 924

VENC LANxA Fletcher 4,70 amb Mercury 50 cv., 
amb remolc. Preparada per a pesca i passeig. Bon 
estat. Preu: 5.700 euros. Tel. 654 800 242 - 647 928 358

VENC VITRINA REFRIGERADORA per a tapes, 
amb 10 palanganes. Preu a convenir. Tel. 971 886 379

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

VENC LLIT i ‘ROPERO’ ANTICS. Llit alt amb gran 
capçal i ‘ropero’ amb dues portes i dos calaixos. Puc 
passar fotos per email. Preu a convenir. 637 454 850

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

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

VENC CICLOMOTOR HONDA SFX 49cc.
Color negre, ben conservada, 17.000 km. Preu: 500 €. 
Tel. 650 148 006

ES LLOGA 2n PIS A Santa Maria de 115 m2; 3 
hab. dobles; 2 banys; 2 balcons de 8 i 13 m2; cuina 
moblada. 675 €/mes. 871 703 595. Ref. PIS-00016
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R                 ector a la ParròquiaNou

“Mn. Llorenç Lladó, nat a Valldemossa, era presentat el passat 31 d’agost”

Llorenç Lladó Calafat 
(Valldemossa, 24-5-1947) va ser 
ordenat prevere el 18-12-1976. 
És el nou rector de Binissalem 
i de Consell. La saturació de 
les festes no ens impedia, 
tanmateix, l’hora de calma. L’hem 
aconseguida aprofitar amb el gust 
de la conversa, a la rectoria de 
Binissalem.

JOAN. Si hi estaves d’acord, 
Llorenç, ajornaríem assumptes, 
la solució dels quals fuig de 
mans nostres, com seria el govern 
superior de l’Església, què fan 
uns altres, en suma, bé que sien 
de la nostra gent. Em cenyiria, 
doncs, a l’esfera més personal, 
què faig i què puc fer.
LLORENÇ. Ara mateix estic a 
disposició de la revista, amb el 
gust dels convidats, ja que m’hi 
sent.

JOAN. Vaig assistir a la teva 
cerimònia d’entrada, el 31 d’agost. 
Em sobtava que, en el discurs 
de salutació, diguessis “per ser 
un bon cristià no importa anar 
a missa”. No he memoritzat el 
context, perdona.
LLORENÇ. De veritat? Això vaig 
dir?! Ara mateix em sorprèn. 
Gràcies, però, que ho puc matisar. 
La litúrgia, així ho crec, és 
necessària, però conseqüent amb 
la vida, com una estació per fer 
el camí normal. Estic convençut 
que tres factors, per a un cristià, 
són inseparables: la fe, la vida 
i la celebració, especialment. 
l’eucarística. Els seguidors de 
Jesús valoram el benefici de la fe, 
els fruits de la bondat i del perdó, 
la llum de la Paraula, l’alegria del 
pa compartit entre germanes i 
germans, i vivint, com estam, en 
el món, hi afegim el plus de joia, 

de solidaritat i d’esperança, que 
hem rebut a l’Eucaristia. És natural 
que estiguem agraïts i celebrem 
els dons en comunitat. Però no té 
sentit, en conseqüència participar 
de la missa com una obligació 
per llei. Haver d’anar a complir 
un precepte, fora el gust de la 
llibertat, sí que no em sembla de 
bon cristià. Serem els qui serem i 
ningú a contracor, sinó contents.

JOAN. Estar contents resulta 
motivador o atractiu per a la 
fe, un testimoni se’n diu, i a 
pesar de tot creure s’estila poc. 
El misteri dels cristians, i dic 
misteri en el sentit etimològic 
de secret: el secret, doncs, dels 
cristians és “anunciam, de 
Crist, la mort, confessam la 
resurrecció i esperam el retorn”; 
i tanmateix…

LLORENÇ. La mort no és 
problema. N’hi ha molts que 
la saben en virtut del testimoni 
científic. És un fet històric que 
Jesús va morir enclavat. En canvi, 
n’hi ha molts menys a tenir fe en 
la resurrecció, de la forma que sia, 
però real: Crist és vivent enmig de 
nosaltres pel seu Esperit, spiritus, 
alè, impuls vital. El tercer punt, 
esperar el retorn, el retrobament 
amb el Ressuscitat, pens que va 
sota mínims, i és, en canvi, la 
culminació, el capdamunt del 
procés, el punt d’esperança que 
els creients, amb actituds humils, 
amb sentiments de confiança, amb 
respecte a la raó i amb l’exemple, 
hem de mostrar.

JOAN. Repugnaves els motius 
d’obligació  o de servitud a la 
llei i propugnaves el sentit de 
llibertat en el seguiment de Jesús. 
Tant et decantaries del poder?
LLORENÇ. Els seguidors de Jesús, 
com a tals servidors, defugen 
el poder i aspiren a la llibertat 
per al servei. En la fórmula de 
Pau als Filipencs, Crist és buidà 
(“ekenósen”) de la condició divina 
i va prendre la d’esclau; es limità a 
obeir i a ser un home qualsevulla, 
disposat a servir tothom qui 
el necessitava. Tot seguit de la 
mort, Déu l’exaltà; però en vida 
no demostrà la mínima força. 
L’actitud, per tant, dels creients és 
servir, no comandar. Si em voleu 
fer un  capellà bo, manau-me 
feines.

JOAN. Em recorda la llei escolta i 
guia: “Aprenem a ser útils i a fer 
servei”.
LLORENÇ. Pens que tota la vida 
he estat i seré escolta.

JOAN. Al final de totes les misses, 
saludes i demanes: “quan arribeu 
a ca vostra, feis una besada als 
vells, als malalts i als infants que 
habiten amb vosaltres”.
LLORENÇ. No ho dic per quedar 
bé. M’hi vull comprometre i m’hi 
dedicaré en acabar-se aquests 
dies d’instal·lació i de trull,quan 
reprengui la vida normal, que ja en 
fris. La llei del cristià és creure el 

que no fa creguera, esperar el que 
no fa esperera i estimar a qui no 
fa estimera. L’anunci de l’evangeli 
és adreçat als pobres, als cecs, als 
malalts, als oprimits. Això és la 
tasca més genuïna d’un capellà i 
m’il·lusiona.

JOAN. Al marge dels vells i dels 
infants, existeix la joventut, i 
l’església n’és despoblada.

LLORENÇ. El nacionalcatolicisme 
passa factura i a un preu ben 
car. El cristianisme sociològic 
s’apropiava, i avui fins i tot, per a 
compromisos socials en moments 
únics, del baptisme, de la primera 
comunió, del matrimoni, tres 
sagraments, i de les exèquies 
per als difunts, i amaga en el 
congelador o margina la unció 
dels malalts, el perdó dels pecats 
i la vocació a la vida consagrada. 
L’església postconciliar 
desinhibia l’opció cristiana per 
llei o perquè s’usa i animava a la 
personalització lliure de la fe i a 
la recerca d’autenticitat. El cristià 
d’avui ho és per la gràcia de Déu, 
que no és rutinària ni massiva. 
La joventut en llibertat no s’ha 
adherit a la proposta, què hi farem! 
Necesitam una opció missionera 
per a engrescar-los-hi.

JOAN. Si se’n despengen i no 
hi ha vocacions, el cristianisme 
de Mallorca és precari i en perill 
d’extinció.
LLORENÇ. Patirem, segur, 
però l’església continuarà viva. 
La seva salut no la fa el poder, 
ni els edificis, ni les riqueses, 
ni el clero, ni les multituds o 
turbamultes. N’hi ha prou amb 
petites comunitats de creients que 
vulguin escampar l’amor de Déu 
i la presència de Jesús. A base de 
misèria actua la misericòrdia. Ens 
convertim, és probable, en la resta 
d’Israel, confinada i purificada a 
l’exili, però no serem “los últimos 
de Filipinas”, n’estic convençut, i 
el Bisbe.

Han quedat molts assumptes 
pendents, però hem guardat 
l’economia d’una hora, llarga, per 
a la conversa. Hi ha més dies que 
llonganisses. Quedi avui per a 
la reflexió el que ens ha servit en 
Llorenç, en acte de servei.

Joan Escanelles

“La llei del cristià és 
esperar el que no fa 

esperera i estimar a qui 
no fa estimera”

			

e n t r e v i s t a
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R                 ector a la ParròquiaNou

“Mn. Llorenç Lladó, nat a Valldemossa, era presentat el passat 31 d’agost”

Llorenç Lladó Calafat 
(Valldemossa, 24-5-1947) va ser 
ordenat prevere el 18-12-1976. 
És el nou rector de Binissalem 
i de Consell. La saturació de 
les festes no ens impedia, 
tanmateix, l’hora de calma. L’hem 
aconseguida aprofitar amb el gust 
de la conversa, a la rectoria de 
Binissalem.

JOAN. Si hi estaves d’acord, 
Llorenç, ajornaríem assumptes, 
la solució dels quals fuig de 
mans nostres, com seria el govern 
superior de l’Església, què fan 
uns altres, en suma, bé que sien 
de la nostra gent. Em cenyiria, 
doncs, a l’esfera més personal, 
què faig i què puc fer.
LLORENÇ. Ara mateix estic a 
disposició de la revista, amb el 
gust dels convidats, ja que m’hi 
sent.

JOAN. Vaig assistir a la teva 
cerimònia d’entrada, el 31 d’agost. 
Em sobtava que, en el discurs 
de salutació, diguessis “per ser 
un bon cristià no importa anar 
a missa”. No he memoritzat el 
context, perdona.
LLORENÇ. De veritat? Això vaig 
dir?! Ara mateix em sorprèn. 
Gràcies, però, que ho puc matisar. 
La litúrgia, així ho crec, és 
necessària, però conseqüent amb 
la vida, com una estació per fer 
el camí normal. Estic convençut 
que tres factors, per a un cristià, 
són inseparables: la fe, la vida 
i la celebració, especialment. 
l’eucarística. Els seguidors de 
Jesús valoram el benefici de la fe, 
els fruits de la bondat i del perdó, 
la llum de la Paraula, l’alegria del 
pa compartit entre germanes i 
germans, i vivint, com estam, en 
el món, hi afegim el plus de joia, 

de solidaritat i d’esperança, que 
hem rebut a l’Eucaristia. És natural 
que estiguem agraïts i celebrem 
els dons en comunitat. Però no té 
sentit, en conseqüència participar 
de la missa com una obligació 
per llei. Haver d’anar a complir 
un precepte, fora el gust de la 
llibertat, sí que no em sembla de 
bon cristià. Serem els qui serem i 
ningú a contracor, sinó contents.

JOAN. Estar contents resulta 
motivador o atractiu per a la 
fe, un testimoni se’n diu, i a 
pesar de tot creure s’estila poc. 
El misteri dels cristians, i dic 
misteri en el sentit etimològic 
de secret: el secret, doncs, dels 
cristians és “anunciam, de 
Crist, la mort, confessam la 
resurrecció i esperam el retorn”; 
i tanmateix…
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procés, el punt d’esperança que 
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amb sentiments de confiança, amb 
respecte a la raó i amb l’exemple, 
hem de mostrar.
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llei i propugnaves el sentit de 
llibertat en el seguiment de Jesús. 
Tant et decantaries del poder?
LLORENÇ. Els seguidors de Jesús, 
com a tals servidors, defugen 
el poder i aspiren a la llibertat 
per al servei. En la fórmula de 
Pau als Filipencs, Crist és buidà 
(“ekenósen”) de la condició divina 
i va prendre la d’esclau; es limità a 
obeir i a ser un home qualsevulla, 
disposat a servir tothom qui 
el necessitava. Tot seguit de la 
mort, Déu l’exaltà; però en vida 
no demostrà la mínima força. 
L’actitud, per tant, dels creients és 
servir, no comandar. Si em voleu 
fer un  capellà bo, manau-me 
feines.

