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“Les vinyes toves, 
pel novembre 

les podes”

Novembre
’08

Dimissions a l’equip de Govern del PP local

Binipark: la nova planta d’energia solar

Tothom diu NO a la construcció del pont
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cantonada carrer Bonaire-Es Pontarró · Tel. 971 870 518

Es fan mobles a mida
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JAUME	POL	

“Jimmy”

E d i T O R i A L

Sus a la nova escola

No és somni ni il·lusió
ja és una realitat,

s’escola s’ha començat:
12 mesos de construcció.

Perquè es pogués començar
havia de ser inaugurada,

actuació que fou realitzada
pel batle, Jeroni Salom Munar.

Va ser un acte emotiu
on vérem a qualcú plorar,

saben que, si cap denou hi ha
l’obra estarà abans d’estiu.

Sa passa important l’hem donada
plegats l’hem de conservar,

molts d’anys la poguem disfrutar
quan aquesta estigui acabada.

Legislatura complicada...
Els resultats electorals de les passades eleccions municipals deixaren 
una situació política complicada. Complicada en el sentit que, si per 
una part les majories absolutes arrosseguen problemàtiques i, de 
vegades, sobèrbies innecessàries, com ja s’ha apuntat en nombroses 
ocasions en aquesta revista, governar en minoria també és així: 
complicat, difícil.
 Avui en dia, actuar de polític en un poble, relativament petit com 
és el nostre, suposa molts de mals de cap que, tard o d’hora, acaben 
afectant a les persones que seuen a la ‘cadira’.
 Ara en tenim un exemple, amb els dos regidors de l’equip de 
govern del Partit Popular que han decidit no continuar i deixar pas a 
dos companys.
 Tot i que ara mateix sembla un poc lluny d’aconseguir-se i, 
possiblement, mal d’acceptar per a molta gent, les dedicacions 
exclussives –o quasi exclussives– seran un punt a tenir en compte per 
als futurs regidors de les properes legislatures.
 En un món on tot es mou a gran velocitat, amb llargues jornades 
de treball a haver de cobrir, amb famílies que no poden fer de 
famílies, de les quals, sempre n’hi haurà que comptin amb membres 
dins l’entorn polític, està clar que cal fer un pensament. 
Un polític de poble, o bé ha de disposar de temps per a dedicar-s’hi o 
millor que no entri en el ‘joc’.
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Joyería Mateu	·	Camí	de	s’Aigua,	101	-	Local	6	·	07350	Binissalem

La joia és un dels majors distintius de seducció, elegància i bellesa.

A Joieria Mateu podrà trobar joies de disseny i vanguardistes que faran que 
aquest complement marqui, sens dubte, la diferència.

Li oferim un tracte amable amb les millors peces de joieria, anells, collars, 
arrecades i marcs.

Reparacions de tot tipus de joies i rellotges.
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LA	NOSTRA	
poblAció	
octubre i novembre

Naixements
Sina Wittbold Könn (31-10-08)
Alejandro Díaz Madroñero Servera 
(01-11-08)
Oussama Ouazil Maadouri
Oways Ouazil Maadouri (03-11-08)
Carlos Ortiz Mendoza (05-11-08)
Cristina Alvarado Guasp (05-11-08)
Arwen Wozniak Juan (05-11-08)
Carla Sánchez Díaz (11-11-08)
Leire Ballesteros Sicilia (17-11-08)
Idoia Oliver Martin (18-11-08)

Noces
Pau Coll Puigserver i 
Jessica Rodríguez Pérez (08-11-08)
Wladimir Leni Pino Núñez i 
Yennifer Andrea Vidal Núñez 
(19-11-08)

Defuncions
Margarita Horrach Rosselló 
(04-10-08)
Antoni Cladera Suau (02-11-08)
Joan Perelló Cladera (19-11-08)
Aina Maria Pol Creus (20-11-08)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dilluns dia 1 de 
desembre de 2008.

Successos
L O C A L

04-11-08. Detenció d’un conductor 
en estat ebri implicat en un 
accident de trànsit en el creuer 
Rectoria-Sant Vicenç de Paul.  
L’home, resident al poble, donà 
positiu amb una taxa superior a 
0’60 en el control d’alcoholèmia.

11-11-08. Furt de 65 euros de 
l’interior d’un cotxe estacionat al 
carrer Conquistador.

14-11-08. Múltiple detenció d’una 
banda de traficants de droga en un 
club de motos ubicat en una finca 
propera a un conegut complexe 
comercial situat a la carretera de 
Binissalem a Lloseta.
Segons fonts policials, la banda 
feia sis anys que actuava. A les 
dependències del club hi varen ser 
intervenguts 120 quilos d’haixix.

15-11-08. Nova onada de pintades 
a façanes de comerços del poble. 
Les pintades reivindiquen el nom 
de l’establiment en català.

15-11-08. Suposada agressió i 
amenaces de mort per part d’un 
jove del poble a un altre.

19-11-08. Denuncien el furt d’uns 
quants cossiols d’una tomba del 
cementeri municipal. Aquest tipus 
de furts s’està convertint en un 
succés típic d’aquestes dates 
i ja són molts els afectats que en 
demanen una solució.

28-11-08. Espectacular robatori en 
una finca situada entre els camins 
de Biniagual i Biniali. 
Segons fonts policials, els lladres 
entraren entre les 8 i les 15 hores 
i se’n dugueren una caixa fort 
amb 5.000 euros, una televisió de 
pantalla plana, un equip de música, 
una vídeo-consola, un ordenador i 
altres aparells electrodomèstics.

accidents
15-11-08. Espectacular accident 
d’un ultralleuger a l’Aeròdrom de 
Binissalem. L’aparell, pilotat per un 
ciutadà anglès resident a Mallorca, 
havia emprès el vol i quan es 
trobava a uns 20 metres d’altura 
perdé en control i caigué en picat.
L’accident tengué lloc sobre les 
16.45 hores.
Segons apunten fonts de la 
investigació, aquesta és la tercera 
vegada que el pilot pateix un 
accident d’aquest tipus.
L’ultralleuger quedà reduït a 
un munt de ferros i el pilot patí 
traumatisme facial, fractura oberta 
en una cama i trencament a l’altra, 
sient traslladat d’urgència a 
l’hospital de Son Dureta.

21-11-08. Atropellament d’un nin 
mentre anava en bicicleta.
Segons fonts policials, el nin, que 
circulava pel carrer Pare Payeres 
en direcció al camí de s’Aigua 
per dirigir-se cap a Sa Goleta, no 
respectà la senyal de Stop i un 
cotxe que baixava en direcció a la 
carretera principal impactà contra 
ell, provocant-li rotura de fémur.

21-11-08. Colisió entre dos 
vehicles en el creuer Anselm 
Turmeda-Arxiduc Lluís Salvador, 
després que el vehicle procedent 
d’aquesta darrera via no respectàs 
la senyal de Cediu el Pas. El 
conductor resultà ferit.
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Millorar l’estat del polígon
Aquest és l’objectiu de l’associació 
d’Empresaris de Binissalem, que 
amb el suport de l’Ajuntament, 
s’encarregarà del control i 
manteniment del polígon després 
de veure com la zona industrial és 
víctima, seguit seguit, de problemes 
com ara robatoris i acumulament 
de fems.
 Així ho apunta el president de 
l’associació, Jaume Ramon, qui 
afirma que després de mantenir 
una reunió amb tots els propietaris 
de naus, el dijous 20 de novembre, 
s’arribà a un acord envers la 
proposta de tancar les entrades 
per a vehicles al polígon durant 
els vespres i els caps de setmana, a 
més de posar personal propi per al 
manteniment de neteja i jardins.
 Al parer de Ramon, aquesta 
serà una gran passa per aconseguir 
un polígon més net i que tots ens 
poguem sentir orgullosos de tenir-
lo vigilat i més ben cuidat.

reciclatge i bones costums
Si bé és cert que hi ha gent a qui 
li costa separar i reciclar, també 
n’hi ha que s’organitza molt bé; 
com aquesta gent del carrer de la 
Glòria, que disposa del seu propi 
contenedor per al vidre i el paper.
 A la Mancomunitat des Pla 
s’entrega, a cada casa, un contenedor 
per al vidre, paper i envasos. Idò!

Hi	ha	dies	en	què	el	polígon	és	ple	de	brutor.

L O C A L



	 NOVEMBRE	2008	 <	�	>		 ARRÒS	AMB	SALSETA

Instal·lació de bandes 
reductores de velocitat
L’Ajuntament ha iniciat la 
instal·lació de bandes reductores 
de velocitat a diversos carrers del 
poble i, pròximament, s’iniciarà la 
construcció de passos elevats amb 
la finalitat primordial de millorar la 
seguretat vial del municipi. 
 Així ho afirma el batle, Jeroni 
Salom, assenyalant que es tracta és 
de reduir la velocitat elevada que 
s’observa de cotxes i motos per part 
de conductors que no respecten 
la velocitat limitada, de 30 km/h, 
establerta dins el casc urbà.

Conductes irresponsables 
En l’opinió de Jeroni Salom, és 
lamentable que s’hagi d’acudir a 
aquests mecanismes de control de 
velocitat, al marge de les sancions 
que imposa la Policia Local, ja que és 
costós, econòmicament parlant, però 
segueixen observant-se conductes 
irresponsables que cal eliminar 
abans que provoquin malbé a les 
persones que caminen pels carrers. 
Cal que s’utilitzi el vehicle amb seny 
i prudència, conclou Salom.

Com es pot apreciar en el plànol 
de la dreta, s’observa la instal·lació 
d’onze bandes reductores de 
velocitat als carrers sant Antoni, Rec, 
Pou Bo, Ramon Llull, Bonaire, Pere 
Estruch i can Julià (cercles). I onze 
passos elevats als carrers Pedaç, 
Reg, Aigua, Joan Josep Amengual 
i Reus i Guillem Martí (quadrats). 
La inversió prevista és d’uns 40.000 
euros.

L O C A L

Es fan treballs de 
ferreria en general

Pressuposts sense compromís
Telèfons: 666 907 504  - 666 309 915

Passos	elevats

Bandes	reductores

C
am

í	de	s’A
igua

Can	Julià

Guillem	Martí

S
ant	A

ntoni Plaça	31	de	

Desembre

Banda	reductora	al	carrer	Sant	Antoni.
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Fruiteria 
Bini Nou
Germanies, 16 local 3 · 871 703 569

Bon Nadal i feliç 2009

L O C A L

De l’excessiu trànsit pesant 
del carrer Conquistador
La crisis econòmica ha fet minvar 
el trànsit pesant pel carrer 
Conquistador. Així ho confirma la 
portaveu de la barriada, Cati Ruiz. 
“Està clar que el que volíem era que 
no passasin tants camions pel nostre 
carrer, per les molèsties que hem patit 
tots aquests anys; però també ens sap 
molt de greu que hagi hagut de ser 
així per una mala situació econòmica. 
Som conscients que això vol dir que hi 
ha menys gent treballant i, per tant, 
més gent a l’atur i més famílies amb 
problemes” –afirma.

De la nova rotonda
D’altra banda, la portaveu apunta 
que la nova rotonda del camí de 
s’Aigua no suposà una disminució 
de pas de camions per dins el poble, 
ni tampoc una moderació en la seva 
velocitat. A més –afegeix– molts 
d’aquests vehicles pesants provenen 
de la part de Palma, no sols de la 
part d’Inca.

Dels reductors de velocitat
Finalment, Cati Ruiz opina que, els 
reductors de velocitat que s’estan 
instal·lant per diferents carrers, i 
dels quals també se’n col·locaran a 
la carretera principal, no són els més 
indicats, ja que el pas de vehicles 
per sobre d’ells provoca renous 
molests. Al seu parer, l’Ajuntament 
hauria d’optar pels passos elevats 
–com els que s’han instal·lat a 
Lloseta– que també funcionen com a 
reductors de velocitat i els quals no 
provoquen renous.

Sobre	aquestes	línies,	un	dels	passos	
elevats,	per	a	vianants,	que	hi	ha	
instal·lats	al	poble	de	Lloseta.Cati	Ruiz.
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Bon Nadal i feliç 2009

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

Ofertes final d’any
InternacIOnal
Venècia. (vol directe) 
Del 29/12 al 02/01
Preu: 580 euros

París. (vol directe) 
Del 30/12 al 04/01
Preu: 969 euros

estambul. (des de Madrid)
Preu: 699 euros

Berlin. (des de Madrid)  
Preu: 488 euros

lapònia. (des de Barcelona) 
Preu: 1.630 euros

nacIOnal
Madrid. Del 30/12 al 01/01
Hotel de 4*
Preu: 175 euros

Port aventura. 4 vespres
Preu: 599 euros

creuer pel riu Duero
Del 29/12 (5 dies)  
Preu: 570 euros

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

Oferta hotel 5* 
Biomar Gran Hotel 
(de nova construcció) 
Sa Coma
Preu oferta: 94 euros

Oferta sopar nit de cap 
d’any a un hotel 
(2 vespres)
Preu oferta: 159 euros

Del carrer Sor Francisca Nicolau Bover
El carrer Sor Francisca Nicolau Bover, podria quedar 
comunicat amb el carrer Escola Graduada si el 
projecte d’urbanització, en el qual hi pren part l’actual 
president del Reial Mallorca, Vicenç Grande,  tira 
endavant.
Grande és un dels tres propietaris de solars ubicats 
entre aquests dos carrers i ara només resta que es posin 
d’acord i que l’Ajuntament hi doni el vist i plau.
Tot i això, el regidor d’urbanisme mantingué una 
reunió amb l’advocada del conegut promotor per 
tal que, si les obres tiren endavant, no es produeixin  
problemes de futur.

el carrer alaró obert al trànsit
Des de fa unes setmanes el carrer Alaró torna a estar 
obert al trànsit.
 Després de ser reforçada l’enorme bastida que 
suporta la paret de l’antic celler de ca don Gaspar, amb 
problemes d’esbucament, els vehicles ja poden fer ús 
d’aquesta via en direcció cap al carrer Creu.

L O C A L
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Quan encara no s’ha arribat ni a la 
meitat d’aquesta actual legislatura,  
tot apunta a que, pròximament, 
dos regidors de l’actual equip 
de govern municipal del Partit 
Popular presentaran la seva 
dimissió.
 Així, Joan Carles Torrens, 
regidor d’Hisenda i Medi 
Ambient, i Maria Gomila, 
regidora d’Educació i Cultura i 
Joventut, podrien cedir el seu lloc, 
aquest mateix mes de desembre, 
a Pep Pinto i Javier Negre, 
respectivament.
 Aquestes dimissions han portat 
també a una reestructuració de les 
diferents àrees municipals.  
D’aquesta manera, la regidoria 
d’Hisenda passarà a mans de Cati 
Vallès, actual regidora de Festes.

els motius
Joan Carles Torrens afirma sentir-
se cansat i ha trobat oportú que 
aquest era el millor moment per 
cedir el lloc a un company.
 Per la seva part, Maria Gomila 
ha tengut difícil, sobretot el primer 
mig any, compaginar la seva tasca 
professional amb la seva dedicació 
a la regidoria, i a això, afegir-hi 
que d’aquí a poc serà mare.
 Tot i que aquestes dimissions 
havien estat rumorejades des de 
feia mesos, sa veritat és que han 
causat una certa sorpresa; si bé, no 
tanta dins l’Ajuntament com 
al carrer.

Cal recordar que Joan Carles 
Torrens ha estat regidor a 
l’Ajuntament des de l’any 1995, 
mentre que Maria Gomila 
començà en la legislatura del 2003.
 Pel que respecte a les dues 
noves incorporacions, en Javier 
Negre, futur regidor d’Educació, 

té 27 anys d’edat i és Tècnic 
Superior de Laboratori, treballa a 
la Policlínica des de fa cinc anys i 
també està estudiant infermeria.
 Per la seva part, Pep Pinto és 
empresari de la construcció i serà 
qui portarà les àrees d’Esports i 
Medi Ambient.

Canvis a l’equip 

de govern del PP
Joan	Carles	Torrens	i	Maria	Gomila	renunciaran	als	seus	càrrecs	com	a	regidors

Joan	Carles	Torrents Maria	Gomila

Pep	Pinto Javier	Negre

L O C A L
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Veus de carrer...

No és una bona notícia
No, la dimissió d’un regidor mai 
és una bona notícia.
Aprendre a dur una regidoria és 
una tasca que requereix el seu 
temps, tal vegada més d’un any.
Ara, quan duim un any i mig de 
legislatura, aquestes dues baixes 
suposaran que els dos nous que 
entrin hauran d’aprendre i saber 
moure’s amb eficàcia per treure 
endavant les feines. Per si no 
bastava amb lo complicada que 
és aquesta legislatura... 
I és que, precisament, aquest fet 
pugui ser una de les causes que 
més ‘desgasten’ als membres 
d’un consistori.

De Pons i Ponts
Sabut és que si d’una cosa anam 
servits al poble és de Pons. 
Evidentment, em referesc als 
llinatges, no als que s’edifiquen i 
‘dinamiten la història’, com ja va 
dir qualcú, en el seu moment, en 
un article publicat a s’Arròs.
 Aquesta vegada tots els 
partits polítics locals s’oposen 
a la decisió de la Conselleria de 
construir un pont devers es Pou 
Salat. On s’ha vist mai!

energia solar i altres herbes
La nova planta d’energia solar 
fotovoltaica, Binipark, en 
produirà una quantitat capaç 
d’abastir fins a 3.000 cases.   
Potser d’aquí a l’any que ve (si 
se’n construeixen més, s’entén), 
ja no ens quedarem sense corrent 
a les Illes, ni ets inqueros hauran 
de passar més pena que no els 
torni a tocar un Dijous Bo a les 
fosques, com va succeïr, durant 
unes hores, el 13 de novembre.  
 A Binissalem, fins a les 19h 
no tenguérem corrent. Qui sap, 
potser estalviàrem un tant del 
que pagam a GESA.
Però per a estalvis, a molts els 
deu servir de consol la baixada 
del preu de la hipoteca, com 
també el del litre de gasoil, ja per 
davall de l’euro. Ara bé, seguim 
anant ‘estrets’.

J.Pons

El dimarts 2 de desembre, 
l’associació GADMA, juntament 
amb representants de cada una 
de les cinc formacions polítiques 
locals, convocaren una roda de 
premsa devers el pont de la zona 
de s’Esperitera per reivindicar el 
seu total rebuig a la construcció 

d’un pont, similar a aquest, que la 
Conselleria de Mobilitat vol aixecar 
a la zona des Pou Salat.
 Al parer de polítics i ecologistes, 
aquesta edificació no és necessària 
i, a més, es carrega l’entorn 
paisatgístic de lloc. S’han de cercar 
altres opcions, afirmen.

No, al PoNt DeS Pou Salat

L O C A L
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Punt d’Informació europea
El Centre Balears Europa i el 
Consell de Mallorca iniciaren, 
el divendres 21 de novembre, 
a la Biblioteca Municipal 
de Binissalem, la posada en 
funcionament de la xarxa de 
Punts d’Informació Europea (PIE), 
mitjançant la inauguració del 
primer d’aquests centres.

objectius
L’objectiu d’aquests punts és oferir 
informació sobre qüestions com 
beques, subvencions, feina a un 
altre país, o bé oposicions a les 
institucions de la Unió.
 Es tracta d’una iniciativa de 
la Agència Europe Direct, la qual 
constitueix una xarxa d’informació 
de la Comissió Europea establerta 
a cada un dels 27 estats membres, 
que permet als ciutadans obtenir 
informació i assessorament, ajuda 
i resposta a les seves preguntes 
sobre la Unió Europea, les seves 
polítiques i els seus programes.

L’acte va ser presidit per la 
consellera de Comerç, Indústria 
i Energia del Govern, Francesca 
Vives; el conseller de Cooperació 
Local del Consell, Miquel 
Rosselló; la directora gerent del 
Centre Balears Europa, Catalina 
Alemany; el subdirector del CBE i 
responsable dels PIES, Manel 
Carmona, i el batle, Jeroni Salom.

D’altra banda, el divendres 27 de 
novembre, el Centre Balears 
Europa inaugurà el segon ‘PIE’ 
a Sant Llorenç des Cardassar, 
havent-hi previst obrir-ne 17 més 
a d’altres pobles de Mallorca, 
amb la intenció que abans que 
finalitzi la present legislatura tots 
els municipis de l’illa disposin 
d’aquest punt d’informació.

L O C A L
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La Direcció General de Salut 
Pública i Participació del Govern, 
encapçalada per Margarita Buades 
Feliu, contestà la sol·licitud 
efectuada per l’Ajuntament, el 
passat 14 de maig, relacionada amb 
les antenes de telefonia mòbil.
 Així, el Servei de Protecció de la 
Salut considera que l’informe sobre 
mesures de camp electromagnètic, 
emès per la Direcció General 
de Tecnologia i Comunicacions, 
realitzat a dues estacions de 
telefonia mòbil properes al número 
2 del carrer carrer Maria, detectava 
un nivell de 0’0013 W/m2; dada 
que correspon a un 0’029 del 
màxim especificat al Reial Decret 
1066/2001.
 Però la polèmica de la contesta 
es troba a l’informe, suposadament 
mèdic, que es va realitzar i a partir 
del qual el Servei de Protecció de 
la Salut ha efectuat una inspecció 
a la consulta de “Biorresonància”, 
detectant que el Sr. Terrades, titular 
de la mateixa, no disposa de cap 
titulació mèdica ni sanitària.
Vist això, el regidor, José Fernández, 
afirma que, o bé qualcú s’equivocà 
o bé no es va dir tota la veritat.
En el ple del dilluns 1 de desembre, 
es va fer entrega d’una còpia de la 
contesta a tots els grups polítics.

a pagar les bosses de plàstic!
A partir del pròxim 1 de gener, tots 
els supermercats estan obligats a 
fer pagar les bosses de plàstic que 
donen als seus clients per endur-se 
els productes adquirits.
 Aquesta ha estat un decisió 
presa a nivell estatal, rera la qual 
hi ha un objectiu mediambiental: 
anar reduint, a la llarga, la gran 
quantitat de bosses de plàstic que es 
despatxen avui en dia. 
 Cal recordar que el plàstic, 
un derivat del petroli, és un dels 
elements més contaminants.

