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“Qui el desembre ha 
de festejar, vora el 
foc s’ha d’aficar”

Desembre
’08

Projectes ...i discrepàncies

Vivències. Entrevista a l’amo en Jaume Moyà

Els directors de banc parlen d’economia



La
 c

av
al

ca
da

 d
el

s 
R

ei
s 

M
àg

ic
s 

d’
O

rie
nt

 l’
an

y 
19

61
. L

a 
fo

to
 e

st
à 

tir
ad

a 
al

 c
ar

re
r 

G
en

er
al

 M
or

an
ta

.  
D

iu
en

 q
ue

 a
qu

el
l a

ny
 d

ei
xa

re
n 

m
ol

ts
 d

e 
re

ga
ls

 a
 c

an
 P

et
ar

el
l.



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

Decoració i fotografia

Descobreix la màgia De les teves fotos!
Regals personalitzats, amb gran varietats de productes: calendaris,
àlbums de fotos, bosses de mà, coixins, davantals, tasses, etc.

Per Sant Valentí...
Fes un regal original a la teva parella amb una foto teva

www.regalospersonalizadoshorrach.es
Entra a la web i dissenya-ho tu mateix o vina a la tenda i mira les mostres.
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JAUME	POL	

“Jimmy”

E D i T o R i A L

Bon any 2009 !!

Això per a tots voldria
que un bon 2009 tengueu,

i que els somnis vegeu
complerts amb alegria.

Un any més vull desitjar
un record pels qui no hi són,

de cap me’n vull oblidar
son esperit és al món.

També a la gent impedida
per alguna dificultat,
que se curi ben aviat

i que tengui millor vida.

Bones festes, bon any nou
a tothom, sense excepció,
que tengueu salut i amor

disfrutau el 2009.

Obres necessàries
Fins fa relativament poc, ens fartàrem de veure obres en marxa i 
aixecar blocs de pisos, molts dels quals ara no troben comprador ni 
llogater. Tot això, amb les molèsties que un excés d’urbanisme en 
plena acció provoca: carrers tancats, pols, brutor, mala imatge, etc.
 La situació econòmica que ens acaba de deixar aquest 2008, i amb 
la qual continuarem un grapat de mesos del 2009, ha estat motiu més 
que suficient perquè el Govern Central accionàs una estratègia per tal 
de minvar, en el que pugui ser possible, que la cosa vagi a pitjor.
 El pla de xoc en aquesta ocasió ha estat l’anomenat Fons 
d’Inversió Local; uns doblers públics destinats als ajuntaments de tot 
l’Estat espanyol per a què es torni activar el sector econòmic i laboral.
 Amb aquesta línia d’ajudes, Binissalem en serà beneficiari de prop 
de 2.000.000 d’euros, amb els quals tornarem a veure obres en marxa. 
Però aquesta vegada es tracta d’obres necessàries, instal·lacions i 
accessos que el poble precisa i que per si mateix té molt difícil de 
dur endavant, deixant ara de banda que els polítics del poble hagin 
arribat o no a un acord sobre quines d’aquestes eren prioritàries 
respecte a unes altres.
 Una de les àrees municipals que se’n veurà més beneficiada serà 
la dels Serveis Socials, per a la qual seran construïdes unes noves 
dependències que segur afavoriran la tasca d’aquesta regidoria.
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LA	NOSTRA	
poblAció	
novembre i deSembre

Naixements
Melanie Ailen Garcia Bernal 
(26-11-08)
Juan Pablo Merlín Mairata 
(29-11-08)
Angelina Rollizo Oliver (30-11-08)
Marc Balaguer Torrens (06-12-08)
Joan Llabrés Simonet (06-12-08)
Margalida Martí Deyà (07-12-08)
Juan Calafell Alemany (09-12-08)
Joan Font Ilabaca (10-12-08)
Bernat Lladó Moyà (11-12-08)
Jeroni Salom Garau (19-12-08)
Llúcia Roca Capellà (29-12-08)
Marina Coll Besestri (02-01-09)
Jaume Joan Arrom Nadal (03-01-09)

Noces
Joan Josep Real Capó i 
Maria Gràcia González Cañabate 
(06-12-08)
Daniel Patron Roldan i 
Roselene Pereira da Silva 
(10-12-08)

Defuncions
Margalida Crespí Isern (29-11-08)
Joan Morey Martí (06-12-08)
Juan Antich Fernández (08-12-08)
Catalina Llompart Vanrell 
(17-12-08)
Antoni Pons Lladó (21-12-08)
Llúcia Contreras Arnaiz (24-12-08)
Margalida Fiol Serra (28-12-08)
Andreu Salas Martorell (30-12-08)
Pedro José Fiol Horrach (30-12-08)
Maria Pons Reus (09-01-09)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dimarts dia 13 de 
gener de 2009.

Successos
01-12-08. Entren a una finca del 
camí de Son Roig i espenyen el 
marc d’una de les finestres per 
encendre-hi foc.

03-12-08. Un turisme xoca contra 
una paret del carrer des Reg. La 
policia es persona al lloc dels fets, 
i el conductor, un home estranger 
resident al poble, dóna positiu a 
la prova d’alcoholèmia, es mostra 
agressiu amb els agents i acaba 
sient detengut.

07-12-08. Detenen al conductor 
d’un ciclomotor en el carrer 
Conquistador, el qual donà positiu 
a la prova d’alcoholèmia.

09-12-08. Entren a una casa de 
camp del camí vell de Muro i se’n 
duen menjar i diversos objectes, tot 
valorat en uns 500 euros.

10-12-08. Detenen a un home, 
resident al poble, per ser reclamat 
a presentar-se a judici –i no haver-
ho fet– per diferents delictes de 
violència de gènere.

14-12-08. Sobre les 13.30 hores del 
migdia va ser detectat un foc a 
l’interior d’un domicili del carrer 
des Fang. Tot d’una hi fan acte de 
presència agents de la Policia, de 
l’Agrupació de Protecció Civil i els 
Bombers.
Dins la casa s’hi trobaven vàries 
persones que es veren obligades a 

sortir al pati, una de les quals 
resultà ferida lleu. Segons pareix, el 
foc es produí per mor d’un braser.

16-12-08. Un cotxe que circulava 
pel camí de s’Aigua i girà cap 
al carrer Guillem Martí, perdé 
el control, pujà a l’acera i acabà 
xocant contra una senyal de trànsit.

17-12-08. Detenen a un home 
resident al poble per un cas de 
violència de gènere després de 
maltractar a la seva dona.

18-12-08. Causen retxades a un 
cotxe estacionat al carrer 
Sant Vicenç de Paul, i a un altre 
estacionat al carrer des Fang 
l’embruten amb substàncies 
diverses.

22-12-08. Forcen la porta d’un 
garatge del carrer Robines i roben 
vàries eines.

24-12-08. Sustreuen 300 euros de 
dins una bossa de mà a una dona 
major. Segons fonts policials, la 
dona els acabava de treure del banc 
i es dirigí al mercat de la plaça 
per fer la compra. Poc després 

L o c A L
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s’adonava que li havien 
desaparegut els doblers. Aquest 
no és el primer ni el segon cas de 
robatori a mans dels anomenats 
‘carteristes’, en aquest mateix 
escenari: el mercat del divendres.

26-12-08. Detenen a un 
conductor de nacionalitat 
estrangera, en el carrer Guillem 
Martí, per conduir sense carnet.

30-12-08. Al·lots pinten amb 
spray una furgoneta estacionada 
al carrer Coma.

31-12-08. Espenyen les vidrieres 
d’una entitat bancària. Les 
càmares de vigilància gravaren el 
succés i ja ha estat detengut, per 
part de la Guàrdia Civil, un jove 
com a l’autor dels fets.

01-01-09. Mort d’un jove.
Tots ls successos descrits 
en aquesta pàgina solen ser 
indesitjats, desagradables, 
trists...  però sens dubte el primer 
d’aquest any 2009 que acabam de 
començar és el més trist de tots, 
amb molta diferència. 
La matinada del Cap d’Any era 
reclamada la presència policial 
en un garatge del carrer Escola 
Graduada després que un jove de 
22 anys aparegués mort dins el 
seu cotxe.
Segons fonts policials, el jove 
i la seva al·lota havien arribat 
al garatge i abans d’anar-se’n 
s’adormiren una estona dins el 
cotxe, sense aturar-lo. Passat 
un temps l’al·lota es despertà, 
adonant-se que el seu al·lot no es 
despertava.
 Tot d’una feien acte de 
presència al lloc agents de la 
Guàrdia Civil i la Policia Local 
així com membres dels serveis 
sanitaris, el quals intentaren fer 
tot el possible per reanimar al 
jove sense aconseguir-ho.
La notícia causà gran commoció 
entre la gent del poble, sobretot 
entre la població juvenil.
 Al cap d’uns dies, l’informe 
de l’autopsia confirmava que 
la mort s’havia produït per 
inhalació de monòxid de carboni.

Aquest darrer mes de l’any ens 
deixà molta d’aigua. 
Les pluges, provocaren més d’un 
problema de certa gravetat, com 
ara parets esbucades, camins

tallats (com el de Lloseta), camps 
i finques inundades, etc.
Les fotografies que apareixen 
en aquesta pàgina són alguns 
exemples dels seus efectes.

Desembre de molta d’aigua

La	paret	posterior	de	les	cases	de	can	Carreter	s’esbucà	i	es	tallà	el	camí.

La	paret	d’una	de	les	finques	del	camí	de	s’Aigua	també	patí	esbucaments.

Finques	de	la	zona	de	can	Dameto	totalment	inundades.
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Festa de la Policia Local
El diumenge 21 de desembre el 
municipi de Lloseta va acollir 
la festivitat de la Policia Local 
dels pobles de s’è, en la qual hi 
participaren els cossos de Binissalem 
i Lloseta. Alaró, novament no hi 
assistí.
Sobre les 11h del matí es procedia 
a l’anomenada Parada de les 
Unitats i a la corresponent Revista 
i Salutació dels batles d’ambdós 
municipis, Bernat Coll i Jeroni 
Salom.
La trobada se celebra, de manera 
alternada, un any a cada poble.

Calçats Paco Pol a BaLeart
La 23 edició de la Fira d’Artesania 
de les Illes Balears (BALEART), 
celebrada a l’aeroport entre els 
dies 4 i 8 de desembre, comptà 
amb participació local. L’artesà 
participant va ser l’empresari de 
calçat, Paco Pol.

empresaris de la construcció
L’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament convocarà, 
pròximament, a una reunió als 
empresaris de la construcció 
del poble per informar-los dels 
projectes que es duran a terme 
dins aquest 2009.

L o c A L
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Tractaments corporals:
· LPG
· Tractaments d’algues
· Anticel·lulítics
· Massatges/drenatge limfàtic

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

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

C/ Estació, 33 A 1r
07350 Binissalem

Mòbil: 679 425 585
Tel. 971 88 64 86

Addaia
e s t è t i c a
Caterina Pascual

		 	 ·	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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InformàTIcA · foTocopIAdores · consumIbles

www.sistemasdemallorca.com - info@sistemasdemallorca.com

Tel. 636 791 207

Camí de s’Aigua, 101 Local 7 Escala C · 07350 Binissalem

	 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

energia solar al pavelló
La Conselleria de Comerç, 
Indústria i Energia del Govern 
de les Illes Balears ha concedit 
subvenció a l’Ajuntament per dur 
endavant dos importants projectes.
 El primer d’ells és el que fa 
referència al muntatge de plaques 
fotovoltaiques per a cobrir el sostre 
del pavelló municipal ‘Antoni 
Ladària’. Dels 329.000 euros en 
què està pressupostat el projecte, 
la Conselleria n’aportarà 229.000 i 
l’Ajuntament els 60.000 restants.
 Ara s’haurà de convocar 
concurs per a què les empreses 
interessades s’hi presentin.
 L’energia produïda serà 
venuda a GESA i, segons apunta 
el regidor d’obres, José Fernández, 
els beneficis seran d’uns 35.000 
euros anuals. Això serà a partir del 
3r any, quan ja s’hagin amortitzat 
els 60.000 euros invertits.

energia solar tèrmica
L’altre projecte que compta amb 
ajuda econòmica del Govern 
és el d’instal·lació de plaques 
fotovoltaiques tèrmiques (energia 
solar tèrmica) per calentar l’aigua 
dels vestuaris i dependències del 
camp municipal d’esports.
Pressupostat en 33.600 euros, la 
subvenció concedida puja als 
23.500 i serà oferit a les empreses 
locals per tirar-lo endavant.

tres Zones WIFI
Tots els partits polítics incloïen al 
seu programa electoral la proposta 
d’instal·lar zones WIFI al poble, de 
manera oberta. 
Al final, l’Ajuntament s’ha vist 
obligat a marcar sols tres zones, 
degut a que fer-ho de l’altra 
manera suposava competència 
deslleial per a algunes empreses, 
estant penalitzat per la llei.

Les tres zones designades seran 
l’Escola Graduada, Can Gelabert i 
la Biblioteca Municipal. 
 A la Biblioteca serà on tots els 
usuaris interessats s’hauran de 
donar d’alta per tal d’obtenir el 
‘password’ necessari per poder 
connectar-se a qualsevol de les tres 
zones WIFI establertes. 
 Cal dir que amb la nova 
connexió es podrà tenir accés a la 
Xarxa de Biblioteques de Balears.
 El projecte ha estat possible 
gràcies a un acord entre el 
Consorci d’Informàtica i la Xarxa 
de Bibilioteques.

AambSEl	sostre	del	pavelló	serà	ocupat	per	plaques	fotovoltaiques.

La	Biblioteca,	una	de	les	zones	WIFI.

L o c A L
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Pluviometria 200�
Efectivament, no cal ser cap bruixot 
per deduir que aquest passat any 
2008 ha estat molt plujós (649 lts/
m2). Ha estat un any generós en 
pluges, el segon en deu anys, fet 
que promourà una gran riquesa 
hídrica i que no passem sequera. 
Com en altres ocasions, vos oferim 
les dades de pluviometria dels 
mesos passats i la comparativa 
amb anys anteriors.

Any 2008
Gener 22
Febrer 19
Març 16
Abril 8
Maig 159
Juny 23
Juliol 17
Agost 0
Setem 34
Octub 117
Novem 121
Desem 113

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

Ofertes de principi d’any

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

esquí a pas de la casa 
(a peu de pistes) 
651 euros. El preu inclou: 
avió, trasllats, hotel mitja 
pensió, forfait, material, 
assegurança de viatge.

Hotel mallorca 3* 
pensió completa
39 euros per persona i dia

Hotel amb spa 4* 
pensió completa 
45 euros per persona i dia

oferta punta cana 
mes de gener
preu: 691 euros. 
Tot Inclòs.

creuer “Tesoros del 
mediterráneo”  
mes de març 
preu: a partir de 329 euros, 
en cabina interior

Obres a Sa Coma i Pontarró
Les obres dels carrers de Sa 
Coma i Pontarró segueixen el 
seu curs, entrant ja en la seva 
darrera fase.
De fet, aquest mes de desembre, 
caracteritzat per nombroses 
pluges, ja ha servit de primer 
exemple per comprovar que 
aquesta vegada, com se sol dir 
en bon mallorquí li han fet mal, 
al problema, i a partir d’ara 
sembla que la zona estarà lliure 
de patir més inundacions, 
sobretot després de les 
situacions dantesques viscudes 
aquests dos darrers anys.

Dels arbres de ses Voltes
On també s’està fent obra és 
a l’empedrat de ses Voltes de 
Can Gelabert, concretament 
on hi ha sembrat arbres, degut 
a que les arrels d’aquests, amb 
el pas del temps, havien acabat 
aixecant les pedres.

PEr AnyS
1998    342 
1999    227
2000    374
2001    546
2002    717
2003    579
2004    514
2005    319 
2006    509
2007    432
2008    649
dades en (l/m2)

L o c A L
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En un any en què la crisi i l’atur 
han estat –i segueixen sient–
protagonistes, està clar que tots els 
ajuntaments de l’Estat espanyol se 
sumaran al Fons d’Inversió Local 
que el Govern Zapatero posà en 
marxa el passat mes de desembre.
 Binissalem, com és de suposar, 
no en serà excepció, i de fet, fins 
a cinc projectes hi ha prevists 
presentar per tal de poder accedir 
als 1.198.742 euros (uns 200 
milions de les antigues pessetes) 
que corresponen al nostre 
municipi. Quantitat concedida en 
funció del nombre d’habitants del 
padró municipal de gener de 2007, 
el qual arribava als 6.773.
 El divendres 9 de gener, l’equip 
de Govern municipal ja envià a 
Madrid alguna de les propostes 
que a continuació es descriuen en 
aquestes pàgines, tenint la facultat 
d’aprovar-les per Junta de Govern, 
la qual cosa vol dir que no era 
necessari que fos aprovat per ple, 
tot i que, en principi, els partits de 
l’oposició sí havien reclamat un 
ple extraordinari per discutir-ho.
 Segons informa el regidor José 
Fernández, s’han duit a terme 
tres reunions per tal d’escoltar 
suggerències i consensuar els 
projectes, tot i que no ha estat 
possible arribar a un acord. 
Prova d’això és la roda de premsa 
que els partits de l’oposició 
convocaren, el dilluns 12 de gener, 
i de la qual se’n publica més 
informació a les següents pàgines.
 El regidor d’urbanisme apuntà 
que l’equip de govern no havia 
de menester el vist i plau de la 
resta de partits, afirmant que 
l’inconvenient més gran era 

més una qüestió de temps, ja 
que no hi havia dies suficients 
per redactar projectes nous de 
gran envergadura. Així idò, el 
PP decidí recórrer a projectes ja 
elaborats, d’aquesta o de l’anterior 
legislatura.

Centre per a Serveis Socials
La construcció d’un centre de dues 
plantes per a Serveis Socials, situat 
a la cotxeria de l’antic bar Salem, 
en el carrer Sa Mostra, on s’hi 
ubicaria la regidoria en qüestió, 
unes oficines, dependències per 
a psicòlegs, ascensors i banys 
adaptats per a minusvàlids, etc., 
és la proposta que ha comptat 
amb més consens per part de tots 
els grups polítics. Les obres estan 
pressupostades en 188.150 euros.

espai cobert a Sa Graduada
Cobrir l’aparcament de l’antiga 
Escola Graduada és un projecte 
que, en el 2007, va ser presentat 
a la Conselleria d’Habitatge i, al 

final, no obtingué suport.
Que el poble pugui comptar 
amb un espai cobert, d’uns 1.000 
m2, és més que necessari, una 
prioritat, sobretot durant les 
nostres tan estimades Festes des 
Vermar, sovint perjudicades per 
la pluja. Però l’espai també podria 
acollir altres actes com el mateix 
Carnaval, Trobades de Gegants o 
el mateix mercat del divendres. 
El projecte, respectuós amb les 
zones verdes de l’entorn, està 
pressupostat en 345.000 euros.

Plaça des rasquell
Aquesta és la proposta que més 
discrepàncies ha despert entre els 
diferents partits de la Sala.
 La proposta de l’equip de 
Govern del PP –decidit a eliminar 
aquest punt de brutor en què s’ha 
convertit la plaça des Rasquell– és 
àmplia i contempla quatre 
entrades al recinte, incloent molta 
zona verda, amb arbres i plantes 
diverses; bancs; dues fonts amb 

Els doblers del Govern 
Central poden ajudar molt

“L’Ajuntament	podrà	realitzar	obres	per	valor	de	1.198.742	euros	
procedents	de	la	línia	d’ajudes	del	govern	espanyol	als	municipis	de	l’Estat”

L o c A L

La	Plaça	des	Rasquell,	una	de	les	obres	de	major	envegadura.

F o n s 	 d ’ i n v e r s i ó 	 L o c a l
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Veus de carrer...

Projectes i doblers

Tot i que el consens no ha estat 
possible, fa bé l’Ajuntament 
d’aferrar-se als doblers del 
govern central.
 Respecte al consens, és per 
demés, amb tanta ‘pasta’ per 
enmig, difícil està la cosa.
Ara bé, que els ajuntaments 
estan així com estan: eixuts, no 
és cosa d’ara ni de fa tres anys. 
I per això, el suport estatal 
a les administracions locals 
vendrà d’allò més bé.
 També és cert que no 
seran coberts tots els temes 
pendents, però per a cobrir, 
quin altre de millor que l’espai 
cobert que tant necessita el 
poble?
 Tot i que la plaça des 
Rasquell no pot estar més 
anys d’aquella manera, el poble 
precisa, sí o sí, d’un espai 
cobert, ample i amb cabuda 
per a molta gent per donar 
sortida a tots aquells actes 
o activitats que es veuen 
perjudicats en cas de mal 
temps. Pensem en la Festa dels 
Trepitjadors, en sa Trepitjada, 
en el Carnaval, en el mercat 
mateix... Mai millor dit, no 
podem estar més temps a 
l’atzar del temps.
 Si bé l’oposició és partidària 
de cobrir unes quantes pistes 
de bàsquet i a la vegada fer-
les servir per a d’altres actes, 
en cas de pluja, pens que 
recuperar aquests espais per a 
la pràctica esportiva després 
d’haver-s’hi celebrat segons 
quina activitat no serà fàcil.
 Amb la plaça des Rasquell 
passa que hi ha tants de 
metres, que per posar-se 
d’acord cinc partits en un 
mateix parer, en podrien xerrar 
cinc anys. I encara!
 Ara bé, crec que el PP vol 
aficar massa coses dins aquesta 
futura plaça i tot junt pot 
arribar a ser una vertadera olla 
de caragols.

J.Pons

L o c A L

aigua; una font ornamental; un 
parc infantil; una pista multiusos 
de bàsquet i futbolet; una pista de 
patinatge sobre rodes; un passeig 
per a rehabilitació de persones 
adultes; un circuit de seguretat 
vial; una llotja amb escenari 
per a concerts, conferències, 
parlaments... amb capacitat per 
a 2.000 persones (de peu); un 
pipican; dos banys adaptats per a 
minusvàlids; un vestidor, etc., tot 
pressupostat en 349.060 euros.

Passeig de l’estació
Adequar el passeig de l’Estació 
del tren és un projecte que prové 
de l’anterior legislatura, el qual 
també havia estat denegat per 
la Conselleria d’Habitatge i que 
podria ser substituït per un altre, 
a proposta del PSM, que tracta 
l’eliminació del cablejat elèctric de 
les façanes de la zona de la Plaça 
de l’Església. El pressupost és de 
229.850 euros.

escola Pública i asfaltat
La reparació de diversos 
desperfectes de l’escola pública 
(persianes, crulls, etc.) i l’asfaltat 
de carrers del poble, és el cinquè 
projecte per al qual s’ha sol·licitat 
ajuda.
El pressupost de les reformes de 
l’escola puja a un total de 59.730 
euros; mentres que l’asfaltat de 
carrers, com per exemple, el de 
Llorenç Villalonga, a hores en 
bastant mal estat, precisa una 
partida de 26.952 euros.

“Que	el	poble	pugui	
comptar	amb	un	espai	
cobert,	d’uns	1.000	m2,	
és	més	que	necessari,	

sobretot	durant	les	
nostres	tan	estimades	

Festes	des	Vermar”

Cobrir	l’aparcament	de	l’Escola	Graduada,	una	prioritat	per	a	l’equip	de	govern.

F o n s 	 d ’ i n v e r s i ó 	 L o c a l

Projecte	de	l’Escola	Graduada.
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Reunits en roda de premsa, 
el dilluns 12 de gener, a 
l’Ajuntament, els portaveus dels 
grups municipals d’Esq-IB, PSM-
EN, UM i PSIB-PSOE manifestaren 
que l’equip de govern els convocà 
tard per consensuar els projectes 
a executar amb aquests fons i que, 
malgrat les reunions fetes i les 
propostes alternatives presentades, 
no ha variat les seves intencions.
 El govern de l’Estat espanyol 
aprovà fa poques setmanes 
un Fons d’inversió local per a 
fomentar l’ocupació. A Binissalem 
li corresponen 1.198.742 € d’aquest 
fons. El procés per optar a les 
ajudes és senzill burocràticament 
però molt curt en el termini de 
contractació i execució de les 
obres.
 Els grups de l’oposició de 
Binissalem entenen que, per a 
complir els objectius del Fons, 
l’Ajuntament ha de programar 
projectes amb pressupost 
ajustat, que no originin dubtes o 
polèmiques que puguin retardar o 
paralitzar les obres, que necessitin 
de mà d’obra que puguin 
assumir les empreses del poble 
i que tenguin el màxim consens 
possible. Per tant –afirmen– “calia 
renunciar a projectes estrella i que 
s’havien de prioritzar actuacions 
ineludibles de caire social o de 
reparació i conservació que sovint 
no troben lloc als pressupostos 
municipals”.

