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“Abril que surt 
plovent, al maig 

crida rient”

Abril
‘09

El Binissalem fa història i jugarà la lligueta

Torna el botellot deixant brutor als carrers

Aviat començaran les obres del Fons Estatal



Primera Comunió de n’Antònia Vidal Martí, de can Gras.
Maig de 1953.

Primera Comunió de na Catalina Pons Ramis.
Maig de 1948.

Noces de Joan Alorda Perelló i Margalida Coll Mateu.
23 de setembre de 1959.

Noces de Jaume Llabrés Rosselló i Catalina Ruiz Ripoll. 
30 d’abril de 1969. Tenien 26 i 17 anys, respectivament.



cantonada carrer Bonaire-Es Pontarró · Tel. 971 870 518

Es fan mobles a mida
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JAUME POL 

“Jimmy”

E d I T o R I A L

Objectiu Mckinley (Alaska)

Són ells, set elements
que aniran fora d’Espanya
a escalar una muntanya,

set esperits valents.

Tres n’hi ha de Binissalem
en Toni, en Joan i en Biel,
des d’aquí les desitgem

bona sort, malgrat el gel.

Ben carregats són anat,
amb molt de material,
motxiles de capacitat

bona esquena, no els fa mal.

Que compleixin s’objectiu,
i aquest segur que seria,

que quan correspongui el dia
tothom torni a casa viu.

Un carrer a l’amo n’Andreu
De vegades sembla mal d’entendre que hagin de passar anys i més 
anys per una cosa, relativament tan senzilla, com és dedicar un carrer 
a una persona reconeguda al poble.

Queda clar que la força del moviment de l’associació per a la 
Recuperació de la Memòria Històrica deixa marca per allà on passa.
En aquests darrers trenta de democràcia, molts han estat els carrers 
i llocs municipals que s’han obert nous, i molts altres els que han 
canviat de nom. Però fins ara no se n’havia dedicat cap al qui va ser 
el darrer batle republicà de l’Ajuntament, Andreu Pol Lladó. Fins ara, 
que fa dos anys que se celebra l’homenatge, en els dos cementeris 
municipals, a totes aquelles persones que varen ser víctimes de la 
Guerra Civil i de la Dictadura que s’imposà a continuació.

 Sense entrar en valoracions de vencedors i vençuts, de víctimes i 
botxins, de perseguidors i perseguits –un debat que és al carrer– tan 
sols queda donar l’enhorabona als grups polítics i regidors que 
conformen aquest actual Ajuntament per la iniciativa de començar els 
tràmits per veure dedicat un carrer a l’amo n’Andreu.
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LA NOSTRA 
poblAció 

MARÇ i AbRil

Naixements
Marina Perelló Pérez (31-03-09)
Cesc Font Sureda (01-04-09)
Jaume Quetglas Gomila (08-04-09)
Ivie Maricel Fariña Osazuwa 
(09-04-09)
Hugo López Violat (15-04-09)
Laura Cladera Restrepo (17-04-09)
Francisca Ruiz Vallès (17-04-09)
Paula Llabrés Vallès (20-04-09)
Lucía Pons Fernández (23-04-09)

Noces
Michael Florimon García i 
Yohanqui Rosario Paulino 
(07-04-09)

Defuncions
Bartomeu Salas Bonet (02-04-09)
Magdalena Llabrés Pol (05-04-09)
Juan Ríos Salmerón (10-04-09)
Jesús Balduz Asensio (11-04-09)
Enrique Cánovas Marín (16-04-09)
Felipe Bibiloni Amengual 
(28-04-09)

Dades extretes del Registre 
Municipal de l’Ajuntament de 
Binissalem el dilluns dia 4 de maig 
de 2009.

Successos
24-03-09. Cans salvatges entren en 
a la finca de ca na Marca i maten 
més de mitja dotzena d’ovelles.
 Segons afirma el propietari, 
aquesta no és la primera vegada 
que li toca viure un fet d’aquests, 
tot i que en aquesta ocasió un dels 
cans va ser caçat amb una gàbia 
trampa que hi havia preparada. El 
propietari de l’animal ja ha estat 
identificat i s’espera que es pugui 
arribar a un acord entre aquest i 
l’afectat per tal de pagar el mals 
ocasionats (foto inferior).

30-03-09. Furt d’una bicicleta 
marca Mountain Bike de davant 
l’entrada del pavelló municipal 
d’esports.

31-03-09. Detenen a un individu 
de foravila robant un ciclomotor a 
la zona de l’estació des tren.
El jove va ser sorprès per la Policia 
Local mentre empenyia el vehicle 
amb el pany encara posat en una 
de les rodes.
Tot d’una que fou intervengut pels 
agents, alegà que un amic seu li 
havia deixat la motocicleta però no 
havia pensat a donar-li la clau del 
pany.
Després de localitzar al propietari, 
un home resident al carrer des 
Fang –d’on havia estat robada la 
moto– aquest confirmà no 

conèixer de res a l’individu, qui, 
pel contrari, encara insistia en què 
coneixia al pare del propietari de la 
moto, afirmant que era qui li havia 
deixada.
Després de escorcollar a l’home, 
la Policia descobrí que portava 
dues xeringues amagades, i sospita 
que aquest delinqüent pugui ser 
l’autor, el passat 27 de març, de 
l’intent de robatori en una tenda de 
roba del carrer Anselm Turmeda.

01-04-09. Furt dels llums 
posteriors i de part dels paraxocs 
d’un vehicle  totterreny que estava 
estacionat en el carrer de l’Escola 
Graduada.

17-04-09. Detenen a un conductor 
de foravila per donar 0,87 de 
positiu a la prova d’alcoholèmia.
La Policia va fer aturar el vehicle, 
a la rotonda del camí de s’Aigua, 
després de veure que anava fent 
zigazagues.

18-04-09. Furt d’una càmara de 
fotos i diverses begudes de l’alberg 
juvenil de ca n’Arabí. El robatori 
està valorat en uns 460 euros.

19-04-09. Denúncia imposada a un 
home del poble després que aquest 
insultàs i menyspreàs als agents 
de la Policia.

L o c A L
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28-04-05. Un home de nacionalitat 
estrangera imposà una denúncia 
contra un company de treball, 
també estranger, després que 
aquest l’agredís amb una pedra 
mentre estaven treballant en una 
obra. Cap dels dos individus és 
resident al poble.

02-05-09. Rompen els retrovisors 
a un vehicle estacionat al carrer 
Catedràtic Llabrés.

02-05-09. Embruten de gasoil 
la façana d’una casa del camí de 
s’Aigua. El propietari creu que els 
fets són un acte de revenja per mor 
d’una altra denúncia anterior.

02-05-09. Una dona de nacionalitat 
estrangera, resident al poble, que 
circulava en bicicleta pel camí de 
s’Aigua va patir una caiguda que 
li provocà un trenc i molta sang.
Tot d’una els serveis de Protecció 

Civil i la Policia Local acudiren 
al lloc dels fets per sócorrer a 
l’accidentada.

01-05-09. Accident en el camí de 
Pedàs. Un cotxe colisionà amb 
força contra la paret d’una finca 
perforant-la i destrossant-la en tres 
punts de la mateixa. 
A part d’una gran quantitat de 

vidres i trossos del vehicle, sembla 
que amb les presses per anar-se’n 
del lloc el conductor no s’adonà 
que enterra també hi quedaren la 
matrícula posterior del cotxe i la L 
de conductor novell.
Amb el número de la matrícula, 
al dia següent la Policia ja tenia 
identificat el propietari del cotxe, 
que resultà ser un jove de Consell.

Telèfon: 971 51 11 69

Camilo José Cela, 8. Binissalem

Venda exclusiva al taller.

SUpERMERcAT JUANA-cATi
(antic can Curt)

C/Rectoria, 20 · 07350 Binissalem · 971 51 10 66

La paret destrossada (camí de Pedàs).

L o c A L
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El 14 d’abril, l’Associació per a 
la Recuperació de la Memòria 
Històrica, amb el concurs de 
l’Agrupació Socialista i de 
l’Ajuntament amb tots els grups 
municipals, promovia, el segon 
any consecutiu, un record públic 
de la guerra civil i de la repressió, 
amb homenatge a les víctimes 
reconegudes a Binissalem, com 
a teràpia col·lectiva i recerca de 
conciliació a través de la justícia.
 La celebració començava al 
Cementeri Vell, davant el sepulcre 
d’Andreu Pol, el batle Niuer, 
per al qual, en breu panegíric, la 
representant socialista anunciava 
la propera sol·licitud d’erigir un 
carrer.
 Les celebracions continuaven al 
Cementeri Nou i feien l’epíleg al 
Teatre Municipal, amb la projecció 
de la pel·lícula “El comte Rossi”.
 Els actes dels cementeris 
comptaren amb l’oferta de flors, 
de part, no exclusiva, però sí 
destacable, de l’Ajuntament, com 

a símbol de memòria i respecte 
per les víctimes conciutadanes.
El so de clarinet, a càrrec del jove, 
Tomeu Llabrés, posaria música a 
l’homenatge amb la interpretació 
de l’Himne de Riego, l’himne 
republicà.