JOAN. Em recorda la llei escolta i 
guia: “Aprenem a ser útils i a fer 
servei”.
LLORENÇ. Pens que tota la vida 
he estat i seré escolta.

JOAN. Al final de totes les misses, 
saludes i demanes: “quan arribeu 
a ca vostra, feis una besada als 
vells, als malalts i als infants que 
habiten amb vosaltres”.
LLORENÇ. No ho dic per quedar 
bé. M’hi vull comprometre i m’hi 
dedicaré en acabar-se aquests 
dies d’instal·lació i de trull,quan 
reprengui la vida normal, que ja en 
fris. La llei del cristià és creure el 

que no fa creguera, esperar el que 
no fa esperera i estimar a qui no 
fa estimera. L’anunci de l’evangeli 
és adreçat als pobres, als cecs, als 
malalts, als oprimits. Això és la 
tasca més genuïna d’un capellà i 
m’il·lusiona.

JOAN. Al marge dels vells i dels 
infants, existeix la joventut, i 
l’església n’és despoblada.

LLORENÇ. El nacionalcatolicisme 
passa factura i a un preu ben 
car. El cristianisme sociològic 
s’apropiava, i avui fins i tot, per a 
compromisos socials en moments 
únics, del baptisme, de la primera 
comunió, del matrimoni, tres 
sagraments, i de les exèquies 
per als difunts, i amaga en el 
congelador o margina la unció 
dels malalts, el perdó dels pecats 
i la vocació a la vida consagrada. 
L’església postconciliar 
desinhibia l’opció cristiana per 
llei o perquè s’usa i animava a la 
personalització lliure de la fe i a 
la recerca d’autenticitat. El cristià 
d’avui ho és per la gràcia de Déu, 
que no és rutinària ni massiva. 
La joventut en llibertat no s’ha 
adherit a la proposta, què hi farem! 
Necesitam una opció missionera 
per a engrescar-los-hi.

JOAN. Si se’n despengen i no 
hi ha vocacions, el cristianisme 
de Mallorca és precari i en perill 
d’extinció.
LLORENÇ. Patirem, segur, 
però l’església continuarà viva. 
La seva salut no la fa el poder, 
ni els edificis, ni les riqueses, 
ni el clero, ni les multituds o 
turbamultes. N’hi ha prou amb 
petites comunitats de creients que 
vulguin escampar l’amor de Déu 
i la presència de Jesús. A base de 
misèria actua la misericòrdia. Ens 
convertim, és probable, en la resta 
d’Israel, confinada i purificada a 
l’exili, però no serem “los últimos 
de Filipinas”, n’estic convençut, i 
el Bisbe.

Han quedat molts assumptes 
pendents, però hem guardat 
l’economia d’una hora, llarga, per 
a la conversa. Hi ha més dies que 
llonganisses. Quedi avui per a 
la reflexió el que ens ha servit en 
Llorenç, en acte de servei.
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c u l t u r a

Exposicions
L’oferta del casal 
per a setembre 
i octubre es 
concreta amb 
els noms de PEP 
CANYELLES 
i MARIANO 
MAYOL, i el 

CERTAMEN INTERNACIONAL 
D’ARTS PLÀSTIQUES “VILA 
DE BINISSALEM”, que integra 
i millora l’antic Certamen 
Internacional de Pintura, en la 
30ena edició.

Amb el títol 1+1=1 i el repte 
d’aconseguir el millor, el casal 
ha reunit dos artistes plàstics 
madurs, mallorquins i de renom 
internacional. PEP CANYELLES 
i MARIANO MAYOL, que es 
professen amistat i admiració 
recíproca, han vingut a bé 
d’exposar en conjunt, amb 
una doble varietat. A les Sales 
Florentines, mesclen obres 
realitzades, cadascú al taller 
propi, entre 2006 i 2008: pintures 
de Mayol, especialment quadres 
amb l’aspecte de mapes antics o 
de cartes nàutiques, de Mallorca, 
i diverses combinacions amb 
fusta, posidònia i vidre; de 
Canyelles, dibuixos en tinta, amb 
la denominació “papers de Son 
Gotleu”, i escultures de ferro, 
porcellana i acer.

A la Sala Directori, el tàndem 
presenta el fruit d’una experiència 
original: fer obres en comú. D’una 
banda creen díptics, cadascun 
a meitats. Canyelles treballa el 

ferro i Mayol, el dacró, o fibra 
de polièster. De l’altre costat, fan 
obres d’escultura, reunits en un 
sol taller, combinant labor de ferro 
(Canyelles) i treball amb arena, 
posidònia i caragolins (Mayol). 
És, tot plegat, una obra conjunta 
i recent, producte sense plànyer 
l’esforç, l’estiu i primavera del 
2008. Del 19 de setembre al 2 de 
novembre.

Concerts
En punt a l’oferta musical, 
sobresortia l’actuació, 19 de 
setembre, del grup AWA, 
amb DUNIA HEDREVILLE, 
cantadora, ben sentit i contemplat 
a Binissalem l’espectacle de ritmes 
caribenys i música de jazz, gustós 
de repetir. SEYDOU SISSHOKO 
tingué cura de la percussió, 
GABRIEL ESCALAS, de la 

guitarra, JORDI MONTSERRAT, 
del saxo, RUBÉN GARCÍA, de la 
bateria, i DANIEL JUAN, del baix 
elèctric.

Igual de condigne, Can Gelabert 
acollia l’actuació del QUARTET 
HARMÒNIC, amb els violinistes 
FRANCESC AMENGUAL 
i TOMÀS ROSSELLÓ, el 
violoncelista SEBASTIÀ 
AMENGUAL i GABRIEL REINÉS 
amb la viola. El quartet es creava 
el 2006, amb els mateixos i alguns 
altres partícips, estudiants del 
Conservatori. Exhibeixen, de 
qualitats, il·lusió, joventut, serietat, 
i consciència de límits superables. 
Elegiren peces entretingudes i 
d’autors celebrats: Mozart, Purcell, 
Grieg, Borodin, Bach, Bibiloni, 
Beatles. Weiss i Gardel.

J.	Escanelles

Els	artistes,	Pep	Canyelles	i	Mariano	Mayol.
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Al tancament d’aquesta edició, a 
dimarts dia 7 d’octubre de 2008, 
la temporada de verema, a la 
nostra comarca, encara no havia 
finalitzat. 
 Tot i això, des del Consell 
Regulador de la Denominació 
d’Origen Binissalem se’ns ha 
avançat un preinforme amb les 
primeres dades de la collita.
 Fins ara s’han vermat un total 
de 2.169.965 kg de raïm, dels 
quals, 1.674.178 kg corresponen 
a varietats negres i 495.787 kg a 
varietats blanques.
 Cal recordar que la verema 
s’inicià el passat 14 d’agost, 
collint-se totes les varietats de 
raïm autoritzades: Moscatell, 
Chardonnay, Sirah, Merlot, Moll, 
Manto Negro, Callet, Cabernet 
Sauvignon, etc.

Per varietats, la distribució és la 
següent: 

Manto negro  663.055 kg
Callet   41.386 kg
Tempranillo  64.957 kg
Cabernet Sauv. 365.345 kg
Sirah   260.976 kg
Merlot   278.460 kg
Moll   296.574 kg
Macabeu  5.880 kg
Chardonnay  156.715 kg
Moscatell  36.617 kg

Aquestes dades representen un 
88% de la verema de la campanya 
2007, tenint en compte que l’actual 
encara no ha acabat.

De la quantitat vermada, 1.143.534 
kg han estat collits a màquina, el 
que suposa un 54% del total.

La superfície de vinya actual és de 
607,78 hectàrees, distribuïdes per 
termes municipals i per varietats 
viníferes.

Com és sabut, per a enguany es 
preveia un descens de producció 
en algunes vinyes, ja que les 
copioses pluges de la primavera 
provocaren l’atac de Míldiu 
(Plasmopara viticola) en 
època de floració. 
 Si bé, els tractaments 
preventius i curatius, les noves 
tècniques de cultiu de la vinya i les 
característiques dels terrenys de 
la comarca han evitat que el mals 
fossin generals.

En el proper número es publicaran 
les dades definitives de la collita 
de raïm de 2008.

Primeres dades de la Verema de 2008
Fins a dia 7 d’octubre havien estat vermats 2.169.965 quilos de raïm

V e r e m a 	 2 0 0 8
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AL DARRERA D’UNA GRAN FESTA...

Diuen que al darrera d’un gran home sempre hi ha una 
gran dona. 
Aquesta dita la podríem aplicar a Sa Vermada en el cas 
dels obrers de la festa; aquells que treballen, dia rera 
dia, acte rera acte, per a què tot estigui a punt. 
És evident que al darrera d’una gran festa sempre hi ha 
una gran Brigada.

El berenar el s’havien ben guanyat!

SANT GALL 2008

El diumenge 14 de setembre el llogaret de Biniagual 
tornà a viure una nova edició de la festa de Sant Gall. 
Una festa de camp, d’antany, on no hi faltaren activitats 
tan tradicionals com les típiques carreres de joies, el ball 
de bot o una magnífica exposició de figues de deu classes 
diferents, la qual va ser possible gràcies a la col·laboració 
de l’amo en Joan Pascual Comas, de cas Merrito (a la 
dreta de la foto). El nou rector de Binissalem oferí una 
missa. La festa també comptà amb el suport dels Amics 
dels Cavalls i de l’Àrea de Festes l’Ajuntament.

De l’exposició ‘CALOP i CALOPERS’ 

Agraïment i disculpes
Des d’aquestes pàgines volem fer pública la nostra 
gratitud al sr. batle i a la sra. regidora de festes, en 
principi, per haver acollit la idea de l’exposició i 
patrocinar-la després. Així com també la bona disposició 
que trobàrem en tot moment. Per la qual cosa: MOLTES 
GRÀCIES vos sien dades, perdonau-nos el lapsus del 
dia de la inauguració i disposau de nosaltres en tot el 
que hagiu de menester.

Xesc Canals i Bernat Nadal

X L I V 	 F e s t a 	 d e s 	 V e r m a r

Exposició	d’automòbils	dèpoca.Els	històrics	cotxets.
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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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Amb la fotografia “El refugio de 
Hades”, de gran format impresa 
damunt tela, la mallorquina 
Judith Sansó s’adjudicà el primer 
premi d’arts plàstiques Vila de 
Binissalem, dotat amb 3.500 euros.