Al parer de l’oposició, l’equip de 
govern convocà la primera reunió 
per tractar el tema amb un notable 
retard i només després que hi 
hagués una proposta per escrit 

per part del PSM-EN. Malgrat 
l’anunci de voluntat de consensuar 
els projectes, el cert és que l’equip 
de govern presentà unes propostes 
tancades –asseguren– d’un import 
individualment no superior 
al legalment establert  per poder 
ser aprovades i contractades 
directament pel Batle, i poder així 
prescindir del Ple. 

A més –afegeixen– les propostes 
de l’oposició es van prendre en 
consideració només en petits 
detalls, fins i tot després de 
sol·licitar la convocatòria d’un ple 
d’urgència, un intent últim per 
part dels grups de l’oposició de 
consensuar els projectes davant 
l’actitud monolítica i inamovible 
de l’equip de govern.

Els grups de l’oposició creuen 
que les inversions proposades 
per l’equip de govern, a excepció 
potser de la d’ampliar el centre de 
dia, no s’adapten als objectius 
del Fons i opinen que són 

especialment desafortunats 
el projecte de cobriment de 
l’aparcament de l’escola graduada 
(amb un pressupost de 350.000 
€), que no és necessari i que 
no estarà exempt de dificultats 
i controvèrsia pel disseny o 
l’adaptació a l’entorn patrimonial, 
i el projecte de la plaça des 
Rasquell (345.000 €), no per la 
necessitat d’execució, que es veu 
clara, sinó perquè creuen que un 
projecte de zona verda de 5.500 m2 
requereix de més temps d’estudi, 
discussió i consens.

En aquest sentit, els grups de 
l’oposició prioritzen una plaça 
més verda, amb predomini 
d’arbrat i vegetació autòctona i 
no comparteixen la filosofia del 
projecte que presenta l’equip de 
govern: carrers interiors asfaltats, 
una llotja amb zona asfaltada 
(després de terra batuda), carrers 
d’educació vial, un xiringuito 
amb terrassa, etc. Els grups de 
l’oposició pensen que la vegetació 
és un simple complement a la 
resta, justament a l’inrevés de com 
troben que hauria de ser. 
A més –afegeixen– el pressupost 
d’aquesta obra és poc ajustat i 
potser el pressupost municipal 
hagi d’assumir l’increment que es 
pugui produir i cal més consens 
fins i tot amb el veïnat. En la seva 
opinió, incloure aquest projecte 
en ajudes del Consell permetria 
arribar a aquest consens i executar 
les obres amb totes les garanties.

Com a alternatives, els grups de 
l’oposició presentaren aquests 
altres projectes: 

El PP i la resta de partits 
no es posen d’acord

“Els	grups	de	l’oposició	denuncien	la	manca	de	voluntat	de	consens	de	l’equip	de	
govern	del	PP	respecte	de	les	obres	a	desenvolupar	amb	el	fons	d’inversió	local”

F o n s 	 d ’ i n v e r s i ó 	 L o c a l

“Són	especialment	
desafortunats	el	projecte	

de	cobriment	de	
l’aparcament	de	l’escola	

graduada,	que	no	és	
necessari,	i	el	projecte	

de	la	plaça	des	Rasquell,	
que	requereix	més	

temps	d’estudi”
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1. La supressió de barreres 
arquitectòniques en els edificis 
públics, instal·lacions municipals i 
voravies que ho permetin; 
2. La preparació de les 
infraestructures necessàries per 
poder dinamitzar la zona centre de 
poble (especialment el soterrament 
del cablejat de la plaça i el seu 
entorn); 
3. El projecte de reparació, 
conservació i millora de l’escola 
graduada (noves persianes, 
separacions, etc.), Can Gelabert, 
(sales pompeianes, repintats, 
estucats, reparació dels arcs, etc.) 
camp d’esports (reparacions, 
manteniments, cobrir les pistes 
exteriors) o l’escola pública 
(persianes), o un projecte per 
arreglar els carrers i camins més 
deteriorats. 
Segons els quatre partits, 
aquestes actuacions podrien 
donar feina a empreses i persones 
binissalemeres en atur.

Els grups opositors deploren 
l’actitud del Batle i l’equip de 
govern, afirmant que tot i haver 
parlat d’intentar arribar a un 
consens, en realitat no han mostrat 
aquest voluntat, ja que no han 

mogut les seves propostes inicials 
més que en petits detalls.
 Fins i tot –diuen– en un 
moment determinat se’ls va 
proposar de repartir els doblers 
del fons entre l’equip de govern 
i l’oposició, tot i que l’equip de 
govern no renunciaria a executar 
les obres en què l’oposició no 
estava d’acord (Escola Graduada i 
plaça des Rasquell). Per tant, al seu 
parer la proposta era molt cínica: 
“feis el que vulgueu amb els doblers 
que us deixam gestionar, però no 
tendreu més remei, per responsabilitat 
(una responsabilitat que l’equip de 
govern no mostrava), que fer allò en 
què tots estam d’acord (l’ampliació 
del centre de dia). Consensuats i 
banyuts podríem dir”. 

Finalment, els quatre grups 
informen que per no fer perillar 
els ajuts, i atesos el retard i la 
manca d’esperit de consens, 
renunciaren a la convocatòria de 
ple extraordinari. Malgrat que 
la proposta del PP no els agradi 
gens ni mica, afirmen que sempre 
intenten exercir el seu càrrec 
amb responsabilitat i faran tot 
el possible per reconduir aquest 
assumpte.

F o n s 	 d ’ i n v e r s i ó 	 L o c a l

“Per	no	fer	perillar	els	
ajuts,	i	atesos	el	retard	
i	la	manca	d’esperit	de	
consens,	renunciaren	a	
la	convocatòria	de	ple	
extraordinari.	Malgrat	

que	la	proposta	del	
Partit	Popular	no	els	
agradi	gens	ni	mica”

“Se’ls	va	proposar	de	
repartir	els	doblers	

del	fons	entre	l’equip	
de	govern	i	l’oposició,	

tot	i	que	l’equip	de	
govern	no	renunciaria	
a	executar	les	obres	en	

què	l’oposició	no	estava	
d’acord:	E.	Graduada	i	

plaça	des	Rasquell”

L o c A L

Els	membres	dels	partits	de	l’oposició,	durant	la	roda	de	premsa.
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Dos directors de banc parlen 
de l’actual situació econòmica

El 2008 no ha estat un any bo. 
Econòmicament hem vist com 
centenars d’empreses tancaven 
les portes i milers de persones 
s’anaven a l’atur. Però això no sols 
ha passat a les Illes, ni a Espanya. 
L’ensopegada econòmica ha estat a 
escala mundial. 
 De fet, aquests darrers mesos 
hem pogut seguir, a través dels 
mitjans de comunciació, la 
desesperació bursàtil davant les 
continues caigudes; com el sector 
de la construcció experimentava 
una impressionant davallada; com 
algunes companyies aèrees no 
aguantaven més la situació, etc.

Amb totes aquestes dades, 
són moltes i molt diverses les 
perspectives de futur que els 
entesos en economia intenten 
elaborar sense arribar a tenir-ho 
gens clar.
 Els indicadors econòmics –ara 
referint-nos a nivell de Balears– 
marquen el segon semestre del 2009 
com el punt d’inici d’una lleugera 
recuperació.
 
D’aquesta situació que ara mateix 
ens toca viure, en parlen dos 
directors de les entitats bancàries 
del poble en una entrevista que 
publicam a les següents pàgines.

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

p a r l a n t 	 d ’ e c o n o m i a
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Joan Josep Catany Gelabert, 44 
anys, natural de Palma, casat i 
pare de tres fills. És Diplomat en 
Empresarials i des de fa dos anys 
és el director de Sa Nostra.

respecte a l’actual complicada 
situació econòmica i fort augment 
de l’atur, quines creu que han 
estat les principals causes i quins 
posibles remeis o accions s’hauran 
d’aplicar per sortir-ne?
En aquest context, és important 
recuperar la confiança. La nostra 
entitat acompanya el client 
–particular, família o empresari– 
de Balears des de fa 126 anys, 
amb conjuntures de totes les 
característiques. Hem viscut una 
etapa expansiva de creixements 
constants que ha durat més de 
14 anys. Avui es produeix un 
ajustament, però l’entitat ja ha 
presentat les seves línies d’ajut.

Les ‘injeccions’ de capital públic 
creu que ho seran un bon remei?
El seu objectiu és retornar la 
confiança als mercats, per tant 
serà un aspecte fonamental per 
a la recuperació. En el cas de “SA 
NOSTRA”, vull destacar que el 
crèdit a la clientela supera els 
9.800 milions d’euros, amb un 
creixement interanual del 10%, 
mentre que el nou finançament 
d’aquests primers 9 mesos se 
situa en els 1.650 MEUR. Val a dir 
que d’aquest nou finançament 
aportat, més del 50% ha estat per 
donar suport al teixit productiu 
i empresarial. D’aquest apartat 
creditici destaca l’aportació feta per 
a facilitar l’accés a l’habitatge propi 
per a famílies i joves. 2.800 famílies 
han tengut aquest finançament de 
“SA NOSTRA”.

es diu que, si bé el 200� no ha 
estat bo, el 2009 serà encara més 
complicat. Com creu que anirà 

desenvolupant-se la situació dins 
el nou any?
Tot apunta a que es normalitzarà la 
situació als mercats financers, i això 
es molt positiu. A “SA NOSTRA”, a 
més del nou finançament 
aportat, hem posat en marxa el 
pla per a ajudar a totes aquelles 
famílies i clients que, afectats per la 
conjuntura desfavorable, presenten 
una greu situació econòmica 
que no els permet afrontar els 
deutes contrets en l’adquisició 
de l’habitatge propi. Aportam 
solucions a mida de cada client.

amb el que ha succeït en el sector 
de la construcció, creu que ha que-
dat clar que a les Illes Balears hem 
de potenciar molt més el turisme, 
fins i tot el turisme d’interior?
El sector de la construcció con-
tinuarà essent un sector clau en 
l’economia balear. Amb tot, els re-
cursos s’haurien d’orientar cap a 
activitats de major valor afegit, tant 
en la indústria, com en la construc-
ció i, per descomptat, en el turisme. 
De fet, atesa la nostra especialitza-
ció turística sembla 
més fàcil guanyar competitivitat 
i productivitat en aquest sector 
que no en altres. Cal apostar per 
la diversificació de l’economia a 
l’entorn del turisme.

tot i que no agraden gens a nin-
gú, creu que les crisis poden servir 
d’alguna cosa?
Aquestes situacions s’han 
d’entendre com a oportunitats 
de creixement, de reorientació. El 
que està clar és que l’economia 
havia acumulat desequilibris que 
s’havien de corregir. 
Segons els experts, ara és el mo-
ment d’aprofitar la conjuntura 

Joan Catany, director de Sa Nostra
“Tot	apunta	a	que	es	normalitzarà	la	situació	als	mercats	financers”

“El	sector	de	la	
construcció	continuarà	
essent	un	sector	clau	en	

l’economia	balear.	
Amb	tot,	els	recursos	

s’haurien	d’orientar	cap	
a	activitats	de	major	

valor	afegit”

p a r l a n t 	 d ’ e c o n o m i a
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per acabar d’ajustar el mercat i 
redefinir el nou marc d’activitat 
econòmica per als propers anys.

Mirant al futur, de què ens ha avisat 
aquesta ‘ensopegada’ econòmica?
Ens diu que estam en un context 
global, que hi ha aspectes de regu-
lació dels mercats que s’han de re-
visar, com també els mètodes 

tradicionals de producció, que 
cal apostar per la innovació, la crea-
tivitat, la mà d’obra qualificada, la 
sostenibilitat, etc.

Darrerament no aturam de llegir o 
escoltar notícies sobre la crisi i que 
les coses van i aniran malament. 
Des d’aquestes línies, enviï un mis-
satge positiu.
A “SA NOSTRA”, afrontam el rep-
te de la globalització amb una vo-
luntat clara d’aproximar el servei 
al ciutadà, amb un compromís de 
qualitat de servei, de tracte humà, 
de rigor i de coherència. Establim 
convenis amb la petita i mitjana 
empresa, amb les patronals i cercam 
noves fórmules de finançament per 
als joves.
El resultat de la nostra gestió és 
fomentar el màxim retorn a la so-
cietat a través de l’Obra Social. “SA 
NOSTRA” és una entitat solidària, 
compromesa i moderna, amb una 
sensibilitat especial cap als clients.

p a r l a n t 	 d ’ e c o n o m i a

“Aquestes	situacions	
s’han	d’entendre	

com	a	oportunitats	
de	creixement,	de	

reorientació.	El	que	està	
clar	és	que	l’economia	

havia	acumulat	
desequilibris	que	

s’havien	de	corregir”

“Hi	ha	aspectes	de	
regulació	dels	mercats	

que	s’han	de	revisar,	
com	també	els	mètodes	

tradicionals	de	
producció;	cal	apostar	

per	la	innovació,	la	
creativitat,	la	mà	d’obra	

qualificada”

“L’objectiu	de	les	
‘injeccions’	de	capital	
públic	és	retornar	la	

confiança	als	mercats,	
per	tant	serà	un	

aspecte	fonamental”
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Joan Munar Picornell, 43 anys, na-
tural de Lloret, casat i pare de dos 
fills. Té estudis de Batxiller Superior 
i des de fa cinc anys és el director 
de la Banca March de Binissalem.

respecte a l’actual complicada si-
tuació econòmica i fort augment de 
l’atur, quines creu que han estat les 
principals causes i quins posibles 
remeis o accions s’hauran d’aplicar 
per sortir-ne?
Hi ha multitud de factors que han 
fet que arribem a la situació actual, 
però podríem destacar alguns. En 
primer lloc, la crisi de les hipote-
ques “subprime” als EUA va conta-
giar a tot el sistema financer interna-
cional, donant lloc a una profunda 
crisi, la major característica de la 
qual és la desconfiança i la falta de 
la liquiditat. La desconfiança entre 
empreses, el temor a un empitjora-
ment de la situació econòmica i la 
reducció del crèdit a les empreses, 
han provocat que aquestes dismi-
nueixin els seus nivells d’inversió 
en tots els àmbits, reduint alhora 
els seus costos salarials mitjançant 
un fort increment dels acomiada-
ments. En augmentar l’atur, baixa 
el consum de les famílies, i això 
repercuteix de nou en els beneficis 
de les empreses, creant-se així un 
cercle viciós del que és molt difícil 
sortir. 
 Per a solucionar aquests proble-
mes, es requereix una millora en 
el crèdit a les empreses i a les fa-
mílies, que permeti augmentar les 
inversions i el consum privat. Des 
de Banca March, som plenament 
conscients d’això, i per això estem 
realitzant un esforç molt important 
en la concessió de finançament a 
empreses i famílies amb productes 
adaptats a totes els necessitats i a 
preus molt competitius.

Les ‘injeccions’ de capital públic 
creu que ho seran un bon remei?

Podríem dir que ajudaran a pal·liar 
la situació en part, però la solució 
definitiva passa per una millora de 
la confiança empresarial, i un major 
accés a aquestes injeccions de 
capital per part de les empreses i 
les famílies.

es diu que, si bé el 200� no ha estat 
bo, el 2009 serà encara més compli-
cat. Com creu que anirà desenvolu-
pant-se la situació dins el nou any?
Efectivament, totes les previsions 
apunten que el 2009 serà un any 
difícil, i fins i tot els primers mesos 
de 2010. Segurament, serà neces-
sari esperar al segon semestre del 
pròxim any per a albirar el final de 
les turbulències econòmiques. Uns 
tipus d’interès a la baixa poden 
alleujar en part la situació de mol-
tes famílies endeutades, però alho-
ra poden perjudicar als estalviadors 
que dipositen els seus diners en les 
entitats financeres. 
 Malgrat d’això, a Banca Mar-
ch creiem que cal oferir-li al client 
estalviador una bona rendibilitat 
i, alhora, seguretat per a les seves 
inversions. Serveixin com exemple 
el Dipòsit Lliure, amb el qual 

donem una de les millors rendi-
bilitats del mercat a un termini 
de 3 mesos i amb absoluta dispo-
nibilitat per al client, o el nostre 
Fons d’Inversió March Eurobolsa 
Garantizado, amb el qual el client 
s’assegura el 100% del capital in-
vertit més una rendibilitat en fun-
ció de l’evolució de 6 índexs borsa-
ris europeus, tots de bon recorregut 
a l’alça.

amb el que ha succeït en el sector 
de la construcció, creu que ha que-
dat clar que a les Illes Balears hem 
de potenciar molt més el turisme, 
fins i tot el turisme d’interior?
Sens dubte, la potenciació del turis-
me a les Illes Balears és una aposta 
segura, però sempre des del punt 
de vista de la sostenibilitat i la qua-
litat. El turisme d’interior és una 
bona alternativa.

tot i que no agraden gens a nin-
gú, creu que les crisis poden servir 
d’alguna cosa?
Les crisis d’aquesta envergadura 
solen servir per a corregir excessos 
que s’hagin pogut produir en el 
passat. 

Joan Munar, director de Banca March
“Els	cicles	econòmics	sempre	existiran,	però	tot	se	supera”

p a r l a n t 	 d ’ e c o n o m i a
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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.

L o c A L

En l’àmbit financer, algunes entitats 
han abusat d’estratègies excessiva-
ment arriscades, que han acabat per 
passar factura als seus comptes de 
resultats i als seus clients inversors. 
A Banca March, sempre ens hem ca-
racteritzat per una banca prudent, 
en la qual la selecció i diversificació 
d’actius són activitats a les quals es 
concedeix una importància priori-
tària, el que ens ha permès oferir-li 
als nostres clients una extensa gam-
ma de productes d’inversió amb la 
màxima solvència i, alhora, atracti-
ves rendibilitats.

Mirant al futur, de què ens ha avisat 
aquesta ‘ensopegada’ econòmica?
La lliçó més clara que hem 
d’extreure d’aquesta crisi és que no 
és possible créixer econòmicament 
de forma indefinida, i que les estra-
tègies d’inversió amb un excés de 
risc no són positives. 
La previsió davant un futur incert 
és la millor eina per a respondre a 

aquestes situacions. 
Per això, a Banca March facilitem 
l’estalvi per al futur amb moltes fór-
mules, com pot ser una consistent 
oferta de Plans de Pensions, Plans 
de Previsió Assegurats, i Plans In-
dividuals d’Estalvi Sistemàtic –els 
anomenats PIAS– amb importants 
avantatges fiscals, rendibilitats as-
segurades en molts casos, i amb 
importants incentius econòmics 
si es traspassen aquests productes 
d’altres entitats a Banca March.

Darrerament no aturam de llegir o 
escoltar notícies sobre la crisi i que 
les coses van i aniran malament. 
Des d’aquestes línies, enviï un mis-
satge positiu.
Els cicles econòmics sempre existi-
ran, però tot se supera. L’important 
no és quan veurem la fi d’aquesta 
situació de crisi i incertesa, sinó 
com podem superar-la. Des de 
Banca March, estem convençuts 
que una bona planificació finance-

ra permetrà als nostres clients 
afrontar aquests temps amb les 
màximes garanties.    
 Per això, posem a la seva dis-
posició una extensíssima  oferta de 
comptes corrents i d’estalvi d’alta 
remuneració, dipòsits d’alta ren-
dibilitat, Fons d’Inversió de múlti-
ples categories, plans d’estalvi per 
a la jubilació, comptes de valors, 
productes de finançament, etc. 
 Disposem d’una oferta com-
pletament personalitzada per als 
diferents segments de clients, com 
poden ser els clients de Banca Pri-
vada, amb solucions a la mesura de 
cadascun, que els permetran supe-
rar aquests moments amb solvèn-
cia, garanties de liquiditat i, a més, 
guanyant diners. 
 Estem convençuts que, sobre la 
base d’aquesta correcta planificació 
financera i patrimonial, en la qual 
som especialistes, l’actual situació 
econòmica serà superada amb rela-
tiva celeritat.

p a r l a n t 	 d ’ e c o n o m i a
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Anselm	Turmeda,	16	B
07350	Binissalem

 971 886 324

FERRÀ

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

Fusteria & Decoració
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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

avinguda antoni Morey

Com ha crescut, eh? Feliç dia d’aniversari! Uns quants 
amics de “L’associació del totxo abandonat” passàrem 
el 30 de Novembre, un memorable dia d’aniversari 
en companyia de l’amic del Carrer Antoni Morey que 
complí 2 anyets de vida. Els veïnats ja fa temps que 
demanen que se’l retiri perquè ensopeguen i prenen 
mal. Des d’aquí, molts d’anys!

Carrer anselm turmeda

Els veïns es queixen de la brutor de les obres que ho 
inunden tot de fang. Hi ha dues maneres d’arreglar-ho: 
rentar en acabar, inviable pel que es veu, i l’altra, passa’ls-
hi la factura de la jornalera de casa al constructor. 
Com diu L’”Elogi dels diners” de l’autor que dóna nom 
al carrer: “Diners fan bé, diners fan mal, diners fan 
l’home infernal, e fan lo Sant celestial (...)”. 

Plaça �1 de Desembre

Com la bellesa d’un oasi enmig d’un desert monòton 
d’arena groguenca, el parc de la Plaça 31 de Desembre 
està començant a tenir bona cara i millor aspecte. 
S’ha llevat la paret de bloc gris, s’ha tancat el redol 
d’esplai dels infants i s’adeqüen els voltants. Si 
l’Ajuntament aconsegueix també mantenir lluny als 
cans i als menjadors de pipes, serà la bomba. 

Carrer Guillem Martí

Amb el lema de “Ja ho farem”, molt mallorquí per altra 
banda, els que estan duent a terme una de les obres del 
carrer Guillem Martí fa setmanes que esfondraren l’acera 
per passar els camions, el pes dels quals no aguantà. 
La queixa veïnal s’entén a jutjar per la foto. I qui sap, 
potser ens sorprenen i ho estan deixant com a futur 
tassó d’una piscina municipal al barri. 

.

L o c A L
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c/	Selva,	37	baixos					·					07350	Binissalem					·					Mòbil:	666	573	656

Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme

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

Amb 
l’assegurança 
per assistència 

sanitària et 
regalam un tdt

A més, tendràs un 
30% de descompte

Per a més informació:
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GaDMa i els torrents
L’associació ecologista GADMA 
presentà, el divendres 5 de 
desembre, a la seva seu, la nova 
revista escolar sobre els torrents 
de Mallorca.
La proposta del projecte 
d’aquesta revista-quadern és 
desenvolupar una campanya 
a les escoles amb l’objectiu 
de divulgar la figura dels 
torrents i tots els seus aspectes 
característics tals com geologia, 
hidrologia, fauna, flora, etc., 
fomentant la recuperació del seu 
hàbitat.
 Dins el projecte també hi ha 
incloses les visites a diversos 
torrents, comptant amb el servei 
de monitors especialitzats.  
 Els centres educatius que 
es beneficiaran d’aquesta nova 
campanya mediambiental són els 
de la Mancomunitats des Raiguer 
i des Pla, els de Sa Pobla i els de 
Bunyola, en total 26 municipis. 
El projecte compta amb el suport 
de la Fundació CEMEX i del 
Consell de Mallorca.

Neteja del camí romà
GADMA continua amb la 
seva programació de tasques 
mediambientals. 
Així, el dissabte 20 de desembre 
un grup de voluntaris de 
l’associació ecologista realitzaren 
una jornada de neteja a la zona 
de l’anomenat camí romà i 
voltants.