Opinions d’alguns assistents
Acabat el protocol, dues persones 
assistents a l’acte, les quals 
comptaren amb familiars perseguits 
per la repressió franquista, també 
volgueren intervenir aportant la 
seva opinió. Una, recordant que 
aquell familiar seu sempre defensà 
les llibertats i la democràcia; i l’altra, 
deixant clar que a Mallorca només 
existí un bàndol: el franquista, i a 
conseqüència d’això, unes víctimes 
de la repressió: els d’esquerra.

Andreu Pol Lladó, 
el darrer batle de la 
Segona República.

Jaume Bestard 
Mateu, tinent-batle 
de la República.

L’opinió	d’un	dels	
assistents	a	l’homenatge:
“A Mallorca només existí 
un bàndol: el franquista, 
i a conseqüència d’això, 

unes víctimes de la 
repressió: els d’esquerra”

Homenatge a la República
S’ha	complert	el	78	aniversari	de	la	seva	instauració	

L o c A L

Al cementeri nou
Seguint el mateix programa que 
l’any passat, la segona part de 
l’homenatge es traslladava al 
cementeri nou, i igual que l’any 
passat, la concentració també tenia 
lloc davant la tomba de Jaume 
Mateu Bestard, el segon batle de 
la República, on també hi serien 
depositats dos rams de flors.
Seguidament, la música de clarinet 
deixava escoltar ara el Cant dels 
Ocells.
 Per altra banda, cal dir que 
enguany es comptà també amb 
un breu parlament del polític 
nacionalista, Cecili Buele, qui amb 
el seu discurs, anà un poc més enllà 
de l’anomenada Recuperació 
de la Memòria Històrica, apuntant 
que no sols es tracta d’aclarir casos 
i dubtes que quedaren enterrats en 
el temps, ni de només defensar les 
llibertats i la democràcia, per les 
quals, evidentment, sempre s’hi ha 
de lluitar, també de tornar al poder 

aquell règim democràtic que va ser 
tirat enterra per una dictadura. Que 
torni la República!
Escoltades aquestes paraules, les 
expressions pensatives i cares de 
circumstància d’alguns polítics 
quedaven ben patents.

AambS

cecili	Buele:
“Que torni aquell règim 
democràtic, que torni la 

República”

Un carrer per a l’amo 
n’Andreu Niuer

La sessió plenària del passat 
dimars dia 5 de maig aprovà, per 
assentiment, la moció del PSOE 
d’inicià l’expedient de dedicació 
d’un carrer del poble al qui va ser 
darrer batle republicà, Andreu Pol 
Lladó.

El ple també aprovà la modificació 
del Reglament intern de l’Escoleta 
Municipal i de l’Ordenança Fiscal 
de la taxa del centre. 
Per altre lloc, també va ser 
aprovada una sol·licitud de 
subvenció per a escoles de música 
a la Conselleria d’Educació i 
Cultura del Govern de les Illes 
Balears.

Morí madò Catalina Isern, 
centenària del poble

El dimarts dia 5 de maig ens 
deixava madò Catalina Isern 
Sureda, centenària del poble.
 Madò Catalina comptava 101 
anys i era, en aquests moments, 
la persona de més edat de 
Binissalem.

Nascuda 
al poble de 
Consell el 13 
d’octubre de 
1907, era la 
major de nou 
germans, 
havent 
treballat de 
modista, 
ofici al 
qual s’hi 
inicià des 
ben petita, a l’edat de 12 anys, 
ajudant a la seva mare.
Que poguem pregar molts d’anys 
per ella.
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ObReS
Plaça des Rasquell
Les obres dels Fons d’Inversió 
Local comencen el seu rodatge.
 Així, la construcció de la 
futura plaça des Rasquell va ser 
adjudicada a l’empresa VIMP-
96, S.L., en una Junta de Govern 
extraordinària celebrada el 
dimecres 15 d’abril.
 El pressupost total d’aquesta 
obra és de 349.060 euros i el 
termini d’execució, el pròxim 27 
d’octubre (plànol a pàg. anterior).

Espai cobert a sa Graduada
La millora de l’espai públic de 
l’aparcament de l’antiga Escola 
Graduada i el corresponent 
cobriment del mateix serà duit a 
terme per Balear 2002 de Contratas 
y Servicios, S.L.
 Les obres, pressupostades 
en 345.000 euros, han d’estar 
acabades el proper 1 de setembre, 
amb l’objectiu, sobretot, de poder 
albergar tots aquells actes de Sa 
Vermada en cas de mal temps. 
Sens dubte, una reivindicació 
de molts d’anys i que, al final, 
haurà estat possible amb doblers 
procedents del Govern Central.

Estació des tren
Amb un import de 229.850 euros 
de pressupost, l’embelliment i 
millora de l’accés a l’estació des 
tren serà executat per l’empresa 
Vitrac Obra Pública, S.L.
 Amb un termini d’execució per 
al proper 23 d’octubre, el projecte 
abarca, entre d’altres coses, una 
reforma i millora de tot el carrer 
Gaspar Vallès “Es Torero”, incloent 
asfaltat, recollida d’aigües pluvials 
i enllumentat, i també l’empedrat 
de la placeta de davant l’estació.

Edifici de Serveis Socials
Construccions Jaume Bestard i 
Bestard, S.L. serà l’encarregada 
d’aixecar el nou edifici destinat a 
Serveis Socials, ubicat al carrer Sa 
Mostra.
Aquesta obra és la que compta 
amb un termini d’execució més 
ample, arribant fins al 31 de 
desembre de 2009, data en què tots 
els projectes del Fons d’Inversió 
Local han d’haver estat executats, 
tot i que de no ser així, es podrà 
sol·licitar una pròrroga.
Les obres estan pressupostades en 
188.150 euros.

Escola Pública
Amb un projecte de reforma 
pressupostat en 59.730 euros, els 
desperfectes de l’edifici de l’Escola 
Pública, com per exemple les 
persianes, podran ser arreglats.
 En aquest cas, serà l’empresa 
Refoart, S.L. l’encarregada de dur-
ho a terme.

Asfaltat de carrers
D’aquest projecte ja se n’han pogut 
veure els primers moviments.
 L’empresa local MAB, S.L. va 
ser l’adjudicatària per dur a terme 
l’asfaltat d’alguns carrers del nucli 
urbà com el carrer Selva. Les obres 
estan pressupostades en 26.952 €.

Recepció d’obres
D’altra banda, la sessió plenària 
del passat dimarts dia 5 de maig 
aprovà la recepció de les obres 
del carrer Pou Bo i Joan Miró. En 
aquesta darrera hi ha inclosa la 
cessió a l’Ajuntament d’una petita 
parcela-voravia.

Rotonda del camí de s’Aigua
Unes altres obres que també ja 
estan marxa, aquestes de promoció 
privada –a iniciativa del SYP– són 
les de la nova rotonda del camí de 
s’Aigua. 
La reforma de l’acera de davant 
la fàbrica Buades també ha estat 
pagada per aquesta empresa que, 
des de fa mesos, ja està treballant 
en l’adequació dels solars de la 
zona i l’aixecament de les naus 
que albergaran una gran superfície 
comercial.

Obres carrer Conquistador
El trespol de la voravia del 
creuer carrer Conquistador-camí 
de Biniali ha estat reparada, 
instal·lant-s’hi també uns nous 
arrambadors.
El creuer comptarà aviat amb 
semàfors a quatre bandes per tal 
de regular el trànsit i facilitar el 
pas de vianants quan pertoqui.P
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ObReS
Plaça des Rasquell
Les obres dels Fons d’Inversió 
Local comencen el seu rodatge.
 Així, la construcció de la 
futura plaça des Rasquell va ser 
adjudicada a l’empresa VIMP-
96, S.L., en una Junta de Govern 
extraordinària celebrada el 
dimecres 15 d’abril.
 El pressupost total d’aquesta 
obra és de 349.060 euros i el 
termini d’execució, el pròxim 27 
d’octubre (plànol a pàg. anterior).

Espai cobert a sa Graduada
La millora de l’espai públic de 
l’aparcament de l’antiga Escola 
Graduada i el corresponent 
cobriment del mateix serà duit a 
terme per Balear 2002 de Contratas 
y Servicios, S.L.
 Les obres, pressupostades 
en 345.000 euros, han d’estar 
acabades el proper 1 de setembre, 
amb l’objectiu, sobretot, de poder 
albergar tots aquells actes de Sa 
Vermada en cas de mal temps. 
Sens dubte, una reivindicació 
de molts d’anys i que, al final, 
haurà estat possible amb doblers 
procedents del Govern Central.

Estació des tren
Amb un import de 229.850 euros 
de pressupost, l’embelliment i 
millora de l’accés a l’estació des 
tren serà executat per l’empresa 
Vitrac Obra Pública, S.L.
 Amb un termini d’execució per 
al proper 23 d’octubre, el projecte 
abarca, entre d’altres coses, una 
reforma i millora de tot el carrer 
Gaspar Vallès “Es Torero”, incloent 
asfaltat, recollida d’aigües pluvials 
i enllumentat, i també l’empedrat 
de la placeta de davant l’estació.