Polèmica amb les antenes 
“La	direcció	General	de	Salut	detecta	dades	falses”

“El	Sr.	Terrades	no	
disposa	de	cap	titulació	

mèdica	ni	sanitària”



	 NOVEMBRE	2008	<	16	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

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:

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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Imposts municipals 200�
Amb l’abstenció de tots els partits 
de l’oposició i els sis vots a favor 
del Partit Popular, varen ser 
aprovats els imposts municipals 
del 2009, segons l’IPC (3’6%). 
 D’aquests nous imposts, 
s’ha de tenir en compte que s’ha 
baixat el tipus de gravamen de 
la contribució urbana perquè la 
revalorització quedi en un 10%.
 Per altre lloc, el fems puja una 
mitja del 8%, assumint l’augment 
de la taxa d’incineració del 
Consell de Mallorca.
 El regidor d’Hisenda, Joan 
Carles Torrens, argumentà 
que aquesta petita pujada era 
necessària per millorar i mantenir 
els serveis municipals.

De les mocions aprovades
En el mateix ple de novembre, 
també va ser aprovada, per 
unanimitat, una moció del PSOE 
amb la qual els socialistes exigien 
que els acords aprovats per ple 
siguin duits a terme.
La majoria de partits coincidiren 
en què és necessari un adequat 
finançament per fer efectius 
aquests acords.

Pressuposts participatius
Una altra moció que presentà 
l’equip socialista, va ser la dels 
pressuposts participatius, a 
través de la qual es demana 
que una determinada quantitat 
del pressupost municipal sigui 
executada en funció del que 
demanen els ciutadans.
La moció va ser aprovada també 
per unanimitat. El PP va dir que hi 
estava d’acord perquè aquest era 
el segon any que s’aplicaven els 
pressuposts participatius.

línia d’ajudes 200�
Finalment, una altra proposta 
aprovada a la sessió plenària 
va ser la línia d’ajudes, per 
al 2009, per a bonificació de 
l’impost de l’aigua i el fems, per 
a pensionistes; per al lloguer i 
adquisició de vivendes per a joves; 
i per a reformes d’Habitatges de 
Protecció Oficial.
Segons fonts municipals, la 

participació, el 2008, en aquesta 
línia d’ajudes ha estat escassa.

No al camp de golf
D’altra banda, en el ple del dilluns 
1 de desembre es ratificà un acord, 
unànime, amb el qual totes les 
forces polítiques locals deien NO a 
la construcció del camp de golf.

espais familiars
La proposta del PSOE sobre el 
projecte ‘Espais Familiars’, amb 
el qual es pretén potenciar la 
relació entre els fills i la família, 
facilitant espais de trobada a 
les mares i els pares fent un 
acompanyament en el procés 
de criança, i el qual s’aplicàs a 
l’escoleta municipal Binipetit, va 
ser aprovada, tot i que el PP digué 
que volia que es demanàs suport 
econòmic al Govern Balear, per 
tal de no haver-ho de pagar tot 
l’Ajuntament.

Policia tutor
Finalment, la proposta d’Esquerra 
de crear la figura del Policia 
Tutor, també va ser aprovada per 
unanimitat.
La tasca d’aquest nou agent és 
la de vetlar per la seguretat dels 
joves que acudeixen a l’Institut, 
controlant que tot estigui en 
ordre, regulant el trànsit les hores 
de sortida i entrada de classe i 
evitant així que es puguin produir 
problemes.

L O C A L
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Primera pedra de la nova escola
El dimarts 11 de novembre va 
tenir lloc la col·locació de la 
primera pedra de la nova escola 
de Primària en el solar de davant 
l’Institut, on des de fa dos mesos 
ja s’hi han iniciat les primeres 
maniobres per a l’edificació del 
centre.
 En un acte organitzat per la 
Conselleria d’Educació i en el 
qual no hi faltaren la Consellera, 
Bàrbara Galmés; el Director de 
Planificació i Centres Educatius, 
Miquel Martorell; la Directora 
General d’Administració, 
Ordenació i Inspecció Educativa, 
Maria Janer; el gerent de l’Institut 
d’Infraestructures i Serveis 
Educatius i Culturals de les 
Illes Balears (IBISEC), Francisco 
Fernández Terrés, i el batle, Jeroni 
Salom, entre d’altres autoritats, la 

consellera destacà que, una vegada 
que estigui en funcionament, el 
nou centre oferirà al municipi 
450 noves places escolars, 150 
d’infantil i 300 de primària. 
 La nova escola, que suposarà 
una inversió per part de la 
Conselleria d’Educació i Cultura 
de gairebé tres milions d’euros 
(2.919.179 milions d’euros), és un 
dels projectes inclosos en el Pla 
d’Infraestructures educatives 2008-
2009 que impulsa el departament 
amb l’objectiu d’incrementar, 
ampliar i modernitzar la xarxa 
d’equipaments educatius de les 
Illes Balears.

El centre comptarà amb una 
superfície construïda de 3.166 
metres quadrats i disposarà de 6 
aules d’infantil i 12 de primària, 
una aula de psicomotricitat, 
una aula d’informàtica, taller 
polivalent, biblioteca, menjador, 
cuina, gimnàs, vestuaris i altres 
instal·lacions necessàries per oferir 
una ensenyança de qualitat.
 La construcció d’aquesta 
escola neix amb la intenció de 
donar resposta a les necessitats 
d’escolarització de la zona. En el 
futur, quan el nou centre estigui 
operatiu, a la població hi haurà 
més de mil places d’infantil i 
primària: 450 del nou col·legi, 225 
de l’actual CP Nostra Senyora 
de Robines (que de manera 
progressiva es convertirà en un 
centre d’una línia) i les gairebé 400 
del col·legi concertat L’Assumpció.

“El	centre	oferirà	450	
noves	places	escolars”

De la nova escola i l’institut
“Posen	la	primera	pedra	del	nou	col·legi	de	Primària,	un	projecte	de	3	milions	d’euros”

La	Consellera	d’Educació,	Bàrbara	Galmés,	durant	el	seu	parlament.

L O C A L
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Aquest curs 2008-2009, 
l’escolarització a infantil i primària 
és de 777 alumnes, dels quals 509 
estudien al CP Nostra Senyora de 
Robines i la resta, a L’Assumpció.
 El termini d’execució del nou 
centre s’ha fixat en 12 mesos. 
Els autors del projecte són els 
arquitectes Juan Miguel Tizón Garau 
i Pep Ripoll Vaquer i l’empresa 
constructora adjudicatària, 
Promoción e Ingeniería de Obras SA 
(PROINOSA).

un pla pensat per a les persones
En paraules de la consellera, la 
construcció del nou centre respon a 
l’aposta del Govern, i en particular 
de la Conselleria d’Educació, 
de potenciar la construcció 
d’infraestructures educatives en 
el context d’una política social 
que situa l’educació com un eix 

estratègic i prioritari. I amb aquesta 
finalitat, la Conselleria d’Educació 
i Cultura va dissenyar,  i està 
executant, el Pla d’Infraestructures 
Educatives 2008-2009, que suposa 
una inversió de 120 milions d’euros 
en aquests dos anys i que permetrà 
augmentar i modernitzar la xarxa 
de centres educatius de les Illes 
Balears amb la construcció de 22 
nous centres i la reforma i ampliació 
d’envergadura d’altres 38 ja 
existents.

‘lluitadora’ aPIMa
Durant el seu parlament, la 
consellera també tengué unes 
paraules d’elogi per a l’APIMA 
del col·legi públic, a qui tildà de 
‘lluitadora’, comprenent totes les 
seves queixes i manifestacions 
davant la massificació que es viu a 
Nostra Senyora de Robines.

IES Binissalem
aules prefabricades ?
Coincidint amb l’inici d’obres 
de la nova escola, on també s’ha 
viscut un inici –en aquest cas de 
classes– és a l’Institut d’Educació 
Secundària, on actualment són 415 
els alumnes que hi assisteixen.
 Segons apunta el director, 
Biel Fiol, amb aquest tercer curs 
escolar la quantitat d’alumnes 
s’ha incrementat en uns 50 –de 
fet, cada curs suposa un augment 
de 50 nous alumnes– dades que, 
al parer del director, conviden 
a fer una reflexió, ja que s’està 
arribant a la capacitat màxima de 
l’IES i fins i tot no es descarta que 
la necessitat i presència d’aules 
prefabricades sigui, ben aviat, una 
realitat.

ordenadors x llibres ?
Una altra notícia que ha deixat 
caure el director del centre és que, 
de cara a l’any que ve, existeix 
la possibilitat que els alumnes 
de l’institut utilitzin ordenadors 
portàtils en lloc de llibres de text.

De dur-se a terme, l’IES 
Binissalem seria el primer institut 
de les Illes que donàs aquesta 
moderna passa.
Sens dubte, es tractaria d’una 
innovació en tota regla, sense 
deixar de banda la repercussió que 
tendria en tot l’àmbit educatiu i en 
les empreses relacionades amb el 
mateix, directa o indirectament.

Intercanvi estudiantil
Del 13 al 17 d’octubre, 19 alumnes 
de 3r d’ESO que assisteixen a 
les classes de música en anglès, 
va participar en el quàdruple 
intercanvi entre estudiants 
d’Alemanya, França, Anglaterra i 
Espanya.
Així, alumnes d’instituts d’aquests 
quatre països varen conviure en el 
poble de Brühl, proper a Colònia 

(Alemanya) per participar en el 
projecte europeu sobre Energies 
Renovables. Allà es realitzaren 
treballs en grups i visites culturals.
El proper mes de març és previst 
que el nostre poble sigui la seu 
que acollirà la propera trobada. 
Més envant, l’encontre tendrà lloc 
a França i Anglaterra.
Les estàncies són de 5 dies i amb 
totes les despeses pagades.

Biel	Fiol,	director	de	l’Institut.
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El sector agrícola de les Illes també 
ha viscut un mal any 2008. Així 
queda palès en productes com 
l’ametlla i la garrova, on les collites 
han estat entre un 20 i 30% inferior 
a la de 2007, en el cas de l’ametlla, 
i un 10% en el cas de la garrova.

Factors climatològics
El director del grup Fruits Secs, 
Eduardo Cerdà, apunta que la 
collita d’ametlla ha patit aquesta 
davallada sobretot per la poca 
producció de fruit degut a factors 
climatològics, com ara la manca 
de pluges i els nombrosos dies de 
vent viscuts durant el passat mes 
de març, cosa que féu perdre gran 
part de la collita. I això –apunta 
Cerdà– que les perspectives 
previstes eren bones, ja que entre 
els mesos de gener i març s’havia 
donat una floració bastant bona. 
Està clar que els canvis ‘estranys’ 
de temps (canvi climàtic?) que 

plogui quan no és normal que ho 
faci o que, per exemple, faci calor 
pel novembre, despisten l’arbre.

Preus baixos
Un altre aspecte influent en això 
ha estat també el baix preu a 
què es pagava. Així, el quilo de 
l’anomenada ametla comuna 
(bessó sense seleccionar), s’ha 
pagat a 2,40 euros, arribant als 
2,70 euros el quilo d’ametla 
seleccionada (bessó seleccionat i 
classificat). 
Si ens referim a l’ametla amb 
closca (sense encetar), el preu 
del quilo era d’entre 48 i 55 
cèntims, i entre 60 i 66 cèntims la 
seleccionada.

Preu del combustible
L’augment del preu del 
combustible també hi ha afectat, 
de manera que la utilització de 
maquinària suposava un cost de 
60 euros per hora de feina, la qual 
cosa sortia rentable si es podien 
collir 300 quilos per hora.
 Una altra dada que també crida 
l’atenció és que la temporada 
anterior finalitzà dins el mes 
de novembre, mentres que la 
d’enguany a l’octubre ja havia 
acabat.
En total, les cifres sitúen la 
producció de 2008 en poc més de 
1.000.000 de quilos.

De la collita de garrova
Pel que respecte a la collita de 
garrova, el preu del quilo s’ha 
mantengut en 0,30 euros i la 
producció total, segons dades del 
Grup Fruits Secs, s’ha establert en 
1.000.000 de quilos.

Ametlles i garroves
“La	climatologia	i	els	preus	baixos	han	fet	que	la	collita	fos	inferior	a	la	de	2007”

“El	quilo	de	bessó	s’ha	
pagat	a	2,40	euros”

L O C A L
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L’entitat dirigida per Eduardo 
Cerdà compta, actualment, 
amb 3.800 associats, els quals 
queden distribuits en unes 20.000 
parcel·les.
Ser soci de Fruits Secs suposa per 
al pagès poder comptar amb els 
serveis de llaurat, abonament, 
exsecallament, esquitament, collita 
i assessoria tècnica, entre d’altres.

En relació a la mala campanya 
d’enguany, Cerdà recorda que 
el pagès associat pot assegurar 
la seva collita, en base a les 
dades facilitades pel Ministeri 
d’Agricultura.

Per a més informació:
Productors Mallorquins de 
FRUITS SECS
Carretera Palma-Inca, km 23,400
Telèfon: 971 886 588
e-mail: pmfspled@terra.es

La marca “Ametlla Mallorquina”
Degut al baix preu al que es 
cotitza l’ametla de Mallorca, 
Cerdà destaca tota una sèrie 
de suports que la Conselleria 
d’Agricultura del Govern Balear 
ha posat a disposició per tal de 
destacar la marca de garantia 
“Ametlla Mallorquina”, amb la 
qual es pretén incentivar el seu 
consum a l’illa. 
Un dels handicaps (històrics) 
contra el que ha de lluitar el 
producte mallorquí és el fet que 
a les grans superfícies s’hi poden 
trobar ametles de tot tipus, preus i 
de diferent procedència. 
L’objectiu és aconseguir una 
interrelació productor-consumidor 
a un preu assequible.
També s’està treballant perquè 
forns i passtisseries facin ús de la 
farina d’ametlla, o que en bars i 
restaurants se serveixin aperitius 
d’ametla, no sols de cacahuets.

aJuDeS Per a la 
rePlaNtaCIó D’arBreS

Des del FOGAIBA, empresa 
vinculada a la Conselleria 
d’Agicultura, s’ha posat en 
marxa una línia d’ajudes per a 
la replantació d’arbres.

Beneficiaris
Els beneficiaris de la mateixa 
són els titulars d’explotacions 
agràries inscrites en el 
registre corresponent, sient 
subvencionables la replantació 
d’ametlers, garrovers, 
albarcoquers i figueres.

Condicions
El nombre d’arbres replantats 
no pot superar el 50% del total 
d’arbres existent a la plantació, 
i és obligat replantar-se un 
mínim de 10 arbres.

Quantia de les ajudes
L’ajuda queda fixada en 20 
euros per arbre replantat.
L’import màxim de l’ajuda 
queda establert de la següent 
manera:
Per a recintes amb una densitat 
inferior a 150 arbres (tenint 
en compte els vius més els 
replantats), serà de 300 euros 
(15 arbres/ha)
L’import màxim de l’ajuda per 
beneficiari no podrà superar, 
en cap cas, els 3.000 euros.

Termini de presentació
La presentació de sol·licituds 
finalitza el 10 de desembre.

Obligacions dels beneficiaris
Els arbres objecte de l’ajuda 
ahuran d’estar plantats abans 
del dia 15 de maig de 2009.
Una vegada realitzada 
la plantació, s’haurà de 
comunicar al FOGAIBA.
En cas de no realitzar la 
replantació inicialment 
sol·licitada, s’haurà de 
formalitzar la renuncia parcial 
a l’ajuda concedida.

Telèfon FOGAIBA: 971 17 61 00

L O C A L

Eduardo	Cerdà,	director	de	Productors	Mallorquins	de	FRUITS	SECS.
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Si en el passat número d’agost publicàrem els edificis 
catalogats amb la protecció ‘A’, en aquest número de 
feim el mateix amb els catalogats com a ‘B’.
 En total, el poble compta amb 102 edificis (o punts) 
–dins el nucli urbà i el seu entorn més immediat– 
protegits sota aquesta denominació, la llista dels 
quals es pot comprovar a la següent pàgina.
 En propers números seran publicats els elements 
catalogats com a ‘A’ i ‘B’, situats dins zona rústica, i 
els jaciments arqueològics.

&
Protecció B
La categoria B contempla la protecció d’exteriors de 
l’edifici, quedant protegits també, en alguns casos, 
alguns elements dels interiors.
 Aquest és el grup que inclou més nombre 
d’edificis. Uns edificis, l’interès dels quals recau, 
sobretot, en el fet que la suma de tots ells conforma els 
grups tipològics que és important que es conservin al 
poble.

Patrimoni: edificis protegits ‘B’ 
“El	poble	compta	amb	102	punts	catalogats	amb	aquest	tipus	de	protecció”

Cas	Curro	(carrer	des	Fang).

Can	Jan	(plaça	des	metge	Borràs).
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Can Bony. Goleta, 91
Goleta, 93
Ca ses Bisbes. Goleta, 95
Goleta, 80-82
Can Moeta. Goleta, 21
Ca sa Teulera. Selva, 37
Cas Sereno. Selva, 31
Can Ganxa. Selva, 29
Can Jan. Plaça del Metge Borràs, 4
Antiga can Marcó. Fang, 99
Fang, 80
Fang, 60
Can Salom-Morell. Fang, 59
Can Ferrer. Fang, 28
Antiga posada de Morneta. Fang, 26
Fang, 12
Fang, 9
Cas Curro. Fang, 1
General Morante, 27
Can Beier. General Morante, 17-17a
Ca n’Horrac de la Torre. Passeig des Born, 10
Ca n’Horrac de la Torre. Passeig des Born, 8
Ca n’Horrac de la Torre. Passeig des Born, 6
Passeig des Born, 13
Passeig des Born, 11
Passeig des Born, 9
Passeig des Born, 7
Passeig des Born, 5
Antiga pastisseria Victòria. Passeig des Born, 3
Bar s’Hotel, Passeig des Born, 1
Can Fumat. Plaça de l’Església, 18
Ca don Marc. Plaça de l’Església, 14
Plaça de l’Església, 13
Plaça de l’Església, 11
Antiga Can Ximarró. Plaça de l’Església, 6
Can Ramonell (apotecaria). Plaça de l’Església, 26
Rectoria. Rectoria, 1
Ca n’Andreu des Molí. Rectoria, 14
Can Curt. Pere Estruch, 54
Can Peix. Pere Estruch, 40
Antiga Can Quel. Pere Estruch, 26
Can Cantó-Maneguí. Pere Estruch, 21
Can López. Pere Estruch, 17
Cas Pellers. Pere Estruch, 9
Antiga Escola Municipal. Celler del Rei, 9
Can Pintores. Sant Vicenç de Paül, 4
Can Catorze. Nou, 3
Can Biel Faver. Nou, 9
Can Bellinfant. Nou, 13
Can Jordà. Creu, 4
Cal Senyor Pau. De la Pau, 14
Can Servera. Creu, 23
Ca ses Àngeles. Creu, 25
Can Salom. Creu, 27
Ca na Benita. Creu, 29
Ca na Barbareta. Creu, 31
Can Guillem des metge. Laparra, 12
Ca don Pep Perico. Laparra, 14
Cal Metge Servera. Dr. Jaume Terrassa, 10-12

Cas Mestre Sion. De Maria, 4
Can Bernadí Cassot. De Maria, 2
Ca n’Amengual. Plaça de la Quartera, 1
Plaça de la Quartera, 6
Can Simó. Sa Coma, 3
Bonaire, 1
Can Beltranet. Bonaire, 14
Ca l’Americano. Bonaire, 13
Bonaire, 23 (cantonada Canonge Pol)
Can Salom. Bonaire, 27
Ca madò Goixa. Bonaire, 29
Bonaire, 33
Can Rebull. Bonaire, 37
Can Tasaneta. Bonaire, 43
Bonaire, 53
Ca n’Antic. Ca n’Antic, 4
Antiga ca n’Antic. Ca n’Antic, 2
Antic pou de can Jan, en el jardí públic. Sac, s/n
De la Portella, 6
De la Portella, 8
Can Xiscos. Sol, 14
Can Xiscos. Sol, 16
Can Xiscos. Sol, 18
Can Miquel Paixit. Sol, 20
Can Francesc Xuia. Sol, 22
Can Miquel Xuia. Sol, 24
Can Truita. Sol, 26
Cas Boter. Sol, 28
Can Magdau. Sol, 30
Ca ses Roques. Sol, 32
Can Llorenç. Pou Bo, 3
Ca n’Arbona. Pou Bo, 25
Ca na Gavetona. Pou Bo, 27
Ca na Margó. Pou Bo, 48
Ca na Bunyolina. De la Pau, 2
Can Birlo. De la Pau, 4
Ca n’Andreu des Molí. De la Pau, 6
Can Petarrell. De la Pau, 7
Antiga Escola Graduada. Escola Graduada, 13
Estació de SFM. Gaspar Vallés, 9
Antic Magatzem de l’Estació. Gaspar Vallés, 5
Habitatge unifamiliar. Escola Graduada, 14
Antiga fàbrica de can Roma. Escola Graduada, 39

Can	Simó	(carrer	de	sa	Coma).

L O C A L
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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

a la Comarca en general

Algun cabrit sense ànima ha estat capaç de robar 
quatre lladrioles plenes de diners que hi ha repartides 
pel Raiguer i que recullen els doblers que na Nadia 
Nerea, una nina malalta de Tricotiodistròfia, necessita 
pel tractament que l’ha de salvar. En aquest punt no cal 
afegir cap nota irònica. Basti la vergonya aliena i la ràbia 
de saber que, entre noltros, hi ha gent capaç d’això. 