PrOteCCIó CIVIL

D’ençà que fos creada l’Agrupació 
de Protecció Civil al poble, les 
intervencions dels voluntaris han 
estat nombroses. A continuació se’n 
publiquen algunes més destacades.

Intervencions en rescat de persones
L’actuació més tràgica va ser la 
del dia 4 d’agost, en el Coll Baix 
(Alcúdia), on després de dos dies 
de recerca es localitzava la persona 
morta en un precipici d’uns 60 m.

Intervencions en inundacions
Durant les darreres pluges del mes 
de novembre es dugueren a terme 
diverses intervencions. Entre les 
més importants cal destacar la 
del carrer Pontarró, així com en 
una finca situada a la zona de Ca 
n’Arabí, on foren necessàries més 
de cinc hores de feina continuada.

Serveis preventius
Durant les festes de Sant Jaume 
i les Festes des Vermar es varen 
mantenir diversos serveis 
preventius.
Així, durant la desfilada de 
les carrosses es donaren els 
primers auxilis a una persona 
que presentava una trepitjada de 
vehicle pesat.
En el correfoc es varen donar 
serveis per diverses cremades de 
diferent pronòstic: una persona 
hagué de ser traslladada al Centre 
de Salut per una cremada al braç.

Serveis per emergències. 
Cridades de l’112
1. Dia 15 de novembre es va assistir, 
en primera instància, a l’accidentat  
de l’avioneta ultralleugera, prop 
de l’aerodrom de Son Roig, 
col·laborant amb la Policia Local, 
061 i la Guàrdia Civil.

2. Dia 14 de desembre es dugué a 
terme una actuació i rescat en un 
incendi detectat en una casa del 
carrer des Fang, en el qual s’hi 
registrà un ferit lleu, podent apagar 
el foc en col·laboració amb la 
Policia Local abans que arribassin 
els Bombers i el 061.

Durant els dies 4 i 5 d’octubre 
l’agrupació va assistir a la Diada 
de Protecció Civil celebrada a 
Formentera, col·laborant en la 
neteja d’una platja de l’illa.

Des d’aquestes línies l’agrupació 
vol desitjar un Bon Any Nou i vol 
donar les gràcies a totes aquelles 
persones que han col·laborat en la 
compra de la loteria de Nadal, ja 
que amb els doblers recaptats es 
podran fer petites millores a les 
dependències de l’Agrupació.

Nou curs per a voluntaris
Si hi ha persones interessades 
en pertànyer a l’Agrupació, el 
pròxim curs es realitzarà el mes de 
març. Per a més informació podeu 
adreçar-vos a la seu de Protecció 
Civil, al carrer des Reg.

L o c A L
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Joan	Josep	Amengual	i	Reus,	14
Binissalem

telf. 971 51 23 97

·	Manicures	/	Pedicures
·	Tractaments	facials
·	Tractaments	corporals
·	Aparatologia	de	darrera	generació
·	Dermoabrasió
·	Fotodepilació
·	Depilació	elèctrica
·	Productes	dermocosmètics
·	Solàrium
·	Maquillatges	de	festa	i	núvia
·	Micropigmentació
·	Xocolateràpia	i	aromateràpia;	etc.

María	del	Carmen	i	Verónica



	 DESEMBRE	2008	<	2�	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

L o c A L

ens deixà l’amo en Joan 
Morey, el padrí del poble

El dissabte dia 6 de desembre 
ens deixava, a l’edat de 102 anys, 
l’amo en Joan Morey Martí, el 
padrí del poble.
 A l’amo en Joan sempre el 
tendrem a la memòria per la seva 
vitalitat, simpatia i ganes de xerrar 
amb la gent. Molts recordaran 
la seva expressió d’alegria a 
l’aniversari dels seus 100 anys, 
durant la festa que l’Ajuntament 
i el poble li oferiren a l’església i, 
tot seguit, al Passeig des Born.
 Personalment, puc dir que 
vaig tenir la sort de tractar bastant 
amb ell, sobretot durant molts de 
capvespres a Can Gelabert, lloc on 
sempre hi passava una estona i del 
qual sempre en parlà lloances.
 Des d’aquestes línies, els 
nostres millors records per a l’amo 
en Joan.

J.Pons

Nou arrambador
Després d’uns anys d’haver 
estat demanat, l’Ajuntament 
ha instal·lat un arrambador a  
l’entrada de l’església per a les 
persones majors o per a aquelles 
que puguin tenir problemes per a 
pujar o baixar escales i pendents.

Nou ambó a l’església
El diumenge 14 de desembre va 
ser beneït el nou faristol de pedra 
de l’església. Esculpit pel binissa-
lemer Pere Vallès, la iniciativa sor-
gí de l’anterior rector, Rafel Mas, i 
del Foment Cultural Sant Jaume.
Més informació a la pàgina 46.
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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

nova	adreça	electrònica	de	la	revista:

arrosambsalseta@gmail.com
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tomeu Nadal Bestard

En Tomeu Nadal Bestard du la 
comptabilitat a la sang. Ja de ben 
jovenet portava els números de 
grups com l’Esplai o inclús de la 
revista Arròs amb Salseta. 
Tot i que no tenia clar que vo-
lia fer de gran, es va matricular 
en Econòmiques a la UIB, per  
inèrcia. Mentres estudiava va 
seguir portant la comptabilitat 
d’associacions juvenils i també 
la de qualque empresa de Binis-
salem. 

D’aquesta forma es guanyava 
qualque jornal. Tot això, ho com-
binava amb feines esporàdiques 
a La Caixa de Pensions i, durant 
dos anys, al Servei Ferroviari de 
Mallorca. Però el seu gran pro-
jecte es va iniciar un any abans, 
amb tres socis més, en muntar 
ABI4 (Assessors de Binissalem 
4 socis), a pesar que dels quatre 
socis ara només en queden tres. 
Cada un està especialitzat en 
una branca i la seva particular 
és la de fiscal, comptable i gestor 
administratiu. 
La seva nova oficina és al carrer 
Germanies, núm. 16.

De Màlaga i Ciutat 

En Manuel Martín Bellido, de 33 anys, és nascut a 
Màlaga capital i na Catalina Capellà Lladó, de 23 
anys, del barri de s’Escorxador de Ciutat. 
En Manuel va venir a Mallorca l’any 1993, a l’edat 
de 18 anys, amb una mà davant i una altra darrera, 
cercant la feina que no trovaba a la seva terra natal.  
 Va començar fent de socorrista en un hotel de 
Cala Ratjada i des d’aquesta data ha anat passant per 
diversos hotels de Cala d’Or, de s’Arenal i de Cala Pi 
(Llucmajor), fins a la data d’avui que fa de tècnic de 
manteniment d’un parell d’hotels. 
 En un d’aquests hotels, en el Aparthotel Sun Club 
El Dorado de Llucmajor, va conèixer na Cati, que 
feia feina de cambrera. Això era l’any 2003 i d’ençà 
fins ara que són parella. Actualment, na Catalina fa 
feina a l’Hotel Riu Bravo de la Platja de Palma. Com 
que na Catalina tenia als padrins de sa mare que eren 
de Binissalem, ja coneixia la nostra vila. Inclús ens 
comenta que de petita havia participat de les nostres 
festes de Sa Vermada i s’havia vestit de pagesa. 
 En morir la padrineta, varen arreglar la seva casa 
del carrer Rectoria, i ara fa dos anys que es varen 
establir en el nostre poble. De Binissalem valoren 
molt la tranquilitat, l’amabilitat de la gent del seu 
barri i també els menjars que els prepara en Rafel de 
Ca s’Hereu. Com a carències, critiquen el sistema de 
recollida de fems que hi ha per la zona de Ca n’Arabí, 
on diuen que es barregen totes les deixalles, mentres 
que en el poble s’obliga a la recollida sel·lectiva. En 
Manuel també considera que un poble com Binissalem 
hauria de tenir un poliesportiu més agradós, que les 
instal·lacions actuals són una mica “cutres”.

Jordi	Palau-Ribes
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Si hi ha una persona al poble que 
no necessita presentació, aquesta 
és l’amo en Jaume Corb. Un dels 
padrins més veterans i coneguts de 
Binissalem. Nascut el 8 d’octubre 
de 1991, té ara 97 anys i encara 
es passetja pel poble. Li agrada 
aturar-se a parlar amb la gent, que 
sense cap dubte identifica, ja que 
no debades ha voltat tants d’anys 
Binissalem fent de cobrador.
 L’amo en Jaume és persona 
apreciada al poble, un home de 
socarrel, de principis i conviccions, 
patriarca d’una casa on l’ordre és 
tan natural com l’alenar, bona gent 
a carta cabal. Ara, la serenitat que 
donen els anys el fa viure feliç, 
amb el rebost ple d’experiències, 
imatges i records del passat. 
Tanmateix, segurament degut a la 
benèfica selecció de la memòria, 
aquests records no surten sempre 
quan un voldria.

L’amo en Jaume, segurament vós 
sou dels qui avui recordau més 
història viscuda de Binissalem. 
Quins records teniu de la vostra 
infantesa i joventud?
Vaig anar a escola amb Don 
Arnau, un mestre que vivia al 
carrer de Sant Sebastià. I més 
envant, quan ja feia feina, els 
vespres anava a can Pinyol, per 
aprendre un poc més.
Vaig començar a fer feina a la 
fàbrica de can Ferrer, i guanyava 
un duro cada dia, o sigui, sis duros 
a la setmana. 
Una de les feines extres que vaig 
fer fou la d’acomodador al cine 
Visamar, obert després de la 
Guerra, ara no record l’any. Els 
temps eren difícils i així guanyava 
alguns doblers més. Hi vaig anar 
fins devers l’any 1962.
Record que quan feia el servei 

e n t r e v i s t a

Vivències
L’amo	en	Jaume	Moyà,	de	cas	corb,	97	anys	plens	de	vida
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militar, em compraren la primera 
bicicleta per poder anar i venir de 
Palma, els diumenges que tenia 
lliure. Va costar vint duros, i en 
llicenciar-me la vàrem tornar a 
vendre per vint-i-cinc.
 Les diversions eren ben 
senzilles. Pràcticament no podíem 
anar enlloc per falta de transport, 
tan sols hi havia el tren, però no 
podíem tornar el mateix dia. Així 
que ens passetjàvem pel poble i 
per la carretera.

Ara que hem celebrat el nadal, 
com era la religiositat de llavors?
Bàsicament anar a missa cada 
diumenge. 
Record que en temps de la 
República hi havia problemes per 
expressar les creences religioses. 
I en Joan Escolà, en Tomeu de can 
Barruf i jo ens vàrem comprometre 
a treure el Sant Crist (La Sang) el 
Dijous i Divendres Sant. I a partir 
d’aquí el portàrem molts d’anys.

recordau alguna història o 
anècdota que heu viscut i 
voldríeu contar?
L’any 1950 vaig anar a Santiago, 
amb la peregrinació de 5.000 joves 
i homes d’Acció Catòlica.
Com que hi anàrem en tren, amb 
seients de llistons de fusta, quan 
vaig arribar a Santiago els calçons 
estaven foradats del fregament 
contra els llistons, i com que no 
en duia d’altres, així vaig fer la 
peregrinació. 
A la tornada vaig dur de record 
la creu de peregrí, amb cintes 
de colors. I per als meus fills, 
una capceta de paté, exquisidesa 
pràcticament desconeguda aquí i 
que no havíem menjat mai.

Estam en temps de crisi. Vós que 
n’heu viscudes altres, podríeu 
donar algun consell a la gent 
d’avui?
Jo, a més de fer feina a la fàbrica, 
sempre vaig cercar altres feines 
per millorar els ingressos: cobrar, 
cuidar finques, acomodar al 
Visamar... Hi hagué èpoques de 
poca feina que sols treballàvem 
tres dies a la setmana, els altres 
dies cercàvem feines per millorar 
els guanys.
El meu consell és gastar el mínim i 
ajustar-se a les possibilitats.

Jo us veig bo, sà i clarivident. 
Teniu alguna recepta per arribar a 
la vostra edat tan bé?

Fer molta de feina, però ben 
ordenada.
Vida a un ritme regular; aixecar-se 
i anar a dormir a la mateixa hora, 
fent sempre una becadeta després 
de dinar. 
No beure suc ni fumar. 
Un poc de vi a la taula i sopar 
sempre d’arròs ben cuit. Jo fa 
setanta anys que hi sop.

L’amo en Jaume, 
gràcies i per molts 
d’anys!

e n t r e v i s t a

Vivències “Vaig	començar	a	fer	
feina	a	la	fàbrica	de	can	

Ferrer,	i	guanyava	un	duro	
cada	dia.	També	vaig	

treballar	d’acomodador	
al	cine	Visamar”

Mateu	Banús

Passejant	el	seu	fill	en	
bicicleta	pel	carrer	Bonaire.	
Dècada	dels	anys	quaranta.
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Camí	de	Sa	Cabaneta,	7
Apartat	de	Correus,	275	-	07350	Binissalem	(Mallorca)

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

www.protecciondatosbaleares.com

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

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

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

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

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

posis en contacte amb nosaltres.

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

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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Trufes de castanyes

Brut Veritas ROSÉ

Denominació:
Binissalem-
Mallorca

Tipus de vi: 
espumós

Varietats: 25% 
de Tempranillo 
i Cabernet 
Sauvignon,18% 
de Mantonegro, 
11% de Syrah i 
la resta d’altres 
varietats.

Elaboració:
Elaborat a partir 
de la varietat 
negra del celler i 
seguint el mètode 
tradicional. 
Després d’estar 
un mínim de 
10 mesos dins 
botella s’efectúa 
el degollament 
sense aportació 

de licor d’expedició, configurant-se com un “Brut 
Nature” de Binissalem.

Fase visual: Presenta un color rosa fraula brillant, amb 
bombolla molt fina, constant, i amb formació de lents 
rosaris verticals i corona.

Fase olfactiva: D’aroma molt complexe, net, a 
fruits del bosc, pètals, sobre fons de fonoll i anisats 
i formatge blau, conjuntat amb els elegants aromes 
produïts per la criança amb les lies de les llevadures.

Fase gustativa: A la boca presenta una excel·lent 
acidesa, punyent i molt viu, fresc, sec, llarg, amb un 
final amb fines notes amargues.

Ingredients (per a 4 persones)
250 g. de puré de castanyes
50 g. de mantega
1 cullarada de mel
2 cullarades de whisky
1 rajola de xocolata
50 g. de sucre
fideus de xocolata

Preparació
1. Posau la xocolata trocejada dins una cacerola, 
afegiu-hi la mantega i foneu-lo al bany maria sense 
deixar-ho de remenar.
2. Afegiu el puré de castanyes, la mel, el whisky i el 
sucre i mesclau-ho ben mesclat.
3. Posau aquesta mescla dins un recipient i deixau-ho 
refredar dins la gelera un mínim d’una hora.
4. Feis bolletes petites amb la preparació anterior i 
arrebossau-les en els fideus de xocolata.

El puré de castanyes es pot preparar bullint aquestes, 
(sense pell) en aigua amb sal. Llavors es mesclen amb 
nata i mantega calentes i es passen pel passapurés.

Preparació: 45 minuts + 1 hora de refrigerat

c u i n A
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o F E R T E S

 

VEnC DUES PLACES D’APArCAMEnT d’uns 
12,80 m2 cada una. Ubicades al carrer Guillem 
Terrassa i Pol. Preu a convenir. Tel. 651 169 200

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

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

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, 3 hab. dobles, 4 
armaris, menjador, 2 banys, cuina. Preu 202.000 euros, 
Pàrking i traster opcional: 18.000 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

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

CAnVïI CASA de poble de 135 m + 70 m de terrassa 
+ local situat a la planta baixa de 200 m, per casa de 
camp a Binissalem o voltants. Tel. 630 732 729

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

Hem trobat una MOIxA COLOr nEGrA, 
amb taques blanques. Probablement s’hagi 
escapat de ca seva. Tel. 630 732 729

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



	

En l’època en què ens trobam, 
pareix que és adequat parlar 
de loteria i parlar de fred, així 
que us propòs tres qüestions 
relacionades amb aquests temes:

Quina és la probabilitat de 
què ens toqui la grossa en la 
loteria de Nadal?

Pareix que ara està de moda 
parlar de la loteria i tots els medis 
de comunicació se n’han fet 
ressò, publicant gran diversitat 
de notícies, moltes de les quals 
inclouen càlculs de probabilitat. 
A més, aquest escrit surt com a 
conseqüència d’una conversa 
mantinguda al P’dal fa uns dies 
amb un grup d’amics i crec que 
resulta interessant dins d’aquesta 
secció.
 Com sabeu, aquest any s’han 
posat a la venda 195 sèries amb 
85000 nombres (del 00000 al 
84999), el que fa un total de 195 
x 85000 = 16575000 bitllets a la 
venda (de 10 dècims cada un 
d’ells). La veritat és que m’he 
cansat de sentir per la ràdio / 
televisió i de veure escrit pels 
diaris que la probabilitat de treure 
la grossa és de 1 entre 16575000, 
fent referència al càlcul que us he 
posat abans. Res més lluny de la 
realitat.
 Les probabilitats es calculen 
amb una llei senzilla, anomenada 
llei de Laplace i que consisteix 
en dividir el nombre de casos 
favorables entre el nombre de 
casos possibles. En el cas de la 
loteria de Nadal, hem de pensar 
que cada un dels 16575000 està 
imprès 195 vegades (dins cada 
sèrie); per tant, les probabilitats de 
treure el nombre guanyador són 
de 195 entre 16575000, i aixì és el 
mateix que dir que la probabilitat 
de treure la grossa és de 1 entre 

85000. En percentatge, això 
representa un 0.0012% de 
probabilitats.
 A més, contràriament al que 
molta gent pensa, no existeixen 
nombres amb major probabilitat 
que els altres. La probabilitat és 
exactament la mateixa sigui quin 
sigui el nombre amb què es jugui, 
sense cap distinció entre ells, ja 
que es tracta d’un joc totalment 
aleatori i els resultats depenen 
única i exclusivament de l’atzar.

Ja que ens arriba el fred, 
anem a parlar de neu. Sabíeu 
per què s’afegeix sal a la 
neu als aeroports o ports de 
muntanya? 
Evidentment, tots haureu pensat... 
per fondre-la.
Obvi, però la pregunta següent 
seria, per què es fon la neu quan hi 
tiram sal? 
L’explicació està en una propietat 
de les dissolucions que s’anomena 
crioscòpia. Quan introduïm sal en 
aigua disminueix el punt de fusió 
d’aquesta; és el que s’anomena 
descens crioscòpic.

Així, si l’aigua es congela a 0ºC, 
l’addició d’un 20% de sal fa 
disminuir el punt de fusió fins 
aproximadament -20ºC. Això 
significa, que podríem estar a 
-15ºC i l’aigua seria líquida, no es 
congelaria!!!
 De fet, la crioscòpia no és 
l’única propietat de l’aigua que 
canvia quan hi dissolem algun 
solut; també canvia l’ebulloscòpia, 
és a dir, el punt d’ebullició. En 
aquest cas, quan dissolem una 
sal en aigua augmenta el punt 
d’ebullició. Això significa que 
l’aigua no sempre bull a 100ºC, 
sinó que pot fer-ho a temperatures 
més altes. Aquesta propietat ens 
explica, per exemple, per què 
el banyador quan sortim de la 
piscina s’eixuga més fàcilment que 
quan sortim de la mar; simplement 
perquè l’aigua de la mar té moltes 
sals dissoltes i l’aigua és més difícil 
d’evaporar.

Joan	Perelló

C u r I O S I t a t S .  l a  c i è n c i a  e s t à  a r r e u

Sabíeu que...
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El dimarts, 16 de desembre, 
una cinquantena d’estudiants 
universitaris ocuparan l’edifici 
Ramon Llull de la UIB, seu de la 
Facultat de Filosofia i Lletres, per 
protestar contra l’anomenat pla 
de Bolonya, la reforma de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior.
 Setmanes enrere, en diferents 
països d’Europa, milers 
d’estudiants ja havien sortit al 
carrer per manifestar-se a favor 
de l’ensenyament públic. I és que 
la nova reforma que es pretén 
posar en marxa, si per a uns 
representa la gran esperança, per 
a altres suposa un avanç de la 
privatització.
Vistes totes aquestes polèmiques, 
ja s’han deixat sentir veus d’alguns 
alts càrrecs del món de l’Educació 
apuntant a la mala informació que 
ha estat divulgada sobre el tema.

D’aquesta nova reforma n’hem 
parlat amb vàries persones del 
poble vinculades al món de 
l’Educació.

Maria Gener, 
Directora 
General 
d’Ordenació 
i Inspecció 
Educativa del 
Govern de les 
Illes Balears, 
opina que amb 
la nova reforma 

serà positiva la formació que 
se’n pot produir. Serà un sistema 
més funcional que prepararà 
millor a l’alumne de cara al món 
laboral i empresarial, ajudant a 
formar persones més autònomes 
i incentivant l’interès per seguir 
aprenent i preparar per seguir fent 
aquest aprenentatge.
 Gener afirma també que amb 
la nova reforma, la valoració dels 
crèdits no serà sols cosa del 

professor sinó també de la 
tasca feta per l’alumne. I és que el 
nou sistema tendrà més en compte 
la persona que aprèn que no la 
que ensenya. Per dir-ho d’alguna 
manera, abans el professor era 
el ‘centre’, mentres que ara ho 
serà l’estudiant. Està clar que 
això portarà feina i costarà el seu 
esforç. El paper del professor serà 
totalment diferent i s’haurà de 
conscienciar a l’alumnat –apunta 
Gener.
Pel que fa als aspectes dificultosos, 
Maria Gener creu que, a partir 
d’ara, haver de cursar en 4 anys 
una carrera serà bo si 
s’aconsegueixen els objectius 
abans esmentats, sinó no.
 Finalment, on Gener es mostra 
un poc a favor de les protestes 

estudiantils que han tengut lloc 
aquestes darreres setmanes, és 
amb el tema dels Postgraus i 
Màsters, els quals implicaran 
una despesa que suposarà un 
inconvenient. La Directora General 
troba que hi hauria d’haver 
un suport i que no es creassin 
problemes.

Biel Fiol, 
director de 
l’Institut 
d’Educació 
Secundària de 
Binissalem, 
creu que si per 
un lloc està bé 
la unificació 
de la durada 

de les carreres universitàries a 
tota Europa, per altre, es dóna 
l’inconvenient que per exercir 
de professor s’exigirà un Màster. 
Ara cal esperar a veure si aquest 
serà gratuït o què costarà, i si 
la Universitat utilitzarà aquests 
màsters per recaptar doblers o no.
En aquest aspecte Fiol es decanta, 
clarament, cap a l’opció de 
gratuïtat dels mateixos o bé cap a 
un preu similar al de la matrícula.

Bolonya: la reforma universitària
“La	nova	proposta	ha	despert	pros	i	contres	a	l’entorn	de	l’Educació	Superior”

César Moreno, 
de 19 anys d’edat 
i estudiant de 
1r de Magisteri 
Musical, opina 
que la nova 
reforma presenta 
aspectes positius, 
com ara el nivell 
d’europeïtzació, 

amb el qual hi haurà més facilitat 
pel que fa als intercanvis o 
desplaçaments estudiantils amb 
altres països del continent.
 Però per altre lloc, l’anomenat 
Pla Bolonya també contempla 
aspectes negatius, com el de les 
privatitzacions, amb el qual s’ha 
creat polèmica i envers el qual 
s’haurà de treballar per arribar a un 
consens per tal d’evitar perjudicis.
Moreno opina que els alumnes que 
enguany han començat la carrera, 
a partir de l’any que ve tendran la 
dificultat d’haver-se d’adaptar al 
nou Pla, qui sap si en desavantatge.