Edifici de Serveis Socials
Construccions Jaume Bestard i 
Bestard, S.L. serà l’encarregada 
d’aixecar el nou edifici destinat a 
Serveis Socials, ubicat al carrer Sa 
Mostra.
Aquesta obra és la que compta 
amb un termini d’execució més 
ample, arribant fins al 31 de 
desembre de 2009, data en què tots 
els projectes del Fons d’Inversió 
Local han d’haver estat executats, 
tot i que de no ser així, es podrà 
sol·licitar una pròrroga.
Les obres estan pressupostades en 
188.150 euros.

Escola Pública
Amb un projecte de reforma 
pressupostat en 59.730 euros, els 
desperfectes de l’edifici de l’Escola 
Pública, com per exemple les 
persianes, podran ser arreglats.
 En aquest cas, serà l’empresa 
Refoart, S.L. l’encarregada de dur-
ho a terme.

Asfaltat de carrers
D’aquest projecte ja se n’han pogut 
veure els primers moviments.
 L’empresa local MAB, S.L. va 
ser l’adjudicatària per dur a terme 
l’asfaltat d’alguns carrers del nucli 
urbà com el carrer Selva. Les obres 
estan pressupostades en 26.952 €.

Recepció d’obres
D’altra banda, la sessió plenària 
del passat dimarts dia 5 de maig 
aprovà la recepció de les obres 
del carrer Pou Bo i Joan Miró. En 
aquesta darrera hi ha inclosa la 
cessió a l’Ajuntament d’una petita 
parcela-voravia.

Rotonda del camí de s’Aigua
Unes altres obres que també ja 
estan marxa, aquestes de promoció 
privada –a iniciativa del SYP– són 
les de la nova rotonda del camí de 
s’Aigua. 
La reforma de l’acera de davant 
la fàbrica Buades també ha estat 
pagada per aquesta empresa que, 
des de fa mesos, ja està treballant 
en l’adequació dels solars de la 
zona i l’aixecament de les naus 
que albergaran una gran superfície 
comercial.

Obres carrer Conquistador
El trespol de la voravia del 
creuer carrer Conquistador-camí 
de Biniali ha estat reparada, 
instal·lant-s’hi també uns nous 
arrambadors.
El creuer comptarà aviat amb 
semàfors a quatre bandes per tal 
de regular el trànsit i facilitar el 
pas de vianants quan pertoqui.P
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Reforma de l’Ajuntament
“Estam pendents de poder executar el 
projecte de reforma de l’Ajuntament”. 
Aquesta és la resposta, el 
motiu pel qual encara no s’ha 
adapat l’entrada principal de 
l’Ajuntament per a la gent amb 
problemes de mobilitat.
 Segons explica el regidor 
d’Urbanisme i Patrimoni, José 
Fernández, el passat 3 d’abril, ell 
i l’arquitecte del projecte, Jaume 
Cerdà, viatjaren a Madrid per 
reunir-se amb la Directora General 
d’Arquitectura del Ministeri de 
Vivenda, a qui presentaren el 
projecte de reforma de la Casa 
Consistorial, amb les deficiències 
que havien estat detectades ara ja 
subsanades.
 Després d’això, s’espera que 
el projecte sigui definitivament 
firmat el pròxim mes de juliol, 
de manera que dins el darrer 
trimestre de l’any es pugui treure 
la licitació d’obres i dins el primer 
trimestre de 2010 es comencin a 
executar.
 Fernández recorda que, 
de moment, per a l’accés a 
l’Ajuntament de persones amb 
problemes de mobilitat s’hi ha 
instal·lat una rampa a l’entrada 
posterior (carrer Sant Vicenç de 
Paul).

Antenes i repetidors
A la pregunta de per què és 
necessari un repetidor dins el 
poble si l’antena del carrer Bonaire 
es trasllada al polígon, el regidor 
José Fernández respon que és 
degut a que si l’aparell no es troba 
en zona cèntrica dins el municipi 
–com ara hi està– les ones 
d’emissió (circulars), des de la 
zona industrial no arribaran a la 
zona del camí de s’Aigua, deixant 
sense cobertura a un gran nombre 
d’usuaris. Per això seria precís 
instal·lar un repetidor en aquest 
darrer punt.
 D’altra banda, aquest passat 
dimecres 6 de maig, representants 
municipals i de les empreses 
de telefonia visitaren la finca Es 
Refugi per estudiar la possibilitat 
d’instal·lar-hi allà les antenes que 
hi ha dins el poble.

queixes d’Esquerra
Pep Martí, portaveu del grup 
polític Esquerra-Independents es 
queixa del paperet que ha estat 
jugant l’empresa Buades i acusa el 
batle de saber informació que no 
coneixen la resta de partits, com 
també de no haver tengut accés al 
Pla de Viabilitat de l’empresa.
 Martí també diu no entendre 
que Salvador Cànoves sigui 
l’advocat de Buades, quan va ser 
precisament amb ell de batle que 
la fàbrica s’instal·là al poble, i amb 
unes condicions, al parer de Martí, 
molt avantatjoses.

Pàgina Web municipal
L’Ajuntament està duent a terme 
l’actualització i millora de la 
pàgina web municipal: 
www.binissalem.net
Si no sorgeixen problemes s’espera 

que d’aquí a uns tres mesos tota 
la informació que hi apareix 
publicada estigui en català, 
castellà, anglès i alemany. 
 A més, s’hi estan incorporant 
noves fotografies i imatges del 
poble i és previst que des de 
la mateixa pàgina es puguin 
sol·licitar reclamacions, cites de 
visita amb el batle o regidors, 
registres d’entrada, etc.

No aparcar sobre les aceres
La Policia Local farà un avís a tots 
els vehicles que estacionen sobre 
les aceres perquè, al cap de tres 
mesos, aquesta infracció serà 
sancionada. El motiu: moltes de 
les voravies del poble es troben 
en mal estat degut a que molts de 
conductors hi deixen estacionat el 
seu vehicle.

L o c A L
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Laboratoris Sanifit, una empresa 
biotecnològica dedicada al 
desenvolupament de fàrmacs i 
productes de salut bucodental 
està treballant en una línia de 
productes destinats a tractar la 
tosca dental o el popularment 
anomenat sarro (calcificació de la 
placa dental).
 Però la notícia no és només 
aquesta, sinó el fet que un 
binissalemer, en Joan Perelló 
Bestard, en sigui el direcctor de la  
investigació.
 També col·laborador d’aquesta 
revista, Joan Perelló, de 30 anys 
d’edat, és Doctorat en Química 
per la UIB i professor associat de 
Química Analítica, exercint a la 
Universitat, i un dels fundadors 
de l’empresa juntament amb 
el jove de Consell, Bernat Isern 
Amengual. A més, des del passat 
juliol també ocupa la presidència 
de l’associació Balear d’empreses 
de Biotecnologia (BIOIB), fundada 
el novembre de 2007.

Tractament preventiu
Pel que fa a la línia de productes 
de salut bucodental abans 
esmentada, dir que correspon 
a un tractament preventiu del 
sarro en base a dos productes: un 
gel dentrífic (pasta líquida) i un 
col·lutori (en castellà, enjuague 
bucal).
 Perelló apunta que poder 
llicenciar la patent d’aquesta 
línia de productes va ser possible 
gràcies a ITALMED, una empresa 
amb seu a Florència que apostà 
per desenvolupar-ne la versió 
comercial.
Tot i això, s’ha d’especificar que 
ITALMED tan sols disposa d’una 

elaboren un tractament per 
prevenir la calcificació dental

El	binissalemer,	Joan	Perelló	Bestard,	és	el	director	de	la	investigació
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subllicència, amb la qual podrà 
comercialitzar el producte en 16 
països, deixant clar que la patent 
és propietat de la Universitat de 
les Illes Balears, lloc on es duen a 
terme les investigacions.

Altres productes
Per altre lloc, és important 
recordar que, a part d’aquest, 
Laboratoris Sanifit té en 
desenvolupament altres quatre 
fàrmacs experimentals centrats en 

tres malalties diferents: les pedres 
de ronyó, l’osteoporosi (pèrdua 
de massa òssea) i les calcificacions 
cardiovasculars.
 Per poder tirar endavant tots 
aquests projectes, Sanifit compta 
amb el suport de dues importants 

empreses sòcies: Invencia Capital i 
La Caixa, aquesta darrera a través 
de la filial Caixa Capital Risc, i 
amb dos inversors privats, els 
germans Guillem i Toni Ballester 
Fornals.

AambS

“LABoRAToRIS	
SAnIfIT,	una	empresa	

biotecnològica	dedicada	
al	desenvolupament	de	

fàrmacs,	du	a	terme	
el	projecte”

L o c A L
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El botellot tornà a fer-se notar –i 
en massa– pels carrers del poble i 
zones d’aparcament.
 El diumenge 19 d’abril, dia de 
l’Àngel, i el divendres 1r de Maig, 
dies de molta festa i en el cas del 
jovent ambientada en els diferents 
pubs, a part d’això si una cosa 
també hi va haver va ser consum 
d’alcohol, de molt d’alcohol.
 I així quedà palès en alguns 
carrers dels voltants de la zona de 
la plaça o en algun aparcament, 
com per exemple, el de l’antiga 
Escola Graduada.