Sansó, nascuda a Palma a l’any 
1971 i amb una dilatada carrera 
com a fotògrafa, va rebre, de mans 
del batle de Binissalem, Jeroni 
Salom, l’esmentat premi dins el 
qual també s’hi contempla una 
exposició individual al Casal de 
Cultura Can Gelabert dins l’any 
2009. 
El dissabte dia 20, tenia lloc la 
inauguració de la mostra amb les 
obres premiades i seleccionades.
 Pel que fa a la resta de 
premiats, el segon premi “Tall de 
Vermadors”, dotat en 1.500 € i 
patrocinat per l’Obra Social de Sa 
Nostra, va recaure en mans del 
pintor de Llucmajor, Pere Emili 
Martínez, amb l’obra “Clepsa”, 
mentre que el tercer premi, 
patrocinat per l’empresa Di7 
Comunicació, va ser per al pintor 
artanenc, Joan Servera “Peix”.
 A l’acte d’entrega de premis i 
inauguració de l’exposició amb els 
artistes seleccionats, la regidora de 
cultura, Maria Gomila, va destacar 
el fet que, tot coincidint amb la 
trentena edició del certamen, tant 
des de l’Ajuntament com des de 
la coordinació de Can Gelabert, es 
va decidir donar un nou impuls 
al mateix, passant de premis 
de pintura a arts plàstiques, tot 
obrint-lo a altres llenguatges 
artístics com ara la fotografia, 
l’escultura o el vídeo. 
Així mateix, Gomila va recalcar 
l’alta participació registrada al 
certamen d’enguany, que amb 
un total de 86 artistes suposa un 
increment important respecte a 
edicions passades.

 A més dels tres premiats, han 
estat seleccionats per a l’exposició 
els artistes Margalida Vidal 
Vich, Andrew Pinder, Grupo 
4cromia, Pere Ignasi Bisquerra, 
Miquel Mesquida, Antoni Miquel 
Morro, Miquel Àngel Albis, 
Mercè Alabern, Carlos Cerdà, 
Jaume Capellà, Tomeu Coll, José 

Luís González Tudanca, Fabian 
Schalekamp, Maria M. Soler Vidal, 
Antoni Portas López i Antònia 
Oliver Jaume.
 L’exposició amb els premiats i 
seleccionats es podrà visitar fins 
dia 2 de novembre, de 15 a 21h, de 
dilluns a divendres i els dissabtes 
de 17 a 20h.

Nou certamen d’Arts Plàstiques
La fotògrafa mallorquina Judith Sansó guanyà el primer premi

“Es donà un nou impuls 
al certamen, passant de 
premis de pintura a arts 

plàstiques”

“El 2n premi, dotat en 
1.500 €, va recaure en 

el pintor de Llucmajor, 
Pere Emili Martínez”

Els	guanyadors	del	certamen,	Judith	Sansó,	Pere	Emili	Martínez	i	Joan	Servera.

c u l t u r a



	 SETEMBRE	2008	<	�0	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Camí	de	Sa	Cabaneta,	7
Apartat	de	Correus,	275	-	07350	Binissalem	(Mallorca)

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

www.protecciondatosbaleares.com

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

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

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

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

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

posis en contacte amb nosaltres.
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
La companyia Corcada Teatre presentarà ‘De Biaix’

c u l t u r a

La Casa Museu torna a encetar la 
programació de tardor posant el 
pes, de bell nou, al fet literari.  

Sobre Llorenç Riber
Juntament amb el Consell de 
Mallorca s’han organitzat unes 
Jornades d’Estudi sobre Llorenç 
Riber que tendran lloc tot el 
dissabte, dia 11, a Can Sabater, i 
el dilluns, dia 13, transcorrerà per 
Campanet. 
 Aquest cicle, que dóna 
l’oportunitat d’aconseguir 1 crèdit 
de lliure configuració, començarà 
amb les ponències de Damià 
Ferrà-Ponç, Joana Alegret, M. del 
Carme Bosch, Pere Rosselló Bover 
i Damià Pons. El segon dia, també 
conduït pel professor Damià 
Pons, es realitzarà un recorregut 
literari pels espais campaneters de 
l’escriptor Llorenç Riber.  

Primera Lectura
El dimarts, dia 14, comença un 
cicle anomenat ‘Primera lectura’, 
on es donarà un cop d’ull a 
les novetats editorials de la 
temporada.
En aquesta ocasió, el traductor, 
Antoni Picornell, llegirà uns 
fragments de la novel·la ‘Rellotge 
sense busques’, de l’escriptora 
nord-americana, Carson 
McCullers, que Edicions del 
Salobre ha editat recentment. 

Marcel Proust i Villalonga
El dijous, dia 16, es comptarà 
amb la visita de l’investigador 
hispanista, el professor Herbet 
Craig, de la Universitat de 
Nebraska, qui parlarà de la 
influència de Marcel Proust sobre 
Llorenç Villalonga. La conferència 

té per títol: ‘Villalonga i Proust: 
recuperar el temps perdut’. 

En trànsit
El dijous, dia 23, torna el cicle 
‘En trànsit’, on l’escriptora Llúcia 
Ramis, autora de ‘Coses que et 
passen a Barcelona quan tens 30 
anys’, farà una visita amb una 
maleta plena de lectures i altres 
objectes indispensables. 

Llibre: Illes Balears i França
A la fi, el dimarts, dia 28, serà 
presentat el llibre ‘Illes Balears i 
França: Traces i intercanvis (s.XVIII-
XX)’, a partir de les ponències 
pronunciades a la tardor de 2007. 
La presentació del llibre, que és 
una edició de la Fundació Casa 
Museu Llorenç Villalonga, Pare 
Ginard i Blai Bonet, anirà a càrrec 
d’Isabelle Bes Hoghton. 

Teatre: De Biaix
I com ja saben bé els habituals 
d’aquesta Casa, que mai no 
deixam de banda el teatre, dia 30, 
a les 20h, tenen una excel·lent 
oportunitat d’acostar-se a 

l’univers de Miquel Bauçà, de 
la mà de la companyia Corcada 
Teatre, que presentarà aquí ‘De 
Biaix’.
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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
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El meu poble: Binissalem 
(cançoneta infantil)

El meu poble té una església
i també un bell campanar,
quan se posa a repicar,
tot el món li té enveja.

Ding, dang, dong, ding, dang, dong, 
què és de bell el campanar.
Ding, dang, dong, ding, dang, dong, 
quan se posa a repicar.

El meu poble té una plaça
amb molts d’arbres i jardins,
enrevoltada de cases
per jugar-hi tots els nins.

Ding, dang, dong...

El meu poble ple de vinyes,
pintat tot de colorins;
dibuixat dels millors vins
per donar vida a Robines.

Dins la bóta congrenyada 
hi reposa el millor vi,
beveu tots del fruit diví
per festejar sa vermada.

Ding, dang, dong...

Pedra viva, la més noble,
belles cases i carrers;
els joves, els més festers,
veniu tots en aquest poble!

Lletra i música: Bernat Forteza, 
mestre d’escola de Binissalem

de pobladors.  Tot plegat, esperit 
de teatre: fantasia, dinàmica, 
entreteniment i clarobscur

Del músic, Joan Payeras
El proper 18 d’octubre, es farà 
la presentació del llibre JOAN 
PAYERAS BONAFÉ: RETALL 
DE LA SEVA OBRA MUSICAL, 
que conté una mostra de 
composicions musicals d’aquest 
desconegut músic binissalemer, 
mort el 1964 a l’edat de més de 
vuitanta anys.
 La semblança d’aquest 
compositor la fará el senyor Josep 
Torrens i Isern.
 Un grup de més de quaranta 
cantadors i la Banda Municipal 
de Binissalem, amb la direccció 
de Baltasar Bibiloni, interpretaran 
algunes peces de Payeras.
 L’acte, patrocinat per 
l’Ajuntament, tindrà lloc a 
l’església parroquial a les 20,30h.

GALERIA EVENTO

La galeria de Santiago Manresa i 
Josep Canals invita quatre autors: 
YOKO, RITA MUNTANO, 
NÚRIA BOSCH i MANEL 
LÓPEz. 
Els dos primers han prescindit 
del quadre i presenten altres 
formes decoratives: en el cas 
de Yoko, CDs, boles, corbates i 
consoladors, sense caire figuratiu, 
arranjat tot amb gust; Rita 
proposa un curiós exemple per 
decorar i endreçar una habitació 
juvenil, amb plantes, camises, 
parets pintades i presència de 
colorit i de figures simbòliques. 
Núria i Manel exposen quadres; 
la primera, interiors ocupats de 
persones cluques, amb colors 
igualment clucs, de blanc i negre; 
el segon fa pintura amb aspecte 
de còmic, vívida, amb exteriors 
urbans reblits d’ocells i animals 
domèstics que hi fan 

c u l t u r a
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Novetats a la Biblioteca

Novel·la
La noia del ball. Autor: Jordi Coca
Mil cretins. Autor: Quim Monzó
Cielo nocturno. 
Autora: Soledad Puértolas
Versos de vida y muerte. 
Autor: Amos Oz
La piel de los tomates. 
Autor: José Jiménez Lozano

Infantil
Lletraferit. Autor: Carles Arbat
El guadián del tiempo. 
Autora: Jeanette Winterson
Pisco y el contramaestre diente de oro. 
Autor: Martín Casriego
Enciclòpedia Fleurus Junior 
Dinosauries
Diccionari en imatges dels dinosaures 
i la prehistòria
Atles de dinosaures. Animals 
prehistòrics i d’altres

CD’s
Julio Iglesias Júnior. Por la mitad
Najwajean.Till it Breaks
Enrique Iglesias. 95/08
Macy Gray. Big
Carlos Baute. De mi puño y letra
Amaral. Gato negro-Dragón rojo
Sacrlett Johansson. Anywhere I law 
my head
Manolo García. Saldremos a la 
lluvia 

DVD’s
Luz de Domingo
Amor y otros desastres
Donke Xote (Infantil)
Teletubies (Infantil)

ACTIVITATS D’OCTUBRE
Dijous, 16. A les 20h. Inici del 
Cicle de Conferències Jaume 
I, història i llegenda, amb la 
conferència La petjada llegendària 
del Rei en Jaume a Mallorca, a càrrec 
de Caterina Valriu.

Dissabte, 18. A les 10h. Dintre 
del cicle de conferències Jaume 
I, història i llegenda. Itinerari 
històric. La petjada llegendària 

del Rei en Jaume a Palma, a 
càrrec de Tomàs Vibot.

Dimarts, 21. A les 20h. Tast 
de llibres. Tertúlia Literària. 
Parlarem del llibre El celler de Noah 
Gordon. Condueix la tertúlia Mar 
Rayó.

Dilluns, 27. A les 18h. A la 
Biblioteca Municipal. Contacontes 
amb en Tato i na Tana. Adreçat a 
infants a partir de 3 anys.

Dijous, 30. A les 20h. A la 
Biblioteca Municipal. Dintre del 
cicle de  conferències Jaume I, 
història i llegenda. La conquesta 
de Mallorca: la visió dels vençuts. 
A càrrec de Guillem Rosselló.

** Per a tots aquells participants que 
vulguin obtenir els Crèdits de lliure 
configuració UIB i els Crèdits de 
Formació permanent del professorat 
el cost de la inscripció serà el següent:
Universitaris: 25€ / Altres: 35€

El plaç de la matrícula és fins el 10 
d’octubre del 2008, a la Biblioteca 
Municipal de Binissalem. 
Tel. 971 870 486 
biblioteca@ajbinissalem.net. 