Tomàs rosselló, 
de 18 anys 
d’edat i també 
estudiant de 1r 
de Magisteri 
Musical, també 
opina que la 
nova reforma 
universitària 
presenta molts 

aspectes que perjudiquen als 
estudiants. Així, s’afegeix un any 
més de carrera, més un altre de 
Màster, pagant. I això per a les 
famílies amb pocs recursos suposarà, 
sens dubte, un inconvenient molt 
important.
 A més, coincideix en l’opinió 
del seu company, César Moreno, 
afirmant que els univeristaris que 
enguany cursen primer, l’any que 
ve s’hauran d’adaptar al nou Pla 
Bolonya, estant en desavantatge.
 Tomàs Rosselló també coincideix 
en destacar com a un dels 
aspectes positius, el fet que amb 
l’anomenada reforma de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior es 
produirà un procés d’unificació a 
nivell d’Europa, aportant això unes 
avantatges, a nivell d’estudis, que 
fins ara no hi havia.

eN CONtra
Privatització
La principal crítica exposada 
pels detractors del pla Bolonya 
és la creixent influència de les 
empreses en les decisions de les 
universitats, denunciant també 
que la nova reforma se centra 
més a formar mà d’obra, segons 
els interessos del capital, que en 
la generació de coneixement.

elitització i beques
Critiquen la insuficiència de les 
beques, denunciant que s’estan 
fomentant les anomenades 
beques en préstec, crèdits a 
baix interès amb el quals pagar 
per la formació de postgrau.
Bolonya tanca les portes a 
l’ensenyament superior a les 
classes més desafavorides.

encariment
Els detractors de la nova 
reforma diuen que aquesta 
suposa un encariment dels 
estudis universitaris. Els 
estudiants hauran de pagar 
també per les hores d’estudi 
que facin de manera autònoma. 
Temen l’encariment dels 
màsters i doctorats.

Graus generalistes
Critiquen l’homogeneïtzació 
de les titulacions de graus. 
Consideren que la reforma 
impulsa uns graus amb 
continguts molt generalistes i 
deixa l’especialització per a uns 
postgraus, màsters i doctorats 
que no seran assequibles per a 
tothom.

a FaVOr
Qualitat i europeïtzació
Els defensors de lEEES 
opinen que la nova reforma 
pretén potenciar la qualitat i 
competitivitat internacional de 
l’educació superior a Europa, 
amb l’objectiu d’avançar en la 
construcció europea i de situar 
així les universitats europees 
en la primera línia mundial.

Mobilitat
Hi haurà major mobilitat, tant 
d’alumnes com de professors, 
amb l’objectiu de fomentar 
l’intercanvi d’experiències i 
coneixements entre els països 
europeus per avançar cap a una 
identitat comuna. Per aquest 
motiu s’han establert diferents 
programes i beques.

especialització
formació de professionals 
qualificats. La nova estructura 
de títols donarà lloc a uns 
graus generals i a una formació 
de postgrau, amb màsters 
i doctorat, que tendirà a 
l’especialització, per cobrir les 
demandes de la societat i del 
mercat de treball.

Homologació de títols
S’assolirà una estructura de 
títols semblant a tota Europa, 
posant fi a les dificultats per 
comparar titulacions superiors. 
Qualsevol graduat tendrà igual 
reconeixement a tota Europa, 
afavorint la mobilitat, tant per 
cercar feina com per seguir 
estudiant.

Maria	Gener:	
“A	diferència	de	fins	ara,	

el	nou	sistema	tendrà	
més	en	compte	la	persona	

que	aprèn	que	no	la	
que	ensenya”

E D u c A c i ó 	 i 	 c u L T u R A E D u c A c i ó 	 i 	 c u L T u R A

Una	manifestació	a	Barcelona	acabà	amb	càrrega	policial.

Els	estudiants,	manifestant-se	a	la	UIB.
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El dimarts, 16 de desembre, 
una cinquantena d’estudiants 
universitaris ocuparan l’edifici 
Ramon Llull de la UIB, seu de la 
Facultat de Filosofia i Lletres, per 
protestar contra l’anomenat pla 
de Bolonya, la reforma de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior.
 Setmanes enrere, en diferents 
països d’Europa, milers 
d’estudiants ja havien sortit al 
carrer per manifestar-se a favor 
de l’ensenyament públic. I és que 
la nova reforma que es pretén 
posar en marxa, si per a uns 
representa la gran esperança, per 
a altres suposa un avanç de la 
privatització.
Vistes totes aquestes polèmiques, 
ja s’han deixat sentir veus d’alguns 
alts càrrecs del món de l’Educació 
apuntant a la mala informació que 
ha estat divulgada sobre el tema.

D’aquesta nova reforma n’hem 
parlat amb vàries persones del 
poble vinculades al món de 
l’Educació.

Maria Gener, 
Directora 
General 
d’Ordenació 
i Inspecció 
Educativa del 
Govern de les 
Illes Balears, 
opina que amb 
la nova reforma 

serà positiva la formació que 
se’n pot produir. Serà un sistema 
més funcional que prepararà 
millor a l’alumne de cara al món 
laboral i empresarial, ajudant a 
formar persones més autònomes 
i incentivant l’interès per seguir 
aprenent i preparar per seguir fent 
aquest aprenentatge.
 Gener afirma també que amb 
la nova reforma, la valoració dels 
crèdits no serà sols cosa del 

professor sinó també de la 
tasca feta per l’alumne. I és que el 
nou sistema tendrà més en compte 
la persona que aprèn que no la 
que ensenya. Per dir-ho d’alguna 
manera, abans el professor era 
el ‘centre’, mentres que ara ho 
serà l’estudiant. Està clar que 
això portarà feina i costarà el seu 
esforç. El paper del professor serà 
totalment diferent i s’haurà de 
conscienciar a l’alumnat –apunta 
Gener.
Pel que fa als aspectes dificultosos, 
Maria Gener creu que, a partir 
d’ara, haver de cursar en 4 anys 
una carrera serà bo si 
s’aconsegueixen els objectius 
abans esmentats, sinó no.
 Finalment, on Gener es mostra 
un poc a favor de les protestes 

estudiantils que han tengut lloc 
aquestes darreres setmanes, és 
amb el tema dels Postgraus i 
Màsters, els quals implicaran 
una despesa que suposarà un 
inconvenient. La Directora General 
troba que hi hauria d’haver 
un suport i que no es creassin 
problemes.

Biel Fiol, 
director de 
l’Institut 
d’Educació 
Secundària de 
Binissalem, 
creu que si per 
un lloc està bé 
la unificació 
de la durada 

de les carreres universitàries a 
tota Europa, per altre, es dóna 
l’inconvenient que per exercir 
de professor s’exigirà un Màster. 
Ara cal esperar a veure si aquest 
serà gratuït o què costarà, i si 
la Universitat utilitzarà aquests 
màsters per recaptar doblers o no.
En aquest aspecte Fiol es decanta, 
clarament, cap a l’opció de 
gratuïtat dels mateixos o bé cap a 
un preu similar al de la matrícula.

Bolonya: la reforma universitària
“La	nova	proposta	ha	despert	pros	i	contres	a	l’entorn	de	l’Educació	Superior”

César Moreno, 
de 19 anys d’edat 
i estudiant de 
1r de Magisteri 
Musical, opina 
que la nova 
reforma presenta 
aspectes positius, 
com ara el nivell 
d’europeïtzació, 

amb el qual hi haurà més facilitat 
pel que fa als intercanvis o 
desplaçaments estudiantils amb 
altres països del continent.
 Però per altre lloc, l’anomenat 
Pla Bolonya també contempla 
aspectes negatius, com el de les 
privatitzacions, amb el qual s’ha 
creat polèmica i envers el qual 
s’haurà de treballar per arribar a un 
consens per tal d’evitar perjudicis.
Moreno opina que els alumnes que 
enguany han començat la carrera, 
a partir de l’any que ve tendran la 
dificultat d’haver-se d’adaptar al 
nou Pla, qui sap si en desavantatge.

Tomàs rosselló, 
de 18 anys 
d’edat i també 
estudiant de 1r 
de Magisteri 
Musical, també 
opina que la 
nova reforma 
universitària 
presenta molts 

aspectes que perjudiquen als 
estudiants. Així, s’afegeix un any 
més de carrera, més un altre de 
Màster, pagant. I això per a les 
famílies amb pocs recursos suposarà, 
sens dubte, un inconvenient molt 
important.
 A més, coincideix en l’opinió 
del seu company, César Moreno, 
afirmant que els univeristaris que 
enguany cursen primer, l’any que 
ve s’hauran d’adaptar al nou Pla 
Bolonya, estant en desavantatge.
 Tomàs Rosselló també coincideix 
en destacar com a un dels 
aspectes positius, el fet que amb 
l’anomenada reforma de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior es 
produirà un procés d’unificació a 
nivell d’Europa, aportant això unes 
avantatges, a nivell d’estudis, que 
fins ara no hi havia.

eN CONtra
Privatització
La principal crítica exposada 
pels detractors del pla Bolonya 
és la creixent influència de les 
empreses en les decisions de les 
universitats, denunciant també 
que la nova reforma se centra 
més a formar mà d’obra, segons 
els interessos del capital, que en 
la generació de coneixement.

elitització i beques
Critiquen la insuficiència de les 
beques, denunciant que s’estan 
fomentant les anomenades 
beques en préstec, crèdits a 
baix interès amb el quals pagar 
per la formació de postgrau.
Bolonya tanca les portes a 
l’ensenyament superior a les 
classes més desafavorides.

encariment
Els detractors de la nova 
reforma diuen que aquesta 
suposa un encariment dels 
estudis universitaris. Els 
estudiants hauran de pagar 
també per les hores d’estudi 
que facin de manera autònoma. 
Temen l’encariment dels 
màsters i doctorats.

Graus generalistes
Critiquen l’homogeneïtzació 
de les titulacions de graus. 
Consideren que la reforma 
impulsa uns graus amb 
continguts molt generalistes i 
deixa l’especialització per a uns 
postgraus, màsters i doctorats 
que no seran assequibles per a 
tothom.

a FaVOr
Qualitat i europeïtzació
Els defensors de lEEES 
opinen que la nova reforma 
pretén potenciar la qualitat i 
competitivitat internacional de 
l’educació superior a Europa, 
amb l’objectiu d’avançar en la 
construcció europea i de situar 
així les universitats europees 
en la primera línia mundial.

Mobilitat
Hi haurà major mobilitat, tant 
d’alumnes com de professors, 
amb l’objectiu de fomentar 
l’intercanvi d’experiències i 
coneixements entre els països 
europeus per avançar cap a una 
identitat comuna. Per aquest 
motiu s’han establert diferents 
programes i beques.

especialització
formació de professionals 
qualificats. La nova estructura 
de títols donarà lloc a uns 
graus generals i a una formació 
de postgrau, amb màsters 
i doctorat, que tendirà a 
l’especialització, per cobrir les 
demandes de la societat i del 
mercat de treball.

Homologació de títols
S’assolirà una estructura de 
títols semblant a tota Europa, 
posant fi a les dificultats per 
comparar titulacions superiors. 
Qualsevol graduat tendrà igual 
reconeixement a tota Europa, 
afavorint la mobilitat, tant per 
cercar feina com per seguir 
estudiant.

Maria	Gener:	
“A	diferència	de	fins	ara,	

el	nou	sistema	tendrà	
més	en	compte	la	persona	

que	aprèn	que	no	la	
que	ensenya”
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triple 
exposició 
internacional
Dues artistes 
caribenyes, 
MARÍA ISABEL 
URIBE, de 
Colòmbia, i 
ALEJANDRINA 

CUÉ, de Cuba, i un pintor anglès, 
GRAHAM ROBERT DAVIS, fan 
la substanciosa antologia en el 
traspàs 2008-2009.

MArÍA ISABEL UrIBE, que 
exposa a les Florentines, iniciava el 
currículum d’estudis universitaris 
al seu país natal i el prosseguia 
a Mallorca, on resideix. És 
coneguda a la nostra vila, arran 
d’obtenir el premi en el Certamen 
Internacional de Pintura Vila 
de Binissalem. N’és el títol de la 
mostra “The kitchen is the heart 
of the home” i reuneix 68 peces, 
amb la simbolisme de la casa, 
de la cuina, del jardí, que són 
espais d’acollida, protecció, afecte 
i expressius de la personalitat, 
que, en punt a l’artista, sembla 
inquieta, passada per la rebel·lia i 
amb distanciament irònic.

L’exposició “Hilofilia”, 
d’ALEJAnDrInA CUÉ, ocupa 
la Sala Directori. L’artista cubana 
és la introductora a la seva illa 
del Patchwork (obra de retalls), 
com a expressió artística. Crea 
multiplicitat d’obres amb la 
matèria dels fils, si bé hi combina 
la pintura, l’aquarel·la, els 
quaderns d’artista, l’escriptura, 
l’univers d’expressió, mixtura de 

plàstica i de poesia. Les visites 
d’infants que li reten admiració 
delaten senzillesa atractiva a prova 
d’espontaneïtat i meravelladora.

GrAHAM rOBErT DAVIS, 
anglès de Kent, amb perfils de 
Jamaica (i de Mallorca, des de 
l’any 2000) té un recorregut 
d’exposicions encetat el 1965, 
a Londres, i estès a punts de 
Jamaica, dels Estats Units, 
del Canadà, de Brussel·les i 
de Mallorca. Amb el títol de 
“Travels” o “Viatges” exposa, 

a la Imperial, una mostra de 20 
pintures. En continus viatges pel 
Marroc, Jamaica, París, Provença, 
la Florida, Cotignac i Mallorca, 
el seu camp de visió abraça i 
sublima indrets i objectes senzills 
i casolans: una palmatòria, un 
gerro, una àmfora, una pera 
mallorquina, crema catalana, una 
rosa, un ramell, portes, finestres, 
racons familiars, que en el quadre 
traspuen relleu i, sobretot, vida.

La triple exposició ha de romandre 
oberta fins al 31 de gener.

J.	Escanelles

Maria	Uribe,	al	costat	d’una	de	les	seves	obres.
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Nadal 200�

Memòria, memòria
que passes, te’n vas...
Això ja es història
d’un temps que ha passat!

Per Nadal, Cap d’Any i Reis
tenc costum de fer una glosa.
Deix d’estar amb la boca closa
i n’amoll una de vells: 

“Bones Festes de Nadal!
Que molts anys puguis gaudir-les,
tu i tothom, sí, mantenint-les,
lliures sempre de tot mal.”

Si tu vols seguir llegint, 
mira’t bé aquest document
i para-hi un poc d’esment
a això que hi vaig escrivint...

Memòria, memòria
que passes, te’n vas...
Això ja es història
d’un temps que ha passat!

Diuen que molta de gent
va perdent tant la memòria
que s’oblida de la història
i no hi para gens d’esment.

Perquè això no em passi a mi,
me n’he pres molt bona nota
d’allò que per mi comporta
haver fet un llarg camí.

Cecili Buele i Ramis

servia, prèviament, l’explicació 
historicolegendària.

El 28, vàrem gaudir una funció 
excepcional, amb l’obsequi 
de l’oboista suís THOMAS 
InDErMÜHLE i de rUMIKO 
HArADA, concertista japonesa 
de piano i clavicèmbal, 
gràcies, també, al patrocini 
de l’Ajuntament. La nota 
d’excepcionalitat es fonamenta 
en el prestigi internacional i 
transcontinental, dels músics, 
com a intèrprets i en tant que 
docents, vinculats per fortuna a 
la nostra illa. L’actuació demostrà 
uns virtuosismes fora de sèrie 
i una cura sobre els mínims 
detalls, inclusiva l’explicació 
didáctica de les peces, per a un 
públic que vivia una espècie de 
somni a través de cinc quarts 
rapidíssims. En el programa, 
François Couperin, Carl Ph. E. 
Bach, Gilles Silvestrini, Benjamin 
Britten i Antonio Pasculli.

Concerts extraordinaris
Si bé l’activitat concertística 
resulta nombrosa en dates 
nadalenques, vull destacar-ne les 
reunions del 21 i 28 del passat 
desembre, a l’església parroquial.

El 21, es concloïa la celebració 
del VIII Centenari de Jaume I, 
amb el patrocini de l’Ajuntament 
i del Consell de Mallorca, i amb 
el treball conjunt de la Biblioteca 
Municipal, del Grup Xamo-Xamo 
i de l’OCB. 
Per coronar la festa, el poble de 
Binissalem reunia la Colla de 
Geganters, n’Aina i en Jaume, 
que presidien actuacions de la 
Banda Municipal, l’Escola de 
Música, els Cors Cantilena i Tres 
per Quatre i, de colofó solemnial, 
un cor massiu de gent voluntària, 
amb l’acompanyament d’Albert 
Díaz, al piano, per a l’estrena 
del “Càntic de zacaries”, peça 
composta i dirigida per Baltasar 
Bibiloni. Antoni Pol i Marcús 

c u L T u R A

Concert	per	a	la	celebració	del	VIII	Centenari	de	Jaume	I.
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L’adoració dels reis d’Orient
Per tercera vegada consecutiva, el dimarts dia 6 de 
gener, festivitat dels Reis, va ser posada en escena 
l’obra de l’escriptor binissalemer, Llorenç Moyà, 
“L’adoració dels Reis d’Orient”.
 Amb l’església parroquial com a escenari, els 
actors –un grup de persones del poble a qui s’ha 
d’agrair dita representació– s’aficaren, en cos i 
ànima, en el paper de cada un dels personatges que 
varen ser interpretats, sempre dirigits per Maria 
Cànaves, persona prou coneguda tant als escenaris 
teatrals del poble com en la seva vessant de cantant.
 Cal recordar que l’obra de Moyà també és 
posada en escena, cada any, a ses Voltes del Parc de 
la Mar, a Palma, on un gran nombre de persones 
vinculades a l’àmbit polític i cultural de les Illes són 
les encarregades de donar vida als personatges.
 Binissalem, com a vila estimada pel conegut 
escriptor i poeta, no vol ser menys i amb motiu 
d’això, d’ençà de fa tres anys, ret aquest homenatge 
a don Llorenç.

Concert d’orgue i trompeta a l’església
El diumenge dia 14 de desembre, el Foment 
Cultural Sant Jaume organitzà i patrocinà un concert 
de trompeta i orgue a l’Església Nostra Senyora de 
Robines.
 L’actuació era amb motiu de la commemoració 
del XVIII aniversari de la restauració de s’Orgue 
Parroquial, un element patrimonial que presenta 
un excel·lent estat de conservació gràcies a la tasca 
duita a terme, durant anys, per aquesta agrupació.
 Els músics, Pep Bennàssar Cànaves, a la 
trompeta, i Llorenç Espasa Ribot, a l’orgue, 
interpretaren peces de Henry Porcell, Arcangelo 
Corelli, Michel Rondeau, Francisco Veracini i Jean-
Joseph Mourel.
 L’acte va comptar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i la Parròquia. 

tomeu Penya, al teatre
El dissabte 20 de desembre el conegut cantautor, 
Tomeu Penya, inicià en el teatre municipal de 
Binissalem la seva gira pels teatres de tots els pobles 
de l’illa. Organitzada per Trui Espectacles, unes 70 
persones acudiren a l’actuació.

c u L T u R A
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
Aquests mesos, res millor que invocar l’estiu

c u L T u R A

Amb els millors desitjos per a 
aquest any 2009 que acabam de 
començar, des de la Casa Museu 
Llorenç Villalonga ens conviden a 
assistir al gran nombre d’activitats 
que tenen programades per als 
freds mesos d’hivern.

un estiu a Mallorca
I, precisament per això, per a 
oblidar-nos del fred, res millor que 
invocar l’estiu. Així serà el cas del 
dimarts dia 27, a les 19h, data en 
que a can Sabater serà presentada 
la traducció al francès, realitzada 
per Marie-France Borot Valleix, de 
l’obra de Llorenç Villalonga, “Un 
estiu a Mallorca”. 
 La presentació, en col·laboració 
amb l’IEB, anirà a càrrec de José 
Carlos Llop i Carlota Vicens.

Lectures compartides
I si el fred convida a la lectura, per 
aquest hivern ens recomanan dos 
llibres, els quals, més tard, podran 
ser compartits a l’espai “Llegim”, 
amb Jeroni Salom. 
 La primera d’aquestes dues 
tertúlies tendrà lloc el dia 10 de 
febrer, a les 20h i tractarà l’obra 
la fam´lia del meu pare, de 
l’escriptora Lolita Bosch.
 La segona cita serà ja dins el 
mes de març, centrada a l’entorn 
de la famosa obra “Mort de 
dama”.

Visita de Lolita Bosch
Amb motiu de la visita al centre 
de l’escriptora abans mencionada, 
Lolita Bosch, serà dins el cicle  “En 
trànsit”, on tendrà lloc una xerrada 
sobre aficions i plaers literaris amb 
la coneguda narradora.
Serà el dimarts dia 17 de febrer, a 
les 20 hores.

Concert d’Oliva trencada
El dia 12, a les 20h, l’espectacle 
està assegurat amb la fusió de 
música i poesia a càrrec del 
grup Oliva Trencada, que ens 
oferirà un concert acústic sota 
el títol “Lluneta de pagès”, a 
partir de poemes de l’escriptora 
llucmajorera, Maria Antònia Salvà.

Miquel Bezares
Un altre escriptor que també 
visitarà la Casa Museu serà en 
Miquel Bezares. 
Dins el cicle “Primera lectura”,  
l’escriptor llegirà algun fragment 
del seu més recent llibre de relats 
titulat “Terminal B”. L’acte tendrà 
lloc el dia 24, a les 19 hores. 
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... a la Biblioteca Municipal
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s Novel·la
La chica que soñaba con una cerilla 
y un bidón de gasolina, de Stieg 
Larsson
El fuego, de Katherine Neville

Lectura fàcil
Tant de gust de conèixer-lo, senyor 
Llull; de M. Carme Bernal i Carme 
Rubio
Tant de gust de conèixer-la, senyora 
Rodoreda; de M. Carme Bernal i 
Carme Rubio
El nou món de la Sandy, de Fina 
Niubó Prats
Mitos y leyendas de la Grecia 
antigua, de Eugènia Salvador 

Infantil
Gola de Llop, de Fabián Negrín
Sarazad i les mil i una nits, de M. 
Carme Bernal i Carme Rubio
En Tòfol i la Rosa, de Katja Reider i 
de Jutta Bücker
Retorn al regne de la fantasia, de 
Geronimo Stilton
Atles de la història del món, de 
Bertrand Fichou
El germà de la Paula ja és aquí!, de 
Teresa Blanch i Anna Gasol
Ermengol el Salat, de M. Carme 
Roca
3 i un papagai salven el fantasma del 
castell, de Joachim Friedrich
Històries secretes de l’espai, de Joan 
Manuel Gisbert
En Molla i els saltapedres, de Rafael 
Estrada
El meu pare és capità, d’Olga 
Xirinacs
Vaques guapes, de David Paloma
Descobreix un secret, de Mercè 
Arànega
En David i la Laura al mas dels avis, 
de Josep Pujol i Sílvia Pujol
En David i la Laura visiten el zoo, de 
Josep Pujol i Sílvia Pujol

Juvenil
El gato al que le gustaba la lluvia, de 
Henning Mankell
Les filles de les tempestes (1). 
L’enigma maia, de Jordi Sierra i 
Fabra
Les filles de les tempestes (2). La creu 
del Nil; de Jordi Sierra i Fabra
Fugida cap al sud, de Juan Madrid

activitats a la Biblioteca
Dijous, 5 de febrer. A les 20.00h. 
Tertúlia Literària. Tast de llibres. 
En aquesta ocasió es parlarà 
del llibre Bel Canto, de Tomeu 
Matamalas, qui hi serà present.
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MÚSICa CLÀSSICa

Per a qualque cosa deu ser 
que el sol surt per l’Orient. I 
a l’Orient del nostre mar està 
Grècia. Aquest 2008 ha estat 
l’any del meu tercer viatge a 
Grècia, una terra on de veritat 
em retrob amb la Mallorca de la 
infància, aquella illa en el temps, 
rapinyada ara per un grapat 
d’innombrables déus malignes 
que n’han fet d’ella el terreny més 
propici per a la dramatització 
de les seves tragèdies. Les illes 
gregues conserven encara, entre 
les runes més clàssiques del 
saber, la llum del cel i el blau del 
mar més punyent de les aigües 
que ens enrevolten. Allà, al mar 
que fou argument de vida per 
a l’heroi, encara hi ha cants de 
sirena ancestrals, d’aquells que al 
nostre ponent mediterrani, amb 
meravelloses excepcions a banda, 
tant trobam ara a faltar. HARIS 
ALEXIOU és una de les deesses 
–permeteu la bajanada– amb dret 
a cariàtide a l’imponent Partenó, 
el gran cervell de la ciutat que, 
vora la lluna plena d’agost, m’ha 
procurat una de les imatges 
de l’any. Els sospirs que aquí 
presentam no són precisament 
els més indicatius per tal de 
valorar les arrels culturals de 
l’altra península al fons del mar. 
Curiosament varen ser fruit d’un 
tancament obligat de contracte, 
perquè després algú dubti de la 
fórmula de l’art per encàrrec. El 
cert és que tres amics, a altes hores 
d’un vespre mallorquí, quedàrem 
profundament impressionats per 
tanta bellesa.

tgomil@...slow 2009 

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.