Amb l’avantatge que en aquell 
espai molts de joves hi tenien 
estacionat el seu vehicle, el maleter 
d’aquest es feia servir també de 
gelera o pseudobarra de bar.
 Però el problema greu de 
l’anomenat botellot continua sient 
el mateix de sempre: la brutícia 
que deixa al seu pas. I és que tota 
casta de deixalles queda escampat 
allà on s’ha practicat, bé siguin 
bosses de plàstic, tassons, botelles, 
vidres, llaunes, etc. I sa veritat és 
que el remei al problema no és 
gens mal d’aplicar, ja que tot seria 

tornar a posar els envasos sobrants 
dins una bossa i al maleter. Ara bé, 
tot és qüestió de voluntat.

Ordenança de Neteja
Possiblement, el d’aquell 
diumenge 19 d’abril va ser el 
primer gran botellot d’aquest 
2009, amb la coincidència que 
una setmana abans l’Ajuntament 
acabava de treure al carrer la 
nova Ordenança Reguladora de la 
Neteja... Mira per on.
Una Ordenança que en el seu 
article 7.1 diu que no és permès 

Torna el botellot
El	diumenge	de	l’Àngel,	alguns	carrers	del	poble	eren	plens	de	joves	bevent	alcohol

L o c A L
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tirar a la via pública cap tipus de 
residu (papers, plàstics, xiclets, 
llaunes...), sient això sancionable 
amb una multa de 20 a 60 euros.

Dels bars i cafès
En referència als bars, cafès i 
establiments anàlegs que ocupin 
la via pública amb taules i cadires, 
l’article 11 diu que els seus 
propietaris estan 
obligats a mantenir 
net l’espai i el seu 
voltant durant 
l’horari en què duri 
la seva activitat, i a 
deixar-lo tal i com 
l’han trobat un 
cop finalitzada.
En aquest cas, 
l’incompliment 
d’aquesta 
norma apunta 
a una multa de 
50 a 400 euros.

L’aparcament de l’Escola Graduada, escenari del botellot.

I en acabar... brutor, sobretot brutor.

L o c A L
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		 	 ·	Pagui	les	seves	feines	a	Instal·lacions,	còmodament,	fins	a	60	mesos.
		 	 ·	El	seu	aire	condicionat	per	599	euros,	instal·lació	inclosa.
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Bótes Congrenyades
Algunes de les nou bótes 
congrenyades que hi ha guardades 
en el Punt Verd Municipal, i que 
són propietat de l’amo en Jaume 
Martí, podrien ser cedides per part 
d’aquest al poble.
 S’està parlant de col·locar-ne una 
a la rotonda de l’entrada del camí 

de Pedàs. També hi ha la possiblitat, 
com ja s’ha fet en alguna ocasió, 
d’utilitzar-ne qualcuna per decorar 
la Fira des Vermar que cada any 
s’organitza en el carrer Creu.
Tot i això, és important remarcar 
que la cura d’aquestes bótes és molt 
important, i ara mateix no es troben 
en el millor dels llocs.

Veus de carrer...

Botellot i brutor

S’acosta el bon temps, els mesos 
d’estiu, una època de l’any que 
té moltes coses bones però també 
d’altres que no ho són tant, com 
el renou, per exemple.
 D’altra banda, el fenòmen de 
l’anomenat botellot, tot i que no 
té temporada alta, sí que es deixa 
veure més amb el bon temps.
 El passat diumenge de l’Àngel 
en va ser un bon exemple. I 
l’herència: molta brutor.
 Sembla mentida que un 
problema tan fàcil d’erradicar 
coM SEriA, dugui tant de cul a 
ajuntaments i municipis.
 Començant per la capital, el 
Passeig Marítim de la ciutat de 
Palma, zona turística, queda en 
un penós estat un divendres o 
dissabte. El plàstic, les llaunes, 
els vidres..., es fan seu el lloc.
 Sembla que com més avançam 
–o mos ho pensam– en el tema 
del reciclatge, ha d’aparèixer 
qualque moguda que li vol 
aportar... complicacions.
 El 19 d’abril passat, el pati de 
l’antiga Escola Graduada i alguns 
carrers de la zona de la plaça 
també varen ser víctima-escenari 
d’aquesta moda de beure en 
grup; que el fet en sí no té perquè 
ser jutjat. res millor! Cadascú ha 
de poder beure i brindar amb 
qui vulgui. Ara bé, el que ve 
després...

J.Pons

Locals musicals prefabricats
L’Ajuntament instal·là, fa uns 
mesos, tres locals prefabricats per 
a la pràctica musical dels diferents 
grups que assatgen a la zona del 
Punt Verd.
Una instal·lació que ha costat 
al voltant de 20.000 euros i 
que ara precisa l’adequació 

d’insonorització, tasca en la qual 
els membres dels deu conjunts 
que els utilitzen ja s’han posat 
mans a la feina.
Es parla de que aquests grups 
podrien organitzar un concert 
per tal de recaptar fons i així 
poder dur a terme l’esmentada 
insonorització.

L o c A L
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Laboratori Musical
Una	proposta	de	festa	per	intentar	animar	aquest	proper	Sant	Jaume	2009

L o c A L

Evidentment, la vestimenta 
(vistuosa, sexy, elegant, 
cridanera...) també jugarà un 
paper important en la puntuació 
que dictamini el jurat.

Més coses
D’altra banda, tot recordant la 
relació que, des dels seus orígens, 
s’establí per part d’alguns 
col·lectius entre la música rock 
i el dimoni, arribant a acusar-
la de música satànica, també 
s’ha demanat col·laboració a 
Sa Fil·loxera de l’infern, amb la 
proposta que uns quants dels seus 

membres poguessin dur a terme 
algun tipus d’actuació musical 
o coreogràfica (sense foc) amb 
qualque cançó apropiada.

200 litres de sangria
Entre molts d’altres aspectes que 
encara queden per decidir, hi ha 
prevista l’elaboració de 200 litres 
de sangria (a part de la barra, que 
hi serà); i la celebració del sorteig 
d’un viatge o un bon premi entre 
els assistents a la festa.

Hi voleu col·laborar?
De moment, amb tot aquest 
tema hi uns quants col·lectius 
que hi estan treballant, com ara 
els Joves des Trui, Arròs amb 
Salseta, el grup Gabys (Vins 
Dilluns), Xamo Xamo, la Comissió 
Municipal de Festes i d’altres 
persones. Però si hi ha gent, tant 
grups com particulars, que s’hi 
vulguin sumar, aportant idees 
o col·laborant, les portes són 
ben obertes a tothom. És més, es 
necessiten col·laboradors.

Si tot segueix el seu curs, potser 
les pròximes festes de Sant Jaume 
comptin amb una novetat dins el 
seu programa d’actes.
 Cal recordar que les patronals 
d’enguany només abarquen quatre 
dies de festa, el 23 24, 25 i 26 de 
juliol. 
 La novetat a què ens referim 
estaria inclosa dins la nit del 
dissabte 25. I començant pel títol, 
dir-vos que està batejat amb 
el nom de Laboratori Musical, i 
l’objectiu no és altre que convertir 
l’espai de la plaça on cada any s’hi 
celebra el concert, precisament en 
això, en un laboratori musical.   
Però no sols en el que respecte a la 
decoració, que sí que hi haurà de 
ser i serà fonamental, sinó també 
en el que fa referència als diferents 
actes que s’hi duran a terme.

1ra part
El trui començaria amb un 
homenatge audiomusical, amb 
breus comentaris i projecció a gran 
pantalla, a uns quants d’aquells 
cantants o grups que tanta fama 
donaren als nostres santjaumes, 
sobretot durant la dècada dels 
anys setanta. Cal tenir ben present 
que si Sant Jaume destacava 
per una cosa, si una cosa el feia 

important, era la música, a pesar 
que el programa estigués replet 
d’altres actes que també hi havien 
de ser.
Exemples en serien les actuacions 
de Camilo Sexto (1974), Julio 
Iglesias i Antonio Machín (1975), 
Albert Hammond i Micky (1976), 
de Paloma San Basilio (1977), 
Mocedades (1978), El Dúo 
Dinámico (1979), etc, etc.
Aquesta seria una primera part 
que constaria, aproximadament, 
d’uns 20 minuts de durada.

2na part
La segona part té molt a veure 
també amb aquells anys i amb els 
primers de la dècada dels vuitanta.

Sobretot amb les cançons que 
sonaven i en un lloc en concret on 
molts de joves anaven a ballar-les i 
a divertir-se: la discoteca Bruixes.
 Durant una estona, algun Dj 
(local) farà sonar, aquest vespre, 
moltes d’aquelles cançons, sempre 
intentant donar un aire especial 
a aquesta, diguem-ho així, Hora 
Bruixa.
 I per tal de donar-li la 
benvinguda s’ha pensat amb 
l’entrada coreogràfica d’unes 
quantes bruixes i bruixots a bon 
ritme. Qui sap...

�ra part. Concurs de gogós
Com a tercera part, dins la qual 
també hi ha inclòs el concert dels 
grups que hagin estat contractats 
per a aquella nit, hi ha prevista 
una sopresa: un concurs de gogós.
 El concurs, al que s’hi haurien 
de presentar en grups de 4 
persones, comptaria amb un bon 
premi, i les condicions no són 
altres que competir ballant, o si 
tant voleu, movent el cos. 
 D’aquesta manera, el grup que 
més bé balli, que millor es mogui 
sobre els quatre punts de ball que 
hauran estat instal·lats enmig de la 
pista, aquest serà el qui s’endugui 
el premi.