Binipark

14.000 plaques solars, 10 hectàrees de terreny, 2.8 MW 
de potència nominal instal·lada, 3.2 MW de potència 
pico, 4.38 giga-vats per hora, possibilitat d’abastir 3.000 
cases, 6.000 tones de CO2 no emeses a l’atmosfera...
aquestes són les xifres verdes de la notícia del mes al 
nostre municipi. Una meravellosa aposta de la què ens 
beneficiem els habitants del poble. 

a tot el poble

Sí Senyors: això d’aquí és una paperera. I de les noves 
que s’han muntat. Suposo que qui decideix a on posar-
les és algú senyat, que traça en un plànol les possibles 
rutes dels vianants. 
I per descuit segur que es va oblidar de posar-ne una 
entre el carrer del Sol i el final del d’en Laparra. 
És possible trobar un poble amb manco papereres 
malgrat la darrera dotació?

Ca n’arabí

Els veïnats de Ca n’Arabí me fan arribar la seva queixa 
per l’estat dels camins per arribar a les seves cases. 
És veritat que l’Ajuntament els hi va enviar una 
maquineta que va deixar les vies curioses i fora clots, 
però amb les primeres aigües de l’any, tornen a tenir els 
camins amb uns forats de pam i mig. Maldament els 
preus, demanen asfalt com a la resta del poble.  

.

L O C A L
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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

Disponible 
per a la seva 

publicitat
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tapisseria Bestard

Des de fa quatre anys, n’Antoni 
Bestard Ferrer, de 36 anys 
d’edat, és al nou local del carrer 
Sant Jordi, 27, on es dedica a la 
tapisseria, cortinatge i sistemes 
de descans. Abans havia estat al 
carrer des Reg, durant 10 anys.  
 Va començar de molt jovenet 
a fer feina a Tapissats Luna, 
però als 22, amb l’ajuda de son 
pare, es va iniciar en la tasca 
de ser empresari, només amb 
una taula, un compressor, una 

màquina de cosir i quatre eines 
bàsiques. Quan va començar, 
ho va fer amb una inversió 
mínima i recorda que tot el que 
guanyava ho reinvertia en el 
local. També recorda l’ajuda de 
la seva padrina, que li va deixar 
els seus mobles per omplir el 
local de 100m2. Ens comenta 
que abans s’arreglava tot, que la 
seva feina era més reparadora. A 
partir del 2000 va venir la moda 
consumista i la gent preferia tirar 
els mobles que es podien arreglar 
per comprar-ne de nous i ara, 
amb la crisi, sembla que les coses 
han tornat a ser com abans.

una jove parella de Palma

En Pedro Ferriol Montserrat, de 34 anys, i na Carolina 
Pérez-Ullivarri Shields, de 33, són una jove parella 
que, des de maig de 2007, resideix al poble.
Abans de venir a Binissalem vivien a Palma, prop de 
la zona d’OCIMAX.
En Pedro treballa a la Fundació IBIT, com a gestor 
de projectes de noves tecnologies de la informació i 
comunicacions.
Na Carolina és educadora social, treballant com 
a monitora d’agricultura amb persones amb 
discapacitat a AMADIB ESMENT, a Son Ferriol.
 Ens conten que decidiren canviar d’aires a la 
recerca d’una vida més tranquila, preferint viure en 
una casa, amb el seu corral i jardí, que no en un pis. 
 Així idò, mirant diferents ofertes, un agent 
immobiliari del poble els informà de la casa on 
actualment habiten, al carrer Creu. I aquí són.
 En Pedro afirma que a ell li costà més adaptar-se a la 
vida de poble que no a na Carolina, qui ja sabia el que 
era això, tot i que passat aquest any i mig asseguren 
trobar-se molt bé, amb uns veïnats molt agradables, 
els quals els ajudaren molt quan, en un dels primers 
mesos, ja hagueren de viure una inundació dins ca 
seva per les fortes pluges caigudes.
Del poble, creuen que seria positiu millorar els serveis 
del Centre de Salut, ja que per donar-te hora han de 
passar 15 dies, tot i que reconeixen que això no depèn 
de l’Ajuntament sinó del Govern.
 En Pedro pren part en el curs de tir amb arc que el 
Club ha posat en marxa, i na Carolina ha participat en 
algunes de les activitats mediambientals promogudes 
per GADMA.
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Nova campanya promocional 
de la D.o. Binissalem

La terrassa del restaurant del 
Museu Es Baluard de Palma va 
ser l’escenari elegit, el passat 
28 d’octubre, per a l’acte de  
presentació de la imatge de la 
nova campanya de promoció que  
durà a terme la D.O. Binissalem en 
els pròxims mesos.
 Amb la creació d’aquesta nova 
imatge promocional s’ha intentat 
donar a la Denominació un nou 
impuls, amb un missatge que 
transmeti força i vitalitat. 
 L’eslògan ‘PURA PASSIÓ’, 
pretén comunicar un sentiment de 
“vipassió”, transmès per cada un 
dels vins elaborats.

Novetats
Com a novetats destacades entre 
les activitats dissenyades per a 
la campanya de promoció, cal 
assenyalar la posada en marxa 
dels FREECARDS, petites targetes 
promocionals on hi figura un 
mapa per a localitzar cada un dels 
pobles que conformen la comarca 
de Binissalem, així com una relació 
de tots els cellers amb la seva 
direcció i dies de visita, les quals 
estaran a disposición dels turistes 
en 148 punts turístics de l’illa 
durant un any. 
 També, tots els hotels de cinc  i 
quatre estrelles, així com oficines 
de turisme, agroturismes, etc, 
disposaran d’expositors on s’hi 
podrà trobar el Freecard esmentat.
 Per altra part, s’ha editat un 
póster d’etiquetes que pretén 

donar protagonisme als cellers i 
als seus vins. 
A més d’una difusió general, 
aquest póster tendrà difusió 
a tendes especialitzades i 
restaurants.
 
la ruta del vi
Finalment, serà novetat la 
publicació, pròximament, de 
la RUTA DEL VI DE LA D.O. 
BINISSALEM. Es tracta d’una guia 
destinada al turista que desitgi 
conèixer la zona on s’elabora 
cada un dels vins d’aquesta 
denominació. En aqueixa ruta 
s’especificarà, no sols on es troba 

ubicat el celler sinó també la 
riquesa paisagística 
de la zona, els llocs d’interès, 
monuments, activitats culturals, 
allotjaments, a més d’aquells 
restaurants en els que es pot 
disfrutar dels vins de la comarca.
 De cara a l’any que ve, la 
renovació de la pàgina WEB 
és una altra de les asignatures 
pendents que hi ha previst 
realitzar, amb l’objectiu que des 
de la mateixa es pugui comprar vi 
de cada un dels cellers de la D.O. 
Binissalem.

L’eslògan	‘PURA	PASSiÓ’,	
pretén	comunicar	un	

sentiment	de	“vipassió”

Acte	de	presentació	de	la	nova	imatge	de	la	D.O.	Binissalem

L O C A L
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Maire fregit amb llimona

Coupage 110 2007

Celler: Vins 
Nadal, S.L.

Denominació: 
Vi de la Terra 
Mallorca

Tipus de vi: 
Negre

Producció: 
1.400 botelles

Varietats: 
Mantonegro, 
Cabernet, Merlot 
i Syrah

Fase visual: 
capa alta de color 
picota amb rivet 
violeta.

Fase olfactiva: 
intensa, on 
destaquen els 
aromes afruitats 
(móra, grosella), 
florals i minerals, 
perfectament 
integrats a les 
notes de canyella, 
cacau i fusta 
torrada, fruit de 
la seva estància 
dins bóta durant 
deu mesos.

Fase gustativa: A 
la boca és elegant, 
fi, viu i equilibrat, 

destacant la conjunció entre la fruita i la fusta.
Evolucionarà, favorablement, al llarg de 2-3 anys.

Ingredients (per a 4 persones)
Maire (8 unitats mitjanes)
Una llimona
Dues cullerades de farina
Sal i pebre bo
Verdures

Preparació
1. Netejam el peix i el deixam degotar.
2. El trempam amb sal i pebre bo.
3. L’arrebossam amb farina i el fregim dins una 
greixonera.
4. Quan estigui, el treim, el posam dins un plat i hi 
sucam, per damunt, un poc de llimona.

Per acompanyar aquest plat es pot preparar una 
variació de verdures al vapor.

Per a què la presentació sigui més elegant, podem 
posar la coa del maire dins la boca (abans de fregir-lo).

El plat s’ha de servir calent.

Bon profit!

C U i N A
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O F E R T E S

 

VENC SEAT LEON TDI 140 cv, SPORT UP, color 
negre, en perfecte estat. Només 3 anys. Motiu: canvi 
de cotxe. Preu: 11.900€ negociables. 677 026 252

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

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

REGAL TAULA DE PING-PONG. 
696 802 594 - 971 51 19 24

AL·LOTA DEL POBLE S’OFEREIx per cuidar nins, 
persones majors, neteja o qualsevol tasca. 655 345 815

VENC TAULETA DE CENTRE amb vidre viselat 
120cm x 40cm. Preu a convenir. Tel. 659 216 451

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 CANTARANO DE CAOBA massís restaurat. 
Preu a convenir. Tel. 659 216 451

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes

VENC MOBLES MALLORQUINS ANTICS en bon 
estat. Preu a convenir. Mòbil: 680 945 388

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 TERRENy DE 1.500m2 en el camí de ca 
n’Arabí (darrera can Frare). Ideal per a tenir-hi 
animals. Telèfon: 616 462 210

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

ES LLOGA 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

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

VENC MAQUINàRIA D’HOSTELERIA, de 
particular a particular. Tel. 639 618 523 - 971 886 754

ES FAN CLASSES DE REPàS per a alumnes de 
Primària i Secundària. Especialitat en Matemàtiques. 
Telèfon: 650 148 006

VENC xIMENEIA COMPLETA amb tubs campana. 
A preu regalat. 696 802 594 - 971 51 19 24
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Amb aquesta nova secció pretenem 
presentar-vos aspectes divulgatius 
de la ciència, peculiaritats 
del dia a dia que tenen una 
explicació científica, curiositats 
que aparentment són òbvies però 
que en realitat poden resultar 
sorprenents, coses gracioses de la 
vida quotidiana per les quals moltes 
vegades no tenim una explicació...
 En resum, ens agradaria oferir 
d’una forma entretinguda temes 
pròxims i, sense ànim de donar una 
explicació detallada i sistemàtica, 
explicar el perquè de les coses. 
Anem-hi idò.

El vidre, és sòlid o líquid?

Segurament si ens demanassin 
per l’estat físic del vidre (sòlid, 
líquid o gas) tots diríem que és 
un sòlid. La realitat és que el vidre 
és un líquid, el que passa és que 
és tan viscós, que la velocitat amb 
què flueix, en comparació amb 
altres líquids, és tan lenta que no és 
apreciable, necessitaríem centenars 
d’anys per poder notar algun 
canvi. Si pensam en com es treballa 
el vidre, arribarem a la conclusió de 
què es fa a temperatura elevada per 
tal de disminuir la seva viscositat 
i tornar-lo més fluid. Quan es 
refreda passa a un estat metaestable 
(líquid sobrerefredat) en el qual 
les seves partícules perden la 
pràctica totalitat del moviment i, 
macroscòpicament, és un sòlid a 
tots els efectes.

Què pesa més, 1 kg de ...?

Us propòs un clàssic. Què pesa més, 
1 kg de plom o 1 kg de palla?... No 
faceu trampes, contestau primer.... 
Igual, no?... Idò no, almenys no 
sempre. La qüestió és que tots 
els cossos que estan dins un fluid 
(líquid o gas) tenen un pes aparent 
menor al seu pes real, així com ens 
explica el principi d’Arquímedes. 
Segur que tots tenim molt clar que 
quan estam dins l’aigua és “com si 
pesàssim menys”. Realment és 
així, ja que l’aigua ens fa una força 
d’empenta cap amunt que és tant 
major com major és el volum del 
cos que està submergit en l’aigua. 
El mateix passa amb l’aire, tot i que 
en menor extensió ja que l’aire és 
menys dens que l’aigua. Així, els 
cossos que tenen un volum major 
experimenten una força d’empenta 
cap amunt major i per 
tant el seu pes aparent és més baix. 
Conclusió: 1 kg de palla pesa menys 
que 1 kg de plom. Només pesarien 
el mateix si no hi hagués cap fluid 
(per exemple, sense aire). Així, a la 
superfície de la Lluna, on no hi ha 
atmósfera, pesarien exactament el 
mateix.

Per què no ens fa mal l’aigua 
quan plou?

Us heu demanat mai per què no 
ens fa mal l’aigua quan plou? Si ho 
pensam fredament, la gravetat fa 
que tots els cossos quan cauen des 
d’una determinada altura vagin 
accelerant i l’aigua cau des de molt 
amunt. L’impacte quan les gotes 
d’aigua arriben a terra hauria de 
ser fortíssim, no trobau? Realment, 
existeix el fregament amb l’aire. A 
mesura que la gota d’aigua agafa 
més velocitat, el fregament amb 
l’aire també augmenta fins que 
arriba un moment en què la força 
de fregament es fa tan gran com 
el propi pes. En aquest moment, 
la gota d’aigua deixa d’accelerar i 
cau a velocitat constant. De fet, la 
velocitat màxima que agafa l’aigua 
quan plou és de 7 m/s, per això 
l’impacte no és molt fort.

Joan	Perelló

	

C U R i O S i T A T S

La ciència està arreu

      Sabíeu que ...
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C U L T U R A

exposicions
Com és de 
costum, el Casal 
ofereix -de 
novembre, 8 a 
desembre, 5- una 
triple mostra: la 
pintura d’Òscar 
Florit, a les Sales 

Florentines; la d’Alice Morse, a 
la Sala Directori, i a la Imperial, 
primer pis, la col·lecció de 
fotografies de Jaume Gual.

ÒSCAR FLORIT (Palma, 
1977), que ja hem conegut de 
la presentació a Evento el 2006, 
exposa  16 pintures d’entre les que 
ha produït els últims dos anys. 
Es caracteritza per la gestualitat, 
l’actitud del pintor com a agent 
a qui importa el procés per sobre 
del contingut, no imitatiu, per 
cert. Fa la impressió que l’artista 
actua, de vegades, per impulsos, 
que aboca pintura, n’escampa, 
deixa córrer els degotissos, juga 
a experimentar. I tanmateix no 
fa un garbuix; més aviat resulten 
obres singulars, reveladores de 
geni, amb indefinida i segura 
coherència i racionalitat i equilibri.

ALICE MORSE (Eivissa, 1962, 
resident a Palma) exhibeix 17 
creacions. No puc més de copiar, 
de la creadora, una cita que figura 
al catàleg: “Encara crec que estaré 
en condicions de construir el 
meu propi món en el món”. Alice 
Morse és filla de la mare Terra, la 
trepitja i hi deixa ajagudes, per a 
pintar, les teles. La pintura queda 
sobre el quadre, també ajaguda, 

en capes múltiples que formen 
relleus. És, tanmateix, prodigiós 
que en traspuï un sistema de 
símbols i expressin continguts de 
l’ànima, a fi d’encendre i purificar, 
alleugerir i causar serenor. Invita a 
confiar-hi.

BOTIGUES DE PALMA és un 
aplec de 92 fotos, aparellades en 
46 quadres. És una realització 
de JAUME GUAL, amb inici el 

1982 i continuació el 2007. Recull 
el testimoni gràfic, en colors, de 
botigues  de Ciutat, les façanes, 
concretament. Cadascun dels 
quadres conté, afegit, en blanc 
i negre, la fotografia del mateix 
espai com és avui. Podem 
observar-ne l’evolució: els portals 
mantinguts, els substituïts, els 
clausurats i els desapareguts. Fet i 
fet, són camins per a la nostàlgia i 
per a la filosofía.

J.	Escanelles

La	pintora	Alice	Morse.
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Cançó del matí encalmat

El sol ha anat daurant
el llarg somni de l’aigua.
Aquests ulls tan cansats
del qui arriba a la calma
han mirat, han comprès,
oblidaven.

Lluny, enllà de la mar,
se’n va la meva barca.
De terra endins, un cant
amb l’aire l’acompanya:
“Et perdràs pel camí
que no té mai tornada”.

Sota la llum clement
del matí, a la casa
dels morts del meu vell nom,
dic avui: “Sóc encara.”
M’adormiré demà
sense por ni recança.
I besarà l’or nou
la serenor del marbre.

Solitari, en la pau
del jardí dels cinc arbres,
he collit ja el meu temps,
la rara rosa blanca.
Cridat, ara entraré
en les fosques estances.

Salvador Espriu
Antologia poètica

Edicions 62

la galeria evento, de fira
El dissabte 6 de desembre, la 
galeria Evento organitza una 
fireta d’art en la qual es podrà 
adquirir obra gràfica, obra 
original, col·lecció de roba 
Rita Mutano, obra sobre tela i 
escultura per al regal d’aquest 
Nadal.
 També es comptarà amb 
l’aportació musical de l’Art 
Acústic a càrrec dels dj’s: Set by 
Guri, Toniet & Piti. Durant la 
fira se servirà cafè, cava i pastes, 
entre d’altres. I Brunch a partir de 
les 12 fins les 13.30 hores. L’horari 
de la Fira serà de les 12 a les 14h i 
de les 17 fins les 20h del dissabte.

Faristol de pedra
El Foment Cultural Sant Jaume 
organitza i patrocina, amb la 
col·laboració de la Parròquia i 
l’Ajuntament, la benedicció d’un 
faristol de pedra de Binissalem 
esculpit per en Pedro Vallès 
Pol (de ca s’Esquerrà). L’acte 
tendrà lloc el 14 de desembre, 
a les 18.30h, a l’església Nostra 
Senyora de Robines. Després 
de la missa, a les 19.30h, s’hi 
celebrarà un concert d’orgue 
i trompeta i a continuació se 
servirà una copa de vi dolç.

&

actuació de la Jove 
orquestra Barroca 
de Mallorca

Amb el patrocini del Casal, 
aquesta agrupació de músics 
joves, alumnes del Conservatori 
Superior de les Illes, actuava 
a Cals Agustins, dia 15 de 
novembre. Interpretaven 
composicions de Biber, Bach, 
Mozart, Elgar i Toldrà.
Per increïble que resulti, 
Binissalem va gaudir una 
actuació d’aquesta qualitat, 
amb la direcció de BARRY 
SARGENT, el prestigiós violinista 
nord-americà i, a més, director, 
fundador i promotor d’iniciatives 
a favor de la música arreu 
de l’estat i particularment a 
Mallorca, el país on resideix.

C U L T U R A
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Grup coral �x�
El 21, vetlla de Santa Cecília, el 
grup d’Antònia Borràs acollia 
l’actuació de la Coral Municipal 
d’Andratx juntament amb el Cor 
Infantil de la mateixa població, 
dirigits l’un i l’altre conjunt, per 
José María Moreno. El local de les 
celebracions va ser Cals Agustins. 
La selecció de les peces, que 
el públic tenia familiaritzades, 
contribuïa a una trobada amena 
i festosa, amb el gust i el goig 
musicals com a al·licients i, com a 
bessó, l’amistat compartida.
El 28 consegüent, Cals Agustins 
allotjava el concert del Grup 3x4 en 
commemoració del VIII Centenari 
del Rei en Jaume. El programa 
consistia en peces dels manuscrits 
medievals: el de Montpeller, el 

de Bamberg i el Llibre Vermell de 
Montserrat, amb el complement 
de cançons antigues dels segles 
XIV al XVII. Per ambientar-

se en la cultura de l’època, es 
llegiren textos de la crònica del 
rei en Jaume o Llibre dels Fets i 
notacions historiogràfiques.

teatre: la cinquena crònica
Del taller-escola Xamo-Xamo, 
alumnes de segon i tercer, hem 
assistit a la representació de LA 
V CRÒNICA, comèdia escrita 
i dirigida per Miquel Àngel 
Vidal. La dita representació és 
emmarcada en el conjunt de les 
celebracions en homenatge al rei 
Conqueridor en el VIII centenari 
del naixement.
Val a reconèixer que hem vist 
l’obra de gust i amb molt grates 
sorpreses. Les actrius i els actors 
han actuat amb desimboltura, 
confiança i diversió. El ritme ha 
sigut ágil, fora temps perduts, de 
manera que els espectadors s’han 
divertit, també, i no ha decaigut 
el mínim d’atenció. El tema s’ha 
tractat a la còmica de regust 
clàssic, amb una dosi d’ironia, 
però amb respecte i un aire de 
summa tendror, només suggerint, 
a la desenfadada, els horrors bèlics 

que es presumien fora de l’escena.
L’únic emperò és la fonética del 
mallorquí, un fenomen espuri i 
metastàtic que, malauradament, 
ningú no sol criticar i, menys, 
corregir. He dit fenomen espuri, 
perquè és propi del castellà. 
L’articulació apical de la l, amb la 

punta de la llengua, i el ieisme o 
pronúncia de la i en comptes de la 
ll  (Ramon iui per Ramon Llull) no 
són típics de la nostra llengua, sinó 
de la castellana. Brind als autors 
dramàtics d’escriure comèdies que 
ridiculitzin aquesta pràctica.

Joan Escanelles

Bon Nadal i feliç any 2009

C U L T U R A
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
Cloenda amb una rondalla per als més petits

C U L T U R A

El mes de desembre, a la Casa 
Museu Llorenç Villalonga, ve farcit 
de literatura en múltiples formats. 