Inscripció 
En primer lloc telefonar a la Biblioteca 
per comprovar que queden places 
lliures i després  enviar per fax al 
núm. 971 886 532 o al mail de la 
biblioteca, una còpia de l’ingrés 
de la matrícula al núm. de c/c 
0061.0018.81.0071210112 (Banca 
March). Places limitades.

Crèdits
1 Crèdit de lliure configuració UIB 
(pendent de confirmar).
1,5 Crèdits de Formació Permanent 
del Professorat.
Els alumnes hauran d’assistir, com 
a mínim, a un 80% de les sessions 
per obtenir la certificació d’haver 
participat en el cicle de conferències.

c u l t u r a
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JAQMU AL-BARxALUNI 

Així era dit el rei En Jaume pels 
sarraïns illencs, aquells mallorquins 
que patiren el genocidi que inicià 
la catalanitat imprescindible 
i irrenunciable, que alguns 
encara volem reivindicar amb 
especial simbologia en aquest 
any 2008, enfront d’altres ara més 
poderoses, agressives i contundents 
globalitzacions també nacionals. 
Són paradoxes de la història. Al-
Himyari, historiador musulmà 
medieval, es referia a Jaume I com 
“el tirà de Barcelona”, malgrat 
sembla més aposta dels nobles 
que no del jove rei el mètode tan 
cristianament assassí elegit per a 
subjugar la Mayurqa, que va ser 
illa oriental d’Al-Andalús, i que 
el 1229 girà tan cruentament una 
pàgina força important de la seva 
història. Setembre se’ns mostra 
d’un temps ençà com a un mes de 
diades medievalistes, també de 
greus esdeveniments pel que fa a la 
més recent crònica de la humanitat 
i moment de record d’unes tasques 
agrícoles que han tornat festes molt 
estimades per a la majoria local. 
Sé de bona química que s’estan 
preparant d’aquí a finals d’any 
actes que de ben segur ens aclariran 
més incògnites sobre el citat 
barceloní. El LLIBRE VERMELL DE 
MONSERRAT és una banda sonora 
de referència de la Catalunya de 
la Baixa Edat Mitjana –i territoris 
culturals adjacents– que transitava 
musicalment del cant gregorià a 
la polifonia, empremta aquesta 
darrera del Renaixement que ja 
venia, capbussat vetlladorament a 
la tardor del mig temps.

tgomil@...50% goliard

c u l t u r a

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.
 

Ea guanyador del llibre amagat 
del mes de setembre ha estat en 
Mateu Banús. El llibre amagat era 
Diari d’Anna Frank.

19è LLiBre AMAGAt

Text.

“No era el hombre más honesto ni 
el más piadoso, pero era un hombre 
valiente. Se llamaba ¿? y había 
luchado como soldado de los tercios 
viejos en las guerras de... Cuando 
lo conocí malvivía en Madrid, 
alquilándose por cuatro maravedís 
en trabajos con poco lustre, a 
menudo en calidad de espadachín 
por cuenta de otros que no tenían la 
destreza o los arrestos para solventar 
sus propias querellas...

Concurs “el llibre amagat”

m ú s i c a
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C/Selva,	25	-	07350	Binissalem	-	Tel.	971	51	13	24

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

Llorenç	Rosselló	Bestard

electriciStA

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

 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
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Antoni	Pol

Binipèdia
Moros a la costa

c u l t u r a

La presència 
islàmica –del 902 al 
1229– és un capítol  
poc divulgat de la 
nostra història. 
No consta que 
Binissalem existís, 
però sí el que seria el 
seu terme, un pujol 

i una coma, limitats per dos torrents 
i una petita serra testimonial al nord. 
Els walís o governadors àrabs tenen 
noms rars per a la nostra oïda, però 
són els que són i qualque cosa d’ells 
ens deu afectar. Els historiadors locals 
haurien d’afanyar-se a cercar 
les arrels islàmiques del nostre 
territori, si més no perquè en aquell 
període és quan comença a congriar-se 
l’òvul de la nostra Vila.

902 pC 
Isam al-Jawlani redueix, sense 
massa dificultats, els nuclis de 
poder autòctons de Mallorca i 
Menorca, organitzats en torn dels 
castells roquers –el d’Alaró, pels 
binissalemers ignots, era el punt de 
referència… a falta del campanar-  
annexiona les Illes a l’emirat de 
Còrdova, però mantenint de facto 
una relativa independència d’Al-
Andalus. Comença la islamització 
de les Illes “construint-se 
mesquites, posades i banys”. 

1010 
El califat de Còrdova se desintegra 
enmig de guerres civils, quedant 
les Balears en una situació de 
pràctica independència. ¿S’inicià 
en aquests anys la venda de solars 
a sa Goleta, primer nucli urbà de 
la Vila?

1015 
Muyahid, rei de la taifa de Dènia, 
s’annexiona les Balears les quals, 

sota el govern dels valís Abd-
Allah i Al-Aglab, i la influència 
de Ibn Rasiq, experimentaran una 
singular florida cultural, acollint 
homes de lletres, entre els quals 
destaca el cordovès Ibn Hazm, 
filòsof exiliat a causa de les seves 
idees i actualment molt conegut 
com a autor d’”El collar de la 
paloma”, un llibre imprescindible 
pels qui fan de l’amor el centre de 
la seva vida.

Agost de 1113
Una expedició de 300 naus surt de 
Pisa en direcció a Mallorca amb la 
intenció de castigar-la pels actes de 
pirateria perpetrats, però, per error, 
arriben a Catalunya, circumstància 
que propiciarà l’adhesió del comte 
Ramon Berenguer III a la croada. 
Pel juny de l’any següent, l’armada 
pisanocatalana pren la Vila 
d’Eivissa i després desembarca a 
Mallorca, a l’altura del Coll den 
Rabassa i Molinar. 

1115
Un contingent de soldats 
almoràvits –tribus berbers del 
Sahara de tendència religiosa 
integrista- cridats per ajudar contra 
els pisanocatalans, ocupen les 
Balears. Posteriorment arribaran 
successives onades de magrebins… 
que sembla que encara continuen.

2 de febrer de 1115 
Els pisanocatalans aconsegueixen 
entrar en la Madina Mayurqa 
després d’incendiar amb foc 
grec, de nova invenció, les 
màquines dels defensors. La lluita 
salvatge i el saqueig duren fins 
a l’abril. Poc després abandonen 
la ciutat arrasada. Costum, el 
dels arrasaments i saquejos, que 
s’ha instal·lat definitivament a 
l’Arxipèlag.

1158
S’acaba el domini almoràvit a 
Al-Andalus que passa a mans 
dels almohades. Les Illes, però, 
sota la dinastia dels Banu Ganiya, 
assoleixen la independència del 
poder andalusí, consolidant-se un 
període d’esplendor econòmic, 
basat en l’agricultura  i les 
activitats corsàries. D’aquests 
sectors, el de l’agricultura està en 
vies d’extinció.

1184
Mor Ishaq Ibn Ganiya i el succeeix 
el seu primogènit Muhammad II. 
Aquest es va sotmetre al poder 
califal, però el poble mallorquí 
–el del segle XII, off curse- s’hi 
oposà, destituint-lo i entronitzant 
el seu germà Alí, enemic acèrrim 
dels almohades. Alí engega una 
expedició en el propi territori 
almohade nordafricà on hi 
estableix un poderós imperi que 
perdurarà fins el 1205. 

1187
A Mallorca, una revolta de captius 
cristians, encapçalada pel renegat 
Ibn Rubartayr, propicia el retorn 
de Muhammad II al poder, però 
al cap de poc temps és vençut per 
l’altre germà Abd Allah, el regnat 
del qual va ser comercialment 
pròsper i brillant.  

1208
El governament d’Abu Yahia 
fou de més durada i anà 
derivant cap a una independència 
de fet. Les discòrdies palatines 
marcaran el final del seu regnat, 
que arribarà de la mà d’un rei 
cristià que, aquest any mateix de 
1208, neix a Perpinyà, en estranyes 
circumstàncies… De Jaume I, 
però, en parlarem en la pròxima 
entrega.
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		 	 ·	Pagui	les	seves	feines	a	Instal·lacions,	còmodament,	fins	a	60	mesos.
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Camí	de	s’Aigua,	40
	 971	87	04	10
07350	Binissalem



VÍDEo-CLUB

*

****

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

*****

	 SETEMBRE	2008	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

c i n e m a

Viaje al centro de la tierra

Si us agraden les històries d’en 
Julio Verne, per favor, no aneu 
a veure aquesta pel·lícula. És 
lo més horrible que he vist 
en molts d’anys. Us fugiran 
les ganes de tornar al cine.
És plena de desbarats que no 
tenen ni cap ni peus; baldament 
els meus amics i el seu fill me 
volgueren convènçer que estava 
pensada per a al·lots i que era 
per entretenir-los, no hi hagué 
manera, i això que em pagaren 
el sopar per curar-me l’atac de 
nirvis que vaig aplegar. 
L’actor principal és en Brendan 
Fraser, de ‘La Momia’. 
Basada en el llibre de Julio Verne, 
sembla que se n’han volgut riure 
d’ell.

El tren de las 3:10 a yuma

Lo d’anar al cine amb un amic 
estar bé, però n’heu de triar un 
que no sigui tan lent de reflexos 
com en ‘Toni Goleta’. Fa un mes 
que hi anàrem i per Sa Vermada 
encara reflexionava sobre el final. 
Sens dubte, és una de les millors 
pel·lícules que he vist des de fa 
molts d’anys. Quan vaig veure la 
versió de l’any 1957, a la tele, d’en 
Glenn Ford, ja me va agradar, i la 
que han feta ara, interpretada per 
en Russell Crowe, és una passada. 
Un western fet amb les tècniques 
d’ara però amb el sabor d’abans.  
 La història és molt simple: 
uns quants pistolers escolten a 
un assassí en el tren per dur-lo a 
la presó de Yuma. I aquí és quan 
surten els vertaders valors. 