Laboratori Musical
Una	proposta	de	festa	per	intentar	animar	aquest	proper	Sant	Jaume	2009

La	novetat	estaria	inclosa	
dins	la	nit	del	dissabte	25	
de	juliol,	i	l’objectiu	no	és	
altre	que	convertir	l’espai	

de	la	plaça	on	cada	any	
s’hi	celebra	el	concert,	

precisament	en	això,	en	
un	laboratori	musical

El	concurs	de	gogós,	en	
grups	de	quatre	persones,	

comptarà	amb	un	bon	
premi.	L’objectiu	no	

és	altre	que	competir	
ballant,	movent	el	cos

L o c A L
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Laboratori Musical
Una	proposta	de	festa	per	intentar	animar	aquest	proper	Sant	Jaume	2009
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Evidentment, la vestimenta 
(vistuosa, sexy, elegant, 
cridanera...) també jugarà un 
paper important en la puntuació 
que dictamini el jurat.

Més coses
D’altra banda, tot recordant la 
relació que, des dels seus orígens, 
s’establí per part d’alguns 
col·lectius entre la música rock 
i el dimoni, arribant a acusar-
la de música satànica, també 
s’ha demanat col·laboració a 
Sa Fil·loxera de l’infern, amb la 
proposta que uns quants dels seus 

membres poguessin dur a terme 
algun tipus d’actuació musical 
o coreogràfica (sense foc) amb 
qualque cançó apropiada.

200 litres de sangria
Entre molts d’altres aspectes que 
encara queden per decidir, hi ha 
prevista l’elaboració de 200 litres 
de sangria (a part de la barra, que 
hi serà); i la celebració del sorteig 
d’un viatge o un bon premi entre 
els assistents a la festa.

Hi voleu col·laborar?
De moment, amb tot aquest 
tema hi uns quants col·lectius 
que hi estan treballant, com ara 
els Joves des Trui, Arròs amb 
Salseta, el grup Gabys (Vins 
Dilluns), Xamo Xamo, la Comissió 
Municipal de Festes i d’altres 
persones. Però si hi ha gent, tant 
grups com particulars, que s’hi 
vulguin sumar, aportant idees 
o col·laborant, les portes són 
ben obertes a tothom. És més, es 
necessiten col·laboradors.

Si tot segueix el seu curs, potser 
les pròximes festes de Sant Jaume 
comptin amb una novetat dins el 
seu programa d’actes.
 Cal recordar que les patronals 
d’enguany només abarquen quatre 
dies de festa, el 23 24, 25 i 26 de 
juliol. 
 La novetat a què ens referim 
estaria inclosa dins la nit del 
dissabte 25. I començant pel títol, 
dir-vos que està batejat amb 
el nom de Laboratori Musical, i 
l’objectiu no és altre que convertir 
l’espai de la plaça on cada any s’hi 
celebra el concert, precisament en 
això, en un laboratori musical.   
Però no sols en el que respecte a la 
decoració, que sí que hi haurà de 
ser i serà fonamental, sinó també 
en el que fa referència als diferents 
actes que s’hi duran a terme.

1ra part
El trui començaria amb un 
homenatge audiomusical, amb 
breus comentaris i projecció a gran 
pantalla, a uns quants d’aquells 
cantants o grups que tanta fama 
donaren als nostres santjaumes, 
sobretot durant la dècada dels 
anys setanta. Cal tenir ben present 
que si Sant Jaume destacava 
per una cosa, si una cosa el feia 

important, era la música, a pesar 
que el programa estigués replet 
d’altres actes que també hi havien 
de ser.
Exemples en serien les actuacions 
de Camilo Sexto (1974), Julio 
Iglesias i Antonio Machín (1975), 
Albert Hammond i Micky (1976), 
de Paloma San Basilio (1977), 
Mocedades (1978), El Dúo 
Dinámico (1979), etc, etc.
Aquesta seria una primera part 
que constaria, aproximadament, 
d’uns 20 minuts de durada.

2na part
La segona part té molt a veure 
també amb aquells anys i amb els 
primers de la dècada dels vuitanta.

Sobretot amb les cançons que 
sonaven i en un lloc en concret on 
molts de joves anaven a ballar-les i 
a divertir-se: la discoteca Bruixes.
 Durant una estona, algun Dj 
(local) farà sonar, aquest vespre, 
moltes d’aquelles cançons, sempre 
intentant donar un aire especial 
a aquesta, diguem-ho així, Hora 
Bruixa.
 I per tal de donar-li la 
benvinguda s’ha pensat amb 
l’entrada coreogràfica d’unes 
quantes bruixes i bruixots a bon 
ritme. Qui sap...

�ra part. Concurs de gogós
Com a tercera part, dins la qual 
també hi ha inclòs el concert dels 
grups que hagin estat contractats 
per a aquella nit, hi ha prevista 
una sopresa: un concurs de gogós.
 El concurs, al que s’hi haurien 
de presentar en grups de 4 
persones, comptaria amb un bon 
premi, i les condicions no són 
altres que competir ballant, o si 
tant voleu, movent el cos. 
 D’aquesta manera, el grup que 
més bé balli, que millor es mogui 
sobre els quatre punts de ball que 
hauran estat instal·lats enmig de la 
pista, aquest serà el qui s’endugui 
el premi.

Laboratori Musical
Una	proposta	de	festa	per	intentar	animar	aquest	proper	Sant	Jaume	2009

La	novetat	estaria	inclosa	
dins	la	nit	del	dissabte	25	
de	juliol,	i	l’objectiu	no	és	
altre	que	convertir	l’espai	

de	la	plaça	on	cada	any	
s’hi	celebra	el	concert,	

precisament	en	això,	en	
un	laboratori	musical

El	concurs	de	gogós,	en	
grups	de	quatre	persones,	

comptarà	amb	un	bon	
premi.	L’objectiu	no	

és	altre	que	competir	
ballant,	movent	el	cos
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AssegurAnçA de lA llAr

Hogar Seguro d’AXA és la solució per estar 
tranquil a casa

El pot contractar de l’1 d’abril al 31 de maig

Tendrà 12 mesos de seguretat i només en pagarà 11

A més, podrà aconseguir fins a un 15% de 
descompte addicional

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

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



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

Parc de Can Gelabert 

Encara que el nostre poble és molt maco, sembla que 
sentíem enveja de Campanet i hem decidit fer unes Fonts 
Ufanes al parc més conegut de Binissalem. L’abeurador 
duu brollant per davall l’arena des de fa setmanes, amb 
la despesa d’aigua que implica. Malgrat que ha plogut 
molt aquest any, hauríem de donar exemple i arreglar 
canonades per a no tudar innecessàriament.

A tot el poble 

L’aparició de pujades per provocar que els vehicles 
minvin la seva velocitat a diferents zones del poble ha 
estat molt criticada. D’altra banda, veient la velocitat 
a la què circulaven moltes motocicletes i molts cotxes 
per dins el poble, la mesura me sembla perfecta. Una 
llàstima que hagin de donar-nos seny a cop de badens 
per a què entenguem la perillositat de córrer.

Es Pontarró 

Després d’un hivern plujós com feia temps que no 
vivíem i després de suportar que el torrent natural 
cerqués la seva via d’aigua inundant-ho tot amb les 
plogudes d’aquest any, sembla que la intervenció feta 
per donar més capacitat de recollida de pluvials al carrer 
i a la zona en general, ha estat tot un èxit. Les canonades 
baixen plenes i no vessant com abans.

L o c A L

F

F

F

F

	 ABRIL	2009	<	21	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

Antoni Morey 

El totxo del carrer Antoni Morey complirà dos anys i 
mig de vida el proper mes de maig. 
Encara que els veïnats ho han denunciat nombroses 
vegades, el totxo segueix allà fotut. Hi ha vegades que 
les coses s’arreglen amb bona voluntat. D’altres just 
s’arreglen quan hi ha una denúncia just després de què 
algú ensopegui i es faci mal de veres. Complirà els tres 
anys? 

.
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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

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

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

Associació d’Empresaris  871 70 40 74

Punt Verd Municipal  620 988 036

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

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

Ferreria rosca
Jaume roselló i Miquel capó

ferrers artesans

 · Barreres, portes correderes i basculants, escales,   
 arrambadors...
 · Mobles de ferro (taules, cadires, llits...)

Carrer Major, 60. Costitx 

679 741 429 (Jaume) - 670 957 243 (Miquel)
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Ferreria ROSCA

Fa poc més de cinc anys que els 
joves, Jaume Rosselló i Miquel 
Capó, obriren el taller de ferreria 
ROSCA, ubicat al número 60 del 
carrer Major, a Costitx.
Ens conten que, abans 
d’emprendre l’aventura de fer-
se empresaris, tots dos ja havien 
exercit, un grapat d’anys, de fe-
rrers a la ferreria Manresa, de 
Binissalem.
Després de cercar per dins el po-
ble i mirar preus, tant per llogar 

com per comprar, i veure com 
a la zona del polígon era pràc-
ticament impossible, decidiren 
seguir cercant pels pobles dels 
voltants com Consell, Lloseta, 
Sencelles, etc., i va ser a través 
d’un amic que s’informaren que 
a Costitx hi havia un local bas-
tant adequat per allò que ells 
pretenien muntar. I així va ser.
 Ells afirmen que la crisi no els 
ha afectat, i que tenen tanta feina 
com abans de l’actual i complica-
da situació econòmica.
 Apart dels dos socis, a 
l’empresa hi treballa un tercer 
empleat.