De Miquel Àngel riera
En primer lloc, el dimarts dia 
2, se serví un tast de l’Obra 
Narrativa de Miquel Àngel Riera, 
recentment publicada per Edicions 
del Salobre en forma de recital. 
Per a l’ocasió es comptà amb 
il·lustres convidats, començant 
per la viuda de l’escriptor, Roser 
Vallès, la directora de la Fundació 
Alcover, Magdalena Gelabert i 
l’escriptor Miquel Mestre, tots ells, 
acompanyats al piano per Andreu 
Riera.
La lectura constituí tot un 
homenatge a un dels escriptors 
més sòlids de la narrativa i la 
poesia del darrer segle en llengua 
catalana. Un autor que va saber 
desenvolupar una obra amb 
personalitat i veu pròpia, tal i 
com li fou reconegut a través de 
nombrosos guardons.

Ombres de Tardor 
L’esperada “primera lectura”de 
la novel·la de Jaume Armengol, 
Ombres de tardor (editorial Moll), 
finalment es dugué a terme, pel 
mateix autor, el dijous dia 4.

any rodoreda
I en aquest darrer mes de l’any 
Rodoreda, tots els interessats es 
podran reunir el dimarts, dia 16, 
per parlar i canviar impressions 
sobre la seva novel·la La mort i la 
primavera. Novament, qui conduirà 
la tertúlia pel món de la literatura 
serà Jeroni Salom. 
 La lectura de La mort i la 
primavera permetrà gaudir de la 
propera activitat programada 

per al dijous, dia 18, quan dos 
excel·lents actors donaran veu a 
l’adaptació teatral realitzada per 
Albert Roig. 
 Cal destacar que per a aquest 
dia hi ha un encontre, marcat a les 
20h, amb Pere Tosar i Sílvia Bel, 
a la lectura dramatitzada de la 
novel·la La mort i la primavera. 

Cloenda 200�
La cloenda de l’any va dedicada 
als més petits, per als qui s’ha 
preparat una versió escènica de 
la rondalla de Tomeu Vidal i Pizà, 
Tres penyores per n’Alcover. La 
representació anirà a càrrec de la 
companyia Contarelles. Serà el 
divendres, dia 19, a les 18h.
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... a la Biblioteca Municipal

C U L T U R A
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s Novel·la
Trilogia: Luna nueva, Crepúsculo un 
amor peligroso, Eclipse. 
Autor: Stephenie Meyer
Todo eso que tanto nos gusta. 
Autor: Pedro Zarraluki.
El chino. Autor: Henrry Mankell
El Senyor Pip. Autor: Lloyd Jones.

assaig
La sociedad de la decepción. 
Entrevista con Bertrand Richard. 
Autor: Gilles Lipovestky

Infantil. especial Nadal
L’Andrea i el quart rei mag. 
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
La màgia dels regals. 
Autora: Montse Tobella
La Plis Plau i els reis d’orient. 
Autors: Pep Molist i Cristina Sarà
Els Reis d’Orient i el misteri del 
camell perdut. Autor: Joan Boher

racó Infantil Mercè rodoreda
Les fades. Autora: Mercè Rodoreda
Contes infantils de Mercè Rodoreda. 
Autora: Mercè Rodoreda 

Infantil. altres
Els porcs o un ram de paperots. 
Autora: Taï-Marc Le Thanh
Qui ha estat? O un airet perfumat... 
Autora: Taï-Marc Le Thanh
La germaneta carnívora o la malaltia 
de l’ovella boja. 
Autora: Taï-Marc Le Thanh
Pluja de sons i colors. 
Autora: Montse Tobella

Ja tenim a la Biblioteca la col·lecció 
de La colla de la Pega Dolça amb els 
següents títols:
La Leo arma un bon sarau
La Dotte treu foc pels queixals
La Fanny crea una agència de detectius
La Maia i l’àvia Bet

Juvenil
Molly Moon. M, Micky Minus i la 
màquina xuclacervells. 
Autora: Georgia Byng
Els amants papallona. 
Autor: Benjim Lacombe

DVD’s. Infantil
Las reglas de Nolan
Roxy Hunter y el famoso misterio.
Col·lecció Clifford. El gran perro rojo
El libro de Winnie the Pooh
El peque se va de marcha

DVD’s. adults
Cometas en el cielo
Expiación
Michael Clayton
Caramel
Pozos de ambición

CD’s
Barakadlo * DF. Mago de Oz
La ley Innata. Extremoduro
Breakout. Milye Ciyrus
Death Magnetic. Metallica.
Será. Presuntos Implicados
Curiosa la cara de tu padre. Melendi
40 de abril. Celtas Cortos

activitats de la Biblioteca
Dimecres dia 9, a les 20h. 
Relats de Nadal per adults. 
A càrrec d’Eulari Arlés. 
Acompanyarem la lectura amb 
una tasseta de xocolata calenta.

Dijous  dia 11, a les 20h. 
Tertúlia Literària. Tast de llibres. 
Parlarem del llibre Flor de neu i el 
ventall secret.

Dilluns dia 15, a les 18h.  
Contacontes amb teresetes. 
A càrrec del Grup Tornassol.

Dilluns dia 22, a les 18h. 
Contacontes de Nadal i a 
continuació taller de figuretes amb 
pasta de sal. Adreçat a infants a 
partir de 3 anys. Inscripció prèvia 
a la Biblioteca.

Dijous dia 29, a les 11h. 
Contacontes de Nadal. En 
Martinet que tenia ganes de fer pipí 
la nit de reis, i a continuació taller 
de plastilina a càrrec de Catalina 
BAOBAB. Adreçat a infants a  
partir de 5 anys. Es precisa la 
inscripció prèvia.
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CoNte De NaDal

Record encara amb certa 
delectació com, anys enllà, i enmig 
de les llargues barrumbades 
gastronòmiques de Nadal, vaig 
fer un parèntesi de qualitat, 
i de soledat, com els que fa 
darrerament Andreu Bestard a 
la ràdio municipal. El conte s’ho 
valia força: els Dublinesos de 
Joyce convertits doblement en 
obra d’art per tot una eminència 
del cinematògraf, John Huston. 
També una vegada (Once...) un 
cantautor com cal, és a dir, solitari 
i enamoradís, passejava guitarra i 
veu pels romàntics carrers d’una 
Dublín retratada altre cop al 
cinema, ara en clau de prosaica 
bellesa. Aquest modern joglar, 
segons deien els crèdits, era el 
líder de THE FRAMES, i tot d’una 
en sortir d’escena, vaig fugir cap 
a la tenda de discos preferida 
per adquirir, un poc a la volea, 
la cantada en qüestió. El conte és 
senzill, jo diria millor: humil. Una 
veu íntima i intimidant; una pausa; 
un acord de guitarra repetit i 
suggerent  que sona com si tingués 
l’autor a devora, i no a l’aparell, 
de la meva petita sala d’estar; una 
altra pausa i, per acabar, l’esclat 
com de final de pel·lícula. No 
m’estranyaria gens que aquest 
argument, nus i desenllaç acabés 
sent el meu conte solitari d’aquest 
Nadal, el darrer parèntesi de l’any. 
M’agraden, cada dia més, les 
històries sense efectes, la natura 
sense maquillatge, la nuesa d’una 
trama per damunt de l’artificialitat 
de l’espectacle. Per fi Nadal?. 
Parèntesi. Pausa.

tgomil@ (...)... 

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.

 

La guanyadora del llibre amagat 
del mes de novembre ha estat na 
Xesca Gomila. El llibre amagat era 
Llibre dels Fets o Crònica de Jaume I.

21è llibre amagat

Text.

“ ... tenia el costum de dormir del 
costat dret, i en el seu estat actual 
no podia posar-se d’aquella manera. 
Amb quina força no va girar-se cap 
a la dreta!; però es gronxava per 
tornar a quedar sempre d’esquena. 
Ho va intentar centes de vegades, 
va tancar els ulls per no veure les 
cames bellugant-se, i només va 
desistir quan va començar a notar 
un dolor en un costat, un dolor suau 
i sord que mai no havia sentit. 
(...)
Va sentir una lleugera punxada a 
la panxa; i movent l’esquena es va 
acostar al capçal del llit per poder 
aixecar millor el cap; va localitzar 
l’indret que li feia picor –era ple de 
nítids puntets petits i blancs que 
no va saber explicar-se-, i volia 
gratar-se’l amb una cama, però la 
va enretirar tot seguit perquè aquell 
contacte li va fer esgarrifances. 
S’esmunyí altra vegada cap a la 
primera posició.

Concurs El llibre amagat

M ú S i C A
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VIatGe Cultural. JauMe I 

Seguint la petjada del rei Jaume I
PERPIGNAN-MONTPELIER-
COTLLIURE I MONESTIR DE 
POBLET

Dates: del 27 de febrer al  3 de 
març de 2009 

Divendres 27 de febrer. 
PALMA-BARCELONA
Presentació Apt. de Palma a les 
09’00h, per sortir en vol regular 
de la companyia Air Europa a 
les 10’30h. Arribada a les 11’20h., 
recollida equipatge i trasllats al 
centre de Barcelona per iniciar 
les visites concertades a la ciutat. 
Allotjament a l’Hotel.

Dissabte 28 de febrer. 
BARCELONA-COTLLIURE-
PERPIGNAN
Berenar a l’Hotel, recollida de 
l’equipatge i sortida per La 
Jonquera en direcció a França. Es 
farà un aturada per visitar el poble 
de la Catalunya Nord de Cotlliure. 
El capvespre, continuació del 
viatge fins a Perpignan. Arribada 
i allotjament a l’Hotel de 
Perpignan. 

Diumenge 1 de març. 
PERPIGNAN
Berenar a l’Hotel i dia complet per 
visitar aquesta ciutat. Allotjament 
a l’Hotel.

Dilluns 2 de març.
PERPIGNAN-MONTPELIER-
PERPIGNAN
Berenar a l’Hotel i, a continuació, 
trasllats en autocar fins a la ciutat 
francesa de Montpelier, on es 
visitarà la ciutat. El capvespre, 
tornada a Perpignan i allotjament 
a l’Hotel.

Dimarts 3 de març.
PERPIGNAN-MONESTIR 
DE POBLET (TARRAGONA)-
Aeroport de Barcelona-PALMA
Berenar a l’Hotel i sortida a 
primera hora del matí cap 
a Espanya per la Jonquera. 
Arribada, el matí, al Monestir 
de Poblet (Tarragona) per visitar 

aquest monument. Posteriorment 
es farà una aturada per dinar i a 
continuació es faran els trasllats 
fins a l’aeroport de Barcelona 
per sortir en vol regular de la 
companyia Air Europa a les 
19’15h. Arribada a les 20’00h.

Preu per persona habitació doble 
(hotel 3 *** cèntric)   
375 € (mínim 35 pax)
399 € (mínim 25 pax)

El preu inclou:
- Bitllet avió Palma-Barcelona- 
Palma, classe turista residents.
- Autocar a disposició del grup 
segons l’itinerari programat.
- Estància Hotel concertat  a 
Perpignan, règim de allotjament i 
berenar. 
- Estància Hotel 3*** a Barcelona, 
règim d’allotjament i berenar. 
- Assegurança de viatge.
- Taxes d’aeroport i d’emissió.

El preu no inclou:
- Qualsevol servei no inclòs en el 
programa.

Nota important:
- Aquest preu està calculat 
per a un grup mínim de 25 
a 35 persones de pagament i 
amb el descompte de resident. 
Per confirmar la reserva és 
imprescindible fer un depòsit a 
compte del viatge de 100 euros. 
Per viatjar és imprescindible dur 
el DNI.

Informació i reserves: 
Casal de Cultura Can Gelabert. 
C/ Portella, s/n. 07350 Binissalem. 
Telèfon: 971 886 531

Itinerari patrimonial

“Llubí patrimonial”. Itinerari 
guiat pel nucli urbà de Llubí, 
on es podrà gaudir de les seves 
cases tradicionals, molins 
fariners, talaiots, possessions...

Data: dissabte 13 de desembre.

Activitat de 1/2 dia. 
Sortida en tren. 
Lloc: estació de tren de 
Binissalem a les 8’50 h. (Sortida 
tren: 9’05h.). Si algú ve d’altres 
punts, consultau horaris tren. 

Informació i inscripcions al 
telèfon: 971 511 721, de 9 a 12h. 

Preu: 5 euros.

VIatGe Cultural 
ParIS D’art

Avanç de la programació del 
primer trimestre de 2009.

Dates: del 10 al 15 de març. 

Inclou:
- avió directe a París des de 
Palma.
- 5 vespres i 5 dies d’hotel 3*** 
centre de París.
- Habitació doble o triple, H.D.
- Trasllats Aeroport-Hotel-
Aeroport.
- Itineraris per París dissenyats 
i conduïts per Beni Aguiló, 
historiadora de l’art i guia 
cultural.
- Visita de 1/2 dia a Versalles 
(entrada inclosa).
- Creuer nocturn pel Sena.
- Sopar de grup a restaurant.
- Assegurança de viatge.
- Taxes d’aeroport.

Preu: 588 euros. Places limitades. 

Interessats: pagament de 100 
euros en concepte de reserva de 
plaça.

Informació i inscripcions al 
telèfon: 971  511 721
Amb la garantia de Viatges 
SERRA NORD.

C U L T U R A

associacions a la Fira de 
s’esclata-sang de Mancor

El dissabte 29 de novembre, 
el poble de Mancor celebrà la 
seva fira de s’Esclata-sang, en 
la qual hi foren convidades a 
participar-hi 4 associacions del 
poble: El Tall de Vermadors, 
Els Gegants, La Banda de 
Música i Els Dimonis. Idò!
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Antoni	Pol

Binipèdia
Feudals pinzellades

C U L T U R A

Al Rei En Jaume li 
agradava prendre la 
fresca a l’ombra
de les palmeres de 
Robines. No s’ho 
pensava mai que, 
gairebé vuit segles 
després, aquest 
indret predilecte, 

hagués progressat tant… i tant 
desordenadament.
Quan, des del seu lloc de repòs al 
Monestir de Poblet, revisa els somnis 
de joventut, la seva reial ossamenta 
s’estremeix de veure com li han fet 
malbé les terres del seu regne enmig 
del mar. Popule meus ¿què vaig fer 
perquè et tractassin així?

12��
La mesquita islàmica de Robines, 
situada amb tota probabilitat al 
Cementeri Vell, se reconverteix en 
església cristiana, seguint la norma 
adoptada en molts altres llocs (la 
Seu de Palma, per exemple). Això 
fa pensar en el procés invers: a 
mesura que se buiden els temples 
catòlics, creix la demanda per 
construir mesquites.

12��
Aquest mateix any -¡oh miracle!- 
un pastoret afamegat veu 
bellumes en un cocó del torrent 
que descendia de la vella alqueria 
d’Almadrà. En acostar-s’hi, 
s’adona que és una imatge de la 
Mare de Déu. El protocol previst 
per aquests afers se posa en marxa, 
l’estàtua apareix i desapareix, va 
i vé. La llegendària campanya de 
publicitat donarà els seus fruits. 
L’ermita i les paradetes vendran 
després…

12�2
Dos llinatges de llarga tradició 
binissalemera, el discret Pol, portat 
per uns quatre-cents conveïns, 
juntament amb el no menys 
l’il·lustre Gelabert, apareixen 
documentats per primera vegada, 
gràcies a la transacció de dues 
vivendes que Bernat Pol fa a 
Bernat Gelabert. Llarga vida, 
llargues arrels.

1� d’abril de 12��
El Papa Innocenci IV, de la ciutat 
de Lió estant, signa una Butlla 
per la qual se creen les primeres 
parròquies de la part forana de 
Mallorca, entre d’elles, la de Santa 
Maria de Robines, seguint, segons 
sembla, la planificació feta el 1236 
pel paborde –títol eclesiàstic– 
Ferrer de Pallarés.

126�
La ja coneguda pels nostres 
lectors Vescomtessa Garsenda 
de Provença, viuda del 
Vescomte de Bearn, en un gest 
de magnificència, se desprèn 
d’una part del seu patrimoni 
binissalemer a favor del Monestir 
de Santa Maria de Jonqueres, 
fundat feia exactament cinquanta 
anys a Sabadell. Les Monges 
d’aquest Monestir rebran fins a 
l’any 1820 en què desapareixerà, 
molts de censals i panerets 
de figues flors de les finques 
robinenques.

� de desembre de 12�0
Bernat Avinent, que gaudeix 
d’una gran coneixença entre els 
binissalemers gràcies al carrer que 
li dedicaren en el Pujol, funda un 
benefici a l’església parroquial 
de Robines, segons el qual se 
compromet a donar cada any 
dotze quartans d’oli per cremar 

a la llàntia constantment encesa 
davant l’altar de Sant Esteve.

2� de juliol de 12�6
Mor a València el Rei En Jaume 
el Conqueridor, a l’edat de 68 
anys. El seu fill Jaume II prendrà 
possessió del Regne de Mallorca 
que, a més de les Balears i les 
Pitiüses, comprèn el senyoriu 
de Montpeller, els comtats de 
la Cerdanya i del Rosselló, 
Conflent, Vallespir, la vila i castell 
de Cotlliure i les baronies de 
Carladès i Omeladès. Ara que tant 
se parla de memòria històrica, 
no estaria gens malament que els 
mallorquins visitàssim els solars 
edificables que ens han usurpat.
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Disponible 
per a la seva 

publicitat

 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

exPOSIcIó i elaBOracIó De PeDreS, MarBreS i granItS

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

Hermanos por pelotas

Quan vaig sortir del cine de 
veure això vaig anar, tot d’una, 
a la policia per denunciar a la 
productora per danys mentals i 
psicològics. 
També vaig començar una 
campanya de recollida de firmes 
per aconseguir que els americans 
no ens tornin a enviar aquestes 
porqueries. 
I després ens queixam que no 
es poden veure les pel·lícules 
espanyoles per falta de cinemes, 
i que consti que no som molt 
partidari del cine espanyol, però 
abans de veure això m’estim més 
veure’n una d’en Pajares, de “tetas 
y culos”. 
En fi, no us explic res de la 
pel·lícula perquè no val la pena.

James Bond

Cada cert temps ens fan una 
pel·lícula de l’agent 007, “con 
licencia para matar”, de l’escriptor 
Ian Fleming (1952). 
Sa veritat és que són bastant 
entretengudes; ja s’ha acabat el 
temps de la Guerra Freda, en què 
totes eren contra els russos, però 
com que hi ha tants de dolents per 
agafar, no crec que per ara s’acabi 
la feina d’aquest agent, en Daniel 
Craij. L’únic que fan és canviar 
el protagonista, sinó ja aniria en 
cadira de rodes i amb barram 
postís.
L’acció comença totd’una. Amb 
una persecució destrossen tants 
de cotxes que no cabrien dins el 
poble... I diuen que els fabricants 
tenen crisis?

La conquista del Oeste

M’agradaria dedicar aquesta èpica 
pel·lícula de vaquers al meu pare, 
l’amo en Joan de cas Boter, qui fa poc 
ens va deixar, ja que era un fan de 
pel·lícules i noveles d’aquest gènere, 
com moltes persones majors. 
Esper que allà on sigui pugui veure 
els artistes que ell admirava, com 
en John Wayne, Gregory Peck, 
Henry Fonda i molts altres que li 
varen fe passar tants de moments  
agradables a sa camilla, davant sa 
tele o al cinema. Al cel sia.
Sens dubte és la millor pel·lícula de 
western que s’ha fet. La dirigiren 
tres directors, un dels quals, en John 
Ford. Hi varen participar 24 actors, 
els millors que hi havia en aquells 
moments l’any 1962. Recrearen 
tota la conquesta de Nordamèrica, 
amb sa brutal lluita contra els indis 
i per la supervivència dels primers 
colons.



Catalina Vallés Comas vos comunica que les 
oficines de Gestoria Vallés ja s’han traslladat   

al C/ Anselm Turmeda, 16 Local C
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l’a r a n ya

i N F à N C i A

Una vegada hi havia una aranya que vivia 
comfortablement al sostre d’un estable, 
i quan ja arribava l’hivern, l’aranya –que ja 
s’amagava i es deixava portar pel son del 
fred, tot esperant que arribés de nou el 
bon temps– diu que de sobte va sentir un 
gran soroll. 
Eren Josep i Maria, que entraven per 
instal·lar-se allà, però Maria no es troba-
va bé, estava embarassada i, al moment, 
va néixer Jesús, envoltat d’una llum i una 
aurèola que resplendia i enlluer-
nava a tothom.
Fora, als boscos i camps del vol-
tant, eren plens de gent que es-
peraven la bona nova, i en veure 
la lluentor que sortia de l’estable 
tots i totes van entrar a veure’l, 
oferir-li els millors regals de ca-
dascú i adorar-lo. 
L’aranya, des d’allà dalt del sos-
tre, no entenia res, i amb tan-
ta gent que envoltava l’Infant, 
tampoc no veia res, així que 
molt dissimuladament, tal com només ho 
saben fer les aranyes, va anar baixant i 
baixant, i caminant per sobre els caps de 
tothom, va arribar, ben bé, a davant del 
nen Jesús. 
L’aranya estava ben enlluernada de tanta 
llum; ja li hauria agradat tenir-ne, ni que 
fos tan sols una miqueta, per poder-se 
comparar amb la lluerna o cuca de llum.

Però Jesús, sabedor dels desitjos de 
l’aranyeta, la va assenyalar amb un dit i 
enlairant-lo va fer que l’aranya no només 
s’enfilés cap amunt sense fil, sinó que tam-
bé va començar a tenir llum pròpia, i cel 
amunt es va convertir en una estranya 
estrella. Des d’allà dalt veia el món molt 
diferent, gent que no coneixia, que par-
laven altres llengües, molts l’assenyalaven 
i quedaven bocabadats d’aquella lluen-
tor.