Paul Newman

Cada cert temps ens donen la mala 
notícia que un actor de la nostra 
infància és mort. Ens pensam que 
són immortals, ja que els hem vist 
morir tantes vegades, a mans dels 
indis o dels dolents, per tornar-los 
a veure vius a la pròxima pel·lícula, 
que no ens podem acabar de creure 
que aquest pic sigui vera.
 En Paul Newman tenia 83 anys i 
patia càncer de pulmó. 
 Quan va començar feia teatre, 
era l’any 1953, a Broadway. També a 
la tele prengué part en vàries sèries 
de no gaire èxit i després va voler 
provar en el cine, a la pel·lícula “El 
Caliz de Plata“ (1954), amb tant 
d’èxit que no va aturar fins a l’edat 
de 82 anys. 
 Al llarg de la seva carrera li han 
concedit un total de 3 Oscars, un 
dels quals honorífic.
També exercí com a director de cine, 
però allò que li agradava de veres 
eren els cotxes de carreres,  arribant 
a competir en la més famosa de 
totes: “Les 24 hores de Le Mans”, 
on quedà en segon lloc.
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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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EL GALL DE LEs botEs GroGuEs

i n f à n c i a

Hi havia una vegada un vell que tenia un gall. El vell 
era tan pobre que no guanyava prou per a menjar ell 
i el  gall. Per això, el gall se’n va anar a córrer món. 
El gall anava cantant: “He de buscar fortuna per a 
treure al meu amo de la misèria…..”. 
De sobte, va veure una bossa tirada al mig del camí. 
El gall es va posar molt content quan va veure que en 
la bossa hi havia dues monedes d’or.
Va agafar la bossa al bec i va decidir tornar a casa.
Pel camí, es va creuar amb el carruatge de l’home més 
ric de la regió. Llavors, el ricàs va cridar:
– Cotxer, porta’m la bossa que porta aquell gall. 
El ricàs va guardar en la seva butxaca 
les dues monedes d’or i va seguir el seu 
camí. El gall, darrere del carruatge, 
cridava una vegada i una altra. 
– Quiquiriqui, quiquiriqui, torna’m els 
meus diners.
Llavors, el ricàs, molt enfadat, va 
cridar: 
– Cotxer, atura’t al costat d’aquell pou 
i llença-hi a dins aquest gall cabut.
Quan el gall va caure al pou va començar 
engolir aigua. Engolint i engolint, es va 
beure tota l’aigua del pou; va sortir a 
fora i va córrer darrere del carruatge  
cridant:
– Quiquiriqui,quiquiriqui, torna’m els meus diners….
– Maleït gall, ja et donaré el teu merescut, va protestar 
el ricàs.
Quan van arribar a casa seva, va dir a la cuinera: 
– Afica aquest gall dins del forn.
Quan el gall es va trobar entre les flames, va tirar tota 
l’aigua del pou. El forn es va apagar, la cuina es va 
inundar i l’aigua va desbordar tota la casa. El gall va 
sortir del forn i va començar a picotejar en la finestra 
del ricàs: 
– Quiquiriqui, quiquiriqui, torna’m els meus diners.
– Tireu aquest gall a l’estable; -va cridar el ricàs. 

Llavors, els criats van tirar el gall enmig del ramat de 
bous i vaques, perquè l’aixafessen. Però el gall  va 
començar a engolar un per un tots els bous i totes 
les vaques. 
Quan va acabar, el gall era gran com una muntanya. 
Se’n va anar a la finestra del ricàs i va cridar: 
– Quiquiriqui, quiquiriqui, torna’m els meus diners.
El ricàs va empènyer el gall al soterrani on guardava 
totes les seves riqueses.
– A veure si t’entravesses amb una moneda -pensava el 
ricàs. Però el gall va engolar totes aquelles riqueses. I 
no es va entravessar, perquè va tornar a cridar: 

– Quiquiriqui, quiquiriqui, torna’m els 
meus diners.
El ricàs, desesperat, li va tirar les 
dues monedes i va dir: 
– No vull tornar a veure’t per aquí. 
Quan va aconseguir recuperar els seus 
diners, el gall cabut es va encaminar 
a casa del seu amo. En veure aquell 
gall tan enorme i tan foro, totes les 
aus del corral del ricàs van començar 
a caminar i a volar al darrere d’ell. I 
quan va arribar a casa del seu amo li 
va dir: 
– Estén un llençol gran en el terra. 
El gall va sacsejar amb força les ales 

i van començar a caure monedes i joies i pedres 
precioses, després vaques, vedelles i bous.
El vell estava molt content i no sabia que fer amb 
tantes riqueses. Abraçava al seu gall i li donava les 
gràcies per tot el que havia portat. Des d’aquell dia, 
el gall i el vell van tenir una vida folgada.

Van construir una casa gran, amb un jardí molt bell i 
enormes corrals. El vell li va comprar al seu gall unes 
botes grogues i un collar d’or i tots els dies sortia de 
passeig amb ell. El gall anava pels carrers del poble 
molt estirat amb el seu collar d’or i les seves botes 
grogues.
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Benjamins

Presentació del C.e. Binissalem
“Un acte diferent al d’anys anteriors i carregat de molta emoció”

Benjamins

El divendres 3 d’octubre va 
tenir lloc la presentació de tots 
els equips de futbol del C.E. 
Binissalem.
Un acte que enguany va ser 
organitzat d’una manera un tant 
especial, més cridanera, diferent a 
la d’altres anys.
Sota el llum de canó, tots els 
jugadors del club, inclosos 
entrenadors i delegats, varen ser 
nomenats per després incorporar-
se al lloc determinat on pertocava 
al seu equip.
Una vegada tots varen ser enmig 
del camp, el president, Ramon 
Campins i el batle, Jeroni Salom, 
pronunciaren sengles parlaments.
 Sembla que, en aquest inici de 
campanya, es respira un aire 

bastant positiu a les files de 
l’entitat blava.

I parlant de l’inici de temporada, 
tot i que el primer equip començà 
la lliga cedint un punt a casa 
contra l’Arenal, en les properes 
jornades la truita se girà. 
 Els bons resultats situaren 
els blaus a dalt de tot de la 
classificació, havent ocupat la 
primera plaça i sient ara segons, 
empatats a punts amb el líder, 
Santanyí.
 Cal destacar les golejades per 
4 a 1 contra l’Alaior i 5 a 1 contra 
l’Eivissa B, i l’empat a 1 dins el 
difícil camp del Mallorca.
Els binissalemers, Salas i Oliver, 
mantenen la seva titularitat.

Equip filial
Pel que fa a la resta d’equips, el 
filial protagonitza també un bon 
començament de lliga. 
Després d’empatar a 1 el seu 
darrer partit dins el camp del 
Soledat, ocupa la cinquena plaça, 
havent guanyat tres partits dels 
cinc disputats, i empatat i perdut 
els altres dos.

Juvenil
Perderen el seu darrer partit a casa 
contra l’Esporles per 2 a 3, derrota 
que les situà en la catorzena 
posició del grup A de Primera.
Dels quatre partits disputats, n’han 
perdut dos, havent aconseguit una 
victòria i un empat.
1r objectiu: la permanència.

Benjamins Benjamins

e s p o r t s
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Infantils Infantils

Cadets

Els	dos	equips	Alevins.

Juvenils

Primera	Regional Tercera	Divisió

e s p o r t s
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Infantils
Els Infantils de Primera del grup 
A ocupen l’onzè lloc, amb dos 
partits disputats, dels quals n’han 
perdut un i han empatat l’altre.

Alevins
I dos llocs més avall, en la 
tretzena posició, hi estan situats 
els Alevins de Primera, equip que 
no va tenir sort en el seu debut a 
la lliga, perdent a casa, per 1 a 4, 
contra el Cala d’Or.
De la resta d’equips del futbol 
base s’informarà en el proper 
número d’octubre.

Bàsquet
Primers partits de lliga

Només dos equips del Club 
Bàsquet Binissalem han 
començat les seves respectives 
competicions.
Per un lloc, el Teka Bàsquet 
Sénior masculí, entrenat per 
Juanjo de Prada i Joan Pons Sans, 
ha arrancat amb molt bon peu 
aquesta campanya 2008/2009, 
ja que ha guanyat els seus dos 
primers partits –41 a 63 dins 
CIDE i 71 a 64, a casa, contra 
l’Artà– que ara mateix el sitúen 
líder del seu grup.
L’altre conjunt que el dilluns 
6 d’octubre inicià la lliga és 
l’equip d’empreses Di7 Bàsquet 
Binissalem.
 Entrenat, novament, per 
n’Andreu Pons Ribas, exercint 
de jugador-entrenador, perderen 
el seu primer partit dins el camp 
del Porreres per 66 a 62.
 Andreu Pons afirma que 
l’equip notà la manca de rodatge, 
tot i que l’objectiu per a aquesta 
temporada torna a ser l’ascens a 
Primera.
 L’equip està format per 
una majoria de jugadors del 
poble, comptant amb sis noves 
incorporacions, de les quals cinc 
ja debutaren.
 A diferència de la resta 
d’equips, que jugaran els caps de 
setmana, l’equip d’empreses ho 
farà (a casa) cada dijous a les 21h.

e s p o r t s

Futbol de Primera i foto per a la història!
Sense cap dubta ni una, aquesta és una foto històrica, per emmarcar. 
Dos binissalemers jugant a la Primera Divisió del Futbol Espanyol: Rafel 
Sastre (Sporting de Gijón) i Miquel Àngel Moyà (Mallorca).
 Dos esportistes humils, constants i que, convertits en titulars dels seus 
respectius equips, el diumenge dia 5 d’octubre varen ser protagonistes del 
partit de lliga disputat a Son Moix, en el qual els de Sastre se’n dugueren 
els tres punts, després d’imposar-se per 0 a 2 al nostre Mallorqueta.
 Cal recordar que abans d’ells dos, només un binissalemer ha 
aconseguit arribar a la màxima categoria del futbol: en Toni Amengual.
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tennis
Fase regional de 
Streetennis l’ÒREAL-RPT

El passat 27 de setembre 
es va disputar, en el Parc 
de les Estacions (Palma), la 
final regional del campionat 
d’Espanya d’Streetennis, on els 
nostres campions locals: Pau 
Barrios de 7 anys, Francesc 
Arnau Pol de 8, Aida Lladó de 6 
i Margalida Llabrés de 6 anys hi 
participaren. 

S’organitzaren partides de 
10 minuts, jugant tots contra 
tots, i els nostres representants 
guanyaren uns quants partits 
però no fou suficient per passar a 
la fase Nacional. 
Tal vegada menjaren massa fideus de 
vermar, el vespre abans, en el sopar a 
la fresca? 

De totes maneres, des d’aquestes 
línies donam l’enhorabona als 
nostres campions per així com 
jugaren, i als seus pares, per 
assistir, a les 9h del matí, després 
de la ressaca del sopar. 
Una vegada acabat el torneig es va 
fer entrega de regals a tots els nins 
i nines.

Torneig Festes des Vermar
El dissabte 4 d’octubre es va fer 
l’entrega de trofeus del torneig 
federat Festes des Vermar.
 Pel que fa a la categoria de 
dobles quedaren com a finalistes 

en Marco Carvajal i en Toni Lluis 
Gutiérrez, i campions n’Àngel 
Inocencio i en David Cerdà. 
En la categoria Aleví femenina 
quedà com a finalista na Mireia 
Autonell i com a campiona na 
Patrícia Delicado. 
El finalista aleví masculí va ser en 
Toni Lluis Noguera i el campió en 
Pau Costa. 
En la categoria Absoluta, el 
finalista va ser en Toni Lluis 
Gutiérrez i el campió en Marco 
Carvajal. 
El tennista, Martí Martorell, del 
Tennis Club Binissalem, aconseguí 
les semifinals després de caure 
amb el campió. 
L’entrega de trofeus se celebrà al 
Castell des Molinot (foto).