 

El passat concurs del llibre 
amagat no va tenir guanyador/a, 
sient declarat desert.

22è Llibre amagat

Text.

“- Diga usted,¿no habrá por aquí un 
local donde reunir a los vecinos?
-¿Qué vecinos?-preguntó el hombre
-Los del pueblo.
-¡Huy! -dijo el viejo sonriendo 
con represantada malicia- Para 
eso tendrían ustedes que llegarse a 
Bilbao.
-¿Es que sólo queda usted aquí?
-como quedar -dijo el viejo indicando 
con la escriña la calleja- también 
queda ese no hablan conmigo. De 
modo que elijan.
Rafa, tras Víctor, le dijo a Laly a 
media voz:
“Ahora sí que la hemos cagado”.
Sacó del bolsillo del pantalón un 
paquete de tabaco y ofreció al hombre 
un cigarrillo:
-Gracias no gasto.
Víctor insistió:
-¿De modo que sólo quedan ustedes 
dos?
-Ya ve, y todavía sobramos uno. 
Aquí  contra menos somos, pero 
avenidos estamos.
Víctor puso el pie derecho en el poyo 
de la puerta y se  acodó en el muslo. 
Dijo forzadamente, con notoria 
incomodidad:
-En realidad nosotros sólo 
pretendíamos charlar un rato con 
ustedes, informarles.
Brilló de nuevo el asombro en las 
pupilas del viejo:
-¿Tóo, lo que es por mi, ya puede 
usted informarme.
La cabeza de Victor osciló de un lado 
a otro:
-Bueno -dijo, al cabo-así, en 
frío, mano a mano, no es fácil 
compréndalo...Pero en fin, lo 
primero que debemos decirle es que 
éstas elecciones, las elecciones del día 
15, son fundamentales para el país...

Concurs el llibre amagat

M ú S i c A



	 DESEMBRE	2008	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

PERE VALLÈS POL, Esquerrà 
(Binissalem. 1937), ha esculpit 
l’ambó des del qual es pronuncia 
l’evangeli a les funcions litúrgiques 
de l’església parroquial. L’obra 
va ser beneïda el 14 del passat 
desembre. La Instrucció General 
del Missal Romà descriu l’ambó 
com a punt adient, en una església, 
per a la proclamació de la paraula 
divina: lectures, salm responsorial i 
pregó pasqual. No hi és incoherent 
pronunciar-hi l’homilia. La mateixa 
Instrucció especifica la conveniència 
d’un ambó estable i no d’un faristol 
portàtil. Així, la parròquia de 
Binissalem se n’ha procurat un de 
pedra viva, de solars binissalemers 
i treballada per un fill del poble.

PERE VALLÈS. Tot el material és 
de Binissalem. La pedra del sòcol 
és de Can Cabrit; la de l’arbre és 
de Ca Na Marca, i l’he d’agrair a 
en Tomeu Bibiloni, de Can Curt. 
Finalment, la de l’àguila és duita 
d’un solar que tenc a la vila, al 
carrer d’Antoni Morei.

JOAn ESCAnELLES. Serà 
d’agrair per la gent lectora que els 
en facis una mica d’història.
P. És molt fácil. Només he de 
contar que després d’una missa, 

un diumenge horabaixa, el rector 
Rafel Mas i en Joan Martí em 
confiaren la idea i, a poc a poc, m’hi 
he embolicat, sense frissor, puc dir, 
però amb entusiasme, a mesura 
que hi he descobert significats. En 
la cerimònia de la beneïda, vaig 
comentar-ho públicament.

J. En pots fer un resum?
P. Per descomptat. De sòcol, m’ha 
servit una pedra rodona, que 
significa la terra, mare de tota 
criatura existent i font de la vida, 
juntament amb l’aire, l’aigua i el 
foc. En aquesta part de l’escultura, 
es veuen dues zones: una que 
sembla un pedregar, orientada 
cap al vinyet del poble, de cap a 
Biniali, on domina el sòl de pedra; 
l’altra zona és de parença llisa, 
amb orientació a les Parellades, 
d’estructura terrosa.

J. Em dónes mig titular de l’ofertori: 
“fruit de la terra nostrada”.
P. És una significació que se m’ha 
acudit, si bé amb mots diferents. 
Si et semblava, passaria al fust o 
soca de la columna, que té forma 
d’arbre, amb una corona de tres 
branques. Representa un exemplar 
jove i robust, no té cap grop enmig; 
tot i que no l’he fet llis, perquè sigui 

més bo d’espolsar. Les tres branques 
evoquen la Trinitat, centre de la 
revelació cristiana, que anuncia 
Déu com a Pare, Fill i Esperit Sant.

J. Em completes el titular: “fruit 
també del treball a la llum de la 
fe”.
P. Les idees em donaven el sentit 
de l’obra. Hi ha una tercera part, la 
de més amunt. El suport del llibre 
és una àguila, el rei dels animals 
voladors, símbol de poder i dotat 
de molta bellesa. Ens convida a 
elevar els ulls de la nostra ànima al 
cel, cosa possible amb la inspiració 
de l’evangeli. Que es pugui llegir 
molts d’anys des de l’ambó i l’hi 
puguem escoltar amb salut.

J. He mantingut el criteri de 
centrar les entrevistes en un tema. 
Pens que hem dit avui, tot el que 
avui pertoca. T’he d’estar agraït.
P. Just afegiré que no he volgut fer 
una àguila realista, sinó d’esquema, 
en postura voladora i amb estricte 
criteri de funcionalitat, per a 
sostenir còmodament els llibre de 
lectura.

Entrevista: Joan Escanelles

Pere Vallès Pol
L’artista	que	ha	esculpit	l’ambó	de	l’església

L’escultor,	amb	els	membres	del	Foment	Cultural	Sant	Jaume,	el	rector	i	el	batle.

c u L T u R A
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Antoni	Pol

Binipèdia
arrencada medieval

c u L T u R A

L’època recordada 
en aquesta pàgina 
ens transporta als 
orígens èpics de 
Binissalem i a les 
primeres passes per 
construir un poble: 
la fundació reial, 
nova església,

dia de mercat, actes de vassallatge… 
Són els primers batecs de la Vila viva:
grans propietats, un arxiu per a la 
memòria, notícies demogràfiques…
Val la pena viatjar al passat per 
entendre el present. I millorar-lo.

12�2
Ara que la possessió de Morneta 
està en fase de transformació, 
convé recordar que la família 
Torrella, aquest any n’adquirí la 
propietat i va mantenir-la fins al 
segle XVIII. El territori s’estenia 
des del mateix poble fins a l’actual 
terme de Lloseta. L’any 1927 se 
parcel·laran 82 quarterades.

2� de desembre de 12��
A l’església de Sta. Maria de 
Robines se celebren les eleccions 
dels síndics que aniran a retre 
homenatge a Alfons d’Aragó, amb 
motiu de la designació com a Rei. 
Els 18 electors i els 9 testimonis 
són triats d’entre llinatges encara 
vius a Binissalem, tals com els 
Torrens, Salom, Moyà, Ferrer, 
Gilabert, Esteva, etc.

1�00
Any cabdal en la història mítica 
de Binissalem: el Rei Jaume II 
signa unes Ordinacions per les 
que se funden dotze viles a l’illa 
de Mallorca, entre d’elles, la de 
Binissalem. En la redacció del 
decret reial intervenen Arnau 
Burgues, Bernat Beltran, Ramon 
Desbrull i Pere Estruç –¡sí, el del 

carrer amb nom de joc de cartes... 
o de l’ocell més gros!

1�00
Se comença a construir una nova 
església, amb un altar dedicat al 
protomàrtir Sant Esteve, en un 
lloc més cèntric, per tal de facilitar 
l’assistència religiosa als habitants 
de Robines, Binissalem, Reg i Pou 
Bo, que conformen l’eix urbanístic 
de la nova Vila.

1�29
D’aquest any és el document més 
antic que se conseva a l’Arxiu 
municipal de Binissalem. Pertany 
a un llibre comú de la Cúria reial, 
tribunal o cort que administrava 
justícia en nom del Rei. El fons 
documental de l’Arxiu és d’una 
gran riquesa i espera pacientment 
una mà experta que exhumi i 
interpreti ordenadament i amb 
intel·ligència els seus documents.

1�29
En el primer centenari de la 

conquesta de Mallorca, la Vila de 
Binissalem ja compta amb 1137 
habitants, segons se dedueix dels 
càlculs fets sobre l’impost del 
morabatí o monedatge.

1���
La possessió de na Bauçana passa 
a ser propietat del capítol de 
la Seu que la conservarà fins a 
l’abolició de les cavalleries, en el 
segle XIX. Abans havia estat de 
Guillem de Montgrí, sagristà de 
la Seu de Girona, qui la va vendre 
a la família Bauçà. Na Bauçana 
feia partió amb Morneta, i amb les 
terres de les Dones de Jonqueres 
que s’estenien cap a Robines i 
Biniagual.

29 de maig de 1��1    
Els binissalemers, desitjosos de 
passejar-se pel mercat, obtenen 
del rei Jaume III aquest privilegi, 
segons una carta signada a 
Barcelona., i determina que sigui 
el dimecres el dia per omplir el 
rebost.
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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

Es fan treballs de 
ferreria en general

Pressuposts sense compromís
Telèfons: 666 907 504  - 666 309 915
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Miquel Àngel Vidal guanya 
el premi ‘Vila de Lloseta’

L’escriptor 
binissalemer, 
Miquel Àngel 
Vidal, resultà 
guanyador 
del premi de 
narrativa ‘Vila 
de Lloseta 
2008’ amb 
l’obra titulada 
El jardí de les 

Hespèrides. Editada per l’editorial 
Moll, la història narra el periple 
dels mariners de la Santa Maria, 
que varen navegar amb Cristòfol 
Colom cercant la ruta occidental 
cap a les Índies.

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

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
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Ha entrat el 
gener

Agafa el nom del 
déu romà Janus, 
representat 
amb dues cares 
que miraven 
en direccions 

oposades: l’una cap al passat i 
l’atra cap al futur. Aquest és un 
mes “dormidor”, perquè la natura 
reposa, sembla adormida. No 
arrela res i no creix cap vegetal. La 
xemeneia de moltes cuines de les 
cases de camp arribaven fins a la 
meitat, i moltes tenien els bancs 
i les cadires dins la xemeneia; en 
les llargues i fredes nits d’hivern, 
al voltant del foc i l’escalfor, es 
contaven rondalles, i històries, i 
es passava el rosari, i sabers que 
passaven d’una generació a una 
altra per la via de l’oralitat. Avui, 
tot aquest món, sembla com si 
mai no hagués existit, però tots els 
qui el vàrem viure recordam amb 
fruïció i estima aquelles vetllades 
que mai no tornaran.

La celebració dels reis
Dia 6 de gener se celebra el 
baptisme de Jesús o Epifania, ja 
que es considerava que la veritable 
manifestació de la divinitat 
de Jesús va arribar durant el 
baptisme, que va rebre del seu 
cosí sant Joan Baptista. Recordem 
que no se sabia la data exacta 
del naixement de Jesús, i molt 
manco la del seu baptisme. Es va 
triar aquesta data perquè els no 
cristians celebraven la festa en 

honor de Dionís que, a partir de la 
fusió dels mites egipcis i hel·lènics, 
era el déu del vi, la vegetació, la 
fecunditat i la mort. A Alexandria 
celebraven també el naixement 
d’Eó, i a Egipte estava consagrada 
aquesta data a Osiris.

tradició, llegenda, fe...
La discussió teològica sobre quan 
es demostrà la divinitat de Jesús, 
si en el seu naixement o en el 
baptisme, acabà amb la celebració 
del Nadal el 25 de desembre 
perquè coincidia amb la gran festa 
pagana dedicada al foc i a la llum. 

El profeta Malaquies havia indicat 
que Jesús seria “el Sol de justícia”. 
I l’exemple de l’origen pagà 
d’algunes tradicions el trobam en 
el fet de donar i rebre regals en la 
festa del solstici d’hivern, que es 
cristianitzà en forma de Reis Mags 
i dugueren regals a l’infant Jesús.

els reis
Fins al segle VII el nombre de reis 
oscil·lava entre 2 i 15. No se sap 
qui eren, ni d’on eren i venien, 
encara que s’afirma que eren 
més mags (entesos com a savis, 
astròlegs...) que reis. L’església 
de l’Edat Mitjana va dotar-los 
de connotacions polítiques en 
convertir-los en reis (el poder 
terrenal sotmès al religiós). Els 
seus noms són ficticis, fruit de 
l’afany medieval que els va 
atorgar les tres races conegudes 
a l’època: Melcior, l’europeu; 
Gaspar, l’asiàtic; i Baltasar, l’africà. 
I es va centrar en aquest nombre 
en relació amb els presents que 
duien: or (la genealogia cristiana 
emparenta Jesús amb el rei David), 
mirra (per la seva naturalesa 
divina) i encens (naturalesa 
humana).

Felip Munar i Munar,
professor de Cultura Popular 

de la UIB

c u L T u R A

Felip	Munar

Any nou, vida nova!
“Al	gener	la	natura	reposa,	sembla	adormida”
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Disponible 
per a la seva 

publicitat

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

Fruiteria	
Bini	Nou
Germanies, 16 local 3 · 871 703 569
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c i n E M A

la llegenda de santa claus
 
És una pel·lícula finlandesa del 
director, Juha Wuoljoki, (si n’hi ha 
cap que el conegui que m’ho faci saber, 
perquè jo no en tenc ni idea). 
La història tracta d’un al·lot 
orfe que ha d’anar de família en 
família, ja que en aquesta aldea  
de Lapònia tots són més pobres 
que ses rates, i per agrair-los-ho 
els fa una figureta de fusta.
Un dia l’agafa un vell molt rabiós 
i li fa fer feina, de nit i dia, fins al 
Nadal, en que el deixa anar a dur 
una jugueta a tots els al·lots del 
poble. Així comença la llegenda.
 A la pel·lícula, un poc lenta, 
resulta un poc rar veure-hi el Pare 
Noel amb la vestimenta vermella, 
ja que tots sabem que aquest color 
el va posar l’empresa Coca Cola.

Bolt
 
És la nova aposta de la 
multinacional DISNEy d’aquestes 
festes per als més petits. Però  
alerta, que tenguin almanco 7 
anys, ja que sa pel·lícula comença 
amb molta d’acció, molt de renou i 
es poden assustar, com li va passar 
a la meva néta.
La pel·lícula tracta d’un canet al 
que li fan creure que és un super 
heroi, fins que un dia la seva 
amiga desapareix de la seva vista 
i ell  creu que l’han raptada els 
dolents. Tot d’una surt a rescatar-
la i d’aquesta manera comença a 
entendre que de super heroi, res 
de res, fins que, pel camí, troba un 
parell d’amics, com un moix i un 
jàmster, que l’ajuden a trobar la 
seva amigueta.

les cròniques de narnia
 
Sens dubte els dies de Nadal són les 
dates ideals per veure aquest tipus 
de pel·lícula amb sos al·lots i fer-los 
creure qualsevol cosa: que es lleons 
xerren, que els ases volen...
No us preocupeu, ara que han 
passat les festes de pau i amor seran 
ells qui ens començaran a contar 
fantasies: com, per exemple, que 
avui no tenen deures, que sa finestra 
l’ha rompuda el germanet petit, que 
la mestra em té mania...
 A Narnia, on hi accedeixen 
a través d’un armari màgic, 
descobriran un món increíble 
habitat per animals que xerren, 
fauns, centaures i gegants al que la 
bruixa blanca –Jadis– ha condemnat 
a l’hivern etern. Amb l’ajuda del 
lleó Aslan, el noble sobirà, els nins 
lluitaran per vèncer el poder de la 
bruixa, i aconseguir així alliberar-
los de la maledicció del fred.
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l’ es pe r i t  de l’ampol l a

i n F à n c i A

En	 un	 poble	 d’un	 llunyà	 país	 d’Orient	
vivien	 un	 llenyataire,	 que	 es	 passava	 el	
dia	tallant	llenya,	i	el	seu	fill,	un	al·lotet	
que	 destacava	 per	 la	 intel·ligència	 i	
afany	d’aprendre.

Però	al	llenyataire	les	coses	no	li	anaven	
bé,	i	el	noi	es	va	veure	obligat	a	deixar	els	
estudis	per	ajudar	el	pare	amb	la	llenya.

Un	matí,	l’al·lotet	va	apropar-se	al	riu	i	de	
sobte,	va	sentir	una	veu	que	cridava:
–	Si	us	plau,	traieu-me	d’aquí!

Aleshores	 va	 veure	 als	 seus	 peus	 una	
ampolla.	 A	 dins	 hi	 havia	 un	 inquiet	
granot	 que	 intentava	 sortir-ne	
desesperadament.
Va	treure	el	tap,	i	el	granot,	en	sortir,	va	
créixer	tant	que	va	arribar	a	l’alçada	de	
la	vella	alzina	que	tenien	al	costat.
–	Som	un	esperit.	He	estat	mil	anys	dins	
d’aquesta	ampolla	i	he	jurat	matar-te.
–	Tranquil	gegantot	-va	dir	l’al·lotet	amb	
molta	enteresa.
–	 El	 meu	 poder	 és	 il·limitat,	 al·lot.	 I	
reduint	 la	 seva	 grandària	 va	 aficar-se	
un	 altre	 cop	 dins	 l’ampolla.	 L’al·lot	 va	
tornar	a	posar	el	tap	i	va	deixar	l’ampolla	
al	mateix	lloc	on	l’havia		trobat.
–	Treu-me	d’aquí	i	t’ompliré	de	riqueses	i	
béns!		-va	cridar	l’esperit	picant	el	vidre.
El	fill	del	llenyataire	va	compadir-se	d’ell,	
va	treure	el	tap	i	va	deixar-lo	sortir.
Aleshores	l’esperit	va	donar-li	una		pedra	
blanca	i	va	dir:
–	Té.	Qualsevol	metall	 que	 toquis	 amb	
ella	es	convertirà	en	or.
Amb	la	pedra	blanca,	l’al·lot	va	tocar	la	
vella	destral	amb	la	qual	tallava	la	llenya,	
i	aquesta	va	convertir-se	en	una	enorme	
i	lluent	destral	d’or.
L’endemà,	pare	i	fill	van	portar	la	destral	
d’or	a	un	 joier	de	 la	ciutat,	que	els	 va	
pagar	tants	diners	que	l’al·lotet	va	poder	
acabar	els	estudis	i	convertir-se	així	en	
un	reconegut	i	prestigiós	metge.
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Na Joana Maria 
Pinto Cerdà ha 
estat la persona 
escollida per 
a l’entrevista 
d’aquesta nova 
secció que hem 
iniciat en aquest 
número de 

desembre. Ella és una nina alta 
i bastant presumida, té 11 anys 
i cursa 6è de Primària a l’escola 
l’Assumpció.

Que tal els estudis?
Molt bé; l’assignatura que més em 
costa és anglès i per això vaig a 
classe i estic millorant.

I la família, tens germans/es?
Sí, tenc una germana de 8 anys.

Com és la vostra relació?
La veritat és que jo l’estim molt, 
però com tots els germans i 
germanes tenim discusions. 
Però crec que noltros dues som 
una excepció perquè tenim una 
discusió continuament.

Quins són els teus “hobbies”?
En tenc bastants, però els dos 
preferits són: el ball, que m’agrada 
perquè tenc experiència, i el teatre, 
on hi he començat fa poc i estic 
aprenent.

On t’agradaria viatjar? Per què?
M’agradaria viatjar a Nova 
york, perquè m’agradaria visitar 
l’estatua de la Llibertat i també 
perquè diuen que és la ciutat de 
les tendes, i a jo m’agrada molt 
comprar roba.

I viure a un altre poble, 
t’agradaria? Per què?
No, perquè aquí tenc amics, 
familiars i no m’agradaria deixar-
los.

I d’al·lots, com anam?
Idò ara mateix no en tenc cap, però 
m’agradaria tenir-ne un.

Quin desig demanes a l’any 2009?
Que la meva germana canvïi i 
no em molesti quan vaig amb les 
meves amigues.

Entrevista a 
Joana Maria Pinto

i n F à n c i A

Xesca	Rosselló
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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 feliç i pròsper any 2009



“un	grup	de	música	
country	molt	melòdica”

“Debutà	l’any	2000	amb	
l’àlbum	Broken	Bracelet”

Michelle Branch 
va néixer el 2 de 
Juliol de 1983 a 
Phoenix (Arizona, 
Estats Units). 
És cantautora i 
guitarrista, i des 
de molt jove va 
fer clases de cant 

i de música a la Red Rock High 
School de Sedona, Arizona. 
El seu estil musical va des del 
pop al country, sient, en els seus 
inicis, molt semblant al d’Alanis 
Morrissete, i com no també, al 
d’artistes de la seva generació 
com Avril Lavigne o Vannessa 
Carlton, formant amb elles la nova 
generació de joves nascuda als 
inicis d’aquesta dècada.

Discografia
Va debutar l’any 2000 amb un 
àlbum anomenat Broken Bracelet, 
disc que li va servir com a 
presentació per després poder 
firmar un contracte discogràfic 
amb Maverick Records (la 
companyia de Madonna) i poder 
editar així el que seria el seu 
segon disc, The Spirit Room (2001), 
que va ser el que li va valer el 
reconeixement arreu del món.  
 El seu primer senzill, publicat 
a ràdio, tambe aquí a Espanya, 
va ser Everywere. Però el tema 
de major èxit del disc va ser All 
you wanted –un dels meus temes 
preferits– tot i que també n’hi ha 
d’altres com Good bye to you (tema 
més lent i melòdic) o You get me (el 
més pop).
 L’any 2003 editava Hotel Paper, 
el seu segon treball editat amb 
Maverick Records, disc on es poden 
trobar temes poprock com Breathe; 
temes pop com Find your way back 
o Where are you now?
 Actualment ja té editat el 
que serà el seu darrer treball, 
Everything comes and goes, en el 
qual seguirà l’estil country que ja 
plasmà amb The Wreckers. 
La producció d’aquest treball ha 
anat a càrrec de John Leventhal i 
John Shanks, i compta temes com 
Long goodbye, a duet amb Dwight 
Yoakam (famós cantant country i 
actor als Estats Units).

Col·laboracions i premis
Al 2002 col·laborà a la cançó 
Without You del grup Justincase, 
però més coneguda és la seva 
col·laboració amb Carlos 
Santana a la cançó The game of 
love, que s’edità al disc Shaman 
del guitarrista, i que li va valer 
el premi Grammy a la millor 
col·laboració femenina. Al 2003 
guanyà un MTV video music award.

the Wreckers
Michelle Branch i Jessica Harp, 
aquesta darrera nascuda el 3 
de febrer de 1982 a Kansas City 
(Missouri, USA), es varen ajuntar 
per formar The Wreckers, un grup 
de música country molt melòdica.
Al 2006 varen editar Stand Still, 
Look Pretty, disc que ha estat 
disc d’or a USA i en el qual hi ha 

enregistrats temes com The good 
kind, Cigarettes o Lay me down. 
Aquest mateix any varen 
col·laborar amb Carlos Santana en 
el tema I’m feeling you, que es troba 
a l’àlbum All That I Am. 
L’any passat editaren un nou CD 
en directe, Live from New York City 
“Way back home”, en el qual, apart 
d’haver-hi temes en directe també 
n’hi ha tres d’inèdits.