Un mag de barba llarga i blan-
ca, que rondava perdut da-
munt del seu camell, en veure 
aquella mena d’estrella la va 
començar a seguir. L’aranya, 
de mica en mica, desfeia el 
camí que havia fet per la fos-
cor del cel. 
Al cap de no res, va ser un 
altre home savi qui, amb una 
barba llarga i rossa, es va po-
sar a fer camí també seguint 
l’estrella; els dos homes es van 

trobar i van decidir anar plegats, quan 
unes hores més tard va ser un tercer 
home i de barba negra, qui enlluernat pel 
resplandor d’aquell estrany astre es va 
afegir i tots tres, seguint aquella aranya 
plena de llum, varen arribar, al cap d’uns 
dies, a l’estable i també van poder adorar 
a Jesús i oferir-li els seus presents.

BON NADAL



Futbol
Prebenjamins
Els Prebenjamins de futbol 8 
del grup F han pujat dos llocs a 
la classificació. Ara són quints, 
empatats a 12 punts amb el tercer, 
el Patronat. Guanyaren el seu 
darrer partit, per 2 a 0, a l’Atlètic 
Ciutat de Palma.
 Per la seva part, els del grup A 
van líders destacats del seu grup, 
havent guanyat sis partits dels 7 
disputats. Guanyaren el darrer 
contra el Calvià, per 5 a 2.

Benjamins
Després de disputades sis 
jornades, els Benjamins de futbol 
7 del grup A han pujat tres 
posicions. Situats en quart lloc i 
empatats a 12 punts amb el tercer, 
l’Alaró, perderen el seu darrer 
partit, per 2 gols a 0, dins Sineu, el 
colíder.
Els del grup D ocupen la desena 
plaça a la taula classificatòria, 
amb una victòria, un empat i tres 
derrotes.
També en desè lloc es troben 
situats els Benjamins de futbol 8 
dels grups B i C de pobles. Els 
primers perderen, per 3 a 1, dins 

Son Caliu i porten sis punts. Els 
del grup C en porten 4.

alevins
Després de disputats set partits, 
l’equip de futbol 11 de Primera, 
entrenat per Xesc Pol, continua 
situat en penúltima posició, amb 
4 punts, cinc derrotes, un empat i 
una victòria.
Mentres, els de futbol 7, han 
patit una davallada en aquestes 
darreres jornades, ja que si fa un 
mes eren líders, ara són quints, 
empatats, això sí, a 15 punts amb 
el tercer, el Can Picafort.

Infantils
L’equip Infantil de Tercera, 
entrenat per Tolo Rosselló, ha 
pujat un lloc en el torneig de la 
Copa. Ara són tercers empatats 
a 19 punts amb el colíder, el 
Campusesport. Guanyaren per la 
mínima el seu darrer partit contra 
el Montaura, tot i que a la  

la primera part dominaven els 
mancorins.
D’altra banda, l’equip de Primera 
no es mou de l’onzè lloc. Porta nou 
punts, dues victòries, tres empats i 
quatre derrotes.

Cadets
Aquest mes de novembre l’equip 
Cadet de Tercera ha iniciat la seva 
competició lliguera, arrollant, en 
el seu primer partit, per 0 a 4, dins 
Felanitx. El davanter, Guillem Pou, 
aconseguí tres dels quatre gols.
 Pel que fa a la Copa, el conjunt 
entrenat per Rafel Ramis quedà a 
un sol gol de disputar la final.

Juvenils
En un mes, l’equip Juvenil ha 
passat d’ocupar l’onzè lloc al 
vuitè, aconseguint un valuós 
empat dins el camp del Calvià.
Porten 19 punts, cinc victòries, 
quatre empats i tres derrotes.

Primera regional
L’equip filial del Binissalem 
ha pujat un lloc a la taula 
classificatòria. Ara són vuitens 
amb 21 punts, a només quatre del 
tercer classificat, el Porto Cristo.
En el darrer partit empataren a 0 
dins Son Ferrer.

“L’equip	de	l’Escola	
Municipal	de	Futbol	
és	líder	del	grup	A”

Equip	Infantil	de	Tercera	2008/2009.
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E S P O R T S



tercera Divisió
Després d’empatar a 1 gol, in 
extremis, el seu darrer partit 
disputat a casa contra el 
conjunt de l’Sporting Maonès 
–segurament un dels equips que 
estaran a dalt de la taula, a final 
de temporada– el Binissalem 
es troba ara mateix en zona 
de lligueta d’ascens, portant 
25 punts, set victòries, quatre 
empats i tres derrotes.
 Cal destacar que, en aquest 
darrer partit, hagué de ser el 
superveterà, Reynes, de 38 anys 
d’edat, qui tregués les castanyes 
del foc, pràcticament a les 
acaballes, després d’una centrada 
de l’altre Reynes, el sollerich.
 Els binissalemers, Toni Oliver 
i Miquel Àngel Salas, continuen 
amb la titularitat. El jove, Juanjo 
Ortiz, jugà 20 minuts. Ara només 
falta que Toni Salas entri en joc.

en lluís Sastre, recuperat
El jugador de l’Osca, Lluís Sastre, 
de SEGONA A (no de Segona B, 
com apuntàrem en el número 
passat) ja es troba recuperat de 
la lesió que l’havia apartat dels 
terrenys de joc durant dues 
jornades. Jugà en el partit contra 
Las Palmas, a qui guanyaren per 
2 a 1. Són setens a la classificació 
amb 20 punts.
 Per altre lloc, qui també 
desitjam que es recuperi quant 
abans millor i torni a jugar, és 
el porter binissalemer del Reial 
Mallorca, Miquel Àngel Moyà, 
lesionat des de fa unes quantes 
setmanes.
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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

Després	de	10	anys	de	la	seva	inauguració,	la	gespa	ja	demana	una	revisió.

E S P O R T S



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.

		 	 ·	Pagui	les	seves	feines	a	Instal·lacions,	còmodament,	fins	a	60	mesos.
		 	 ·	El	seu	aire	condicionat	per	599	euros,	instal·lació	inclosa.
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Bàsquet
Minifemení
Victòries abultades contra el CIDE, 
La Salle, amb idèntics resultats: 60 
a 10, i dins El Molinar, per 0 a 50.
Tot i la clara diferència al 
marcador, l’entrenador, Jaume 
Llobera, afirma que queda molt 
per millorar. Són segones amb un 
partit menys.

Mini Femení especial
L’equip Minifemení Especial va 
tancar acta al 3r quart amb el 
resultat de 55 a 4. Tot i la diferència 
que hi havia entre els dos equips 
s’ha de donar l’enhorabona a les 
nostres jugadores ja que no
deixaren de jugar amb intensitat 
i ganes ... devia ser que volien 
arribar als 100 punts? El resultat 
final 120 a 12. Van segones en
la classificació.

Mini Femení Preferent
És l’equip revelació de la 
temporada. Aquestes nines de 
primer any han guanyat tots 
els partits i van líders en la 
classificació.
El club té dos minis femenins 
federats (A i B), i el B va líder i 
l’A segon. Això passa a pocs clubs.

Infantils
L’equip Infantil femení és setè, 

amb dues victòries i dues derrotes 
en aquests primers quatre partits 
disputats. S’ha de dir que porta 
dues jornades manco que la resta 
del grup. El seu darrer partit 
contra el Santa Maria quedà 
ajornat.
Els al·lots van situats en quarta 
posició, havent guanyat quatre 
dels sis partits jugats. Perderen per 
65 a 58 dins el camp del Bàsquet 
Pla.

Cadets
L’equip Cadet femení és segon per 
darrera del Bàsquet Pla, només 
però pel basquetaverage, ja que 
ha guanyat els cinc partits que ha 
disputat. En el darrer, s’imposaren 
per 61 a 32 al Bons Aires.
Per la seva part, els al·lots són 
líders del seu grup, també havent-
ho guanyat tot. S’imposaren, amb 
contundència, dins el camp del 
Llucmajor per 27 a 87.

Júnior
Les al·lotes perderen el seu darrer 
partit dins el líder, El Tecdal, per 
77 a 46. Són terceres empatades 
amb el segon classificat, el Bàsquet 
Pla.
Pel que fa als al·lots, són quarts 
a la taula classificatòria, amb tres 
victòries de sis partits disputats, 
havent guanyat el seu darrer 
partit, per un sol punt (65-66), 
dins el camp de El Gas.

Séniors
L’equip femení perdé el seu darrer 
partit, per 76 a 51, dins el camp 
del Bàsquet Pla. Són onzenes a 
la classificació, en un grup de 
catorze, havent aconseguit tres 
victòries dels vuit partits jugats.
 L’equip masculí guanyà al 
conjunt de Can Torrat per 70 a 41. 
Són novens en un grup de setze 
equips, havent guanyat quatre dels 
nou partits disputats.

El	Sénior	masculí	Di7	
Bàsquet,	de	la	categoria	
d’empreses,	amb	el	nou	
equipatge.	El	conjunt	
continua	amb	la	seva	
bona	línia	a	la	lliga.

Sion Moyà i Francesc Salas, del 
júnior masculí, són els jugadors 
del mes. 
Per les seves qualitats tècniques 
ja han debutat en el primer 
equip, el TEKA BÀSQUET 
BINISSALEM. Així, ja són cinc 
els binissalemers que juguen en 
aquest equip, prioritat màxima 
de l’actual directiva.

els jugadors del mes
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

Pare Payeras, 1 baixos - Binissalem - Tel. 676 361 065
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Tennis
torneig ‘Nadia Nerea‘

El dissabte 22 de novembre es va 
celebrar, a les instal·lacions del 
Tennis Club Binissalem, la final del 
torneig a benefici de la nina Nadia 
Nerea, en el qual hi participaren 
un total de 75 tennistes procedents 
de tot arreu de Mallorca.
 Pel que respecte a les diferents 
finals, cap les 10 hores es 
disputava la final d’individuals 
masculina, quedant com a campió 
en Pedro Sánchez i subcampió 
n’Andreu March.
 A les 12h començava la final 
femenina de la mateixa modalitat, 
entre les binissalameres, Maria 
Margalida Coll i Maria del Mar 
Munar, campiona i subcampiona, 
respectivament.
 D’altra banda, a la mateixa hora 
tenia lloc la final de dobles entre 
les parelles formades per Pedro 
Sánchez/Federico Delgado i Iván 
Rodríguez/Martí Cerdó, quedant 
els primers com a guanyadors.
 L’organització agraeix la 
participació de tots els tennistes 
que han fet possible aquest 
torneig, el bon ambient viscut a les 
pistes i també la donació feta per 
tota la gent que, per problemes de 
calendari, no pogué prendre part 
en la competició.

II campus de Nadal i reis
El II campus, dirigit a nins i nines 
d’entre 4 i 15 anys, es durà a terme 
per les vacances d’escola de Nadal. 
 Estructurat en horaris de 9 a 
13h, al llarg de sis dies, aquests 
seran: 24, 29, 30 i 31 de desembre i 
2 i 5 de gener. 
 El campus es planteja com una 
activitat específica de formació, 
raó per la qual l’alumnat es 
distribuirà per edats i en grups 
d’Iniciació o de Perfeccionament, 
en funció dels resultats que 
determinin les proves de nivell. 
Totes les classes seran impartides 
per tècnics especialitzats.

Els principals objectius són:
• Aprenentatge dels cops bàsics 
del tennis i les regles bàsiques.
• Perfeccionament dels cops del 
tennis.
• Aprenentatge de la tàctica, tant 
en el joc individual com en dobles.
• Aprendre a competir sense 
perdre el respecte al contrincant, 
a ser tolerant amb els companys 
i autocontrol davant un possible 
desencís.
• Desenvolupament de les 
qualitats físiques bàsiques.
• Recordar els valors educatius 
que poden néixer en la convivència 
diària amb un grup de companys.
• Aconseguir que l’alumnat es 
diverteixi i gaudeixi d’una bona 
experiència.

Horari: de 9 a 13h. Preu: 75€ els 6 
dies. Dies eventuals: 15€.
Inscripcions, fins dia 19 de  
desembre, al telèfon: 617 787 342

arranca el rànking
On també s’obrirà el plaç 
d’inscricpcions, aquest mes de 
desembre, és al II Rànking del 
Tennis Club Binissalem, el qual 
és previst que comenci cap a 
principis del mes de gener de 2009.
 El rànking serà una classificació 
continua; no es tracta d’un 
torneig per eliminatòries. 
 Es disputaran 4 partides cada 
mes amb diferents contrincants, 
sense establir-e un límit d’edat, i 
sense ser necessari tenir un nivell 
de tennis determinat. 
 Cada participant jugarà amb 
gent del seu nivell, amb dies i 
horaris a triar entre els mateixos 
participants, podent-se inscriure 
tothom qui vulgui; no fa falta estar 
matriculat ni ser soci del Club.
 Per a mes informació o 
inscripcions us podeu dirigir a les 
pistes de tennis del poliesportiu, a 
l’adreça electrònica: 
mallado@hotmail.com 
o bé, al telèfon: 617 787 342

*
El Tennis Club Binissalem vos 
desitja unes bones festes de Nadal 
i un feliç Any Nou!!

E S P O R T S

Els	finalistes	del	torneig	‘Nadia	Nerea’,	amb	els	pares,	la	nina	i	membres	de	l’organització.
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C/Selva,	25	-	07350	Binissalem	-	Tel.	971	51	13	24

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

Llorenç	Rosselló	Bestard

electriciStA
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Pàdel
�è torneig per a aficionats

El dissabte 22 de novembre es 
disputà, a la zona de Sa Goleta, 
la cinquena edició del torneig de 
Pàdel per a aficionats.
Amb una participació de 24 
tennistes –de notable nivell–, una 
hora abans de la competició es 
formaren, a sort, les diferents 12 
parelles i el calendari de partides 
corresponent.
Les parelles formades per Joan 
Perelló-Pedro Melero i Toni 
Gomila-Joan Toribio, disputaren 
la finalíssima, imposant-se aquests 
darrers.

Petanca
Ja ha finalitzat la primera volta del 
campionat de Petanca. 
 L’equip de Binissalem porta 
cinc victòries i quatre derrotes, 
anant situat, en aquest primer 
tram de la lliga, en cinquè lloc.
 En les darreres tres partides 
disputades, guanyaren per un 
contundent 9 a 0 al Son Busquets 
de Palma; perderen  per 5 a 4 dins 
el camp dels Hostalets i guanyaren 
per 7 a 2 a l’Atlètic Cabrera.
 El reinici de la competició serà 
el diumenge 4 de gener, rebent la 
visita del totpoderós líder, Turó. 
Cal recordar que dins el seu camp 
es perdé per 7 a 2.

E S P O R T S
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Campanya “un mes dedicat 
als Drets Humans”

El 10 de desembre vinent se celebra 
el 60è aniversari de la Declaració 
Universal dels Drets Humans.
 La Declaració va plasmar els 
treballs, els patiments i els esforços 
de milions de persones arreu del 
món que havien lluitat per al 
reconeixement de la dignitat de 
qualsevol persona, sigui quina 
sigui la situació que viu o pateix. 
Significava un reconeixement i, a la 
vegada, un conjunt de pautes que 
des de llavors havien de dirigir, ser 
punt de referència i de control de 
l’actuació dels poders de tots els 
Governs, de les Administracions 
públiques i de qualsevol entitat o 
grup.
 Durant aquests seixanta anys 
s’han donat passes decisives en 
el reconeixement, el respecte i la 
defensa dels drets de les persones, 
sobre tot a Europa i als països 
que configuren el que anomenam 
Nord ric. La globalització de les 
comunicacions ha fet conèixer les 
situacions que violaven el drets 
humans per tot arreu i ha fet créixer 
el clamor per a la seva observància. 
Però, a la vegada, es podria dir, 
també en veritat, que la Declaració 
és en cert sentit l’expressió del 
fracàs assolit: encara, al menys a 
81 països, persones són torturades 
o maltractades. A 77, no poden 
expressar-se amb llibertat i, al 
menys a 54, se les sotmet a judici 
sense les garanties adequades. La 
pena de mort està permesa i s’empra 
quotidianament a països que són els 
imperis d’avui o d’un esdevenidor 
molt pròxim. El terrorisme omple 
de sang víctimes indiscriminades i 
innocents i els governs s’emparen 
en aquesta xacra per desfer de mica 
en mica l’edifici, que tant ha costat 
d’aixecar, de les llibertats personals. 
Ho veiem clar quan s’enfronten 
temes d’actualitat com ara la 
immigració que arriba del Sud: els 
governs europeus, per exemple, no 
estan a l’altura ni del temps ni de la 
Declaració ni de les expectatives que 
caldria posar davant de democràcies 
consolidades que avui obliden la 
seva pròpia història, es tanquen 

sobre si mateixes i criminalitzen el 
pobre que ve de fora.
 Així mateix, els canvis econòmics, 
socials i tecnològics, en aquests 
anys, han fet palès que la Declaració 
s’ha quedat curta. Un món en canvi 
constant i accelerat porta noves 
dimensions dels drets humans i ens 
aboca a la descoberta, a la defensa 
i a la proclamació de nous drets, 
que anomenam drets humans 
emergents, fonamentalment d’un 
vessant econòmic i social bàsics: 
dret al treball, a la renda bàsica, a 
l’accés als medicaments i a la salut, 
a la seguretat vital, a l’igualtat 
de drets i d’oportunitats, plena i 
efectiva; dret a l’aigua, dret a un 
medi sostenible…
 És en aquet context que Drets 
Humans i Justícia i Pau de Mallorca, 
amb la col·laboració d’Amnistia 
Internacional, duim endavant, a 
Mallorca, la campanya “Un mes 
dedicat als Drets Humans”, del 10 
de novembre al 10 de desembre de 
2008, a la qual tots hi estau convidats 
a participar-hi.

La campanya abasta quatre camps:

a) L’educatiu, mitjançant la tramesa 
a tots els centres escolars de 
Mallorca, en col·laboració amb la 
Direcció General d’Innovació de la 
Conselleria d’Educació i Cultura, 
de l’Auca dels Drets Humans, del 
guió d’una activitat que suggerim 
per treballar els drets i d’una relació 
dels recursos més interessants, 
agrupats per nivells educatius,  que 

els professors i els alumnes poden 
trobar a internet sobre els drets 
humans.

b) Els ajuntaments de Mallorca, 
als quals es convida a formalitzar 
un Acord de Ple en suport de la 
Declaració Universal i declarant 
el respectiu municipi territori dels 
drets humans, a més de convidar-los 
a integrar-se a la Xarxa de Ciutats per 
als Drets Humans, i al Parlament de 
les Illes demanant-li una declaració 
institucional en el mateix sentit.

c) La difusió i la reflexió sobre els 
nous drets emergents, mitjançant 
un cicle de conferències, tal com 
consta en el programa adjunt.

d) La presència, durant el mes de 
campanya, dels diversos aspectes 
dels drets humans als mitjans 
de comunicació local: debats de 
televisió, entrevistes, articles, cunyes 
publicitàries a les ràdios...
 Pensam que una bona manera 
de col·laborar en la campanya és 
la de fer un esforç per conèixer la 
Declaració Universal, conèixer i 
defensar els drets propis, defensar 
i promoure els drets de la resta de 
persones, siguin quines siguin, i 
demanar a l’Ajuntament, que se 
sumi a la campanya, adoptant 
l’Acord de Ple de la Corporació 
que li hem demanat. Un acord del 
Ple municipal que doni suport 
decidit a la Declaració i declari el 
seu municipi territori dels drets 
humans, integrant-se en la Xarxa de 
ciutats per als drets humans.

Bernat Vicens,
President de Drets Humans
Carmel Bonnín,
President de Justícia i Pau
Margalida Capellà, Representant 
d’Amnistia Internacional              

“Els	canvis	econòmics,	
socials	i	tecnològics	han	

fet	palès	que	la	declaració	
s’ha	quedat	curta”

Sobre els Drets Humans
El	10	de	desembre	se	celebra	el	60è	aniversari

O P i N i Ó
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APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

J. Palau-Ribes A. M. Pons F. Bauçà F. Martorell M. ElíasJ. Artigues

Ha anat de ben poc, però la 
consellera de Cultura no haurà 
de deixar el seu càrrec. Si ho 
recordau, Bàrbara Galmés es va 
comprometre a començar l’escola 
pública nova de Binissalem 
l’any 2008 i posà el seu càrrec 
a disposició si no era així. Ara 
pot respirar tranquil·la perquè 
dia 12 de novembre es va posar 
la primera pedra, davant la 
mirada espectant de molts dels 
adolescents de l’Institut que, al 
llarg de la seva trajectòria escolar, 
han pogut gaudir de les penúries 
de les aules prefabricades o 
desdoblades de la nostra escola.

Tot anà de primera! El fang 
que s’havia creat després de 
les darreres pluges no va ser 
impediment per posar el cilindre 
amb les notícies del dia davall 
una polida primera pedra (no 
sé què en pensaran de nosaltres 
els arqueòlegs que d’aquí a un 
parell de mils d’anys topin amb 
ella, però no ho tendran gens bo 
de fer per desxifrar tots els mals 
moments que hem passat per 
arribar a ella). El còctel davall 
l’envelat que s’oferí als assistents 
no basta per posar pau entre tants 
cors ferits per la donzella primera 
pedra, però ha obert l’esperança 
dels qui ben aviat hi podran anar 

que són, al cap i a la fi, els únics 
protagonistes d’aquesta història, 
les nines i els nins de la nostra 
escola.