Torneig Nadia Nerea
El Tennis Club Binissalem 
organitzarà, dins el mes de 
novembre, un torneig a benefici de 
Nadia Nerea, una nina de 3 anys 
de Binissalem afectada amb 
síndrome de tricotiodistròfia.
En el torneig es disputaran 
individuals i dobles, i serà obert a 
tota la gent interessada, a partir de 
15 anys.
Per a inscripcions podeu telefonar 
al 617 787 342.
 Els preus seran: individuals 10€ 
i dobles a 15€ per parella, les quals 
aniran destinades ajudar en les 
despeses  per fer front  a aquesta 
malaltia i allargar la seva vida, el 
màxim de temps possible, amb 
autosuficiència i qualitat de vida.

tennis
A classe amb una excampiona

Des de fa uns anys, la excampiona de tennis de Balears 
i Espanya en categoria Infantil i Cadet, Isabel Sastre, 
imparteix classes a la pista des Molinot. Un total de 45 
al·lots, de a partir dels cinc anys, segueixen els consells 
de la extennista –la millor que hi ha hagut al poble– ara 
convertida en professora. Els horaris són de dilluns a 
divendres, de 17 a 20h. Més informació al 971 51 20 45. Isabel	Sastre,	amb	dos	alumnes.

e s p o r t s
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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

Ciclisme
Cursa Festa des Vermar

El dissabte 4 d’octubre se disputà 
la tradicional carrera de ciclisme 
a la part baixa del poble, en 
un circuit traçat entre el carrer 
Conquistador i els camins rurals 
de Biniali i Son Roig, recorrent-se 
un total de 80 quilòmetres.
 Organitzada, com sempre, 
pel Club Ciclos Gomila, en la 
competició hi prengueren part 
55 corredors, distribuïts en 
cinc categories: Sénior, Master 
30, Veterans 40, Veterans 50 i 
Veterans 60.
 El guanyador absolut, amb 
un tems de 2 hores, 3 minuts 
i 52 segons, va ser el corredor 
Bartomeu Quetglas, de l’equip 
Cristaleria Bel.

Per categories, en la Sénior 
quedà primer en Toni Frontera, 
amb un temps de 2 hores, 4 
minuts i 4 segons. En Master 
30 quedà primer classificat en 
Martí Cladera, amb un temps 
de 2 hores, 4 minuts i 4 segons; 
seguit de Sebastià Perelló, Miquel 
Joan Adrover i en quart lloc, el 
binissalemer, Xavier Morey.
 I pel que fa a les categories de 
veterans, els primers classificats de 
les modalitats de 40, 50 i 60 varen 
ser en Bartomeu Quetglas, en Jos 
Nederlof i en Fermín Andrés.
Assistiren a l’entrega de trofeus les 
autoritats locals i les Vermadores i 
Vermadors.

Atletisme
I cursa popular

El dimecres 24 de setembre se 
celebrava, en un circuit marcat 
en els voltants de la plaça de 
l’església, la I cursa popular 
Sa Vermada, en la qual hi 
prengueren part 170 corredors.
 La prova constà de cinc 
categories: Infantil, recorrent una 
distància de 1.200 metres; local 
(3.200 metres); veterans (4.900 
metres); fèmina (3.200 metres) i 
masculina (4.900 metres).
 Dos atletes del poble 
aconseguiren quedar en primeres 
posicions: Rosa Morro, en 
fèmines, i Sebastià Batle en la 
local. L’organització anà a càrrec 
del Patronat Municipal d’Esports i 
dels atletes, Jesús Rodríguez, Rosa 
Morro i Jaume Pol.

e s p o r t s
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El personatge misteriós 
del passat número 

era en ...

Toni Pons

Prop d’una entrada del poble

El seu 1r llinatge comença per S

És morena

El seu nom comença per I

Salut: Aquesta setmana passada 
has agafat pes. A fer footing!
Amor: No el cerquis on hi ha molta 
gent, només hi trobaràs miques.
Petit consell: Gaudeix de tot  allò 
que fas sempre amb prudència.

Salut: Veim que vas de caguetes. 
Ara és temps de caquis, t’ajudaran.
Amor: Estaràs més atent amb la 
teva parella, cosa anormal amb tu.
Petit consell: Quan compris 
qualque cosa mira sempre el preu.

Salut: Bones notícies: de moment 
no te veim cap mal. Segueix així.
Amor: Evita les baralles perquè 
després et sentiràs molt malament.
Petit consell: Tingues valor i lluita 
per a tot allò en què tu creus.

Salut: Ja pots fer qualque activitat 
física, et sentiràs molt bé.
Amor: Posa a un costat la gelosia 
perquè no és bo per a la relació.
Petit consell: Romp amb tanta 
rigidesa i sigues més flexible.

Salut: Ara que l’estiu ja ha acabat 
no deixis de practicar esport.
Amor: Quan acabi la tardor potser 
trobis qualque persona per a tu.
Petit consell: Disposes de molts 
medis per a arribar a la teves fites.

Salut: Si has de conduir no 
prenguis medicament.
Amor: Empra la diplomàcia amb 
la parella i tot anirà bé.
Petit consell: Gaudeix de la bona 
sort; no sempre t’acompanyarà. 

Salut: Has de dormir més hores 
que pareixes un zombie.
Amor: No oblidis trucar aquesta 
persona tan especial per a tu.
Petit consell: Analitza situacions 
repetitives en la teva vida.

Salut: Cuida la teva dieta que la 
tens molt abandonada.
Amor: Va com una seda. Si segueix 
així pareixereu perfectes.
Petit consell: No cantis victòria si 
no saps cert que has guanyat.

Salut: Realitza més activitats a 
l’aire lliure.
Amor: No comandis tant, deixa 
que la teva parella també ho faci.
Petit consell: Surt i diverteix-te que 
la vida són dos dies.

Salut: Cap novetat, tens una salut 
envejable.
Amor: No tenguis pensaments 
negatius de la teva parella.
Petit consell: Dedica part del teu 
temps lliure per a tu.

 

Salut: No vas gairebé per culpa 
d’un constipat. Te’n sortiràs.
Amor: Com el pots trobar si no et 
deixes estimar. Amolla’t un poc.
Petit consell: No facis més de lo 
que puguis, de vegades poc basta. 

Salut:  No facis molts excessos i 
procura anar en bones.
Amor: La majoria de parelles romp 
per discutir, idò fora discussions.
Petit consell: Expressa i comparteix 
la teva alegria i bon humor.

o c i

Pilotes grogues
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Quina hora és?
Un home demana a un altre:

–Quina hora és?–Les onze i mitja -respon aquell.–Uuuuuufffffffff, que és de taaaaard!!–M’ho haguessis demanat abans.

De pintes... i ‘peines’ 

Dos gais es troben a la dutxa després d’acabar una sessió d’esport.

Un d’ells, castellanoparlant, encara aprenent el mallorquí, quan ja està vestit 

li demana a l’altre:

–Perdona, tens... peine?

I aquell, potser intepretant en doble sentit la pregunta, respon:

–Clairo.

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

Dites de Groucho Marx:

“Si l’amor és ceg... 
millor abans fer-li una tastadeta”





Festa desVermar 2008

Concurs de Fotos. CRDO
El Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen Binissalem 
entregà els premis del concurs de 
fotografia VI-NYA.
Cal recordar que els treballs havien 
d’estar relacionats amb els temes 
de la vinya, el vi o la verema.
 El 1r premi, dotat en 500 euros, 
va ser per a una fotografia de Juan 
José Mir (foto inferior). 
 El 2n premi, de 250 euros, 
va recaure en l’obra fotogràfica 
titulada “No hi ha temps que no 
torni”, del binissalemer, Joan Toni 
Lladó Mas. 
 I el tercer premi, dotat en 125 
euros, va ser per a una fotografia 
titulada “Solitari”, obra de David 
Bonet.

XLIV Festa des Vermar
Recordau-les, van ser unes festes entranyables, per recordar sempre...

Les previsions meteorològiques no 
sempre es compleixen, i aquesta 
va ser la sort de la Vermada 
d’enguany. Quasi cada dia que hi 
havia un acte important el temps 
ens va somriure.
Un somriure compartit per milers 
de persones a la Festa dels 
Trepitjadors, a sa Trepitjada, a 
sa Fideuada, en els Sopars a 
la Fresca, durant la desfilada 
de Carrosses, i com no, amb la 
presentació de la nova colla de 
dimonis: ‘Sa Filoxera de l’Infern’.

Sa Fil·loxera
Uns quaranta joves del poble han 
fet possible la creació d’aquesta 
associació, elaborant ells 
mateixos, amb treball i dedicació 
constants, màscares i vestits, i 
organitzant la Performance i el 
Correfoc que el divendres 26, 
sobre les 1.30h de la matinada, va 
tenir lloc a la plaça de l’Església. 
Sens dubte, un espectacle digne, 
digne d’admirar.
 Dividits en dos grups: músics 
de batucada i portadors del foc, 
durant un poc més d’una hora 
saberen mantenir un inquietant i 
càlid ambient de festa i correlines, 
que una vegada conclòs 
arrancava l’aprovació, amb 
aplaudiments, del nombrós públic 
assistent, donant pas, tot seguit, 
a un altre concert de batucada, el 
dels Renouers de Sa Pedrera.

III Trobada de Gegants
Dos actes servien de preludi a allò 
que tots esperàvem: la tercera 
Trobada de Gegants, el dissabte 
6 de setembre, donant a entendre 
que una gegant festa s’acostava, 
i Sant Gall, el diumenge dia 
14, tot recordant les arrels dels 
finals d’estiu dels anys quaranta 
i cinquanta, de la recollida 
d’ametles, de garroves, de raïm...

Devers can Pep Perico...
Però quan tot començava de bon 
de veres era el divendres dia 19, 
devers ses vinyes de Can Pep 
Perico, on per cert, enguany estan 
de celebracions, ja que aquest 
estiu s’han complert 100 anys del 
naixement del fundador del celler 
i impulsor de l’actual Denominació 
d’Origen Binissalem, don José 
Luis Ferrer.
 Allà mateix, a la clastra, el 
Tall de Vermadors interpretava 
uns quants balls i emprenia un 
recorregut pels carrers del poble 
amb ballades en diferents punts.

Pregó de Festes
Més tard tendia lloc el pregó de 
festes, aquest any a càrrec d’un 
bon orador com és en Santiago 
Coll. I qui, per cert, té publicada, 
en un número del Diario de 
Mallorca del mes d’octubre de 
1965, una crònica d’aquella 
primera Festa de les Vermades 
celebrada a Can Gelabert, casa 
de Llorenç Moyà en aquells anys.

No fa falta extendre’s massa amb 
la resta d’actes; només pegant 
una ullada al reportatge fotogràfic 
i llegint els peus de foto, queda 
ben explícit el que ha donat de sí 
cada un d’ells. Senzillament molta, 
molta festa.
 El programa de Sa Vermada 
és, des de fa anys, ple d’actes 
que, tot i no relacionats amb la 
festa, omplen moltes d’estones 
i espais. Només d’exposicions i 
competicions esportives ja hi ha 
per distreure’s, i bé.
 Però entre tots aquests 
records, sempre en tendrem un de 
molt gran per a na Cati Balaguer, 
una al·lota de 31 anys que ens 
deixava, de mort sobtada, el 
passat dijous 11 de setembre, dia 
de la presentació de les festes.