Filmografia
Michelle Branch ha aparegut en 
pel·lícules com The Hot Chick, on 
actuava com a DJ del club; o en 
sèries com Buffy cazavampiros, 
interpretant cançons seves. També 
The Weckers han actuat en diverses 
sèries de televisió.

www.michellebranch.com

Noel	Capó

Michelle Branch 
& The Wreckers

G R u P S 	 M u S i c A L S
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Prebenjamins
Són l’únic equip líder. Dirigits per 
Pep Bibiloni i Biel Fiol, porten 27 
punts, vuit victòries, tres empats 
i ni una sola derrota. Això sí,  
seguits molt de prop pel Sant 
Francesc, que du 25 punts.
Empataren a 0 gols dins La Salle; 
guanyaren per 11 a 1 al Son Ferrer, 
per 1 a 2 dins Calvià (tercer) i 
tornaren a empatar a 0 gols, a casa, 
contra el Son Caliu.
 L’altre equip, integrat al grup F, 
és novè amb 12 punts.
Perderen el derbi dins Consell, per 
2 a 0, per 3 a 2 dins Sencelles i per 
0 a 2 contra el Patronat.

Benjamins
Després d’haver-se adjudicat 
els dos derbis, 2 a 1 contra el 
Constància i 1 a 3 contra el 
Consell, i superar el Petra per 6 a 
1, l’equip de futbol 7 del grup A 
de pobles és quart classificat amb 
21 punts, empatat amb el tercer, el 
Sineu.
 D’altra banda, en aquestes 
darreres jornades a l’equip del 
grup D li ha tocat patir algunes 
contundents golejades, com va ser 
cas contra el Ramon Llull (12-0), 
Son Servera (1-5) o Pla de na Tesa 
(5-0). L’equip és onzè amb 4 punts.
 Pel que respecte als Benjamins 
de futbol 8, l’equip del grup B 
és desè amb 10 punts. Perderen 
0 a 2 amb l’Esporles, guanyaren 
1 a 3 dins Coll d’en Rabassa i 
empataren a dos gols, a casa, 
contra el Llucmajor.
 L’equip del grup C és penúltim 
amb 4 punts. Perdé per 1 a 0 

dins Muro; per 0 a 5 contra el 
Constància i per 2 a 1 dins Sa 
Pobla. El seu pròxim partit és 
important, ja que juguen dins 
Alaró, situat just davant seu.

alevins
L’equip Aleví de Primera ha 
escalat tres posicions i ara és desè 
del seu grup amb 13 punts, quatre 
victòries, un empat i set derrotes.
En el seu darrer partit aconseguiren 
una ajustada victòria, per 2 a 1, 
sobre el coer, el Pollença. També 
guanyaren per la mínima a casa 
contra el Porreres.
 Per la seva part, després 
d’haver jugat contra els equips 
més forts del seu grup, havent 
aconseguit dos valuosos empats 
a tres gols dins els complicats 
camps del Bunyola i Santa Maria 
–dos rivals directes– perdre per 1 
a 2 amb el Llubí (colíder) i per un 
clar 1 a 4, contra el líder, el Can 
Picafort, l’equip de futbol 7 del 
grup B continua cinquè, amb 17 
punts, cinc victòries, dos empats i 
tres derrotes.

Infantils
L’equip Infantil de Primera 
ha baixat dos llocs a la taula 
classificatòria. Després de patir 
dues contundents derrotes: 5 a 1 
dins el camp del líder, Recreatiu 
Mallorca i 0 a 12 amb el Sant 
Francesc (colíder), ara és tretzè, 
empatat a 9 punts amb el Beat 
Ramon Llull (dotzè).
 Pel que fa a l’equip de Tercera, 
dirigit per Tomeu Rosselló, només 
du disputat un sol partit de lliga, 

el qual perdé per 2 a 0 dins el 
difícil camp del Cardassar. Van 
situats en vuitè lloc.

Cadets
Després de cedir un punt a casa, 
empatant a 1 contra el Poblera 
Atlètic, l’equip Cadet de Tercera 
va situat en sisena posició, amb 
quatre punts, una victòria, un 
empat i dues derrotes.
Perderen per 2 a 1 dins Recreatiu 
Ciutat de Palma i per 1 a 2 contra 
el Son Cladera.

Juvenils
L’equip Juvenil continua situat 
en el vuitè lloc de la taula 
classificatòria amb 28 punts, 
només a un del Platges de Calvià, 
tot i que perderen, per 2 a 3, el seu 
darrer partit contra el 3r classificat, 
So n’Oliva.
Guanyaren per 0 a 2 dins el 
camp des Raiguer, situant-se 
després d’aquella jornada sisens; 
s’imposaren al coer, s’Horta, per 
5 a 0; perderen per 3 a 1 dins 
Llucmajor i guanyaren per 3 a 0 a 
l’Artà.

Primera regional
Tot i perdre per 2 a 0 el seu darrer 
enfrontament dins el líder, el 
Pollença, l’equip filial s’ha col·locat 
en una destacada cinquena 
posició, empatat a 30 punts amb 
el quart classificat, l’Espanya de 
Llucmajor. Guanyaren per 2 a 0 al 
Pilares, perderen per la mínima 
dins Campanet i se’n dugueren els 
tres punts guanyant, també per 2 a 
0, al Sant Marçal.

Els Prebenjamins, 
l’únic equip líder!

“Amb	onze	partits	de	lliga	disputats	encara	no	coneixen	la	derrota”

E S P o R T S 	 - 	 F u T B o L
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tercera Divisió
Situat en cinquena posició, el 
primer equip continúa molt a prop  
de les places de lligueta, a tres 
punts del Montuïri (4art).
 A pesar que el darrer partit 
contra el Constància finalitzàs amb 
resultat favorable als blaus, per 
la mínima, el conjunt de Tomeu 
Pons ha patit alts i baixos. Així, 
guanyà per 6 a 0 a l’Artà, el coer, 
però perdé, sorprenentment, per 
5 a 1 dins Cala d’Or. Perdia per 
la mínima dins Campos i per la 
mínima guanyava al Manacor.
 La nota positiva del seu 
darrer partit, a Inca, és que tres 
futbolistes binissalemers jugaren 
els 90 minuts: Miquel Àngel Salas, 
Toni Salas i Toni Oliver.

Homenatge a l’amo en 
Mateu Socias, exdirectiu

El dissabte 14 de desembre, poc 
abans del partit entre el Binissalem 
i l’Artà, va tenir lloc un homentage 
a l’amo en Mateu Socias, un home 
molt vinculat al club durant els 
anys noranta, en què exercí com a 
directiu i també com a conserge.
El seu fill, Mateu, recollí un ram 
de flors entregat pel president, 
Ramon Campins.

Equip	Juvenil	2008/2009,	poc	abans	de	disputar	el	partit	contra	s’Horta.

E S P o R T S 	 - 	 F u T B o L
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Tomeu Pons Comas, 48 anys 
d’edat, casat, pare de dos fills i 
de professió mestre d’escola, és 
l’actual entrenador de l’equip 
de Tercera Divisió de futbol del 
Binissalem, club pel qual passà 
per totes les seves categories base, 
havent estat jugador també en 
aquell important equip de Tercera 
de principis dels vuitanta, presidit 
per Toni Morey.
    Cal recordar que aquesta no és 
la primera vegada que Pons ocupa 
la banqueta del primer equip. Ja 
ho féu l’any 1994, substituint a 
Toni González, a partir del setè 
partit de lliga, tot i que al final 
l’equip perdria la categoria. 
La propera temporada tornaria 
a dirigir-lo i aconseguiria, 
novament, l’ascens a Tercera, on hi 
ha militat fins ara.
    En acabar aquell any fitxaria per 
la Unió Esportiva Poblera, club 
on hi ha entrenat set temporades i 
amb el qual ha aconseguit disputar 
tres vegades la lligueta d’ascens 
a Segona B i dos campionats 
de la Copa Federació a nivell 
autonòmic.

De moment t’has menjat els 
torrons ocupant el càrrec... 
Ara que encara queda molta lliga, 
parla’ns un poc dels objectius 
que hi establerts.
Bé, en primer lloc vull dir que 
ningú del club m’ha marcat un 
objectiu a aconseguir sí o sí. 
 És cert que en les primeres 
reunions la idea del president, 
Ramon  Campins, era la de formar 
un grup, un equip, per fer un 
treball digne. Però passat un 
temps seguim parlant i arribam a 
la conclusió que l’objectiu pot ser 
arribar al màxim, al més amunt 
que poguem. Tant la directiva com 
el cos tècnic pensam que hi ha una 
bona plantilla i això, en el fons, 
passa a ser una exigència.

Pens que si començes bé, el dia a 
dia és qui va marcant un objectiu. 
Si arranques regular l’objectiu tal 
vegada serà un altre.
Però bé, tornant al que deia abans, 
s’ha confeccionat un equip per 
intentar estar a dalt. 

Pel que dius, sembla difícil parlar 
de projectes a llarg termini.
Pens que tot se sol basar entorn a la 
presidència del club. Personalment, 
opin que el C.E. Binissalem hauria 
de comptar amb un projecte, fos 
qui fos el seu president.

Tomeu Pons, entrenador del Binissalem
Aquesta	és	la	segona	vegada	que	ocupa	el	càrrec	a	la	banqueta	de	l’equip	blau

E S P o R T S 	 - 	 F u T B o L
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I d’aquest projecte, podries 
nomenar alguns eixos bàsics?
Bé, crec que a partir de les 
preguntes que es formuli el grup 
de persones encarregades de 
portar el club, en sortiran els eixos 
del projecte. Per exemple: 

1. On volem jugar? 
Això farà que el projecte vagi cap 
a un o altre costat. Si volem jugar a 
Tercera per mantenir la categoria o 
bé per fer un bon paper. Si volem 
jugar en funció dels doblers de 
què es disposi, o bé, si ho volem 
fer intentant anar al màxim i ja 
cercarem els doblers necessaris per 
aconseguir-ho. 
També podem marcar el projecte 
en funció de la quantitat de 
jugadors del poble que hi han de 
ser presents. Tots són aspectes que 
cal mesurar i tenir molt clars.

2. Quin futbol base volem?
De totes formes, pensar en el 
primer equip no significa, ni molt 
manco, no haver de pensar en tot 
el que hi ha per davall, a pesar que 
la primera plantilla marca molt el 
que hi ha per davall de la mateixa
 Hi pot haver un futbol 
base amb el qual se cerqui un 
rendiment; o bé, un futbol base 
amb el qual només es pretengui 
mantenir una participació, amb 
un caràcter més social, per dir-ho 
d’alguna manera.

3. Per a qui feim tot això?
Cal recordar que, abans, el futbol 
era on s’hi agrupava un nombrós 
públic, mentres que actualment 
no és així, i per això hem de saber 
per a qui feim tot això. Per satisfer 
a qui? Ho feim per fomentar el 
futbol? Per oferir a un grup de 
joves l’opció de compartir un espai 
i unes vivències esportives?
 També s’ha de tenir clar si allò 
que volem és, jugar al màxim 
nivell possible o tenir molta gent 
mirant el futbol. O ambdues coses.
 D’altra banda, està clar que un 
projecte de club sempre anirà lligat 
amb unes bones instal·lacions, i el 
Binissalem precisa d’una millora i 
ampliació de les que té ara mateix.
Una primera necessitat a cobrir 

seria arreglar (ben arreglat) el 
camp de futbol 7, per tal que tots 
els equips en puguin fer ús i es 
pugui disposar de més espai.

A l’equip actual hi ha dos 
jugadors del poble que s’han 
convertit en titulars. Tan difícil 
és pujar jugadors del poble al 
primer equip?
Pens que tot dependrà de la 
qualitat que hi hagi al primer 
equip i del projecte i qualitat del 
futbol base. No tot s’aconsegueix 
en un any, ni en dos ni en tres. 
Són projectes a llarg termini, i no 
sempre fàcils de dur a terme.
    Evidentment, la situació òptima 
seria que cap jugador del nostre 
futbol base volgués partir a jugar 
a foravila. I sobretot, que no se 
n’anàs per una manca de recursos, 
d’instal·lacions, etc.

Parlem de la Tercera Divisió. 
Sempre s’ha dit que els equips 
de la Península estan un punt per 
sobre els de les Illes. Què han de 
millorar els equips balears per 
situar-se al mateix nivell?
Hauríem de tornar a parlar de 
l’objectiu marcat.
Molts d’equips de la Península 
tenen com a objectiu ascendir a 
Segona B, (molts de les Illes, no) 
i per tal d’aconseguir-ho, si han 
de fitxar, fitxen; si han d’entrenar 
més, entrenen més. De fet, molts 
d’aquests equips funcionen de 
manera semiprofessional. Però 
poder fer això sempre dependrà 
de la qualitat dels jugadors i de 
disposar del temps necessari per 
poder realitzar tota aquesta tasca.
A l’hora de marcar una exigència 
física a uns jugadors, s’ha de tenir 
en compte la seva disponibilitat 
una vegada acaba la seva jornada 

laboral. Cadascú sap fins a on pot 
dedicar-se a un esport.
    Un altre factor per poder 
aconseguir un nivell més alt serà 
la intensitat amb què cada un 
d’aquests jugadors viu el futbol.
    Per exemple, enguany el 
Mallorca B pot semblar un dels 
mallorques més fluixos d’aquests 
darrers anys, però en canvi ningú 
li ha pogut guanyar. Crec que això 
diu molt a favor d’aquests al·lots; 
volen ser jugadors de futbol.
    Tornant als equips de Tercera 
de la Península, cal dir que avui 
en dia les distàncies són ‘curtes’ i 
el mercat es mou i és molt obert. 
Hi ha molts de jugadors que van i 
vénen, cosa que abans no passava.

Abans has parlat de situacions 
òptimes. Mirant a un futur 
no molt llunyà, quina seria la 
situació òptima que t’agradaria?
El camp del Binissalem ple de 
públic amb jugadors del poble. 
Aquesta seria la situació òptima, 
tot i que he de reconèixer que la 
darrera vegada que he vist el camp 
ple va ser en un partit contra el 
Mallorca, als anys vuitanta, però 
aquell capvespre només hi havia 
un jugador del poble sobre el 
terreny de joc.
    Més enrera en el temps, cap a la 
dècada dels anys cinquanta, també 
es parla molt d’un partit contra el 
Mallorca, amb un camp estibat de 
públic i amb uns quants jugadors 
del poble (la meitat de l’equip) 
sobre el terreny de joc. Aquell 
partit acabà en victòria blava 
per 2 a 0, i cal recordar que uns 
anys després el Mallorca pujaria 
a la Primera Divisió, per primera 
vegada en la seva història, sient 
president un binissalemer: l’amo 
en Jaume Rosselló.

Entrevista: J.Pons

Aquesta entrevista la dedicam al 
nostre pare. Ell ens duia, de petits, 

cada diumenge al futbol

“La	situació	òptima	
seria	que	cap	jugador	
del	nostre	futbol	base	
volgués	partir	a	jugar	

a	foravila”

E S P o R T S 	 - 	 F u T B o L
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Bàsquet
reinici després de Nadal

Després de l’aturada nadalenca, 
els diferents equips del Club 
Bàsquet Binissalem ja han 
reemprès els entrenaments.

Sénior teKa Bàsquet
Els al·lots d’en Xisco Colmillo, es 
cotxer, i Joan Pons guanyaren el 
seu darrer partit, a casa, contra el 
Burguer King Capdepera per 79 a 
77. Un partit amb un final d’infart, 
ja que anaven perdent d’un punt i 
gràcies a un triple aconseguit pel 
jugador, Julià Andreu, en el darrer 
segon, es capgirà el marcador.
També guanyaren, a domicili, el 
partit contra el Llucmajor per 78 
a 85, tot i que arribaren a anar 14 
punts per darrera en el marcador.
 Duen cinc partits seguits 
guanyats, i cada tres victòries ho 
celebren amb un sopar. Idò!

Sénior femení
Sembla que els torrons els 
caigueren bé, ja que les al·lotes 
de l’equip Sénior aconseguiren la 
victòria davant el Montuïri per 61 
a 59. Van situades terceres per la 
coa i millorant!

Di� Bàsquet Binissalem
L’equip d’empreses és segon del 
seu grup, amb 17 punts, a només 
un del líder, el Porreres, amb qui 
perderen el seu primer partit de la 

segona volta per 69 a 87.
Fins ara han guanyat al Superwash 
per 72 a 39, per 48 a 89 dins 
restaurant Caballito de Mar, per 
76 a 45 a Il Peregrino Aba, per 82 
a 45 a Afriso, per 65 a 46 a Bureau 
Veritas i per 74 a 88 dins Emaya.

En el pròxim número de gener es 
publicarà més àmplia informació 
sobre els resultats i classificacions 
de la resta de categories.
En aquest número de desembre 
s’ha publicat un reportatge, en 
color, de la presentació oficial 
de tots els equips de l’actual 
temporada, presentació que va 
tenir el dissabte 13 de desembre.

Homenatge a n’alba torrens
El dilluns 22 de desembre va 
tenir lloc, en el pavelló Antoni 
Ladària, l’acte homenatge a la 
jugadora Alba Torrens, organitzat 
per l’Ajuntament i al qual s’hi va 
sumar el Club Bàsquet Binissalem.  
 Inicià l’acte el president, Joan 
Lladó, qui va voler destacar el 
currículum esportiu de n’Alba i 
li va entregar una camiseta del 
Binissalem amb el número 7, i a 
continuació el batle, Jeroni Salom, 
va recordar que, a hores d’ara, és 
la primera esportista de la vila 
que ha aconseguit anar a uns Jocs 
Olímpics, i per això li va lliurar 
una placa en nom de tot el poble. 
Acabà l’acte n’Alba, destapant una 
camiseta firmada per ella, la qual 
penjarà, ja per sempre, en el nostre 
pavelló.

el Bàsquet amb Nadia Nerea
Una vegada més el C.B. 
Binissalem, vol mostrar-se 
solidari amb els més necessitats. 
És el cas de la nina Nadia 
Nerea, afligida d’una malaltia 
poc comú, denominada, 
Tricotiodistròfia, el tractament 
de la qual resulta elevadament 
costós, podent ser únicament 
tractada al Brasil. Seguint amb 
l’acció, espontàniament iniciada 
pels equips séniors del club, 
pròximament sortiran a la venda 
uns calendaris de sobretaula, de 
l’any 2009, il·lustrant cada més, les 
diferents fotos d’equip realitzades 
durant la presentació.   
 El benefici obtingut serà lliurat, 
íntegrament, a la petita Nadia per 
al seu tractament. L’inici i lloc de 
les vendes del referit material serà  
publicat posteriorment.

E S P o R T S
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07350	binissalem

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

binissalem@ciclosgomila.com

07009	palma

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

palma@ciclosgomila.com
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Tennis
Campionat de Mallorca aleví

Després que l’any passat es 
disputàs a les pistes de Binissalem  
el Campionat de Mallorca Benjamí, 
amb un gran èxit de participació, 
enguany la Federació Balear de 
Tennis ha decidit que el Tennis 
Club Binissalem sigui l’encarregat 
d’organitzar el Campionat 
de Mallorca Aleví, el qual es 
disputarà els caps de setmana del 
proper mes de maig. 
A més d’aquesta competició, el 
club també es farà càrrec de 
l’organització del I Torneig 

Construccions Servigar Balear, en 
les categories de Benjamí i Aleví, i 
del II Torneig Festes des Vermar en 
les categories Aleví i Cadet.

escola d’adults, els matins
Aquest any, el Tennis Club 
Binissalem ha posat en marxa 
l’escola de tennis per a adults els 
matins. Amb aquest nou servei, 
ja funcionant, la gent que no pot 
assistir a les classes diàries els 
capvespres, té l’oportunitat de 
poder aprendre, perfeccionar i 
practicar tennis els matins, ja sigui 
a partir de classes en grup, o bé en 
classes particulars.
Per a mes informació podeu cridar 
al 617 787 342.

Escacs
Open Chess de Palma

El Club d’Escacs Binissalem 
organitzà, del 6 al 14 de desembre, 
l’Open Chess de Palma a l’hotel 
Iberostar Royal Cristina.
Amb un total de 128 participants, 
procedents de 26 països, el 
guanyador va ser l’anglès Stewart 
Haslinger, seguit de Dmitry 
Svetushkin (Rússia) i d’Eltaj Safarli 
(Azerbaijan).
En el torneig internacional, fins 
a cinc jugadors binissalemers hi 
varen prendre part: Miquel Bestard, 
primer classificat en la posició 58; 
Xisco Garcia, en el lloc 82; José 
Miguel Villalonga, Juan Carlos 
Domínguez i Antoni Moyà.

És de lloar la tasca i el prestigi, no 
sols com a participants sinó també 
a nivell d’organització, que envolta 
el Club d’Escacs de la nostra vila.

Campionat de Mallorca 2009
El 24 de gener començarà el 
Campionat de Mallorca per equips, 
competició en la qual el Binissalem 
hi pren part en tres categories: 
Preferent, Primera i Tercera.
El torneig s’anirà desenvolupant, 
fins el 21 de març, a partir del 
sistema de lligueta, jugant-se una 
partida a casa i una a fora.
 D’altra banda, des del Club 
d’Escacs informen a tots els 
interessats que cada dijous, a partir 
de les 20.30 hores, es disputen 
partides per passar una estona per 
a tothom qui vulgui. El Club té la 
seu a ses Païsses de Can Gelabert.
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Bel	Duran,	primera	classificada.Guillem	Duran,	guanyador	absolut.

20 anys de la 

carrera de s’è

Atletisme
XX carrera de s’è

Ni la pluja ni el fred impediren que 
la participació fos massiva a la XX 
edició de la carrera de s’è.
Tant és així, que uns 600 corredors 
–entre inscrits i no inscrits– sorti-
ren d’Alaró, passaren per Lloseta i 
arribaren a la meta del Passeig des 
Born, on s’hi trobava la novetat 
d’enguany, ja que els participants 
portaven, als cordons del calçat, 
un xip electrònic, de manera que al 
creuar la línia d’arribada, automà-
ticament quedava enregistrada la 
seva marca personal de temps.

Classificacions i premis
En aquesta passada vintena edició 
–celebrada, com sempre, el 26 de 
desembre– serien els germans Gui-
llem i Bel Duran els qui quedarien 
primers classificats en les seves 
respectives modalitats. 
Així, amb un temps de 40.25, el co-
rredor Guillem Duran recorria els 
13 quilòmetres de carrera, seguit 
per Miquel Capó, amb un temps 
de 40.37, i de Toni Bernadó, amb 
40.51. En quart i cinquè lloc hi 
quedaven els coneguts corredors, 
Tòfol Castanyer i Carles Coll.
 Cal destacar que aquests tres 
primers classificats reben un premi 
en metàlic de 300, 240 i 180 euros, 
respectivament.
 En fèmines, Bel Duran quedava 
primera classificada amb un temps 
de 51.58, seguida de la campiona 
del món de Mountain Bike, Marga 
Fullana, amb un temps de 52.49, i 
de Maria Ramis, amb un temps de 
53.33.
De corredors locals també n’hi ha-
gué uns quants, alguns dels quals 
podeu veure a la següent pàgina.

Homenatge a toni Penya
Acabada la carrera, es degustà 
el típic berenar –enguany en el 
parc de Sa Rectoria– es procedí 
a l’entrega de premis i obsequis 
i, a més, l’organització va retre 
un homenatge al corredor Toni 
Penya, guanyador de 13 edicions 
d’aquesta cursa (del 1992 al 2004).