Del barri de Santa Catalina (Palma)

Des de fa poc més d’ un any i mig, Ferran Vallès, 
natural de Palma, és un més de tants nouvinguts al 
poble.
 Amb 31 anys d’edat, llicenciat en Filologia 
Catalana i actualment treballant a Ràdio Ona 
Mallorca (98.0), exercint com a ajudant de producció 
en un programa de temàtica cultural que l’emissora 
ofereix els dissabtes, de 12 a 14h, Ferran ens confessa 
que des de molt jove ja sentia vocació pel món de la 
comunicació i el periodisme.
 Ens conta que després de viure uns anys al barri 
de Santa Catalina, de Palma, tenia clar que el seu 
desig era sortir de la capital per anar-se’n a viure a un 
poble. Però a un poble amb un requisit primordial: 
que s’hi pogués accedir en tren. De fet, es declara un 
usuari fidel del transport públic.
 Després de mirar per municipis com Santa Maria, 
Consell, etc., va ser a través d’un amic que s’informà 
de la venda d’un pis a la nostra vila, i de llavors 
ençà es convertí en un veïnat més del carrer Antoni 
Torrandell. Recorda que arribà un mes de setembre 
de 2007, amb el poble encès en festes. Fantàstic!

 Del poble, en destaca, sobretot, la vida interior 
que hi ha, amb alguns bars amb molt bona música, 
com Cas Cabrit o Sa Quartera. I és que una de les 
seves principals aficions és la de Dj de música Reggae 
i Soul dels anys seixanta.
 Per altre lloc, també opina que poder circular en 
bicicleta per dins Binissalem és una cosa que ell valora 
molt, com també li agrada la nostra tan caraterística è 
lingüística, la qual, afirma, ja comença a pronunciar.
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Nou premi per al celler José Luis Ferrer
El vi SELEccioN 100 collita 2003, del celler José 
Luis Ferrer, resultà guanyador del premi “Zarzillo 
de Plata 2009” en el concurs Internacional celebrat 
a Castella i Lleó, en el qual s’hi presentaren més de 
2.000 participants.
 Organizat per la Conselleria d’Agricultura i 
Ramaderia de la Junta de Castella i Lleó, a través 
de l’Institut Tecnològic Agrari, el concurs ha arribat 
a ser un dels certàmens de major prestigi mundial 
en el que a vins es refereix. A més, compta amb el 
reconeixement i patrocini de l’Oficina Internacional 
de la Vinya i el Vi, de la Unió Internacional 
d’Organitzacions d’Enòlegs i de la Federació Mundial 
de Grans Concursos de Vins i Espirituosos.

Presentats els vins de Bodega Biniagual
Amb una jornada de portes obertes, el divendres 
dia 3 d’abril, el celler de Biniagual dugué a terme la 
presentació dels seus nous vins. L’acte comptà amb 
l’assistència d’aproximadament unes 150 persones.
Els vins presentats varen ser el Blanc Verán 2008, 
Verán Rosat 2008 i Finca Biniagual Verán 2006, del 
qual en publicam la fitxa de tast a la pàgina següent.
 A la fotografia, la senyora Margarita Graf, 
propietària del celler; Miquel Àngel Cerdà Capó, 
propietari i enòleg; i Pere Obrador Ignasi, propietari 
i enòleg (a la dreta).

L o c A L
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Musclos a la catalana

Verán 2006 (negre)

Celler: Bodega 
Biniagual

Denominació:
D.O. Binissalem

Varietas: 50% 
de Mantonegro, 
30% de Cabernet 
Sauvignon i 20% 
de Shiraz

Elaboració: Es 
verema en capses 
petites de 10 a 12 
kg. Se selecciona 
manualment 
i es fermenta 
a temperatura 
controlada en 
depòsits d’acer 
inoxidable de 
4600 i 8850 litres.

Criança: 13 meses 
en bótes de roure. 
Per origen: 90% 
francés i 10% 

americà. Per edat: 65% noves i 35% de segon vi.

Fase visual: A la vista presenta un color vermell 
picota de capa mitja alta.

Fase olfactiva: És un vi complexe amb aromes de 
fruita roja, madura. Records de balsàmic i eucaliptus, 
torrefactos i coco (a part de la fusta).

Fase gustativa: A la boca presenta un atac suau i 
pas redó amb record de fruites roges. En retronassal 
tornen els records de coco i torrefactos.

Maridatge: Aquest és un vi que combina bé amb carn, 
plats vegetarians i mejillas rostides de vedella blanca.

Ingredients (per a 4 persones)
1 kg de muscles, una ceba, un all, dues tomàtigues, un 
poc de julivert, 1/2 tassó (100 ml) de vi blanc, aigua, 
dues cullerades d’oli, sal i pebre bo.

Preparació
1. Netejam els muscles amb molta d’aigua freda i, 
a continuació, els bullim dins aigua (tapats dins la 
cacerola) amb una mica de sal i una mica de pebre bo. 
Després ho colam i guardam el brou.
2. Pelam i picam la ceba, l’all, les tomàtigues i el 
julivert.
3. Preparam el sofregit dins una paella: fregim la ceba 
durant 3 minuts, hi afegim les tomàtigues, l’all i el 
julivert i ho deixam coure, a foc baix, durant 7 minuts.
4. Donam un bull al brou que hem guardat juntament 
amb el vi blanc; hi afegim els muscles i ho deixam 
coure, tot tapat, durant 5 minuts.
5. Servirem els muscles amb una sola closca, hi 
posarem el sofregit per damunt i hi escamparem 
julivert picat.

Aquest és un de tants plats fàcils de l’anomenada cuina tra-
dicional, que consta d’un temps de preparació de 20 minuts 
i d’un temps de cocció d’altres 20 minuts.

c U I n A
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o f E R T E S

 

VEnC DuEs MàquinEs DE CosiR modernes, 
noves, marca Huskystar i Huskylock, una amb 
ordenador incorporat. Preu: 1.200 euros. 608 457 378

Es CERCA CoMPRADoR per a una rentadora. 
Marca Zanussi. Model: estalvi energètic. Antiguitat: 10 
mesos. Estat: impecable. Preu a convenir. 659 130 458

HoME DEl PoblE s’oFEREix per a transports i 
mudances (sofàs, llits i tot tipus de mobles). 
Demanar per en Manuel. Tel. 655 632 486

Es llogA PlAçA D’APARCAMEnt PER A 
CotxE al carrer Germanies. Preu: 40 euros. 
Telèfons: 971 886 182 i 696 930 527

Al·lotA DEl PoblE s’oFEREix per cuidar nins, 
persones majors, neteja o qualsevol tasca. 655 345 815

Es llogA 1r Pis, gran, situat a la zona cèntrica 
del poble, mig amoblat. Preu a convenir. 630 984 061

VEnC gElERA MuRAl amb 4 portes. Tot d’acer 
inoxidable. Preu: 1.500 euros, negociables. 
Tel. 639 618 523 - 971 886 754

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

VEnC CAntARAno DE CAobA massís restaurat. 
Preu a convenir. Tel. 659 216 451

Es VEn MàquinA DE gRAnizAts de dues 
cubetes i màquina de fer xocolata. Preu a convenir. 
Tel. 971 88 63 79

687 623 957

Ofertes!

Compra
vendes

Es DonEn MoixEts d’uns quants mesos de vida. 
Tel. 619 909 763

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

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

VEnC CAsA de 272 m2. Reformada. Dues plantes. 
5 habitacions, pati i terrassa + extres. Preu a convenir. 
Tel. 639 618 523 - 971 886 754

Es llogA APARtAMEnt, ubicat al número 8 del 
carrer Concepció. Tel. 971 51 10 47 - 609 609 823.

VEnC CuinA de 6 fogons amb forn. Preu: 2.500 
euros, negociables. 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



 

Joan Perelló Sabíeu que...

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

Ens estam tornant de plàstic
Els plàstics són composts formats 
per unes molècules orgàniques 
anomenades polímers. No fa ni 
falta descriure la importància 
que tenen els materials plàstics 
en la vida moderna; just fent 
una mirada al nostre voltant ens 
adonarem de la gran varietat de 
tipus de plàstic que existeixen i 
l’àmplia varietat d’usos que els 
donam.
Així i tot, es tracta d’un material 
molt controvertit ja que és de gran 
utilitat per una part però requereix 
un tracte correcte per reduir 
l’exposició a potencials problemes 
de salut i contaminació ambiental.

Es podria viure sense 
plàstics?

Pareix una pregunta fàcil de 
respondre si consideram que 
la invenció del plàstic data de 
principis del segle XX, fa només 
100 anys. Així i tot, uns 40 
anys abans s’havia inventat un 
material anomenat cel·luloide (el 
podríem considerar un plàstic 
no termoestable) que va servir 
com a suport per a pel·lícules 
fotogràfiques, revolucionant 
la fotografia i donant pas al 
naixement del cinema. Així 
doncs, és obvi que els nostres 
avantpassats recents vivien sense 
ells.
Però la facilitat d’obtenció 
d’aquests materials i el seu 
preu baix provocaren una 
revolució que n’estengué l’ús 
en diverses aplicacions: aïllant 
elèctric, envasos, bosses de fems, 
canonades, espumes aïllants, 
juguetes, maletes, fibres tèxtils... 
No tindria cap sentit prescindir a 
dia d’avui d’un material amb unes 
propietats tan úniques.