En aquests moments la Conselleria 
ja està fent passes per trobar 
la manera més adequada de 
distribuir els infants. Proximitat 
familiar i laboral, germans al 
centre, renda per càpita..., són 
molts els criteris que es podran 
seguir i que ben segur no 
satisfaran tothom, però, per això 
se’ns convocarà a tots perquè hi 
diguem la nostra. L’important serà 
que, com a mínim de tot d’una, 
l’espai no serà un problema i que 
tant els nins que vagin a la nova 
com els que quedin a la vella 
tendran les mateixes oportunitats 
de gaudir d’un ensenyament en 
condicions i és que la Conselleria 
hauria de tenir ben clar que el fet 
de tenir una escola nova no ha 
de ser motiu per oblidar la vella. 
Nosaltres entenem que tot va en el 
mateix paquet.

No hauríem de deixar passar 
l’oportunitat, ara que ens voldran 
escoltar, per fer a saber què és 
el que esperam de l’escola nova 
i com voldríem que fos la vella. 
Deixar ben clar que fins que no 
entri en funcionament la nova, tots 
som u i miram per igual pels dos 
centres perquè no volem que els 
qui quedem a la vella estiguem 
en desavantatges respecte els qui 
anem a la nova, ni que els qui 
anem a la nova haguem de pagar 
la patenta d’estrenar centre.

La Conselleria, que és molt 
optimista, creu que passat les 
festes de Nadal de l’any que ve ens 
hi podrem traslladar, la qual cosa 
implicarà remodelació de grups, 
tant dels qui hauran de partir com 
dels qui quedaran. Això implicarà 
també una reestructuració del 
professorat perquè, qui hi voldrà 
anar a la nova? Encara més 
optimistes són els constructors que 
s’han marcat com a objectiu tenir-
la a punt per al setembre de l’any 
que ve; seria la millor opció, ja que 
el curs escolar començaria amb els 
canvis ja fets i no desbarataríem 
ningú. Però nosaltres que filam 
més prim, no creim que estigui 
feta fins al curs 2010-2011, perquè, 
just que s’endarrerís qualsevol 
detall (cosa que sabeu tots els qui 
heu fet obres a ca vostra) la cosa 
aniria més enllà de Nadal i fer 
canvis per Pasqua no solucionaria 
res. A més, preferim que, en entrar, 
no quedi res per fer (tant hem 
esperat que no ens ve d’un dia), 
tant a una escola com a l’altra. Ens 
encomanarem a Santa Bàrbara! 
Esperem, però, que no “corri la 
pólvora”.

La primera pedra
“Conselleria	i	constructors	són	optimistes”

O P i N i Ó
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La responsabilitat 
és una conducta 
coherent de l’ésser 
humà. L’home 
ètic és l’home 
responsable. Una 
vida responsable 
ha de ser coherent 
i ordenada. 

Els desordres dificulten que tu 
siguis una persona amb criteris. 
Quan escoltam aquesta frase: Tu 
no tens criteri! No és més que 
aquesta persona és mancada de 
responsabilitat; per tant, tots els 
desordres interiors causen un 
efecte negatiu dins les nostres 
vides.
La responsabilitat ha d’anar 
d’acord amb el que pens i amb 
la meva manera d’obrar. Pensar 
i actuar han de caminar plegats. 
La responsabilitat implica actuar 
des de la veritat i la veritat, des 
de la llibertat. Veritat i llibertat 
formen part de la responsabilitat. 
Actuar des de l’equilibri mental i 
mantenir idees coherents.
Si ens adonam, no tothom actua 
de la mateixa manera; avui ens 
trobam sovint amb aquesta manca 
de responsabilitat i ens movem 
més per l’egoïsme. 

Decidim, sovint, de manera 
irresponsable sense un principi 
ètic. L’home ètic no té por, dóna 
la cara davant la societat dins un 
món en què ja no hi ha fronteres. 
Els medis de comunicació ens 
apropen cada vegada més a 
l’altre món; però malgrat els 
avantatges que ens proporciona 
el progrés, no fa que siguem més 
responsables, ans tot el contrari, 

sovint més egoïstes. L’altre no ens 
interessa perquè trenca els nostres 
esquemes.
Vivim dins un món superficial; 
quan jo estic bé, hi està tothom. 
Ens consta obrir-nos a l’altre per 
conèixer la seva veritat perquè 
obrir-se vol dir donar i donar no 
sempre és fàcil. La responsabilitat 
va més lluny, ha de ser compartida 
amb els altres. De què puc ser 
responsable si no tenc en compte 

els altres? Els altres també formen 
part del nostre jo; no podem deixar 
d’actuar sense tenir en compte 
l’interès de l’altre.
El contrari de responsabilitat 
és la irresponsabilitat que ens 
deshumanitza i ens fa esclaus 
de nosaltres mateixos. Aquesta 
irresponsabilitat fa que el nostre 
tarannà sigui com un titella en 
mans dels altres.
Aprendre a conviure implica 
responsabilitat. No sempre és fàcil 
conviure amb responsabilitat. 
La responsabilitat s’aprèn cada 
dia, moment a moment. Ningú 
neix essent responsable, sinó que 
necessita una educació. Per això, 
els pares i les mares tenen aquest 
repte tan important envers els seus 
fills: educar amb responsabilitat 
des de la llibertat. L’educació sense 
llibertat és coixa. Que pot ser un 
risc? És un risc que hem d’assumir. 

Si educam amb llibertat des de la 
responsabilitat, l’infant creixerà 
fort. La imposició mai educa, sinó 
que ja ho diu la mateixa paraula: 
imposa. Tot allò que ens coacciona 
ens fa més febles. Educar des de la 
responsabilitat ens humanitza, ens 
fa més persona que pren decisions 
correctes.
 Com més autoritat tenguem, 
més hem de tenir en compte que 
cal ser responsables. N’hi ha 

que no hi veuen més enllà del 
seu nas i no tenen ni molla ni 
crostó. L’autoritat responsable  
obre el pit i la mà, actua amb 
generositat. L’autoritat ha de 
tenir les mans lliures, però netes, 
mans lliures per actuar des de la 
llibertat i mans netes sense taca. 
L’autoritat responsable sempre 
ha de ser servidora; servir amb 
vara alta però al servei de tothom, 
sobretot, d’aquelles persones que 
passen més necessitat. L’autoritat 
responsable no engana ni treu 
benefici, no es lucra del seu càrrec, 
ans tot el contrari, està al servei de 
tota la comunitat.
      

Bernat Forteza, mestre d’escola
bernafor@hotmail.com

m

APrENDrE A CoNvIurE (Iv)

“Responsabilitat”

“Vivim	dins	un	món	
superficial;	quan	jo	estic	
bé,	hi	està	tothom.	Ens	

consta	obrir-nos	a	l’altre	
perquè	obrir-se	vol	dir	

donar	i	donar	no	sempre	
és	fàcil”

O P i N i Ó

“Els	pares	i	les	mares	
tenen	aquest	repte	tan	

important	envers	els	
seus	fills:	educar	amb	

responsabilitat	des	de	la	
llibertat.	L’educació	sense	

llibertat	és	coixa”

Bernat	Forteza

“No	tothom	actua	de	
la	mateixa	manera;	

avui	ens	trobam	sovint	
amb	aquesta	manca	
de	responsabilitat	i	

ens	movem	més	per	
l’egoïsme”
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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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Servei oficial citroën

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

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

Nadia Nerea
“Han	robat	quatre	lladrioles	plenes	de	doblers”

M.	A.	Barrios

O P i N i Ó

Sembla fàcil 
d’explicar el 
següent cas que 
m’ha acabat de 
llevar la poca son 
que habitualment 
tinc; però no ho 
és. Na Nadia 
és una nina 

espavilada i desperta amb una 
estranya malaltia anomenada 
tricotiodistròfia –reconec que he 
hagut d’escriure i llegir moltes 
vegades aquesta paraula fins a 
poder-la repetir sense errades. Val 
la pena. Quan ho saps dir, te la fas 
més teva–.
 El cas, fins aquí, no deixa de 
ser, si més no, una putada de la 
vida o un caprici de la genètica. 
Rere la tricotiodistròfia hi ha 
uns pares desesperats que no 
saben a quina porta tocar. Rere 
la tricotiodistròfia hi ha persones 
de carn i os que cerquen un remei 
per salvar el què és insalvable 
si no es posen uns quants 
zeros darrera la xifra que s’ha 
de menester per poder portar 
na Nadia a Brasil i donar-li el 
tractament que necessita. Rere la 
tricotiodistròfia hi ha desespero i 
esperança, desenganys i moments 
d’ànim, ràbia i solidaritat. Rere la 
tricotiodistròfia de na Nadia hi ha 
unes lladrioles de fang que haureu 
vist infinitat de vegades a alguns 
comerços del poble o a alguna fira. 
 Els pares de na Nadia han 
tocat totes les tecles. A més dels 
anònims depositants de doblers, 
el diari El Mundo, la revista Arròs 
amb Salseta, el grup Indecisos, 

la revista de Lloseta i el club de 
Tennis Binissalem, són pocs més 
els qui els han escoltat i han fet 
córrer la veu per a que la gent 
es mogui i l’administració faci 
renéixer una vida més. 
 Les respostes estan sent 
negatives. El què n’Ordines tenia 

enterrat al jardí de casa seva, robat 
als contribuents, és més del què 
necessita na Nadia per a seguir 
vivint. I seguim tenint el NO de 
l’Administració, que et paga un 
canvi de sexe d’home a dóna 
ò a l’inrevés, però que et dóna 
l’esquena quan parlem d’una vida. 
Suposo que és per haver nascut 
il·lús que pensava que en poc 
temps podríem tenir a na Nadia 
per Brasil. I per il·lús i pur també, 
que pensava que no hi hauria en 
el món algú capaç de robar una 
d’aquestes lladrioles. Què dic una? 
Sabeu que han robat quatre de les 
lladrioles per na Nadia, plenes de 

doblers? Parlem d’alguna cosa més 
que d’una malifeta d’adolescents. 
Parlo de robar esperança, de robar 
salvació, de robar vida.   

Proposo mobilitzar el món i 
ajudar a que na Nadia tingui els 
diners que necessita per tractar-

se. Mobilitzem Binissalem i ens 
sentirem orgullosos d’haver fet 
el què el Govern nega a aquests 
pares que perden l’alè per fer-se 
sentir. Mobilitzem Binissalem 
per aconseguir allò que deien de 
canviar el teu redol per poder 
canviar el món. Avui el meu redol 
és na Nadia Nerea. I és obligació 
nostra, de la nostra comunitat, 
que tots els membres d’aquesta 
estiguin bé. Nadia és un nom 
d’origen rus, que aquí es tradueix 
d’una manera preciosa Nadezma. 
Idò això vol dir Nadia: Aquella 
que té esperança. Jo no vull deixar 
de tenir-la.

“És	obligació	de	la	nostra	
comunitat	que	tots	els	
membres	estiguin	bé”

“Seguim	tenint	el	NO	
de	l’Administració,	

que	dóna	l’esquena”
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No convé badar
“Continuarem	preocupant-nos	per	l’educació”

O P i N i Ó

Pep	Martí

Ja tenim 
col·locada la 
primera pedra 
(amb la foto de 
rigor als diaris, 
com no podia ser 
d’altra manera...) 
del que ha d’esser 
la nova escola de 

Binissalem.
Això no vol dir, pensam, que ja 
ens poguem oblidar del tema, que 
la bolla ja roda i tot anirà bé. Ja 
ens agradaria que fos així, però 
ben alerta, cal fer un seguiment 
al desenvolupament de les obres, 
vigilar terminis i qualitat de 
les mateixes. Esperem que per 
part de la regidoria d’educació 
no es repeteixi el desinterès i la 
manca de previsió que en altres 
ocasions ens ha dut a situacions 
problemàtiques que s’haguessin 
pogut evitar.

Pensant en positiu; el nostre 
grup presentarà un proposta al 
Ple per, tal com estableix la llei 
del Patrimoni Històric, demanar 
a la Conselleria d’Educació que 
destini una partida de 30.000€, 
l’equivalent a l’1% del pressupost 
de les obres, per invertir en 
patrimoni històric a Binissalem. 
Aquesta és una oportunitat que 
l’equip del batle Salom no pensava 
aprofitar. Ara bé, a l’hora de plorar 
perquè no hi ha doblers, sí que són 
bons, tant com a l’hora d’omplir-
se la boca i fulls de calendaris 
defensant i estimant el patrimoni 
del poble. Fotre, fotre! Això és el 
que hi ha.

Així mateix, i continuant amb la 
nostra “mania” de preocupar-
nos per l’educació, presentarem 
una altra proposta encaminada a 
crear la figura del Policia Tutor. 
Consideram que aquesta és 
una figura molt útil a qualsevol 
institut de secundària, col·laborant 
en tasques relacionades amb 
l’educació cívica, la prevenció de 
drogues i l’absentisme escolar. I 
tal vegada fonamental en el cas de 
Binissalem, si es té en compte que 
en el futur coexistiran en zones 
externes comunes alumnes de 
l’IES  amb els de l’escola d’infantil 
i primària.

Ja per concloure; fer-vos arribar 
la nostra preocupació per la 
manca de senyals de vida de 

l’equip del batle Salom davant 
la situació que es dóna al CP 
Nostra Senyora de Robines, atès 
el vergonyós i fins i tot perillós 
estat d’abandonament que 
presenta l’edifici central. Aquesta 
és una qüestió que fa massa 
temps que s’arrossega i davant 
la qual el nostre grup municipal 
en va mostrar preocupació i es va 
posar a disposició del batle per 
fer passes encaminades a trobar 
solucions. Ara per ara, pareix ésser 
que no els preocupa massa molt. 
Mirarem d’aclarir-ho i actuarem en 
conseqüència.

Salut i fins ben aviat!

Pep Martí, regidor d’Esquerra-
Independents de Binissalem

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

“...	a	l’hora	de	plorar	
perquè	no	hi	ha	doblers,	

sí	que	són	bons,	tant	com	
a	l’hora	d’omplir-se	la	

boca	i	fulls	de	calendaris	
defensant	i	estimant	el	

patrimoni	del	poble”

“El	nostre	grup	presentarà	
un	proposta	per	demanar	
a	la	Conselleria	d’Educació	

que	destini	una	partida	
de	30.000	euros,	del	

pressupost	de	les	obres,	
per	invertir	en	patrimoni”
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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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Ja torna a ser a 
Nadal. Com passa 
el temps! Vull 
començar, per 
tant, el meu escrit 
desitjant unes 
molt bones festes 
de Nadal a tots els 
binissalemers.

En els darrers dies se’ns ha 
informat de la voluntat de 
dimissió de dos regidors del PP a 
l’ajuntament. Tot i que respectam 
aquesta decisió, a UM pensam que 
quan una persona es presenta a 
unes eleccions ho fa perquè està 
disposat a complir el compromís 
de treballar, des de l’ajuntament, 
durant un termini de quatre anys. 
Deixar-lo abans (just un any i mig 
després de la consulta popular) 
no ens pareix del més seriós, ja 
no amb el seu partit, sinó amb 
tot el poble. Parlam, per tant, de 
crisi, la que es produeix quan el 
màxim governant té l’obligació de 

remodelar l’estructura del govern 
municipal.
Segons el nostre punt de vista, 
creim que s’han de separar els 
dos casos de dimissions: el d’en 
Joan Carles Torrens, qui tot i el 
que s’ha dit pensam que se’n va 
per desavinences amb l’actual 
equip de govern, i el de na Maria 
Gomila a qui, simplement, no 
li agrada la política municipal 
i aprofita l’avinentesa del seu 
embaràs per dir-nos adéu amb 
molta amabilitat. Destacar tant 
la gran capacitat de feina que ha 
demostrat en Joan Carles com 
l’esforç que ha fet per aportar tot el 
que ha sabut a l’equip de govern, 

i desitjar la major de les sorts a 
na Maria Gomila amb el seu nou 
paper de mare desitjant-li el millor, 
que és salut per a la seva nova 
família.
Aquesta situació ve a confirmar el 
que ja ha dit en reiterades ocasions 
UM: el senyor batle no és capaç de 
fer equip, no ja amb els membres 
de l’oposició, sinó amb els 
membres de la seva pròpia llista.
Acabam donant la benvinguda als 
dos nous regidors que, després 
d’efectuar-se la dimissió dels 
actuals, properament formaran 
part de l’equip de l’ajuntament.
 

Víctor Martí, regidor d’UM

Víctor	Martí

Crisi en el Partit Popular 
i a l’Ajuntament

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

O P i N i Ó
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78

Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme

Disponible 
per a la seva 

publicitat
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O P i N i Ó

El 25 de 
novembre. Una 
vegada més hem 
sentit, vist o llegit 
notícies a tot 
arreu que intenten 
conscienciar 
les víctimes, la 
família, els amics, 

els veïns i la societat en general 
contra la greu xacra que ens 
bombardeja durant tot de l’any, la 
violència de gènere.
 Enguany ja són 57 les víctimes 
a l’estat espanyol comptabilitzades 
per mor d’un desenllaç fatal.  
 D’altres casos que engreixen 
de manera esgarrifosa la llista 
de víctimes per aquest tipus 
de violència, són silenciosos, 
generalment no els veim fins que 
tornen a ser titulars de premsa.  
 Sorprèn el pensar que mentre 
treballam, dinam, sopam, dormim 
o simplement vivim amb la nostra 
particular tranquil·litat, hi ha 
persones que també viuen, però 
patint, callant  i esperant el seu 
torn. 
 És trist que una societat tan 
desenvolupada com la nostra, tan 
orgullosa i gelosa dels seus èxits i 
avenços no sigui capaç de capgirar 
aquesta situació.

 De vegades pareix com si 
dir societat fos alguna cosa tan 
grossa, tan difusa que, d’alguna 
manera, ens eximís de la nostra 
responsabilitat particular, sense 
adonar-nos que, ella és perquè 
nosaltres som, i per això, som 
nosaltres (sense exclusió) els únics 
responsables de transformar-la.
Conscients idò de la importància 
dels gestos, de la necessitat de 
prendre mesures concretes, 
d’apropar la conscienciació i les 
possibles solucions dels problemes 
a ca nostra, a Binissalem, el grup 
municipal del PSM hem presentat 

una iniciativa que pretén que, amb 
l’objectiu de batre la violència de 
gènere, s’hi destini una partida a 
tots pressuposts de la legislatura.
 Mentre escric aquestes línies, 
sé que altres grups municipals de 
Binissalem també han aportat el 
seu gra d’arena. La feina conjunta 
amb aquest i altres temes és el 
camí que ens permetrà avançar, 
com a persones i, conseqüentment, 
com a societat.
 Avui en dia, per desgràcia, la 
imatge de la política està molt 
malmesa, sobretot pels continus 
escàndols que d’ella se’n deriven.  

Però des d’aquesta tribuna, des 
d’aquestes ratlles, vull reivindicar 
que no tothom és igual. Vull deixar 
ben palès que hi ha gent que 
intenta canviar el món, la societat 
i el propi entorn amb iniciatives 
clares, netes, plenes d’ideals i de 
valors que fan, la política i la gent, 
útils i necessàries.

27 de novembre de 2008

Antonina Ferrà i Ramis
Membre de l’agrupació del PSM-
Entesa Nacionalista de Binissalem

“Hi	ha	persones	que	
viuen,	però	patint...”

El dia Internacional contra 
la violència de gènere

”Enguany	ja	són	57	les	víctimes	a	l’estat	espanyol”Antonina	Ferrà
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Canvis a l’equip de govern
“Els	ciutadans	es	mereixen	un	equip	de	govern	seriós”

O P i N i Ó

Finalment ha 
passat allò que 
tots sabíem o 
esperàvem... hi 
ha hagut canvis 
a l’equip de 
govern del PP a 
Binissalem.
Els ciutadans de 

Binissalem es mereixen un equip 
de govern seriós i responsable. 
Un equip de govern format per 
persones que garanteixin el bon 
funcionament del Consistori i un 
millor servei al poble.
 Els socialistes demanam a 
tot l’equip de govern la màxima 
responsabilitat per “fer el que han 
de fer” en cada moment, sense 
excuses, perquè  els problemes del 
poble i el dels Binissalemers no  
poden esperar a que se solucionin 
les qüestions internes dels grups 

polítics; volem més serietat davant 
els ciutadans i ciutadanes del 
nostre poble, perquè aquestes 
coses són les que fan que els 
ciutadans perdin el valor de la 
confiança. No es pot prioritzar els 
interessos partidistes abans que els 
interessos dels ciutadans.
 Tan sols ha passat un any 
i mig del nou Consistori i 
dues d’aquelles persones que 
prengueren possessió del seu 
càrrec com a regidor i regidora de 
l’equip de govern estan a punt de 
presentar la dimissió, dimissió que 
també durà a una reestructuració 
de les àrees de govern, els 
ciutadans de Binissalem no s’ho 

mereixen, això no són maneres de 
governar.
 És evident que amb aquestes 
dimissions, l’equip de govern viu 
discrepàncies internes. El grup 
socialista, com a grup majoritari de 
l’oposició, s’ofereix a consensuar 
les polítiques que ha de treure 
endavant l’ajuntament, perquè 
“volem un poble millor per a tots”, 
un poble per viure, per disfrutar-
lo, de manera que les coses que 
s’hagin de fer, s’han de fer ben 
fetes. 
 Nosaltres, els socialistes, 
des del lloc que ocupam, el de 
l’oposició, treballam amb duresa 
per aconseguir que tot allò que es 
va prometre a tots els ciutadans 
i ciutadanes de Binissalem es 
compleixi.
 Finalment, els socialistes de 
Binissalem fem una crida a tots 
els Binissalemers: ”que participeu, 
que proposeu, que exigiu i que vos 
il·lusioneu amb Binissalem”.

Des de l’Agrupació Socialista 
de Binissalem vos desitjam que 
passeu unes bones festes de Nadal 
i un feliç Any Nou!