Tassons reciclables
Un novetat que sí ha estat positiva 
per a la bona imatge del poble, 
ha estat la introducció dels 
tassons reciclables. Tot i que la 
campanya informativa pot millorar-
se, també és cert que enguany 
no s’ha vist la trista imatge dels 
carrers o la plaça plena de 
tassons de plàstics per tot arreu.
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XII Concurs de Gloses
La XII edició del Concurs de 
Gloses, convocat per l’associació 
Arròs amb Salseta i l’Ajuntament, 
no comptà amb tanta participació 
com l’any passat. Però, sa veritat, 
el Combat de Glosadors que tot 
seguit se celebrà després de 
l’entrega de premis, suplí tota 
mancança, deleitant al centenar 
d’espectadors que s’acostaren al 
teatre municipal, el dimarts 23 de 
setembre.
 Pel que fa als premiats, el 
1r premi el s’adjudicà en Toni 
Bisanyes, de Pollença, amb la 
glosa ‘Duc sa vinya ben cuidada’.
 El 2n premi se n’anava cap 
a Ciutat, recaient en la glosa ‘Si 
del sexe vols gaudir’, obra de 
Francesca Cabot.
 I finalment, Jaume Juan, 
d’Algaida, guanyava el tercer premi 
general amb la glosa ‘Es vi’.
 El premi local, en aquesta 
ocasió, aniria a parar a cas Sastre, 
sient en Jaume Barceló l’autor de 
‘Festa de sa Vermada’.
 Respecte a la modalitat 
juvenil, on es va notar i molt la 
minva participativa, havent de ser 
declarats deserts tres dels quatre 
premis establerts, altra vegada 
el jove d’Algaida, Miquel Cano, 
guanyava el 1r premi (de 10 a 16 
anys) amb la glosa ‘S’aigua fa 
granots’.

XXXVI Concurs de Raïms
Entre els diferents actes que tenen 
lloc el diumenge de l’Ofrena, un 
dels més tradicionals és, sens 
dubte, el concurs de raïms.
Com de costum, pesats a l’antiga 
amb una balança romana, en 
aquesta 36ena edició el premi local 
va ser adjudicat a un raïm de 3,2 
quilos presentat pel binissalemer, 
Joan Reus.
Pel que fa al 1r i 2n premi general, 
aquests varen ser guanyats 
per Ramon García i Francisco 
García, ambdós de Consell, qui 
presentaren sengles raïms de 2,9 i 
2,6 quilograms, respectivament.

A dalt, dues fotos 
corresponents a 

l’Homenatge a la Vellesa, 
en la que ha estat 

enguany la 56ena edició.

A la dreta, una imatge 
de la primera edició 

d’aquest homenatge, on 
hi apareixen, en primer 
pla, na Maria Munar, de 

can Xorba, l’amo en Joan 
Lladó, de can Joan Joan, 
i n’Antònia Vallès, de ca 

na Palema (qui ens cedí la 
fotografia).

Aquella primera edició 
l’organitzà la Caixa de 

Pensions, abans ubicada 
al carrer Pere Estruch, 

on s’hi celebrà el refresc 
després de la celebració 

de la Missa.
La fotografia està tirada al 

carrer Rectoria.
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III TROBADA DE GEGANTS
Dissabte 6 de setembre

Els nuvis.

Inici de la desfilada, a la plaça des Rasquell (plaça des Gegants).
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III TROBADA DE GEGANTS
Dissabte 6 de setembre

Els Caparrots acompanyaren els Gegants.La Banda de Música conduia la desfilada.

Els xeremiers del poble no hi faltaren.

“Fins a 14 colles de Gegants es 
reuniren en aquesta III Trobada”
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El dimecres dia 24 de setembre, el 
celler José Luis Ferrer organitzà la 
presentació, per a periodistes, del 
vi “Selección 100”. Un vi elaborat 
per a celebrar el centenari del 
naixement del fundador del celler. 

Breu biografia
José Luis Ferrer va néixer el 20 de 
juny de 1908.
Descendent d’una estirp de 
vinaters (premis a l’Exposició 
Universal de Barcelona, el 1888), 
amb la seva dedicació i esforç ha 
quedat marcat un abans i un 

després en l’elaboració i 
criança de grans vins.
 José Luis Ferrer va dur 
la modernitat a l’illa, on el 
1931 començava una nova 
era per al vi.
 De fet, els seus seran 
degustats pels visitants més 
il·lustres a la Mallorca de la 
dècada dels anys cinquanta 
i seixanta, com els prínceps 
de Mònaco, Ava Gardner, 
Camilo José Cela, Robert 
Graves i Maria Callas, entre 
d’altres.

Actualment, els propietaris del 
celler són la seva filla i els néts, 
Sebastià i Josep Lluís Roses, 
qui afirmava –durant l’acte de 
presentació– que en 28 anys que 
és a l’empresa mai havia vist una 
verema de tan baixa producció 
–s’estima en un 40% menys que 
en 2007– però de tan alta qualitat.
 Una dada, la primera, deguda 
a les pluges del maig i juny, 
mentre que l’altra, condicionada 
pel magnífic temps dels mesos 
d’agost i setembre.

Per altre lloc, amb motiu de les 
Festes des Vermar (a les primeres 
edicions de les quals don José 
Luis Ferrer també hi aportà la 
seva col·laboració), el celler també 
organitzà, el divendres 26, una 
jornada de portes obertes per 
als binissalemers i amistats, amb 
visites guiades a l’interior de la 
bodega.

100 anys del naixement 
de José Luis Ferrer

Per a celebrar-ho s’ha elaborat el vi Selección 100

“A partir del 1931 
començava una nova era 

per al vi a Mallorca”

José Luis Ferrer, amb la princesa 
Grace i el príncep Rainiero.

Acte de presentació del vi Selección 
100. D’esquerra a dreta: Arnau 
Galmés, enòleg; Ernesto Navas, 
director tècnic; Pep Lluís Roses Ferrer, 
actual propietari; Pep Sans, relacions 
públiques; Maria Antònia Martí i Joan 
Lladó, comercials.
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Enguany el recorregut s’inicià a can Pep Perico.

benvingudes siguin ses festes!
Divendres 19 de setembre

Aturada a n’es Pou Bo.

Primera ballada a sa Plaça.

El Tall, convidat a berenar. Tot un detall!

“Les ballades en diferents punts del 
poble són una manera de donar la 
benvinguda a una nova Vermada”

Ballada davant ca sa Vermadora Major.
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iX batalla de raïm
Dissabte 20 de setembre

Per als més jovenets es col·locà un munt de raïm apart.

“La plaça des Rasquell –encara 
sense urbanitzar– va ser, altra 
vegada, l’escenari del combat”
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iX batalla de raïm
Dissabte 20 de setembre

“Un total de 10 tonelades de 
raïm varen ser utilitzades per a 

aquesta novena batalla”

Acabava de començar.

Una camionada de raïm de Manacor.
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iX festa dels trepitjadors
Dissabte 20 de setembre

Els bars de la plaça, també de festa.

Cinc al·lotes simpàtiques.

Restaurant Sa Plaça.

“El bon temps acompanyà i 
la paella tornà a la taula”
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iX festa dels trepitjadors
Dissabte 20 de setembre

Els més petits, també de Trepitjadors.

“La Festa es consolida i 
els JDT ja pensen en la 

celebració del 10è aniversari”

Els tassons reciclables, la novetat mediambiental.
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iX festa dels trepitjadors
Dissabte 20 de setembre

Els capells, molt presents a la festa.

“Fins a 1.500 Trepitjadors i 
Trepitjadores prengueren part 

en aquesta novena edició”

Sempre hi ha gent de foravila convidada.

Un quintet de ‘cuidado’.
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iX festa dels trepitjadors
Dissabte 20 de setembre

Els tiqueters de la barra.

Probablement, les sabates més 
virgueres el dia dels Trepitjadors.

“La Festa comptà amb l’actuació 
dels dos grups de música 

pop rock ‘Quin Vici’ i ‘Val 9’”

El grup VAL9 acabà tocant rodejat de Trepitjadores.

Dj Foguer posà el punt i final musical, el dissabte, a la plaça.

Màxims moments expressius.
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x concurs de trepitjar raïm
Diumenge 21 de setembre

El públic tornà a omplir la Plaça i voltants.

El ritme de trepitjada, sempre intens.

“En aquesta desena edició varen 
ser trepitjats un total de 1.100 
quilos de raïm Manto Negro”
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x concurs de trepitjar raïm
Diumenge 21 de setembre

La recollida del most.

El grup homenatjat. 10 anys concursant, i a la primera 
edició ja anaren vestits de Trepitjadors. Foren els únics.

“Aquell 19 del 9 del 1999 s’obrí 
una porta dins sa Vermada, 

una porta que la feia més gran”

Dionisos tornà a oferir vi dols.
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x concurs de trepitjar raïm
Diumenge 21 de setembre

Tots els Trepitjadors de la categoria de 12 a 15 anys.

Els més joves s’ho agafen molt en sèrio.

“Sa Trepitjada, un acte carregat 
de tradició, competició, emoció..., 

i sentiment de Vermada”
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x concurs de trepitjar raïm
Diumenge 21 de setembre

IB3 entrevistà als guanyadors.

El Ball des Cubell, a càrrec del Tall de Vermadors.

Els missatges ja han duit el raïm a plaça. Han donat el sus, hi tiren el primer sac de raïm.

Els fotògrafs, sempre cercant la millor imatge. Al fons, el grup Vins Dilluns, elaboradors del vi Dionisos.

El jurat pren nota dels resultats.
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Finalment, el bon temps 
acompanyà, el cel s’estirà i tot va 
sortir bé. No, no haguérem de fer 
ús de la carpa que l’associació 
‘Arròs amb Salseta’ tenia llogada a 
l’Escola Graduada.
 Ja hem arribat als deu anys!, 
i aquesta és una de les bones 
notícies, i amb un grup que durant 
aquesta dècada ha participat en el 
concurs fent ús del cassot. Idò!

Com sempre, les 
inscripcions foren ràpides 
i massives, i pel que respecte als 
resultats, enguany es produïren 
algunes novetats. 
Així, pel que fa a la modalitat 
de 12 a 15 anys, si des de feia 
tres anys un grup d’al·lotes 
s’emportava el 1r premi, enguany 
va ser un grup d’al·lots qui fos 
coronat.

I en la modalitat de majors de 16 
anys, els qui l’any passat foren 
primers –superant els 10 litres– 
enguany no aconseguiren quedar 
entre els tres primers; mentre 
que un grup que l’any passat no 
aconseguia cap premi, enguany 
quedava primer classificat. 
Que mai guanyi el mateix és, 
sens dubte, un dels encants del 
concurs.
Agraïments a: Vins Dilluns, Amics 
dels Cavalls, Tall de Vermadors, 
Tercera Edat, Restaurant Robines, 
Ajuntament i Consell de Mallorca.

1

3

2

guanyadors de sa trepitjada

Mireia, Cati, Marga i Aina. (2,13 litres).

Ivan, Toni, Xim i Miquel. (2,28 litres).

Jaume, Joan Miquel, Llorenç i Joan Miquel. (2,13 litres).

Toni, Joan, Pedro i Tomeu. (9,99 litres.)

joves de 12 a 15 anys majors de 16 anys

Maria, Joana Maria, Maria del Mar i Miquel. (6,27 litres).

Joan Miquel, Joan, Toni i Tomeu. (6,09 litres).
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El nombre de comensals es mantén. 
Un any més, al voltant d’unes 3.000 persones 

acudiren a ca n’Arabí a menjar un plat de fideus.
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xxvIi fideuada a ca n’arabí
Dijous 25 de setembre

No n’hem de mester, de taula.