	 DESEMBRE	2008	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Jaume	Pol Sebastià	Batle Rosa	Morro

Joan	Esteva Joan	Vidal Tomeu	Rubí

Marta	Toribio,	i	família
El	campió	del	món,	en	diferents	
modalitats,	Emilio	de	la	Cámara

E S P o R T S

La	voluntat	pot	amb	tot.
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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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GRÀCIES!!
Jesús rodríguez Martín, 
organitzador de la carrera

Sembla fet aposta que, coincidint  
amb dates de Nadal, el nom de 
l’organitzador de la carrera de s’è 
sigui, curiosament, Jesús. I és si hi 
ha una persona a qui s’ha d’agrair 
la continuitat d’aquesta cursa és a 
l’atleta Jesús Rodríguez.
De professió, funcionari de la 
Seguretat Social, amb 61 anys 
d’edat, casat i pare de dos fills, ell 
és qui en porta els preparatius.

Després de 20 anys de disputar-
se aquesta carrera, segurament el 
primer objectiu ara sigui arribar 
als 25, al quart de segle?
Tan de bo que ho aconseguíssim! 
Però clar, això dependrà també 
dels tres ajuntaments.

D’aquestes vint edicions, en 
recordes qualcuna en especial?
Sí, la primera. Record que el regidor 
en aquells anys, Joan Fontanet, 
em parlà d’organitzar una carrera 
amb el nom d’è. Ell sabia que 
jo era aficionat a l’atletisme i a 
partir d’aquí els podria ajudar 
posant-me en contacte amb altres 
aficionats a aquest esport. Aquella 
primera carrera (1989) ja comptà 
amb premis i amb la tradicional 
berenada, i el guanyador va ser en 
Francisco Subirés. He de dir que 
en les primeres edicions m’ajudà 
molt el corredor Bernat Checa.

I quan una competició arriba 
als seus vint anys, voldries fer 
arribar algun missatge a qualcú 
en particular?
Sí, a les institucions. Que vegin 
que tot i les dificultats, com ara 
el temps –enguany pluja i fred– 
la gent respon i participa molt. 
L’atletisme necessita molt més 
suport institucional.
D’enguany tenc una queixa: 
algú del Patronat Municipal 
d’Esports, a petició d’algú altre 
de l’Ajuntament, em demanà que 
m’encarregàs de tornar les botelles 
de vi que sobrassin. Vergonyós!
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Gimnàstica
Margalida Bestard en el IV 
trofeu Ciutat de Vic

El cap de setmana dels dies 19 
i 20 de desembre, la gimnasta 
binissalemera, Margalida Bestard 
Salom, va fer el seu debut en una 
competició internacional: el IV 
Trofeu Internacional Ciutat de Vic. 
 Tot i que encara pertany a la 
categoria Júnior, en aquella ocasió 
Bestard va tenir l’oportunitat de 
poder formar part de l’equip de 
categoria absoluta del Xelska, 
comptant, a més, amb la gran sort 
de quedar campiones del prestigiós 
trofeu. 
 En la competició hi prengueren 
part fins a 59 gimnastes de 9 països 
diferents.

antònia Massip: 
2� campionats d’espanya

Les gimnastes binissalemeres, 
Antònia Massip, Claudia López 
i Isabel Moncades, membres del 
club G. R. de Consell, participaren, 
els dies 6, 7 i 8 de desembre, en 
la XXXIV edició del campionat 
d’Espanya de gimnàstica rítmica 
per conjunts, que se celebrà en el 
pavelló Segle XXI de Saragossa.
 D’entre un total de 43 clubs 
participants, en la primera jornada 
quedaven situades en onzé lloc; 
en el 21 en la segona jornada, i 
finalment, la classificació definitiva 
les col·locava en vintena posició.
 Pel que respecte a Antònia 
Massip, de 20 anys d’edat i 
estudiant de 1r de Biologia, cal 
destacar, comptant aquest darrer, 
els 26 campionats d’Espanya, 
en categoria A (la màxima), que 
figuren al seu historial particular.
 Enrera ha quedat el seu primer 
campionat, celebrat el 1997, en què 
hi va prendre part quan comptava 
sols 8 anyets.
 Després dels rumors que ens 
havien arribat d’una possible 
retirada de la gimnasta, ara la gran 
pregunta és si serà present en el 
proper campionat

Colombòfila
Concurs de Ciutadella 200�

El passat dissabte 20 de desembre, 
–com ja fa 7 anys– colomistes  
dels clubs de Binissalem i 
Lloseta organitzen el concurs de 
Ciutadella, on es fa una brega 
d’amics, jugant-se les paneres 
de Nadal i un indiot amb les 
carreres de coloms; a més, tots els 
assistents són obsequiats amb un 
lot de botelles de vi. 
En el concurs, cada colomista 
pot fer equips d’un màxim de 
cinc coloms per equip, que són 
amollats en una bandada. Hi ha 
dues modalitats de premis: una 
per velocitat; i una per seguretat, 
per a l’equip que aconsegueix 
comprovar més coloms. En cas 
d’empat se sumen les velocitats. 
En aquesta darrera edició hi 
participaren 16 equips; en total, 80 
coloms dels diferents colomistes, 
que varen ser amollats aquell 
dissabte a les 11:30h. 
A les 13:30h n’Amir Hessam va 
marcar el primer colom, quedant 
campió per velocitat, i segon 
per seguretat, ja que de cinc n’hi 
vengueren tres el primer dia.

Modalitat de seguretat
1- Guillem Martí
2- Amir Hessam
3- Bartomeu Morro

Modalitat de velocitat
1- Amir Hessam

El concurs va concloure en un 
sopar de companyerisme al club 
social bar Cas Cabrit, on es degustà 
un bon arròs amb salseta.
L’acte d’entrega de premis va 
comptar amb l’assistència del 
batle, Jeroni Salom, encarregat de 
repartir-los, i a qui el club agraeix 
la seva assistència.
Els colombòfils animen a les 
persones que els agraden els 
coloms a conèixer i participar de 
les carreres de missatgers. 
Per a més informació poden 
acostar-se al club, bar Cas Cabrit, 
al carrer des Fang, núm. 51.

E S P o R T S
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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

Després de tants d’anys de lluitar 
per a una nova escola al poble, 
que ajudi a descongestionar la que 
ara tenim, sembla que ja hem de 
començar a definir-nos sobre on 
volem anar, perquè la nova escola 
pública és gairebé una realitat.

No fa gaire, la Conselleria 
d’Educació i Cultura convocà els 
pares del Col·legi Públic Nostra 
Senyora de Robines a una reunió 
per explicar-nos els criteris a 
seguir per redistribuir els alumnes 
als dos centres. Sembla que la 
llibertat que ens donen de ser 
nosaltres mateixos els qui decidim 
on volem que vagin els nostres fills 
fa una mica de por, però aquesta 
responsabilitat forma part de la 
democràcia, ¿volem renunciar a 
ella?

És clar, ara la responsabilitat 
és nostra,¿i si ens equivocam?; 
¿traumatitzarem els nostres fills si 
els separam dels seus companys 
de sempre?; ¿tendran un bon 
mestre?; ¿el projecte educatiu del 
centre serà tan bo com el que han 
tengut fins ara?; ¿tendran activitats 
extraescolars?; ¿hi haurà un bon 
servei de menjador?; ¿existirà 
l’escoleta matinera?; ¿és apropiat 
canviar-los per Nadal o fins i tot 
per Pasqua?; ¿no hi haurà molt 
de caos circulatori amb l’institut 
tan a prop?; totes les escoles quan 

comencen són una mica caòtiques, 
¿també ho serà la nova?... 
Aquestes i moltes altres preguntes 
ens estam fent ara els pares, però 
ens feim la que toca: ¿vull el millor 
per al meu fill?

Si partim que l’objectiu principal 
de la nova escola és poder tenir 
dues escoles al poble amb les 
infraestructures necessàries 
per desenvolupar l’activitat 
escolar de la millor manera, 
amb espais comuns per poder 
fer psicomotricitat, informàtica, 
disposar d’una biblioteca, d’un 
menjador amb capacitat suficient 
per a tothom...; si tenim en compte 

que el nostre poble d’un extrem a 
l’altre es recorre en 15 minuts; si 
tenim en compte que la majoria 
de nins fa activitats extraescolars 
(música, esports, anglès...) en què 
coincideix amb altres infants i a 
més dues parts de l’escola vella 
han de passar a la nova; si de bons 
mestres n’hi ha per tot arreu i 
alguns ja els coneixem de l’escola 
vella; si l’escola nova tendrà 
idèntica oferta que la vella, ¿què 
ens preocupa? 

Som gent de costums i és normal 
que, tot i les mancances que té la 
nostra escola, l’estimem i ens costi 
deixar-la, però hem de tenir en 
compte que, si no ho feim, estam 
impedint que aquesta pugui tenir 
els mateixos avantatges que tendrà 
la nova: espais.

Seria ben trist que el nostre 
egoisme no permetés que les aules 
prefabricades desapareguin el 
curs que ve, com també ho seria 
que tothom abandonés l’escola 
vella. Farem bé de manifestar les 
nostres preferències, tal i com ens 
ha demanat la Conselleria, però 
esperem que tenguem prou seny, 
en arribar el moment, de partir 
o quedar i que la nostra decisió 
es correspongui al nostre desig 
de poder tenir un ensenyament 
públic de qualitat al nostre poble.

El Col·legi Públic Nostra Senyora 
de Robines sempre serà un 
referent educatiu per a tots, la 
majoria dels que hi han passat així 
ho creuen, ara es tracta de donar 
confiança a la nova escola que, 
amb saba de la vella, es farà gran 
mirant endavant.

Escola Pública vella 
Escola Pública nova

o P i n i ó

“Seria	ben	trist	que	
el	nostre	egoisme	

no	permetés	que	les	
aules	prefabricades	

desapareguin	el	curs	
que	ve”
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“La	llibertat	sense	
justícia,	destrueix	el	

bon	enteniment.	
Molt	sovint,	la	llibertat	
que	tots	exigim	ens	ha	
servit	per	dir	de	tot	i	de	

qualsevol	manera”

Avui en dia es 
parla molt de 
llibertat. Sembla 
que tot val, que 
cadascú pot fer el 
que vol sense saber 
què pensa l’altre. 
Volem viure la 
nostra llibertat, en 

canvi, no volem ser tolerants amb 
els altres i feim orelles sordes a tot 
el que passa a nostre voltant. Els 
altres no ens interessen, la veritat 
de l’altre no val.
 Però la llibertat no és això. 
Aprendre a conviure amb altra 
gent implica també ésser just. 
Sense la llibertat cap país, poble o 
comunitat pot conviure de manera 
harmoniosa. La llibertat és un valor 
fonamental, però cal que la llibertat 
sigui justa. Sense llibertat seríem 
esclaus de nosaltres mateixos i 
viuríem sempre sotmesos. La vida 
d’una persona no està feta per ésser 
esclava de ningú. Sense llibertat, la 
veritat romandria a les fosques i 
no es podria proclamar; només la 
veritat ens pots fer lliures. Quan 
actuam  lliurement i proclamam 
la veritat, la convivència és molt 
més rica ja que ens acceptam 
mútuament. 

En canvi, la llibertat sense justícia, 
destrueix el bon enteniment i tots 
fan el que volen. «Una societat lliure 
i justa a la vegada és l’ideal que 
encara no hem sabut construir...; 
justícia i llibertat són dos elements 
bàsics que exigeix la dignitat de la 
persona humana» (Joan Bestard).
 Molt sovint, la llibertat que tots 
exigim ens ha servit per dir de tot i 
de qualsevol manera. 

Per la llibertat hem humiliat i 
hem faltat greument al respecte a 
la persona, hem estat intolerants 
i hem volgut imposar les nostres 
idees; dit d’una altra manera: ens 
ha deshumanitzat i, sobretot, hem 
faltat a la veritat. Per aprendre a 
conviure, la llibertat ha de servir 
per escoltar i saber que la llibertat 
de l’altre pot ésser tant justa com la 
meva.

A vegades, empram la llibertat per 
als nostres interessos. La llibertat 
també ha de servir per denunciar 
tot allò que perjudica  l’individu, 
la comunitat, el poble o la nació. 
No podem quedar boca closa quan 
la nostra llibertat queda trepitjada. 
Quan l’autoritat no és responsable, 
cal sublevar-se i enfrontar-se si és 
necessari. Quan l’enfrontament 
sigui per a un bé comú, cal fer sentir 
les nostres veus perquè, com ja hem 
dit abans, la veritat ens farà lliures. 
Com diu sant Agustí: «La veritat és 
a vegades dolça i a vegades amarga. 
Però encara que sigui amarga té 
propietats curatives». 
 Molts de membres de la 
nostra societat fan un mal ús de 
la llibertat. Per la seva condició, 
empren la llibertat per barallar-
se, per insultar-se i per faltar-se al 
respecte. Pensem en alguns polítics 
que haurien d’estar al servei del 

poble i l’únic que domina en el 
seu discurs és l’enfrontament. Les 
bones maneres de dir les coses dins 
la nostra societat sembla que no hi 
tenen entrada i, per això, empren 
un altre llenguatge.
 Cal educar amb llibertat i 
justícia, màxima aspiració de 
tot ésser humà. Si educam amb 
llibertat, amb respecte i amb 
justícia la convivència millorarà i la 
persona madurarà; en cas contrari, 

el llibertinatge farà entrada dins 
nosaltres i serem encobridors dels 
nostres errors.
 Tota la societat és educadora; 
no només som responsables de 
nosaltres mateixos, sinó que l’altre 
també és la nostra responsabilitat, 
però, com hem dit, hem de ser 
justs; en cas contrari, haurem fet de 
la nostra llibertat un llibertinatge 
sense escrúpols; i això és molt 
perillós.

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

“Pensem	en	alguns	
polítics	que	haurien	

d’estar	al	servei	del	poble	
i	l’únic	que	domina	
en	el	seu	discurs	és	

l’enfrontament.	Les	bones	
maneres	sembla	que...”

“cal	educar	amb	llibertat	i	
justícia,	màxima	aspiració	

de	tot	ésser	humà.	
Si	educam	amb	llibertat,	

amb	respecte	i	amb	
justícia	la	convivència	

millorarà”

Bernat	Forteza

APRENDRE A CONVIuRE (V)

“Llibertat”

o P i n i ó
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Esdeveniments
“Hi	ha	cap	judicatura	que	pugui	justificar...?”

o P i n i ó

“El	silenci	de	tota	la	
gent	que	t’estima	és	

l’expressió	més	indicativa	
de	l’afecte	que	et	
seguiran	tenint”

Hem sortit d’un 
any amb molta 
crisi. Un any que 
ha fet que molta 
de gent hagi 
hagut de passar 
per situacions 
difícils i molt 
compromeses. 

Però bé, per a qualque Llosetí no 
ha estat el mateix.
Jo, per sort, o millor dit, gràcies a 
la meva família, n’he pogut sortir.  
 He pagat els meus imposts i he 
quedat cabal amb l’Estat.
 El sistema t’ensenya que així 
estaràs en el camí encertat, que  
seràs digne de gaudir d’una vida 
satisfactòria i plena de moments 
autèntics.
 Procures fer feina, estimar 
i respectar als que tens al teu 
voltant, intentes superar-te dia a 
dia… Fins i tot hi ha moments en 
que pareix que et somriu la vida!!
Però molt més lluny d’aquesta 
realitat espúria, t’espera, 
ansiosament, el teu passatge 
fortuït.
 Hi ha cap judicatura que pugui 
justificar aquest esdeveniment?
Hi ha cap religió o deontologia 
filosòfica que pugui explicar el que 
ha succeït aquests dies?
 L’únic que ens queda a 
nosaltres (els que encara estam 
enganats) és intentar consolar-nos 
amb paraules alentidores com les 
de Don Jeroni. El pobre fa un any i 
mig que governa un poble que ha 
sofert un seguit d’esdeveniments 
ciclotímics. Políticament, no 
sé com durà el seu paquet 

d’activitats, ni com gestionarà 
l’ajut rebut pel Govern, però si 
apareixen més esdeveniments 
acabarà fent una tesi humanística.

no puc parlar directament d’en 
Tomeu Torrens Coll, llevat que 
em pareixia un al·lot molt alegre 
i la seva expressió sempre anava 
acompanyada d’una rialla. Però 
bé, faré testimoni del que m’han 
contat d’ell: la responsabilitat, la 
feina i l’esport eren els pilars del 
seu impuls diari. Sempre trobava 
temps per ajudar als seus. Es 
caracteritzava pel seu caràcter 
dòcil i humil, que si cal destacar 
qualque virtut, direm que la seva 
comprensió i amabilitat mostraven 
una persona tendre i estimada.
Podria fer referència a moltes més 
aptituds però n’hi ha molts, dels 
que ara llegiu aquest comunicat, 
que les sabeu millor que jo.  

Però bé, encara que no fos 
negligent amb les pautes 
establertes per lo quotidià, no li 
van oferir cap treva.
 La impossibilitat del seu 
acomiadament fa que la indignació 
ofegui la veu dels qui l’estimen.
Molts de vosaltres no entendreu 
la meva obstinació per comunicar-

vos el que sent, al mateix temps, 
n’hi haurà d’altres que, com jo, 
intentarem riure un poc més a la 
vida. Deixant de banda la vanitat, 
el materialisme i altres ambicions 
naturals... Tot això, sense oblidar-
nos del preu que té la nostra vida 
hipotecada.
Merris, simplement dir-te que el 
silenci de tota la gent que t’estima 
és l’expressió més indicativa de 
l’afecte que et seguiran tenint per a 
la resta de la seves consciències.

“La	responsabilitat,	la	
feina	i	l’esport	eren	els	

pilars	del	seu	impuls	diari.	
Sempre	trobava	temps	

per	ajudar	als	seus”

Carles	Sopetrán
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Volem una escola nova?
“Ara	comença	el	més	divertit:	la	creació	d’històries...”

M.	A.	Barrios

o P i n i ó

Hem estat donant 
guerra davant 
de l’evident 
manca d’espai a 
l’escola pública 
Nostra Senyora 
de Robines. Hem 
donat guerra per 
tenir un solar a on 

fer la somniada escola. Hem donat 
creu –justament– recriminant la 
passivitat del Govern davant el 
tema i, finalment, sense els pegats 
que criticàvem, les obres de 
l’escola nova han començat. 

El joc democràtic i les ganes de 
demostrar un bon talant de partit 
han fet que ens donessin a triar 
si volem quedar a l’escola de 
sempre o si volem que els nostres 
fills passin a l’escola nova. Déu 
meu! Quin desgavell! Els polítics 
del Govern s’obliden que estan 
tractant amb mallorquins cent per 
cent i això vol dir que no movem 
un dit sense haver escoltat què 
pensen fer els demés. Primer 
escoltem, després ho critiquem tot 
i just després, decidim què fer. 

Ara resulta que la gran majoria 
dels pares de l’actual alumnat 
volen quedar-se a l’escola actual. 
Volem o no volem una escola 
nova? Deia una mare la setmana 
passada, contestant a aquesta 
pregunta: “Sí, clar que vull que hi 
hagi una escola nova, però que hi 
vagin els altres, així estarem aquí 
més amples”. És graciós i real...
i dramàtic. La mallorquinitat, 
carregada de passivitat i apatia, 

es fa patent quan hem de prendre 
decisions d’aquestes. 

Encara que sembli animal dir-ho, 
la democràcia i el talant fan molt 
de mal a aquestes decisions. Jo 
hagués comunicat als pares de 
l’alumnat que de l’A a l’M (més 
germans i germanes), passen o es 
queden a l’actual escola i de l’N a 
la Z, es queden o passen a la nova. 
Hagués arreglat els quatres casos 
més cridaners, que sempre n’hi 
ha i assumpte clos. Tanmateix ho 
facis com ho facis ningú quedarà 
content. Ja tenim el què volíem, 
però ens han creat un problema 
afegit: hem de triar nosaltres i això, 
mesclat amb la nostra manera de 
ser, és una bomba de rellotgeria. 

Ara comença el més divertit: la 
creació d’històries inventades 
sobre qui serà Director o 
Directora a la nova escola, 
quins professors queden, quins 
passen. N’hi havia una que ja 
me deia que a la nova escola, tot 
serà un desastre (¡i només s’han 
començat els fonaments!), d’altra 
que assegurava que faltaran 
ordinadors, l’altra, que si només 
en passen cinc d’un curs, doncs 
seran només cinc a la classe...quin 
embolic, quina mentida i quina 

inventiva! Com passa amb la 
majoria de les coses, volem l’escola 
nova...però pels altres.

“Ara	resulta	que	la	gran	
majoria	dels	pares	de	
l’actual	alumnat	volen	

quedar-se	a	l’escola	actual”
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De nou sobre les antenes 
de telefonia mòbil

No em voldria 
fer cansat, però 
no puc deixar 
d’insistir-hi. 
En el darrer 
número de la 
revista Arròs amb 
salseta es dóna 
compte que la 

Direcció General de Salut Pública 
i Participació (DGSPP) del Govern 
de les Illes Balears havia contestat 
la sol·licitud de l’Ajuntament 
relacionada amb les antenes de 
telefonia mòbil.
 Deixant de banda la qüestió 
que el mitjà de comunicació 
tengués la informació abans que 
els grups polítics (i critiquen el 
tarannà de l’oposició!) hi ha una 
sèrie de qüestions que no entenc.
 En primer lloc, la resposta de 
la DGSPP parla d’una denúncia i 
d’una sol·licitud d’informe.  
Sobre la denúncia els grups de 
l’oposició encara és hora que 
sapiguem qui ha denunciat a qui 
en relació al tema de les antenes de 
telefonia mòbil. Sobre la sol·licitud 
d’informació és cert que en una 
reunió amb veïns i Gadma el batle 
ens va dir que s’havien demanat 
informes i que s’havien enviat a la 
DGSPP.
 En segon lloc, es parla de 
mesures de camp electromagnètic 
i es diu que el nivell mesurat està 
molt per davall del màxim permès 
(de fet, representa un 0,029 del 
màxim permès). El que no es diu 
és que altres estats europeus tenen 
nivells de referència inferiors als 
establerts per l’Estat espanyol.

En tercer lloc, la resposta de la 
DGSPP inclou una còpia d’una 
nota de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) en què es destaca 
que no hi ha cap prova científica 
convincent dels efectes nocius 
per a la salut de les estacions base 
de telefonia mòbil. Molt bé. Però 
no cal oblidar que l’OMS també 
recomana que la ubicació de les 
antenes ha de considerar també la 
susceptibilitat de la gent i que s’ha 
de tenir una especial consideració 
si estan instal·lades devora jardins 
d’infància, escoles o parcs d’esplai 
(cf. Nota descriptiva 193, OMS).
 Aquests motius ja es van 
al·legar en el seu moment i van 
donar lloc a una moció que van 
votar a favor tots els grups de 
l’Ajuntament (també el PP) en 

què es cercaria un lloc adequat 
per ubicar les antenes fora del 
nucli urbà. Nosaltres entenem que 
l’equip de govern ha de dedicar 
els seus esforços a dur a terme el 
que es va aprovar (també amb el 
seu vot), no a demanar informes 
que tots ja coneixem. En tot cas 
podria dur a terme campanyes 
informatives per promoure 
l’ús racional dels telèfons 
mòbils i per reduir l’exposició 
innecessària i excessiva a ones 
electromagnètiques.
Que tengueu un bon any 2009.

Bartomeu Abrines Llabrés
Regidor del PSM-EN a Binissalem

“Sobre	la	denúncia	els	
grups	de	l’oposició	
encara	és	hora	que	

sapiguem	qui	ha	
denunciat	a	qui	en	relació	
al	tema	de	les	antenes	de	

telefonia	mòbil”

Bartomeu	Abrines

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

“L’equip	de	govern	ha	de	
dedicar	els	seus	esforços	
a	dur	a	terme	el	que	es	
va	aprovar	(també	amb	

el	seu	vot),	no	a	demanar	
informes	que	tots	

ja	coneixem”

o P i n i ó
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Campanades de Fi d’any 
“Algú	sap	què	va	passar?”