Apol·lònia Crespí Sureda
Secretaria General de

l’Agrupació Socialista 
de Binissalem 

Apol·lònia	Crespí

“És	evident	que	amb	
aquestes	dimissions,	
l’equip	de	govern	viu	

discrepàncies	internes.	
El	grup	socialista,	com	

a	grup	majoritari	de	
l’oposició,	s’ofereix	a	

consensuar	les	polítiques	
que	ha	de	treure	

endavant	l’ajuntament”

“Els	socialistes	demanam	
a	l’equip	de	govern	la	

màxima	responsabilitat	
per	“fer	el	que	han	de	fer”,	

sense	excuses,	perquè		
els	problemes	del	poble	
i	el	dels	Binissalemers	no		
poden	esperar	a	que	se	
solucionin	les	qüestions	

internes	dels	grups	
polítics.	Més	serietat”
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Jeroni	Salom

Passa a passa es fa camí
“S’ha	formigonat	el	trespol	del	Punt	Verd”

O P i N i Ó

Benvolgudes i 
benvolguts,

Ni els temps 
difícils que corren 
per les economies 
familiars, ni el 
fred que ens 
arriba, ni els 

moments d’esgotament que 
de vegades ens arriben, poden 
impedir les tasques del dia a 
dia; és així que hem de seguir 
endavant per a conseguir els 
objectius prevists.

eSCola De PrIMÀrIa
Finalment s’han iniciat les obres 
de la nova escola de primària; 
esperam que no hi hagi més 
retards; tendrà una capacitat 
per a 450 alumnes i tots els 
equipaments adients; cal felicitar 
tota la comunitat escolar, i fer un 
agraïment a tota aquella gent, 
entitats i administracions que 
han fet possible aquest projecte. 
L’educació és un valor essencial.

aJuDeS alS NeCeSSItatS 
L’Ajuntament ha prorrogat fins 
dia 29 de novembre les ajudes 
per a pensionistes per a bonificar 
els tributs de recollida de fems 
i aigua potable, per a joves per 
a adquirir o llogar la primera 
vivenda i als titulars de VPO per a 
la seva reforma; les ajudes socials 
s’incrementaran. 

PreSSuPoStS PartICIPatIuS 
Els pressuposts municipals 
recullen les activitats que 
l’Ajuntament ha de fer dins 
l’any; totes aquelles persones que 
volgueu interessar alguna activitat, 
no dubteu en fer-nos-les arribar; 
aixímateix, el proper dimarts 16 de 
desembre tendrà lloc una reunió 
participativa del Fòrum Ciutadà. 
Vos hi esperam.

I.t.r. i eStalVI D’aIGua 
Les campanyes per incentivar 
la recollida selectiva de residus 
(i.t.r.) i el subministrament d’aigua 
potable (instal·lació d’Eco Kits 
airejadors) segueixen desplegant-
se; l’Ajuntament es mostra sensible 

amb la problemàtica de manca de 
recursos i sostenibilitat ambiental.  

MIlloreS al PuNt VerD
A la fi s’ha formigonat el trespol 
del Punt Verd; també s’ha millorat 
l’enllumenat i els equipaments 
de seguretat, s’han comprat nous 
contenidors i s’ha comptat amb la 
col·laboració del Consell Insular.

arreGlar CaMINS ruralS 
S’han realitzat millores en els 
camins públics de s’Alzinar, can 
Tous, can Boqueta, Pou Salat i 
s’ha finalitzat l’asfaltat del camí 
dels Mitjans. Es millorarà el camí 
Romà. Igualment, s’ha habilitat un 
nou aparcament públic a s’Estació 
des tren gràcies a un acord amb la 
propietat.

“No” al PoNt Del Pou Salat 
El Govern Balear es mostra 
encaparrotat en eliminar el pas 
amb barreres del camí d’Alaró i 
fer voltar la gent pel Pou Salat a 
través d’un pont elevat. 
La postura de l’Ajuntament i 
del PP és “NO” a aquesta obra 
innecessària, desmesurada i poc 

respectuosa amb els interessos del 
poble i el seu medi rural.

CoNtraCtaCIó De DeSoCuPatS 
Amb la col·laboració econòmica 
del SOIB, l’Ajuntament ha 
contractat, per sis mesos, a tres 
persones procedents de l’atur, i 
està previst que en contracti sis 
més properament; també es farà 
una campanya de promoció de 
productes locals juntament amb 
l’associació d’empresaris. Són 
mesures per millorar la situació 
econòmica.

VoltaDora
El club ciclista Ciclos Gomila 
i l’Ajuntament estudien la 
possibilitat de construir una 
voltadora per a ciclistes en un 
solar municipal esportiu ubicat 
al polígon; també serviria com a 
pista d’atletisme; ara es demanarà 
la col·laboració del Consell Insular 
i Govern Balear.

eStalVI eNerGÈtIC
S’instal·laran al camp d’esports 
panells d’energia fotovoltaica amb 
la finalitat d’estalviar recursos i 
aprofitar les energies naturals. 
També s’han iniciat gestions 
amb els propietaris del pinar 
de Biniagual amb la finalitat de 
millorar la conservació d’aquest 
indret emblemàtic.

Ja ho veis, amb major o menor 
encert, no aturam. Vull aprofitar 
l’avinentesa per a desitjar-vos unes 
bones Festes Nadal; són moments 
de festa però també de solidaritat i 
record per als qui, per un motiu o 
altre, no gaudeixen de la festa com 
cal.

Bones festes de Nadal

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem
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Dinar de Vermada i homenatge

El dissabte 22 de novembre, l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament organitzà, en el parc de Sa Rectoria, un 
dinar d’agraïment a totes les persones i col·lectius que 
havien col·laborat amb les passades Festes des Vermar.
Inclòs dins l’acte, tengué lloc un homenatge sorpresa a 
una persona molt especial: en Jeroni Salom, més conegut 
com en Jeroni de sa Brigada, qui fou obsequiat amb una 
placa commemorativa per tots els anys en què ha estat 
l’encarregat de cuinar els fideus per Sa Fideuada, que 
han estat molts!

la Banca March de Binissalem organitzà una 
visita guiada a la possessió de Miramar

El dijous 16 d’octubre, la Banca March de Binissalem 
organitzà una visita guiada a la possessió de Miramar, 
ubicada en el municipi de Valldemossa.
 Els assistents, un total de 104 persones del poble 
que arribaren a omplir dos autocars, pogueren gaudir 
d’un recorregut pel recinte, les cases, els jardins i els 
antics estables, comptant, en tot moment, amb les 
detallades explicacions del reconegut historiador, 
Gaspar Valero.

Tot seguit, es féu una passejada fins a l’anomenat 
mirador de Miramar i, poc després, els excursionistes  
disfrutaren d’un berenar, oferit per l’entitat bancària, 
en el poble de Valldemossa.
 Per finalitzar la diada, s’havia organitzat un dinar 
d’arròs brut, porcella, postres, etc., en el restaurant 
Can Tronca, en el poble de Sant Joan, on una vegada 
finalitzat el mateix, també es va poder gaudir de 
música, ball i sortejos de regals diversos.
 Aquesta és una de les nombroses activitats que 
l’entitat de Binissalem organitza per a la gent gran.

O C i

un truc per estalviar benzina!!

Ompliu el depòsit abans que estigui per davall de la 
meitat de la seva capacitat.
Quant més combustible hi ha al depòsit, menys aire hi 
ha en el mateix.
El carburant s’evapora més ràpidament del que 
pensam.
Els grans depòsits cisterna de les refineries tenen sostres 
flotants al seu interior, mantenint l’aire separat del 
combustible, amb l’objectiu de mantenir l’evaporació al 
mínim.



El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	en	...

Colau	Pascual

Viu a prop del camí de s’Aigua

El seu primer llinatge acaba en O

És una dona d’entre 1,60 i 1,75 d’alçada

El seu nom comença i acaba en A

Salut: No deixis de menjar taronja, 
els constipats encara no han fuit.
Amor: Trobaràs una persona molt 
interessant, no la deixis perdre. 
Petit consell: Si la vida són dos 
dies no perdis el temps i aprofita.

Salut: Tens les cames molt 
cansades: una untada d’Aloe Vera. 
Amor: Hi ha maneres d’apagar el 
foc sexual, no siguis tan fogós.
Petit consell: No creguis tot el que 
te diuen. Pot haver-hi mentides.

Salut: Vaja constipat! Amb llimona, 
mel i eucaliptus se’t curarà.
Amor: De moment veim bona 
sintonia amb la teva costella.
Petit consell: Procura posar els 
peus plans a terra i evitaràs caure.

Salut: Quina sort que tens! Com 
t’arregles per tenir tan bona salut?
Amor: Si de salut estàs bé, de 
parella ets l’enveja de tothom.
Petit consell: La manera de 
mantenir la sort és compartint-la.

Salut: T’aconsellam agafar les 
cames per a fer esport, no bicicleta.
Amor: Ara ja en tens un d’amor, a 
veure si seràs capaç de conservar-lo.
Petit consell: No facis les coses a 
mitges, procura acabar les tasques.

Salut: Aprofita la tardor per a fer 
una disciplina oriental, et serà bo.
Amor: Dins el món sexual 
t’aconsellam la pràctica del tantra.
Petit consell: No perdràs mai 
l’equilibri de la vida si en tens.

Salut: Procura baixar el nivell de 
vida sinó la salut se’n ressentirà.
Amor: De moment no pots gaudir 
d’amor perquè no en tens cap.
Petit consell: No siguis tan exigent 
amb tu mateix, tu fas el que pots.

Salut: S’ha acabat el fumar per al 
2009: pulmons sans. OK?
Amor: Ara no és el moment de 
compromisos forts i seriosos.
Petit consell: Aprofita la crisis per 
ser un poc més solidari.

Salut: Veim el nivell de sucre al 
cap d’amunt. Et convé caminar.
Amor: No canviïs la que tens. 
Recorda: qui barata el cap se grata.
Petit consell: No pretenguis 
menjar-te el món tot sol.

Salut: Tots els ossos et fan mal. Pot 
ser que tenguis principi de grip.
Amor: No et facis il·lusions, que 
no en veim cap a la vista.
Petit consell: Per viure millor la 
vida recorda els millors moments.

Salut: Evita els menjar coents ja 
que et poden fer mal a la panxa.
Amor: Amor són quatre lletres que 
sense sentiment no són res.
Petit consell: No siguis tan 
despistat, procura estar més atent.

Salut: Sabem que t’agrada molt el 
torró però pren-lo sense sucre.
Amor: No t’esforcis en buscar-lo, 
potser el trobis el desembre.
Petit consell: Escolta el teu cor, té 
moltes coses a dir.

O C i

Estam quasi segurs que no és del Madrid
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Una de ‘moixos’
Dos ‘borratxos’ es passetgen pel carrer i un li diu a l’altre:–Jo som el Rei, perquè Déu m’ho ha dit.– Ala calla! Jo no t’he dit res -respon l’altre.

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

Dites de Groucho Marx:

“Pitjor que un mac dins sa sabata...
un granet d’arena dins el preservatiu”

Un home ‘gafe’

  Diuen que era un home tan ‘gafe’, tan ‘gafe’, tan ‘gafe’..., 

  que una vegada es va asseure en un paller i se va clavar 

  s’agulla a n’es cul.





En aquest número inauguram 
aquesta nova secció sobre viatges.
Així que ara ja ho sabeu, si heu 
passat uns dies en algun altre país 
i us fa ganes enviar-nos algunes 
fotografies comentant, breument, el 
vostre viatge, no ho dubteu.
Posau-vos en contacte a través del 
mail: salseta@arrosambsalseta.com
o bé, telefonant al 687 623 957.

Q
Binissalemers de 
viatge a Egipte

El matrimoni format per Guillem 
Moyà Pons, de can Carreter, i 
Antònia Pol Salom, de cas Niuer, 
són els protagonistes de la secció 
Ciutadans del Món d’aquest número.
 Ells dos, del 29 de setembre al 
6 d’octubre, estigueren de viatge 
per Egipte, país d’on ens conten 
que, si a través de les pel·lícules ja 
els impressionava el tema de les 
piràmides i els grans temples, més 
els ha impressionat veure-ho de 
prop.
 Arribaren en avió a Luxor, on 
visitaren el Vall dels Reis i el temple 
de Kaznak. Al següent dia, viatjant 
en vaixell a través del riu Nil, feren 
aturades a ciutats com Esna, Edfú 
o Nubia; aquí hi arribaren després 
d’una excursió en camell.
 També feren estància a Assuán 
i Abu Simbel, visitant el famosos 
temples de Nefertari i de Ramsés II, 
i com no, a la grandíssima ciutat de 
El Cairo, on s’hi desplaçaren en avió, 
visitant el museu de Tutankhamón i 
les piràmides de Gizeh.
 Ens descriuen Egipte com un país 
que viu sobretot del turisme, i prova 
d’això són les contínues i repetides 
ofertes de venda de productes a què 
és sotmés el turista. Un país del qual 
el 95% és desert i un 5% vegetació, 
localitzada a les voreres del riu Nil.
 Del menjar, ens conten que, pel 
temps que hi han estat, han pogut 
degustar diferents tipus d’ensalada, 
molt ben preparades, així com plats 
a base de carn de vedella, xot i 
pollastre; i també couscous i peix.

Ciutadans del MónCiutadans del Món

Tot un símbol d’Egipte.

Una festa entre amics, durant la travessia en vaixell.

En Guillem i n’Antònia, davant les ruïnes d’un temple.

El divendres 7 de novembre va 
ser inaugurat, de manera oficial, 
el nou Parc Fotovoltaic ‘Binipark’, 
una planta d’energia solar fotovol-
taica, ubicada en el municipi de 
Binissalem, i que compta amb una 
potència de 2,8 megavats, a pesar 
que s’espera que pugui arribar als 
3,2 megavats. 
 Composta per 14.000 panells 
solars, ocupa una extensió de te-
rreny de 10 hectárees (100.000 me-
tres quadrats) i s’estima que tendrà 
una producció anual de 4,38 giga-
vats/hora, suficients per a cobrir 
les necessitats energètiques de 
3.000 cases. Tota aquesta producció 
és venuda a l’empresa GESA, que 
després en fa la corresponent gestió 
i posterior venda.
 S’estima que amb el funciona-
ment de la planta s’evitará l’emissió 
anual de 6.000 tones de CO2.

La realització de la nova planta 
va a càrrec de la promotora Huer-
tas de Binipark i l’empresa Prointec, 
juntament amb la col·laboració de 
l’empresa Sampol i d’altres com-
panyies locals.
Huertas de Binipark és una promo-
tora originària de les illes, amb seu 
a Mallorca, que té com a objectiu 
el desenvolupament de les ener-
gies renovables com a alternativa 

a les energies convencionals, amb 
l’objectiu de preservar l’entorn na-
tural i de construir un futur allun-
yat de fonts contaminants.
Prointec, per la seva part, és una 
empresa líder i un referent inter-
nacional en diversos sectors de 
l’enginyeria i l’arquitectura i, en 
general, en consultoria relacio-
nada amb les infraestructures, 
l’urbanisme i el medi ambient.

Inaugurat Binipark
”La nova planta d’energia fotovoltaica de Mallorca, ubicada a Binissalem”

La finca de Binipark, situada a prop de la partió entre Binissalem i Lloseta, ocupa una extensió de 100.000 m2

La nova planta d’energia compta amb 14.000 panells solars.
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Fall Out Boy

G R U P S  M U S I C A LS

Fall out boy 
és el nom del 
company de 
“RadiactiveMan” 
(home radiactiu) 
que apareix a 
la sèrie dels 
Simpsons, però 
també és el nom 

del grup que us vull donar a 
conèixer.
Aquesta formació, de música 
punk-rock, va agafar aquest nom 
després que un espectador el 
pronunciàs quan, enmig del seu 
segon concert, el grup demanàs al 
públic un nom per a la banda, ja 
que encara no en tenien cap.
 La banda es va formar el 
2001, a Chicago (Illinois, U.S.A.), 
per Peter Went (baixista, veu 
secundària i lletrista principal) i 
Joe Trohman (guitarrista principal). 
 Poc després començaren 
a cercar nous integrants i va 
ser en Joe qui coincidí amb en 
Patric Stump (cantant, guitarrista 
secundari i compositor) que va 
fer una audició per bateria; no 
obstant, comprovaren les seves 
actituds per cantar, convertint-se 
amb el cantant.

Primers treballs
Contractaren dos musics més, 
T.J. Raccine i Mike Pareskuwicz, 
guitarra i bateria, respectivament, 

i llançaren el seu primer EP, titulat 
Split, editat el març de 2002. 
L’any següent editaren un nou EP, 
anomenat Fall Out Boy’s evernning 
out with your girldfriend, on es 
poden trobar temes com Call 
before the storm.
 Aquest mateix any deixaven 
la formació els dos músics 
contractats i s’unia a ells n’Andrew 
Hurley (bateria). Eren una 
formació que volia rescatar els 
sons de Green Day, The Smiths 
o The Get Up Kids (grups sense 
els quals –segons afirmen– mai 
hagués existit Fall Out Boy).

Àlbums
El primer àlbum complet es va 
editar el mateix 2003, es diu Take 
this to your grave, i s’hi poden 
escoltar temes tan recomanables 

com Saturday, Grand Theft Autumn 
o Chicago is so two years ago. 
Amb aquest treball arribaren a ser 
Disc d’Or només als Estats Units. 
Poc després, el 2004, editaren un 
EP acústic, amb DVD de vídeos 
i fotos, que es deia My heart 
will always be (the B-Side to my 
tongue).
El 3 de maig del 2005 sortia From 
under the cork tree, el seu segon 
àlbum, del que n’aconseguiren 
vendre 2,5 milions de còpies i amb 
el qual foren doble disc de platí. Hi 
ha temes com Sugar, We’re Goin’ 
Down o Dance, dance.

Concerts i premis   
Posteriorment formaren part de 
la Nintendo Fusion Tour, tocant 
per més de 31 ciutats arreu dels 
Estats Units. 

El mateix any guanyaren el MTV 
video music award amb Sugar, 
we’re going down.
 Infinity on high (2007) va ser 
el seu tercer disc, que durant 
la primera setmana va arribar 
al número 1 de la billboard 200, 
venent més de 260.000 còpies. 
 El seu primer senzill va ser This 
ain’t a scene, it’s an arms race, on 
hi ha enregistrats temes com Don’t 
You Know Who I Think I Am?
 Per desembre es preveu que 
surti a la venda Folie a Deux, en 
el qual hi ha participat gent com 
Elvis Costelo o Brendon Urie i del 
que ja es pot trobar a iTunes el 
primer tema titulat I don’t care.

La seva web: www.falloutboyrock.com

Noel Capó

Fall Out Boy
Una banda formada a Chicago el 2001

“El 2003 arribaren a ser 
Disc d’Or als Estats Units”

“El 2005 veneren 2,5 
milions de còpies”



 cafè restaurant 

Ca s’Hereu

sopar nit de 
cap d’any

·
 · crema de ceps amb cruixent ibèric i   
 reducció balsàmica

 · gambes a la sal

 · sorbet de mandarina

 · rellom de vedella farcit de bolets 
 amb salsa de trufa

 · pastís de xocolata ca s’hereu

 · cafè i copa

 · viña pomal reserva
 · albariño torre moreira
 · anna de codorniu

	

	 preu:	60	euros
	
	 reservar	abans	del	24	de	desembre	

	 636	739	611	-	971	886	873

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
Presenta: 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 22h: ‘Parèntesi’ 
Realitza: 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

L’associació Arròs amb Salseta vos 
desitja un bon Nadal i un Feliç Any 2009



Salvador Díez López, natural de 
Madrid però resident a Mallorca 
des de fa 44 anys i a Binissalem 
d’ençà sis, ha treballat quasi 
sempre de comercial, però el que 
destaca d’ell és la seva passió 
com a investigador i estudiós 
del fenòmen extraterrestre. Un 
hobbie al que hi ha dedicat més 
de 35 anys i sobre el qual compta 
amb una amplíssima col·lecció de 
fotografies pròpies i articles de tot 
tipus d’avistaments OVNI.
 Fins fa poc realitzava un 
programa a Ràdio Robines i és 
previst que a partir del 2009 la 
seva nova tasca sigui la fundació 
de l’associació Cultural Balear 
d’Investigació Extraterrestre, una 
entitat que serà única a Mallorca i 
que tendrà seu en un dels locals 
del segon pis del bar s’Hotel.
 Cal recordar que en els anys 
70 i 80 el fenòmen OVNI comptà 
amb molta trascendència, tant a 
nivell mundial i d’Espanya, com 
també a les nostres illes.
 Ara ens ve a la memòria aquell 
interessant programa que, en la 
dècada dels 80, el ja desaparegut 
Dr. Jiménez del Oso presentava 
a TVE, amb qui Salvador Díez 
mantenia una bona amistat.

De l’incident Manises
El diumenge 23 de novembre, el 
diari Última Hora publicava un 
reportatge sobre el que ara fa 
quasi 30 anys, l’11 de novembre 
de 1979, va ser l’anomenat 
“incident Manises”.
 Aquella nit, devers les 2.30 
hores de la matinada, un estrany 
artefacte volador, una enorme 
esfera de color taronja –segons 
afirmen els testimonis– atravessà 
el cel de la Serra de Tramuntana 
a una velocitat increïble.
 Però el succés no acabà 
aquí, ja que el pilot del vol JK-
297, que havia sortit de Son Sant 
Joan amb destí a Tenerife, es va 
veure obligat a canviar el rumb i 
aterrar, de forma precipitada, a 
València, a l’aeroport de Manises, 
després que aquell objecte sense 
identificar, descrit pel pilot com a 
dues llums vermelles, el seguiren 
de prop posant en perill el vol.

Hi ha vida 
extraterrestre?

Parla l’investigador, Salvador Díez, resident a Binissalem

I N V E S T I G A C I Ó  O V N I



No li demanarem si creu en la 
vida extraterrestre però sí que 
ens descrigui com foren els 
seus inicis en aquest tema.
Idò, senzillament, per una expe-
riència personal. I a partir d’això 
és quan et fas preguntes com: ens 
despertam o seguim adormits? Li 
haurà passat a altres persones?...