Són tots els plàstics iguals?
Els plàstics es poden classificar 
en base a diferents criteris, però 
si atenem a la seva composició 
se’ls atribueix un nombre i una 
abreviatura que correspon a les 
seves inicials en anglès. Els més 
utilitzats arreu i que de ben segur 
ens sonen a tots els teniu a la 
següent taula a mode de resum 
i en la seva versió comercial es 
poden identificar pel símbol del 
triangle de reciclar amb el nombre 
corresponent a dins.

Cada un dels tipus de plàstics té 
unes propietats diferents que fan 
que es destinin a un ús concret. 
Tots sabem que els plàstics PET 
són els més utilitzats en envasos 
com els de begudes carbòniques, 
botelles d’aigua i similars. Altres 
com el PVC s’usen àmpliament 
en canonades, recobriments de 
cablejat i en la indústria del calçat.

Existeixen problemes de 
contaminació i salut amb els 
plàstics?

Una gran quantitat de materials 
plàstics s’acumulen en el mar i ja 

han passat a la cadena alimentària, 
essent les aus marines i altres 
animals marins que els ingereixen 
les primeres víctimes. A més, 
hem de considerar que no tots els 
plàstics es reciclen. El PVC poques 
vegades es recicla i el PS, altament 
contaminant, és molt difícil de 
reciclar.
Però tal vegada el punt més 
crític que ens fa afirmar que els 
plàstics suposen una espasa de 
doble fil són els potencials efectes 
perniciosos per a la salut humana.  
 Molts dels tipus de plàstics 
desprenen toxines en els aliments 
o líquids que els contenen. Per 
algunes d’aquestes substàncies 
s’han descrit efectes secundaris 
en la fertilitat, el sistema nerviós 
i la propensió al càncer. Aquesta 
alliberació de substàncies tòxiques 
s’incrementen amb la temperatura, 
motiu pel qual no es recomana 
posar al sol botelles d’aigua 
envasada o encalentir aliments 
amb el microones dins un tupper.  
 Un estudi efectuat als EEUU 
detectà la presència d’aquests 
tòxics en l’orina del 95% de la 
població estudiada.
Això, clar, no significa que no 
es puguin utilitzar materials 
plàstics, però especialment quan 
els aliments o begudes s’han 
d’exposar a temperatures elevades 
és més recomanable utilitzar 
recipients de vidre o bé “plàstics 
sense toxines” com el HDPE.

Polietilentereftalat (PET)
Polietilè d’alta densitat ( HDPE)
Policlorur de vinil (PVC)
Polietilè de baixa densitat (LDPE)
Polipropilè (PP)
Poliestirè (PS)



Mateu Banús

   

e n t r e v i s t aVivències
Jaume	Alorda	Pascual,	de	can	Barruf,	de	retorn	a	les	seves	arrels

Diuen que no pots anar enlloc on no 
hi trobis un binissalemer. I no par-
lem de Palma!
 En Jaume “Barruf” pertany al 
gran estol de convilatans que ha re-
sidit a la capital el temps de la seva 
vida laboral. I ara, ja jubilat, ha tor-
nat a les seves arrels, a Binissalem.

Nascut el 16 de març de 1938, és el 
major de cinc germans, una família 
prou coneguda i significativa dins 
el nostre poble, gent molt valuosa, 
compromesa i disposada a partici-
par en gairebé tot tipus d’activitats.
 Estudis primaris a les Trinitàries 
i Escola Graduada, continuant batxi-
ller a l’Academia d’Inca. Fa oposi-
cions a una entitat bancària i a Gesa, 
guanyant la plaça en aquesta darrera 
empresa, on hi treballa tota la vida 
fins a la prejubilació, l’any 1998.
    Casat amb Rosa Fiol, el 1965, han 
tengut dos fills i dues filles. Malau-
radament, l’any 1973 mor el fill petit, 
Joan, trista experiència. 
Recordar el que digué el seu pare en 
morir el seu germà Bernat: “No és el 
mateix un fill enterrar al seu pare, 
que un pare enterrar al seu fill”. Ac-
ceptació, resignació i fe. 
Vuit anys més tard adopten a una 
nina que ja compartia amb ells els 
caps de setmana, avui és una filla 
més amb totes les consequències. 

Amic Jaume, ens pots contar alguna 
cosa de la teva infància i joventut?
Tenc un record molt agradable 
d’aquell temps, em vaig sentir sem-
pre molt estimat i molt apreciat, era 
el fill major i també el nét major; és 
clar que així com la família es va fer 
gran s’havien d’anar compartint les 
coses.
 Un fet que em va marcar fou el 
dilema entre seguir l’ofici de barber 
del pare i el padrí, com s’esperava 
de mi per ser el fill major, o bé, cercar 
una altra feina. Jo veia que els dis
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e n t r e v i s t a

sabtes i diumenges els meus amics 
sortien quan jo més feina tenia a la 
barberia. I vaig decidir espavilar. 

Com recordes aquell poble?
El record amb molta d’estimació, 
era un poble tranquil i familiar. Te-
nia molts d’amics, encara es podia 
jugar al carrer. A casa sempre hem 
estat molt de la festa i de reunir-
nos per qualsevol excusa. Guard un 
gran record dels meus padrins de 
can Barruf; els padrins de can Jaumí 
no els vaig conèixer. 

Parla’ns de la teva vida laboral?
L’any 1965 vaig començar a fer feina 
a Gesa, al departament de serveis 
socials, tasca per a mi molt gratifi-
cant perquè el que més m’agrada 
és el tracte amb les persones, duent 
la relació amb els empleats i també 
amb les seves famílies, col·laborant 
amb l’assistent social. 
 Després vaig passar a tenir 
cura de la relació amb els jubilats 
de l’empresa, amb els quals cada 
any, com a mínim, fèiem un viatge 
i vàrem recórrer pràcticament tota 
Espanya. 
 El 1971 començà a Mallorca el 
Moviment Esplai, del qual en vaig 
forma part. Després de fer un curs 
de monitor a Barcelona es va mun-
tar l’escola de l’Esplai i més tard els 
clubs d’esplai. Durant uns anys vaig 
dur la secrateria de la Fundació Es-
plai de les Illes.
 Va coincidir amb el moment 
que a l’empresa posaren en marxa 
l’activitat  de les Colònies d’estiu 
per als fills dels empleats. 
 Durant trenta anys, amb la meva 
esposa, passàrem com a responsa-
bles tots els estius al Port d’Alcúdia, 
on hi havia la casa de colònies, pas-
sant-hi anualment cinc o sis torns de 
d’al·lots i monitors. 

Pràcticament tota la vida has coope-
rat amb organitzacions de caire so

cial, a més del que ens has contat 
sé que segueixes amb el telèfon de 
l’Esperança.
Fou na Rosa, la meva dona, qui 
m’hi introduí, com a voluntari, a 
l’ONG, Telèfon de l’Esperança. 
Des d’aleshores feim un servei set-
manal cada un. Puc dir que aquesta 
ha estat l’experiència que més m’ha 
enriquit, adonant-me del valor de 
l’escolta, ja que moltes vegades és 
més important saber escoltar que 
no parlar. M’ha fet créixer i madu-
rar com a persona, perquè ets tu 
qui ha d’estar bé per escoltar com 
cal. És un servei completament 
anònim, mai has de fer preguntes 
ni donar receptes, sols has d’ajudar 
a que l’interlocutor elabori les se-
ves pròpies respostes, i, en casos 
d’emergència, intentar descobrir 
com pots fer arribar una  ajuda. 

Com valores la vida a la Capital i la 
d’un poble com binissalem?
Mira, no sé què dir-te. Diuen que la 
vida a Palma és més anònima em-
però que té més oportunitats cultu-
rals;  però jo, entre relacions de feina, 
la quantitat de persones que passa-
ren per colònies i les col·laboracions 
que sempre he fet amb l’Església, 
tenc moltíssimes amistats. I refere-
rent a oferta cultural, avui no hi ha 
distàncies; a més, a Binissalem no 
n’anam mancats. Això sí: la vida de 
poble és prou tranquil·la, i jo m’hi 
sent molt bé; també he retrobat els 
amics i coneguts de la infància. 

tu, com a creent convençut, dius 
que ets crític amb aquesta Església 
que tant estimes... 
Devers els anys seixanta, amb uns 
Exercicis per a un món millor, em 
va obrir els ulls, ja que es parlava 
amb molta llibertat de coses en re-
ferència a l’Església, que aleshores 
parexia que només era per als ini-
ciats, per exemple, la lectura de la 
Bíblia. A partir de llavors, tot grup 
de laics que es formava d’apertura 
de l’Església jo ja m’hi apuntava. 
Tambe és cert que conèixer la rea-
litat i les persones et fa comparar 
i discernir entre les obres i els dis-
cursos i el que jo crec que significa 
la Paraula de Déu. He passat expe-
riències com fou el sentir-nos quasi 
obligats a dimitir en bloc un grup de 
laics d’una Fundació de l’Església, i 
avui és el dia que encara ens diguin 
el motiu.