Un dels actes 
més importants 
d’aquesta nit 
consisteix a 
menjar dotze 
grans de raïm, 
perquè, segons 
diuen, porten sort 
si són menjats al 

compàs de les dotze campanades 
de mitjanit.
Doncs tots els qui anàrem a la 
Plaça com cada any per menjar 
el raïm amb els amics i amigues i 
donar la benvinguda al nou any no 
tenguérem aquesta sort. Fallaren 
les campanades, tan sols en varen 
tocar nou i d’aquella manera. Algú 
sap què va passar ? 
És una llàstima que a un acte 
que es repeteix tan sols una 
vegada a l’any no és tengui cura 
de comprovar el rellotge que 

estigui  a punt per donar les dotze 
campanades, un fet que va deslluir 
la festa.
 Als joves que prepararen els 
focs, donar-los l’enhorabona i les 
gràcies per donar-nos l’oportunitat 
de tornar gaudir d’una nit 
plena d’esclafits, colors, llums i 
bocabadades.
 Esperam que serveixi perquè 
l’equip de govern tengui molt 
present lo succeït aquest any, 
perquè que no torni a passar 
els propers anys, i que totes les 
persones que acomiadem l’any 
a la Plaça de Binissalem poguem 
posar el punt i final d’un any 
que finalitza menjant els dotze 

grans de raïm al compàs de les 
campanades emeses pel rellotge de 
la nostra Església, tal i com ha de 
ser.

S’ha acabat l’any 2008 i com 
sempre comencen els propòsits, 
projectes, iniciatives i desitjos 
pel nou any, s’expressa o no en 
veu alta allò que cadascú, amb 
més o menys grau, amb més o 
menys reflexió, amb més o menys 
exigència, més o menys conscient,  
es proposa per tenir un any millor.
 Els socialistes de Binissalem, 
juntament amb els militants i 
aquelles persones que ens ajuden 
i recolzen, us desitgem el millor 
per al 2009, disposats com sempre, 
a invertir el nostre temps i l’esforç 
que calgui per a la millora i el 
futur del nostre poble.
 Sabem que serà difícil 
aconseguir tot el que desitgem per 
al 2009, només esperem mantindre 
la salut per continuar lluitant. Això 
mateix: ¡Salut!

Polita Crespí Sureda
Secretària General de l’Agrupació 

Socialista de Binissalem

“Tots	els	qui	anàrem	a	la	
Plaça	com	cada	any	per	
menjar	el	raïm	amb	els	

amics	i	amigues	i	donar	la	
benvinguda	al	nou	any	no	
tenguérem	aquesta	sort.	
Fallaren	les	campanades,	

tan	sols	en	varen	tocar	
nou	i	d’aquella	manera.

un	fet	que	deslluí	la	festa”

“Esperam	que	serveixi	
perquè	l’equip	de	

govern	tengui	molt	
present	lo	succeït,	que	

no	torni	a	passar	els	
propers	anys,	i	que	

totes	les	persones	que	
acomiadem	l’any	a	la	
Plaça	poguem	menjar	

els	dotze	grans	de	
raïm	al	compàs	de	les	

campanades”

o P i n i ó

Apol·lònia	Crespí
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Jeroni	Salom

2009: un any de reptes
“...i	que	els	propòsits	de	cadascú	es	vegin	satisfets”

“Vull	significar	que	no	
s’han	pogut	consensuar	
la	totalitat	d’inversions	
amb	tots	els	partits	de	

l’oposició	però	calia	
prioritzar.	Els	deman	

disculpes	i	comprensió,	
però	s’intentaran	cobrir	

totes	les	necessitats”

Benvolgudes 
amigues i amics 
lectors,

És el meu desig 
personal que 
hagueu començat 
aquest any amb 
il·lusió i ganes 

d’afrontar els reptes que ens 
vindran; malgrat Nadal hagi 
estat temps de festa, sobretot per 
als més menuts, vull tenir un 
recordatori sentit i especial a la 
gent que ja no està amb nosaltres, 
més si es tracta de gent jove del 
poble amb tota una vida per 
davant; una abraçada a totes les 
seves famílies i amistats.

SErVEIS SOCIALS. No cal dir 
que ens hem de reforçar davant 
les circumstàncies negatives que 
la vida mos du i precisament els 
temps que vivim són difícils per a 
moltes famílies; l’economia no va 
com cal i els primers que sofreixen 
els efectes són les famílies 
amb menys recursos (aturats, 
pensionistes, immigrants, etc). 

És el meu paper i obligació 
oferir-vos els serveis socials 
municipals per a tot el que 
faci falta; no dubteu que són 
serveis vostres, que estan per 
a ser utilitzats i només cal que 
demaneu la corresponent reunió; 
els pressuposts d’aquest any 2009 
s’han vists reforçats per atendre 
l’augment de necessitats.

COnTrACTACIÓ. De la mateixa 
manera i gràcies a una subvenció 
del SOIB, l’Ajuntament ha 
realitzat 8 contractes socials de sis 
mesos per a persones en atur; és 
una petita ajuda per a aquestes 
persones i que l’Ajuntament ha 
disposat en diverses àrees (6 a 
manteniment, 1 a serveis socials 
i 1 a biblioteca). A tots ells vull 
encoratjar-los i agrair la seva feina.

CALEnDArI MEDIAMBIEnTAL. 
Per considerar que les campanyes 
informatives han de seguir 
realitzant-se en matèria de millora 
de la recollida selectiva de fems 

i de medi ambient en general, 
l’Ajuntament està repartint 
aquests dies, casa per casa, un 
calendari sobre conscienciació per 
a una millor recollida de fems; cal 
que la població respecti les noves 
mesures i horaris, i al calendari 
observareu situacions negatives 
que cal evitar; a tots en general, 
vos deman que respecteu les regles 
de la recollida de fems; de ben 
segur que tindrem un poble i una 
part forana més netes i habitables. 
Cal agrair la col·laboració 
econòmica de la Mancomunitat 
des Raiguer en aquesta activitat.

InVErSIOnS. Encara que no 
sempre el poble de Binissalem 
no ha estat “ben tractat” en 
el repartiment de doblers 
per a inversions, fa poques 
setmanes s’ha confirmat que 
el Govern Balear i Consell 
Insular han concedit ajudes 
per a les següents actuacions 
públiques: funcionament centre 
de dia, adaptació de les normes 
subsidiàries al Pla Territorial, 
revisió del catàleg patrimonial, 
rehabilitació del camí Romà, 
instal·lació de sistemes d’estalvi 
tèrmic i fotovoltaic, etc; sempre 
són ajudes ben rebudes ja que la 

situació financera dels ajuntaments 
per si mateixa no pot afrontar el 
total de despesa a realitzar.

Vull destacar en aquest sentit les 
ajudes que, per import de més 
d’un milió d’euros, ha destinat 
el Govern Central a millores i 
obra pública per als ajuntaments. 
Després d’haver sospesat les 
nombroses necessitats a afrontar 
per aquest ajuntament, que no són 
poques, s’ha hagut de prioritzar 
i presentar projectes per a les 
següents actuacions: asfaltat de 
carrers, rehabilitació del carrer 
Gaspar Vallès, cobriment del 
pati de l’antiga escola graduada, 
construcció de l’edifici dels serveis 
socials, al carrer Sa Mostra, i 
la construcció de la Plaça des 
Rasquell, espai aquest que no 
hagués pogut realitzar-se sense 
aquestes ajudes que cobreixen el 
100% de la despesa a realitzar.

Vull significar aquí que no s’han 
pogut consensuar la totalitat 
d’inversions amb tots els partits 
de l’oposició però calia prioritzar; 
encara així, la majoria de propostes 
que s’han realitzat i que no han 
estat assumides dins aquest pla, sí 
seran incloses en els pressuposts 
municipals de 2009 per a que se 
duguin a terme amb recursos 
propis. Els deman disculpes i 
comprensió, però s’intentaran 
cobrir totes les necessitats.

Bé, per despedir-me només vull 
encoratjar-vos a fer front a les 
dificultats amb il·lusió, esperar 
que aquest nou any sigui un any 
de salut, que el seny imperi en les 
decisions dels governants i que 
els propòsits de cadascú es vegin 
satisfets. Una abraçada.

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem

o P i n i ó
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Campanes noves al campanar

El diumenge 28 de desembre, l’Ajuntament procedí a 
instal·lar les noves campanes que havia adquirit a un 
prestigiós antiquari de Palma, per estrenar-les la Nit 
de Cap d’Any. Però se veu que vengueren poc untades 
d’oli, ja que només en sonaren unes quantes.
La regidoria de Festes ja ha mantengut els primers 
contactes amb els directius de la tafona de Caimari, 
per tal d’obtenir un oli especial, elaborat aposta per a 
aquest tipus d’aparells.

el cantant dels Kinks, al restaurant es Singló

Ray Davis, el cantant d’aquell famossísim grup de pop 
rock dels anys setanta i vuitanta, anomenat The Kinks, 
té per costum venir, de tant en tant, a Binissalem.
 Segons sembla, Ray Davis té una amiga que viu a les 
afores del terme i cada certs temps ve a visitar-la.
A la fotografia, el podem veure al costat d’en Josep 
Canals, del cafè restaurant Es Singló, on el músic 
britànic hi acostuma a prendre-hi alguna copa durant el 
seu pas per la vila. Idò!

Bingos i línies!!

A més de ser el mes de Nadal, el desembre també és el 
mes de Bingos en alguns cafès del poble. Un d’aquests 
és el bar s’Hotel, on des de fa anys aquest tipus de 
sorteig-entreteniment s’ha convertit en un clàssic els 
capvespres del diumenges. Potser també sigui un consol 
pel fet de no haver-nos fet milionaris amb la Grossa o 
amb el sorteig del Niño. Diuen que a Lloseta estaran 
uns quants anys sense organitzar-ne... 
El jove de la foto és la veu que canta els números.

o c i

un truc per estalviar benzina!!

No ompliu el depòsit quan s’estiguin carregant els tancs 
de la benzinera ni tampoc immediatament després.
 Si arribau a l’estació de servei i hi ha un camió 
cisterna que està omplint aquests tancs subterranis, o 
els ha acabat d’omplir, evitau, si pot ser, repostar en dita 
estació en aqueix moment. 
Quan es carreguen els tancs, es remou el combustible 
restant en els mateixos i els sediments del fons, corrent 
el risc de repostar combustible brut ...I per brut, s’arròs.



El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	n’

àngela	Lladó

El seu nom comença per J

Té menys de 42 anys

Sol anar bastant per la Parròquia

El seu primer llinatge comença per M

Salut: Procura fer exercici físic si 
no vols augmentar molt el teu pes. 
Amor: Molta gent t’envolta però, 
de moment, encara no et decidiràs.
Petit consell: No siguis tant confiat 
que te pot dur ensopegades.

Salut: Aquest mes et sobrarà 
energia, tens les piles carregades.
Amor: Ets super-ligón , així que no 
tendràs problemes de relacions.
Petit consell: Procura no alçar 
massa la veu, no du res de bo.

Salut: Evita les zones humides o 
se’n ressentiran els teus ossos.
Amor: Ets una persona que se 
deixa estimar. Pots tenir sorpreses.
Petit consell: T’aconsellam que 
ampliïs el teu cercle d’amistats.

Salut: Et convé anar a fer llargues 
caminades i el teu cor t’ho agraïrà.
Amor: Amb la teva personalitat 
llunàtica confons a tothom.
Petit consell: Et convé presentar-te 
a un curs de música clàssica.

Salut: Tendràs salut de ferro però  
et vendria bé una revisió general.
Amor: T’espera una relació llarga i 
estable, però no és la darrera.
Petit consell: Tens esperit guerrer. 
No el malbaratis amb pardaleries.

Salut: Veim una petita caiguda, 
sense importància; rapinyades.
Amor: Viuràs una autèntica 
història d’amor, de pel·lícula.
Petit consell: No vulguis semblar 
el que no ets. Sigues tu mateix.

Salut: No gastis tantes energies a la 
feina. El cos pot patir i molt.
Amor: Tendràs sort de trobar la 
teva mitja taronja si cerques bé. 
Petit consell: No siguis tan confiat, 
empra un poc la picardia.

Salut: No mengis aliments 
caducats. Et causen mal de panxa.
Amor: Barataràs sovint de 
pretendents però un d’ells és el bo.
Petit consell: Procura enfadar-te el 
manco possible, que és inútil.

Salut: Fet fregues d’oli d’oliva per 
prevenir el mal dels teus peus.
Amor: Tens massa por a llançar-te 
al compromís. Prova-ho.
Petit consell: No deixis que la crisi 
et prengui les bones vibracions.

Salut: És necessari que prenguis 
vitamines, te veim debilitada.
Amor: Enterra els vells amors i 
posa’n un de nou a la teva vida.
Petit consell: No avancis 
aconteixements. Vendran sols.

Salut: Procura hidratar i tonificar 
la teva pell, la tens descuidada. 
Amor: Et llançaràs a la piscina de 
l’amor i no en voldràs sortir.
Petit consell: No esperis a Nadal 
per ser solidari, ho pots ser abans.

Salut: Veim un petit constipat però 
el suc de taronja el curarà. 
Amor: Ets molt reservat, expressa 
més els teus sentiments.
Petit consell: T’aconsellam canviar 
de cotxe, ara són a baix preu.

o c i

Hi ha rumors que festeja... però no ho sabem cert
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Deutes	
Cansada i marejada de veure donar voltes dins el llit al seu espòs, la 

dona li demana:– Biel, i que tens, que no pots dormir?
– Què tenc? Que he de pagar sa factura de s’obra i no sé com ho faré.

La dona agafa el telèfon i crida al constructor...
– Escolta, som sa dona d’en Biel, el meu home te deu uns doblers 

però no te pagarà, entesos? Au, bona nit.
La dona se’n torna al dormitori i diu al seu espòs:
– Biel, ja està; ja te pots posar tranquil, ara és ell qui no pot dormir.

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

Dites de Groucho Marx:

“L’amor és com la grip, 
s’agafa al carrer i es cura al llit”

Miracles

Un home se’n va a la Parròquia i demana al rector:

Senyor rector, estam en temps de crisi: poca feina, pocs doblers... 

Vostè sap que jo sempre he estat molt devot i ara he de menester un 

miracle. Me digui quants de parenostres i avemaries he de resar per què 

em toqui la Primitiva.

En això que el rector respon:

– Que hi jugues, a la Primitiva?

– No, mai hi he jugat.

– Idò, no te tocarà mai!

– Vostè perdoni, senyor rector, però així ja no seria un miracle.





D’aquest Nadal
Novetats
El Nadal –mai millor dit– sempre 
ens porta noves, i el d’enguany no 
ha estat manco. Així, els majors del 
Centre de Dia varen ser els artistes 
de la decoració nadalenca (amb 
materials reciclables) de l’arbre de 
Nadal que, cada any, es col·loca 
a l’entrada de l’Ajuntament. El 
divendres dia 5 de desembre 
va tenir lloc el muntatge (foto), 
aportant així el seu granet d’arena 
al Nadal del nostre poble.
 I parlant de betlems, una 
altra novetat guapa d’enguany 
va ser el Betlem Vivent que els 
al·lots i al·lotes del taller escola 
Xamo Xamo i d’altres persones 
particulars muntaren al parc de sa 
Rectoria el dissabte dia 27 (fotos).

Tradicions
Però per betlems, (tot i que no 
sigui vivent) a destacar el de can 
Perolet, amb més de 150 figures i 
el qual fa més de 50 anys que el 
munten. Idò!
 També cal dir que tant la Nit de 
Nadal com el mateix dia 25 (fum, 
fum, fum), són dates per reunir-se 
en família a la taula i tastar dolços 
tan, tan típics com els torrons.
 Per altre lloc, les matines, amb 
la sibil·la, enguany cantada de nou 
per l’al·lota Aina Cristina Pujades 
Torres, i la xocolatada en sortir de 
l’església, són algunes altres de 
les tradicions que es mantenen 
fermes tot i el pas dels anys.

Records de madò Francisca Pol
A l’esquerra, una foto –de fa més 
de quinze anys– on hi apareix 
madò Francisca Pol Barceló, de ca 
s’Algaidina (al cel sia), reunida amb 
tots els seus néts. 
En unes dates assenyalades com són 
les festes de Nadal, ells han volgut 
dedicar-li la publicació d’aquesta 
imatge a la revista Arròs amb Salseta, 
de la qual, madò Francisca, en va ser 
subscriptora molts d’anys.

Els majors del Centre de Dia crearen la decoració de l’arbre de Nadal de l’Ajuntament.

El Betlem de can Perolet.

El Betlem Vivent.
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... i entràrem en el 2009!

Tothom es preparava 
per escoltar les 12 
campanades i menjar-se 
els dotze grans de raïm.

... i les 12 campanades no sonaren!
La bona temperatura d’aquella nit ajudà a que 
la plaça estigués plena de gent. A més, s’havien 
col·locat unes quantes fogueres per poder-se escalfar. 
Els Joves des Trui havien preparat tot el dispositiu 
de focs artificials, bufetes, confeti... per tal que no 
hi faltàs detall. S’anaven distribuint els paquets de 
raïms, els tassons, el xampany, etc., i arribà l’hora 
de la veritat: les 12 campanades, però només se’n 
sentiren unes quantes. L’organització ho atribueix a 
una errada del sistema electrònic. 
Tal vegada la crisi? Qui sap. Molts d’anys!

N I T  D E  C A P  D ’ A N Y

Enguany, a la plaça, punts de foc per escalfar.



Entre familiars i veïnats.

Entre amics de la mateixa quinta.

Focs artificials ...

N I T  D E  C A P  D ’ A N Y



Al·lotes d’alçada.

Entre padrins, pares i fills.

Vestir-se bé, una costum per rebre el nou any.

Entre cosins, germanes, cunyats...

N I T  D E  C A P  D ’ A N Y



CARAMELS SENSE SUCRE
Enguany, els caramels que ses Majestats donaven 
eren sense sucre, però igual de dolços. 
El motiu: protegir als infants de les càries i a les 
persones majors amb problemes de diabetis. 

R E I S  M A G S  D ’ O R I E N T  2 0 0 9

Reis Mags 2009!

Les carrosses i la desfilada, molt participatives.



Besades reials.

A més del regal, el Rei també dóna una grapada de caramels. Moments d’impaciència...

Tots els infants tengueren el seu regal.
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Aquesta nit, totes les mirades infantils tenen un mateix destí.



Benvolguts amics i amigues,
Les festes de Nadal continuen 
sent un espai de trobada, de 
companyonia familiar i amb els 
amics més íntims, de record per 
als que ja no hi són, i d’il·lusió per 
als més petits. Un espai per sentir, 
reflexionar i renovar els projectes 
i les esperances que m’agradaria 
compartir amb tots vosaltres.
 Sé que enguany moltes 
persones hauran viscut les festes 
amb més austeritat que altres anys 
i amb una certa inquietud perquè 
la crisi econòmica mundial ja ens 
ha començat a afectar. Ara costa 
més trobar o mantenir un lloc de 
feina i arribar a final de mes. 
 Us vull dir, amb tota claredat, 
que a les Illes Balears estam 
treballant de debò per convertir 
aquestes dificultats en una 
oportunitat per plantejar-nos 
un futur millor per a tots. L’any 
2009, el meu Govern farà el major 
esforç possible en dues direccions: 
intensificar la política social per 

ajudar els més dèbils, i reforçar les 
inversions en obres públiques i 
privades, per reactivar l’economia. 
 Hem aconseguit la col·laboració 
del Govern d’Espanya per 
construir noves línies de tren i 
millorar el transport públic, per 
fer escoletes, per estimular la 
construcció amb la renovació de 
les instal·lacions turístiques, la 
millora dels barris i les facilitats 
per accedir a un habitatge. I 
treballam de valent perquè les 
Illes Balears aconsegueixin un 
finançament just, que ens permeti 
garantir una bona qualitat en 
l’atenció a la salut, a l’educació, 
i al benestar de les persones, 
especialment d’aquelles que per 
edat o per malaltia estan en una 
situació de dependència.
 Ara que tots feim plans 
per a l’any que comença, us 
vull demanar també un esforç 
addicional, que ha de servir per 
aconseguir un avanç qualitatiu en 
la societat i en l’economia balear. 

Joves, treballadors i treballadores, 
empresaris, institucions...  a tots 
us deman que us impliqueu més.
 Hem de deixar d’estar 
quasi a la coa en formació, en 
productivitat, en l’accés a la 
universitat. Hem d’assumir que 
el temps dels doblers fàcils s’ha 
acabat, per a tots. Ara cal formar-
se, fer recerca, ser innovadors, 
ser els primers en qualitat i en 
competitivitat.
 A les Illes Balears hem 
d’estrenar una nova forma de 
créixer, per progressar amb més 
seguretat en el futur, amb més 
benestar per a les persones. Per 
progressar mantenint la ruralia, la 
nostra agricultura, el paisatge i tot 
el patrimoni. 
 Estic convençut, com va dir el 
poeta, que entre tots ho podrem 
tot. I perquè estic convençut 
que caminarem junts, sempre 
endavant, us puc dir de bon de 
veres: 
Molts d’anys!

Missatge del president del 
Govern de les Illes Balears, 

Francesc Antich

Sempre 
endavant!

P U B L I R E P O R T A T G E  P R E M S A  F O R A N A
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Equip Mini femení.

Equip d’iniciació.

Equip Benjamí femení. Equip Benjamí masculí.

Equip d’iniciació.

Equip Infantil femení.

Equip Mini masculí.

Equip Infantil masculí.
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Equip Júnior femení

Equip Cadet masculí.

Equip Sénior femení.

Equip Cadet femení.

Equip Júnior masculí.

Equip TEKA Sénior masculí.

Equip Di7 Bàsquet (categoria empreses). Equip Escoleta de Bàsquet.

Fo
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L’esportista mallorquí més 
internacional, el tennista, Rafel 
Nadal, i el seu oncle i entrenador, 
Toni Nadal, han participat en la 
campanya de l’Obra Cultural 
Balear “Cafè per la Llengua”. El 
número 1 del tennis mundial, 
Rafel Nadal, se suma així, a una 
iniciativa de l’entitat amb la 
finalitat de dinamitzar l’ús del 
català a les Illes Balears. 

La implicació del gran tennista 
mallorquí en la campanya és 
només una primera passa: durant 
els propers mesos està previst que 
altres personalitats destacades del 
món social i cultural insular donin 
suport a aquesta iniciativa. 
 Rafel Nadal i Toni Nadal varen 
fer un dels primers cafès per la 
llengua amb representants de 
l’Obra Cultural Balear, i en un 
ambient distès varen intercanviar 

punts de vista sobre la necessària 
recuperació de la nostra llengua.
 La campanya “Cafè per la 
Llengua” va ser presentada, 
públicament, el passat dimarts 
9 de desembre a Can Joan de 
s’Aigo, en un acte que va comptar 
amb l’assistència de nombroses 
personalitats de la vida social i 
cultural mallorquina. 
 “Cafè per la Llengua” té com a 
finalitat promoure la participació 
popular en matèria de llengua. 
Amb aquest objectiu, està prevista 

l’organització de trobades amb 
grups de persones i amb entitats 
representants de sectors molt 
diversos de la societat mallorquina 
a qui es convidarà a fer un cafè i 
a parlar de llengua. La campanya 
pretén arribar a entre 12.000 i 
15.000 persones durant l’any 2009. 
 Arreu del món, a totes les 
cultures, fer un cafè és signe de 
conversa amistosa i d’intercanvi 
civilitzat d’idees. És per això que 
l’Obra Cultural Balear convida 
tothom a fer un cafè per parlar, 
sense prejudicis, d’aquelles 
qüestions que preocupen entorn 
de la llengua. Perquè és important 
que els ciutadans participin i hi 
diguin la seva, l’entitat demana 
una estona per parlar de llengua 
amb entitats, familiars, amics i 
coneguts.

Més informació a: www.ocb.cat

“La campanya va ser 
presentada el dimarts 
dia 9 de desembre a 
Can Joan de s’Aigo”

Cafè per la llengua
”El tennista, Rafel Nadal, participa en la campanya de l’Obra Cultural Balear”
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