Val la pena posar-se a la fila.

240 quilos de fideus per a aquesta Fideuada.



Festa desVermar 2008

sopars a la fresca
Divendres 26 de setembre

Carrer Germanies

Carrer Sac

Dues al·lotes gallegues convidades a menjar fideus

Carrer Rectoria

Carrer Bonaire

“El poble tornà a mostrar el seu 
caire més hospitalari davant uns 

quants milers de persones”

Carrer celler del Rei

Sopar davant el bar Can Miquel
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sopars a la fresca
Divendres 26 de setembre

Carrer Jaume II. Dins una cotxeria. Idò!

Carrer General Moranta

Carrer Pere Estruch

Carrer Catedràtic Llabrés

Carrer Llorenç Moyà

Carrer Fang
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sopars a la fresca
Divendres 26 de setembre

Carrer Germanies

Carrer Concepció Carrer Sant Sebastià

Carrer Andreu Villalonga Carrer Canonge Barceló

Carrer Celler del Rei
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sopars a la fresca
Divendres 26 de setembre

Carrer General Moranta

Carrer Bonaire

“Socials Sopars a la Fresca, 
entre vins i enllumenats i 

molts, molts de convidats”

La zona nova des Rasquell també sopà a la fresca
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desfilada de carrosses
Dissabte 27 de setembre

Aquesta carrossa s’adjudicà el 1r premi de la categoria tradicional.

La EXPO va ser tema de carrossa. Un tema típic i ben mallorquí.

“Una volta pel poble fent trui, 
un dissabte de festa colcant; 

per a molts, una moixeria”
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desfilada de carrosses
Dissabte 27 de setembre

A cas Padrins no se banyaren.

Dos paners de bona talla i bell acabat.

“Una lleugera pluja obligà a 
treure paraigües als carrossers”
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desfilada de carrosses
Dissabte 27 de setembre

Una carrosseta amb el seu punt original i tradicional.

“Fins a 61 carrosses prengueren 
part en aquesta desfilada”

Es repartidors acabaren ses existències.
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desfilada de carrosses
Dissabte 27 de setembre

Premis en categoria Tradicional
1r. “Cellers antics, casals d’ara” (26 vots). 900 euros
2n. “Uns bons paners per vermar” (17 vots). 275 euros
2n. “Els repartidors” (17 vots). 275 euros
3r. “Els vermadors” (13 vots). 200 euros

Premis en categoria Original
1r. “Expovermada” (14 vots). 900 euros
2n. “Vermada cavallers, Vermada” (12 vots). 450 euros
3r. “Ala-vi” (9 vots). 133 euros
3r. “Sacarem que rem” (9 vots). 133 euros
3r. “Vinsbledon” (9 vots). 133 euros

Premis en categoria Juvenil
1r. “Els moscards del grifó” (26 vots). 500 euros
2n. “A caçar després de vermar” (11 vots). 200 euros

3r. “We love Sa Vermada” (10 vots). 117 euros
3r. “Els pares vermant...” (10 vots). 117 euros 
3r. “Xiringuito de Sa Vermada” (10 vots). 117 euros

Novament, crítiques al recorregut
Sembla que no s’ha trobat encara un recorregut idoni 
a la desfilada. Igual que succeí l’any passat, el nou 
traçat no agradà gaire. Enguany la concentració va ser 
als voltants de la plaça des Rasquell i novament resultà 
dificultós. Altra vegada tornam a demanar, en nom de 
moltes persones, que es faci un esforç per tornar a 
l’antic recorregut. Per què, quin problema hi havia? 
Ah, i que tornin a concedir a la desfilada la segona volta a 
la plaça. Es fan carrosses també perquè hi ha un públic, 
i si a aquest no li agradassin, la plaça (a la segona volta 
no hagués estada estibada durant més de 10 anys.

Els grans raïms ens porten records d’aquelles grans carrosses.

“Quedà clar que, des de fa uns 
anys, continua predominant la 

quantitat a la qualitat”
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Després de ser inaugurada el dissabte 27, al llarg de 
tota la jornada del diumenge molta gent de foravila, 
entre la qual molts de turistes, donà vida a la cinquena 
edició de la Fira des Vi.
 Es calcula que passaren pel recinte de sa Rectoria 
al voltant d’uns 2.500 assistents.
 Deu cellers de la Denominació d’Origen Binissalem 
en varen ser els principals protagonistes: Antonio 
Nadal, José Luis Ferrer i Tianna Negre (aquests tres de 
Binissalem); Jaume de Puntiró, Macià Batle, Ramanyà 
i Sebastià Pastor (Santa Maria del Camí); Vinyes i 
Vins ca sa Padrina (Sencelles); Vinya Taujana (Santa 
Eugènia) i Binigrau Vins i Vinyes (Biniali).
 Com a novetats d’enguany, la presència dels vins 
del celler Tianna Negre, que hi participava per primera 
vegada.
 El bon temps que acompanyà i els cinc euros del 
preu de l’entrada (amb copa de regal inclosa), potser 
varen ser determinants per a què l’assistència, com 
cada any, fos nombrosa, tot i que es notà a faltar una 
major presència de gent del poble.

L’Agrupació de Fires i Festes novament va ser 
l’encarregada de l’organització, comptant amb el suport 
institucional de la Denominació d’Origen, l’Ajuntament i 
el Govern de les Illes Balears.

Amb la celebració de la Fira des Vi, l’Agrupació 
pretén col·laborar en l’augment del consum a les Illes 
del vi que és elaborat a la nostra comunitat, ja que 
actualment el percentatge és baix.
Finalment, l’Agrupació també afirma adherir-se a la 
petició de l’Ajuntament (per unanimitat), de la creació 
de l’Ecomuseu del Vi a Binissalem.

v fira des vi
27 i 28 de setembre

Celler Antonio Nadal Ros (Son Roig).
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v fira des vi
27 i 28 de setembre

Celler José Luis Ferrer.

Com sempre, l’espai del parc de la Rectoria comptà amb una més que notable afluència de visitants.

“10 cellers de la Denominació 
d’Origen Binissalem prengueren 
part en aquesta cinquena edició”

Celler Tianna Negre. L’elegància i el vi guarden analogies.
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v fira des vi
27 i 28 de setembre

Les autoritats visitaren la Fira des Vi.

Membres de l’associació de la Fibromiàlgia.

Els turistes, apassionats del nostres vins.

“La Fira des Vi: un tast lliure, al 
gust de cadascú, amb vins de 

qualitat, ideal per païr ressaques”
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VIII FIRA DES VERMAR
26, 27 i 28 de setembre

Artesans de la pedra i la fusta de Binissalem.

“La Fira des Vermar, la més 
antiga de les tres que té 

el poble, necessita empenta”

L’empresari de transports, Toni Riera.Tapisseria Bestard.

L’empresa Illa Solar. Tapisseria Luna.

La Fira tornà a instal·lar-se al carrer Creu.
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mes coses de la festa

Joan Reus s’adjudicà el 1r premi en el concurs de raïms.

El pregó de Santiago Coll (19-09-08).Curs de tast de vins organitzat pel CRDO (23-09-08).

El tall de vermadors del raïm de Sa Trepitjada (20-09-08).La cantant del grup Honey, el dijous de Sa Fideuada.

Els majors del Centre de Dia també participaren de 
sa festa elaborant uns quants murals de Sa Vermada.
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	 	 Diumenge	dia	19	d’octubre,	a	ca	n’Arabí

	 	 Dinar	d’Arròs	amb	Salseta

Venda de tiquets, a l’Ajuntament, fins dijous dia 16 d’octubre

Menú: Arròs amb Salseta, ensaïmada, vi i sangria. Preu: 4 euros. 

Cadascú ha de dur la seva taula, cadira, plat... 

A les 14 hores se serviran els plats.

Organitza:	associació	de	la	Segona	Edat	i	
associació	Arròs	amb	Salseta

Col·labora:	Ajuntament	de	Binissalem

La Ballada Popular 
del diumenge, des 
de fa anys, deixa 
petita la pista de 
ball de la plaça. El diumenge, sempre hi ha un grup de pagesos.

Els glosadors del combat (23-09-08).Els glosadors premiats en el concurs (23-09-08).
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Una passada!

AGRAÏMENTS
Des de Fil·loxera de l’Infern volem fer un agraïment  al públic i també a la seva gran acollida, ja que no ens esperàvem una 
resposta tan bona per part vostra. Gràcies a tots vosaltres, a tot el públic que era divendres a la plaça, la presentació de 
la colla de dimonis de Binissalem va ser una gran festa.
També volem agrair a totes aquelles persones que ens van ajudar i van fer possible que hi fóssim: Joan Torrens i Gesfit, 
Jaume Clota, Toni Verdura i la seva egua Alícia, Toni Negro, Jordi Music, Toni Poll, Miquel Angel Moyà de Xamo-Xamo, als 
sacrificats: Joan Francesc Quetglas, Bernat Nadal, Maria Josep Ferrà, Aina Maria Guardiola, Aina Pachón, Mireia Pol, Feli 
Stolberg i Alex Soriano, a l’Arròs amb Salseta, Brigada Municipal i, molt especialment, al grup de voluntaris de Protecció 
Civil, dels quals vàrem tenir un important suport.

Foc i brou per a tots i esperem que ens tornem a veure aviat.

Fil·loxera de l’Infern
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CORREFOC. ‘SA FILOXERA DE L’INFERN’
Divendres 26 de setembre

Els dimonis acabaven d’entrar a plaça. 
El carro amb les pageses presoneres 
era conduït al centre de la mateixa. 
S’acostava l’hora dels sacrificis. 
Una veu de les entranyes de la terra 
pronunciava, un pic i un altre, unes 
paraules: ‘In Nomine Vindemiae’. 
Dimonis! ‘In Nomine Vindemiae’. 
Dimonis!...
L’espectacle estava servit. El foc també.
Qualsevol s’atrevia a dir, en aquells 
moments, que Binissalem és un poble 
dormitori.

“Prèvia al Correfoc, va tenir lloc 
la posada en escena d’una 
interessant performance”

Els dimonis, celebrant el sacrifici. El Gong-calderó, a punt per donar l’inici.
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Un grup de dimonis va posar ritme musical, durant tot el Correfoc, al so de bóta-batucada.

Les caretes dels dimonis, tot un art.

“Sa Filoxera de l’Infern s’estrenà 
amb èxit, molta espectació 
i una gran força d’impacte”
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La colla de Dimonis, despedint-se fins... prest.

Els assistents atravessaren les cortines de foc.Les forques satàniques no aturaren de llançar espires.

“Es calcula que més de 1.500 
persones abarrotaren la plaça 

de l’església i voltants.”
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ofrena del most novell
Diumenge 28 de setembre

El Tall de Vermadors i la Colla de Geganters, amb els Gegants, Jaume i Aina, protagonistes i animadors el diumenge d’Ofrena.

Les Vermadores i els Vermadors 2008, poc després de l’Ofrena del Most Novell a la Mare de Déu de Robines.

“El conseller d’Economia, Carles 
Manera, vengué en representació 
del president, Francesc Antich”