Descrigui l’experiència.
Resumint, us diria que vaig tenir 
una visió del meu propi cervell.
Bé, d’això en fa prop de 40 anys. 
Va ser un dia en què, després de 
llegir un fulletó sobre un curset de 
tècniques mentals, me vaig decidir 
a apuntar-m’hi.
 Quan acabaren les classes, re-
cord que anava amb el meu cotxe 
i, de sobte, una imatge s’interposà 
just al davant meu, era la imatge 
del meu cervell, en un color molt 
negre i enmig de la mateixa es veia 
una petita flamada que anava en-
trant cap al centre.   

Tot seguit vaig notar un petit copet 
a sobre del meu cap i aquí va ser 
quan me vaig assustar i vaig sortir 
ràpidament del vehicle, deixant-lo 
en marxa, enmig de la via (carrer 
Uetam, de Palma). Tot d’una els al-
tres conductors començaren a fer 
sonar el clàxon.
 No cal dir que allò succeït me 
causà un gran impacte i a partir 
de llavors vaig començar a sentir 
una ànsia per cercar i interessar-
me pel tema. Vaig llegir llibres, 
vaig contactar amb altres per-
sones amb experiències sem-
blants, etc.

I després, passaren més coses?
Sí. En aquell temps vaig conèixer a 
un jove de Palma, en Marcos, amb 
qui me vaig fer molt. Es pot dir que 
fèiem un bon equip i va ser amb 
ell amb qui vàrem establir contacte 
amb Olxac, un ésser humà que viu 
a Ganímedes, un satèl·lit de Júpiter, 
i amb qui mantinguérem comuni-
cació durant 15 anys.
 N’Olxac ens indicava on havíem 
d’anar per presenciar avistaments; 
llocs com Banyalbufar, Cala Tuent, 
Sa Ràpita, de vegades a casa ma-
teix, etc.
 A través d’Olxac he pogut 
conèixer fins a cinc civilitzacions; 
vull dir, són moltes les races 
d’éssers extraterrestres que ens 
visiten.

“He pogut conèixer fins 
a cinc civilitzacions; vull 
dir, són moltes les races 
d’éssers extraterrestres 

que ens visiten”
Aparentment, la imatge d’un nigul. Segons els ufòlegs, una forma creada per 
la mateixa nau extraterrestre. A la part frontal superior s’hi poden apreciar, 
lleugerament, els anomenats ‘ulls de bou’.
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Sobre l’incident ‘Manises’, el 
diputat, Enrique Múgica, demanà 
explicacions a la Comissió de 
Transports i Comunicacions.

I N V E S T I G A C I Ó  O V N I



Ha nomenat alguns llocs de Ma-
llorca. Quina zona de l’illa és 
més propensa als avistaments?
Sobretot la Serra de Tramuntana. 
El Gorg Blau, Cala Tuent o el Nuu 
de la Corbata (a la carretera de Sa 
Calobra). Aquí, pràcticament cada 
dia, entre les 2 i les 4 hores de la 
matinada hi ha avistaments. De fet, 
en aquest punt existeix una porta 
dimensional.
Cal recordar que, actualment, ens 
trobam a la Tercera Dimensió. Si 
tenguéssim el Sext Sentit ben 
desenvolupat podríem passar a la 
Quarta, d’on molts d’ells vénen.
També vull afegir que per avista-
ments no cal fer-se molt enfora del 
poble. Record que fa poc, una ami-
ga meva, resident a les afores del 
terme, havia estat testimoni d’un.

Respecte a Mallorca s’havia ru-
morejat sobre l’existència d’una 
base OVNI davall el mar.
Sí, s’havia dit que podia ser a la 
zona de Sóller però allà on estava 
localitzada era a 20 milles al sud 
d’Eivissa.
Record que n’Olxac m’ho comuni-
cà i el meu company, en Marcos, 
escrivia les dades induït per ell.
Després vaig saber que els ame-
ricans, inspeccionant el fons marí, 
ho investigaren, cosa que provocà 
que se n’anassin a l’oceà Índic.

I per què creu que escolliren les 
Illes Balears?
Bé, a la Terra existeixen molts 
“triangles”. Tal vegada el més fa-
mós sigui el de Las Bermudas, on 
s’han produït centenars de des-
aparicions sense cap explicació.
A Mallorca hi ha l’anomenat triangle 
del silenci, establert entre la nostra 
illa, Dènia (Alicant) i Eivissa. Dins 
aquest triangle està comprovat que 
els coloms missatgers s’hi perden.
Actualment, jo diria que hi ha qua-
tre punts estratègics en el món 
molt importants: Estats Units, Puer-
to Rico, les Illes Balears i les Illes 
Canàries.

I en la seva opinió, les persones 
desaparegudes al triangle de 
Las Bermudas, són mortes?
No. Són en una altra dimensió.

En relació al cas, hi ha un experiment 
duit a terme pels americans, el 1943 
–sobre el que posteriorment se’n 
faria una pel·lícula– anomenat “Ex-
periment Filadelphia”, amb el qual, 
a través de l’electromagnetisme, és 
féu desaparèixer la tripulació d’un 
vaixell per fer-la aparèixer en un 
altre punt. Però allò va tenir con-
seqüències desastroses, ja que 
moltes d’aquelles persones patiren 
trastorns de tot tipus, bogeria, etc.

Per què tant de secretisme des 
de l’entorn militar envers el 
tema OVNI?
Per no quedar en evidència que 
les nostres naus són molt inferiors 
a les seves. Així de clar.
 Jo mateix vaig exercir, durant 
sis anys, en el cos militar del S.A.R. 
(servei aeri de rescat), i amb aque-
lla tasca vaig conèixer bé el que 
era una sala-radar. Ho dic perquè 
en el radar del Puig Major, la po-
tència del qual abarca una gran 
extensió de quilòmetres del Medi-
terrani, una vegada (una de tantes) 
es detectà un objecte volador que 
recorria aquella distància a una 
velocitat absolutament impossible 
per a l’avió més ràpid del món; i 
allò no es féu públic, s’amagà.
 Vist això, està clar també que 
prefereixen mantenir-ho en secret 
per no despertar-nos la por, davant 
una civilització tan superior.
 Actualment, només Brasil i 
Mèxic han reconegut, oficialment, 
que aquestes naus són a l’espai.

Hi hagué un temps en què es 
deia que dites naus eren creació 
de les grans potències.
No vull negar que hi hagi hagut go-
verns que ho hagin intentat però, 
sincerament, que més voldrien les 
grans potències poder disposar 
d’aquesta tecnologia... És més, mai 
la tendrem mentres siguem com 
som, i no vull ser derrotista però sí 
realista.
Al llarg de la història, molts dels in-
vents creats per l’home, amb bona 
finalitat, han estat utilitzats amb 
mala intenció.
Un exemple d’avui en dia en seria 
Internet. Sense cap dubte ni una, 
la xarxa és una magnífica eina 
d’informació i coneixements, però 
també ho és per al control de la 
gent. Tot aquell que està a Internet 
està controlat, “fitxat”. Tal vegada 
pugui semblar ciència-ficció però 
és una realitat.
Personalment no vull ni Internet ni 
correu electrònic ni mòbil, precisa-
ment per això, perquè no vull estar 
controlat. A mi ja m’han seguit i vi-
gilat de prop en moltes ocasions i 
m’han “pinxat” el telèfon vàries ve-
gades.

Els extraterrestres, són supe-
riors a la raça humana?
A l’Univers n’hi ha que no estan 
més evolucionats que noltros però 
molts sí.

I aquests que hi estan, no po-
drien conquistar-nos?

I N V E S T I G A C I Ó  O V N I

Tres naus sobrevolant les costes d’Illetes (dècada dels anys 70).
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El planeta Terra és un planeta ex-
perimental.
 Hi ha éssers que formen part de 
l’anomenada Confederació Galàc-
tica de Mons. Aquests tenen apa-
riència humana, són als nostres 
carrers i la seva missió és protegir 
que qualsevol altra civilització no 
s’immiscueixi en el nostre desen-
volupament. I això és perquè habi-
tam l’Univers del lliure “albedrío”.  
 Els terrestres feim el que trobam 
convenient, tot i que ells vigilen el 
nostre armament atòmic per evitar 
l’autodestrucció.
 Però cal dir que també hi ha un 
altre grup d’extraterrestres de ca-
ràcter únicament científic.
Per a aquests no hi ha ànima hu-
mana, ni esperit, ni religions. No-
més saben de ciència.
Són els anomenats Rèptils, i el seu 
objectiu és que l’esser humà es 
torni científic per a després, quan 
haguem arribat a aquest punt, ens 
puguin suplantar, ocupant els nos-
tres cossos.
Si ens fixam, hem rebut molta, mol-
tíssima ciència en aquests darrers 
cinquanta anys, i això és degut a 
que molts d’aquests pensaments 
científics són enviats per ells.

Una pregunta típica. Si és tan 
cert que hi són perquè no es 
deixen veure de manera clara?
No es neguen a deixar-se veure, 
mai s’han negat a fer-ho. El que 
volen és una representació de tots 
els països. No admetran favoritis-
mes. Una vegada s’haguessin ele-
git aquests representants només 
caldria que els demanàssim on 
s’han de personar.

Si la Terra és experimental, en 
quina fase es troba ara?
La Terra està canviant de freqüèn-
cia, de consciència, i si no feim 
aquest passa, necessària, d’aquí a 
5 o 7 anys la vida al planeta podria 

perillar. Els Maies ja pronosticaren 
que cap al 2012 la humanitat can-
viaria. Aquest descobriment tengué 
lloc fa uns tres o quatre anys.

I en què es basa aquest canvi?
En una humanitat més solidària.
Estats Units ha estat el destructor 
de les cultures. Espanya el destruc-
tor de les races (a través del mes-
tissatge, que tant vivim aquí, sortirà 
el nou ésser). Japó és l’encarregat 
de la tecnologia i Anglaterra de la 
maquinària pesada. 
Cal recordar que abans de la re-
volució industrial les persones ens 
comunicàvem més. Hem de  recu-
perar aquesta comunicació. L’ésser 
humà té cos, ànima i un futur, i ho 
hem de tenir ben present.

De la nova associació Balear 
d’Investigació Extraterrestre

El nou centre on s’ubicarà la nova 
associació Balear d’Investigació 
Extraterrestre, que Salvador 
Díez posarà en marxa, té com a 
objectius ser un lloc de reunió, un 
punt de trobada per a totes aquelles 
persones interessades en el tema, 
que hagin viscut alguna experiència 
relacionada amb el mateix o bé que 
desitgin intercanviar impressions 
amb altres persones a la recerca 
de possibles respostes.
Al nou centre també s’hi organitzaran 
conferències i debats en els quals 
és possible que hi prenguin part 
destacats personatges del món de 
la ufologia.

“A la zona de Sa 
Calobra, quasi cada dia 

hi ha avistaments”

I N V E S T I G A C I Ó  O V N I
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Un estrany objecte sobrevolant la costa de Mallorca.

La mateixa forma volant.



L’Associació de Premsa Forana 
de Mallorca va celebrar, el passat 
dia 22 de novembre, la seva diada 
anual, que enguany va comptar 
amb la presència del president del 
Govern Balear, Francesc Antich, 
que volgué assistir al lliurament 
dels Premis Periodístics Premsa 
Forana, recuperats després de 
més d’una dècada d’absència.
 Sóller va ser l’escenari escollit 
per la junta directiva per cele-
brar la trobada anual. Es dóna 
la circumstància que l’any 1978 
–ara fa trenta anys- una incipient 
associació de mitjans de comuni-
cació local, encara no constituïda 
legalment, va celebrar a la Vall la 
primera de les seves diades.
 L’acte central de la jornada va 
consistir en el lliurament dels Pre-
mis Periodístics Premsa Forana, 
en la seva desena edició, en les 
modalitats de disseny, fotografia, 
opinió, entrevista i reportatge.
 Un jurat integrat per Neus 
Fernández, en representació de 
la Direcció General de Comuni-
cació del Govern –patrocinadora 
dels premis-; Lluís Mestres, cap 
d’informatius de Ràdio Nacional a 
les Illes Balears; Mariabel Pocoví, 
responsable de l’Àrea de Rela-
cions amb els Mitjans de Comu-
nicació de la Universitat de les 
Illes Balears; Miquel Àngel Dora, 
fotògraf de natura; i Rafel Maria 
Creus, Subdirector de Televisió de 
Mallorca, havia estat l’encarregat 
d’escollir els treballs de major 
qualitat d’entre els presentats per 
les publicacions associades.
 En l’apartat de disseny la 
guanyadora va ser la publicació 
“El Felanitxer” pel seu conjunt de 
portades. L’“Especial de Sant An-
toni” de “Sa Plaça” i el suplement 
“Mercè Rodoreda. 100 anys del 
seu naixement” de “Campanet” 

meresqueren també una menció 
del jurat.
 En fotografia, el premi fou per 
la imatge de la portada de “Can 
Picafort”, feta per Fèlix Estelrich, 
titulada “Platja de Can Picafort”. 
Les finalistes foren “Homenatge a 
Rafel Nadal” de Catalina Cortés i 
Marina Giménez publicada a “Cent 
per Cent” i la fotografia de portada 
de Rafel Pisà de “Coanegra”.
 En la modalitat d’article 
d’opinió el premi va recaure sobre 
“L’home dels caramels” de la 
secció Quaderns de Fum Ma-
jor, de Miquel Cardell, publicat a 
“Llucmajor de Pinte en Ample”. 
“Vull un tren Payà”, de Mateu Moll 
i Ramonell, publicat a “Bona Pau”, 

i “Juny. Qui dies passa...”, de Joan 
Gelabert Mas, aparegut a “Fent 
Carrerany”, foren els finalistes.
 L’entrevista guardonada fou 
l’elaborada per Joan Vicens, de 
“Veu de Sóller”, en la persona 
d’Agustí Serra Soler. “Llum d’Oli”, 
per la seva entrevista a Maria 
Ripoll Garau “Marió”, feta per Mar-
galida Barceló, i “Sa Plaça”, per 
l’entrevista en glosa a Mateu Xurí, 
feta per Miquel Àngel Tortell, resul-
taren ser els treballs finalistes.
 I, per últim l’extens treball “Les 
mestres de Pollença”, de Maria 
Rosa Albis Ferragut, publicat a 
“Punt Informatiu Pollença”, va ser 
considerat el millor reportatge per 
part del jurat i la millor obra de 
tot el conjunt. “Cent per cent”, pel 
treball “Cinc anys de govern i una 
llarga llista de promeses incom-
plides”, de Cati Serra i Càndida 
Vives, i “Dies i Coses” per “Espe-
cial Blai Bonet 1997-2007. L’espai 
de les llibertats difícils”, coordinat 
per Pau Vadell, també tengueren 
una menció del jurat.
 En el transcurs del lliurament 
dels premis, el president del Go-

Premsa Forana recupera els seus 
premis en la Diada celebrada a Sóller

L’associació compta, actualment, amb 44 publicacions adherides

“El 1978, una incipient 
associació de mitjans de 

comunicació local celebrà 
a la Vall la primera de les 

seves diades”

Els guanyadors dels premis periodístics de Premsa Forana, amb les autoritats.

P U B L I R E P O R TAT G E  P R E M S A  F O R A N A



vern Balear, Francesc Antich, va 
lloar “el paper vertebrador i cohe-
sionador” del territori de Premsa 
Forana, alhora que va destacar la 
importància que tenen el mitjans 
en l’àmbit municipal “per a man-
tenir informats els veïns de tots 
pobles de l’illa”.
 Per la seva banda, el presi-
dent de Premsa Forana, Gabriel 
Mercè, va recalcar que els premis 
serveixen per “treure a la llum tot 
un material ocult, de gran qualitat, 
que sol romandre sols en l’àmbit 
de difusió d’una sola publicació” 
i va anunciar la continuïtat dels 
premis en el futur.
El lliurament dels premis i el pos-
terior dinar, celebrat al Gran Hotel 
Sóller, foren la culminació d’una 
diada que començava de bon matí 
amb la presentació del portal Me-
diAD, desenvolupat per la Funda-
ció IBIT, de contractació d’espais 
publicitaris. Premsa Forana ha 
estat convidada a integrar-se en la 
plataforma per fer més visibles les 
seves ofertes.
 A continuació tengué lloc 
l’Assemblea Ordinària anual, en 
la que es va donar compte de les 
consecucions del darrer exercici.
 La Diada també va incloure una 
recepció a l’Ajuntament de Sóller, 
en la qual el batle, Guillem Bernat, 
va saludar les prop de 40 publi-
cacions assistents i va recordar la 
vocació periodística de la ciutat, 
que compta amb dos setmanaris 
en actiu; i una visita guiada pel 
centre de la vila.

Una entitat amb 44 
publicacions adherides

Després de les incorporacions de 
les revistes “Can Picafort”, “Quart 
Creixent” –de Santa Maria- i 
“Talaia” –de Campos-, l’Associació 
de Premsa Forana de Mallorca 
compta amb 44 publicacions que 
sumen unes 800 edicions a l’any 
repartides per la major part dels 
municipis de l’illa.
 Un dels projectes que Premsa 
Forana està desenvolupant és el 
de la digitalització de la seva mag-
na hemeroteca. Són trenta anys 
de periodisme a la part forana 
mallorquina que, ben aviat, estarà 
disponible per a tot el públic a 
través d’internet.
 Un conveni signat, recentment, 
amb la Universitat de les Illes Ba-
lears permetrà que la meitat de la 
premsa editada en les tres darre-
res dècades als pobles de Mallor-
ca s’incorpori a la seva Biblioteca 
Digital Científica en format PDF 
i sigui possible, no només con-
sultar-la, sinó també realitzar-hi 
consultes a través d’un cercador.

La importància de la Premsa 
Forana als municipis

En temes administratius sovint 
sentim a dir que són els 
ajuntaments les entitats més 
pròximes al ciutadà, les que viuen 
més de prop el dia a dia, les 
problemàtiques de cada municipi, 
de cada col·lectiu. I ben cert que 
és això.
 Amb el tema de la premsa 
local es dóna el mateix cas. Una 
premsa propera al poble, a la 
gent, a les seves problemàtiques, 
a la seva política municipal, a les 
seves festes... 
 La premsa forana –i local– 
ocupa aquest espai, aquest 
rellevant i petit-gran espai. Un 
espai en el qual milers d’imatges, 
notícies i fets hi hauran quedat 
estampats per a sempre; elements 
aquests, que tenen el seu valor en 
el mateix moment en què surten 
a llum, publicats. Però, igual que 
succeeix amb el bon vi, potser en 
tendran més –diferent, si voleu– a 
mesura que passin els anys.
 És evident que la premsa 
forana i Premsa Forana de 
Mallorca juguen un paper 
primordial en el que respecte a 
la normalització lingüística, però 
també en donar vida a l’espai físic 
que ocupa cada publicació en 
particular. 
 Si no record malament, ja ho 
deia Tolstoi: “Vols ser universal? 
Idò descriu el teu poble”.

J.Pons

Representants de les diferents publicacions, davant l’Ajuntament de Sóller.
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A qualsevol lector d’un diari li 
agrada llegir-lo d’hora, prestet, 
bé sigui a ca seva o al cafè, amb 
les notícies del dia fresques i el 
paper encara ‘calent’, recent tret de 
màquines. Però perquè això sigui 
possible hi ha d’haver qualcú, al 
darrera, puntual, que s’encarregui 
de fer-ho arribar.
 És una d’aquestes feines a les 
que no sembla donar-se gaire 
importància, tot i que sí en té, 
i molta. Una feina ‘de feiners’, 
sacrificada, que implica posar-s’hi 
ben dematí, abans de les 6 hores, 
dia sí i dia també.

 I d’aquesta feina qui ens en 
pot parlar molt és l’amo en Jaume 
Riera Martorell, que fa prop de 
35 anys que començà a distribuir 
la premsa, casa per casa, dins 
el poble. Anys després, els fills 
passarien a fer-se càrrec de la 
tasca.

Els inicis
Ens conta l’amo en Jaume 
–picapedrer de professió– que ell 
agafà les rendes d’aquesta tasca de 
mans de l’amo en Llorenç Jaume, 
l’amo des Casino. 
 Començà repartint el Diario de 
Mallorca, en una època en què no 
hi havia subscriptors i en què els 
diaris encara sortien a la migdiada, 
entre les 14 i les 15 hores. De fet, 
el seu fill Biel també recorda que 
quan era al·lot i se n’anava cap a 
escola (a l’actual Nostra Senyora 
de Robines), en deixava uns 
quants en alguns domicilis que li 
venien de camí i així l’ajudava.
 Anys després, l’amo en Jaume 
també es posaria a distribuir el 
Diario de Baleares, Última Hora, 
El Mundo... I així ho faria durant 
molts d’anys, fins que, a poc a poc, 
els fills, Biel, Toni i Maria Antònia, 
començarien a prendre part en la 

distribució fins a agafar-ne el 
relleu del seu pare.
 Cal dir que la dona de l’amo en 
Jaume, madò Margalida Gomila 
Pons, sempre que ha pogut també 
hi ha col·laborat; igual que ho ha 
fet, na Cati, la dona d’en Biel, i ara 
ja, fins i tot, la seva filla, na 

Margalida, a qui podem veure més 
d’un pic acompanyant en bicicleta 
al seu pare, i repartint, entre 
d’altres publicacions, la revista 
local Arròs amb Salseta. 
I la petita Goreti, també s’hi 
sumarà a aquest relleu familiar, 
continuant així la tradició?

La família Riera-Gomila, distribuidors de la premsa en el poble.

Família Riera-Gomila
“Tota una vida dedicada a la distribució de premsa”