No em quadre l’endiumenjat que 
tenim muntat amb el bessó del Mis-
satge Evangèlic. El Concili Vaticà II  
donà una llum d’esperança, però 
veure com es maquillà després, per-
què maquiavèlicament tot continués 
igual, francament em decepciona.
 Crec que hi ha molta comandera, 
molt d’immovilisme, una absoluta 
falta de contacte amb le realitat, por 
a perdre privilegis…

Em sent Església de Jesús Ressusci-
tat, com a persona adulta i en dret a 
fer una crítica constructiva.

“...	L’onG	Telèfon de 
l’Esperança,	l’experiència	
que	més	m’ha	enriquit”

Amb el seu germà petit.
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Exposicions
En tot l’abril 
continuen les 
mostres de PAZ 
ALCOVERRO, 
MERCÈ 
ALABERN 
i HAROLD 
JIMÉNEZ. 

A partir del 9 de maig, la 
inauguració a les 20.00, exposarà 
fotografies MARGALIDA MOREY.

Conferència: Baltasar Porcel, 
escriptor de l’any

En l’homenatge a Baltasar Porcel 
que s’efectua arreu del país, 
Binissalem acull un cicle de 
conferències, amb el patrocini del 
Govern Balear. En la primera, el 16 
d’abril, Damià Pons en glossava 
la prosa de no ficció, consistent 
en articles (gairebé 9.000 unitats), 
apareguts a La Vanguardia, a 
Destino, a Serra d’Or i en altres 
publicacions. Cal afegir-hi els 
reportatges, les entrevistes, 
els assaigs, les biografies i els 
llibres de viatges. Va insistir 
el conferenciant que Porcel ha 
posat en valor davant el públic 
univers la Mallorca emprenedora 
i la cultura catalana, amb els 
personatges representatius.

Conferència: Educació per a 
la Ciutadania

El 23 d’abril, a la Biblioteca 
Municipal, Pere Polo, director 
de l’Escola de Mitjans Didàctics 
de l’STEI explicava l’esperit, el 
contingut i el desplegament de 

l’assignatura “Educació per a la 
ciutadania”, aprovada pel Reial 
Decret 1631/2006. En defensava 
els valors educatius i la coherència 
amb la Constitució espanyola i 
amb la normativa europea. En 
criticava, així mateix, la reducció 
als límits d’assignatura i no de 
projecte educatiu global.

Barry sargent a Cals Agustins
El 17 d’abril, divendres, a 
Cals Agustins hi hagué un 
extraordinari. BARRY SARGENT, 
el músic nord-americà, amb 
residència a Sóller, violinista 
i director d’orquestra, de 
prestigi internacional en tots 
dos aspectes, oferia un concert 
amb interpretacions de Johann 
Sebastian Bach, una partita i 
una sonata, ambdues per a violí 
sol. Coherent amb la qualitat 
de les composicions, va jugar 
el virtuosisme de l’intèrpret, 
que desvelaria les possibilitats 
acústiques de l’instrument a la 
mà d’un geni artístic. L’auditori 
numèricament escàs, 35 persones, 
gaudia de l’afortunat privilegi. 
Llàstima que no omplíssim 
l’aforament!

J. Escanelles

Exposició de fotos de Paz Alcoverro.
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Diada de Sant Jordi
Quan el Sant hagué passat
tot jardí se retornava: perxò
cada any per Sant Jordi és
diada assenyalada per les
flors que hi ha a mercat i l’olor
que en fan els aires.

Joan Maragall

Les roses recordades
Recordes com ens duien
aquelles mans les roses
de Sant Jordi, la vella
claror d’abril? Plovia
a poc a poc. Nosaltres,
Amb gran tedi, darrere
la finestra, miràvem,
potser malalts, la vida del
carrer. Aleshores ella venia,
sempre olorosa, benigna, amb 
les flors, i tancava fora, lluny,
la sofrença del pobre drac, i
deia molt suaument els nostres
petits noms, i ens somreia.

Salvador Espriu

quatre coses
M’abelleixen quatre coses:
–qui prou les sabrà lloar?–
El sol que bada les roses,
l’aigua que les fa brostar,
la rosada que les mulla
i el vent que les esfulla
per no veure-les secar.

Maria Antònia Salvà

Dia del Llibre
Continuant amb la tradició de fa 
ja més de deu anys, el dissabte 
dia 25 d’abril es tornà a celebrar 
el Dia del Llibre a Binissalem, 
enguany, amb l’Astronomia com 
a tema central.
 Igual que en les darreres 
edicions, l’escenari que acollí la 
diada va ser el Casal de Cultura 
Can Gelabert, la planta baixa del 
qual albergà les paradetes de 
llibres i d’associacions, i també 
les activitats destinades a tallers 
infantils. El pati, per la seva part, 
tornà a ser lloc de trobada musical, 
amb l’actuació, aquest pic, del 
grup Trumlai, que féu ballar i 
cantar al centenar d’infants que es 
reuniren al lloc.
A la Biblioteca s’hi exposaren tots 
els punts de llibre que varen ser 
presentats a concurs.

c U L T U R A

Madò Maria Carbonell Reus guanyà 
el 1r premi de punts de llibre del 
Centre de Dia.
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Portes obertes a Cas Jai Tit
Quan ja fa vàries setmanes que 
l’Agrupació de Fires i Festes i 
els empresaris del gremi de la 
pedra treballen en l’organització 
de la VI edició de la Fira de la 
Pedra i l’Artesania, també hi ha 
col·lectius i centres culturals com 
Cas Jai Tit, que se sumen, amb la 
seva tasca, a aquest event.

Així, el dissabte 30 de maig, el 
casal tornarà a oferir una jornada 
de portes obertes. Serà de les 16 a 
les 20 hores, sient a les 17 hores la 
presentació de l’Escoleta Waldorf, 
on s’hi podran trobar llibres, 
contes i material pedagògic. 
També es comptarà amb servei de 
restauració i cafeteria, cosmètica 
natural, artesania, etc.

   

c U L T U R A

Sentit homenatge a 
Francisca Alomar

Dissabte dia 25 d’abril es va fer al 
Casal de Cultura de Can Gelabert, 
a Binissalem, un sentit homenatge 
a la soprano Francisca Alomar, 
traspassada l’estiu del 2008. L’acte, 
iniciativa de Baltasar Bibiloni, va 
consistir en la interpretació de 
l’antífona gregoriana, Lux aeterna, 
per quatre veus mixtes, arranjada 
per l’esmentat Baltasar Bibiloni, 
a càrrec de cantaires que havien 
coincidit amb Francisca Alomar 
en els diferents cors que hi ha 
hagut a Binissalem; la intervenció 
de dos dels alumnes que va 
tenir Francisca Alomar com a 
professora de cant, Aina Roig i 
Tomeu Bibiloni. A més va haver-
hi una breu al·locució de mossèn 
Joan Parets, entusiasta creador de 
l’Arxiu de Recerca i Documentació 
Històrico-Musical de Mallorca, i 
que va conèixer de prop Francisca 
Alomar quan era rector de Sineu, 
i que n’ha glossat en diferents 
indrets la seva carrera artística.

Va ser un acte íntim i emotiu, en 
què el cant va ser el fil conductor, 
com no podia ser altrament, 
presidit per una indissimulada 
fiblada de dolor, de derrota, 
davant la mort d’una persona 
que sempre va vessar estimació i 
generositat.

Francisca Alomar (Sineu, 1957-
Palma, 2008) es va fer a ella 
mateixa. Eren els anys setanta del 
passat segle quan la Massa Coral 
de Binissalem i el Teleclub de 

Sineu varen decidir que serien 
un sol cor, sota la direcció de 
Baltasar Bibiloni. Les corals de 
poble –cosa que no s’ha destacat 
mai prou– han estat un focus 
d’animació i inquietud cuturals; 
les corals sempre hi són, a l’hora 
de lluir les festes colendes, però 
potser sense que se’n valori ni 
l’esforç i ni el treball desinteressat 
que representa tirar-les envant. 
Aleshores ja va destacar la veu de 
Francisca Alomar; ningú no va 
dubtar que havia de ser la 
solista per excel·lència de la coral; 
i més que ningú no en va dubtar 
Baltasar Bibiloni. Tement-se de les 
possibilitats que amagava la veu 
d’aquella al·lota sineuera, la va 
guiar i orientar pels camins que 
pertocava. No és aquest l’espai 
idoni per detallar la biografia 
artística de Francisca Alomar. Sí 
que, però, val la pena destacar un 
fet, com va recordar mossèn 

Parets; Francisca Alomar va ser 
una pionera en la formació i 
divulgació de la tècnica vocal a 
Mallorca, no només en la seva 
pràctica en diferents corals, o com 
a professora d’estudiants de cant, 
sinó també com a professora en 
multitud de cursets de formació a 
professionals de diferents àmbits. 
Francisca Alomar sabia que la 
veu és un dels dons més preuats 
de què disposam els humans, per 
desgràcia tan descongeut i tan mal 
usat.

Mossèn Parets alhora va recordar 
–fet que podria confirmar tothom 
qui n’hagi tengut qualque classe 
de relació– el tarannà sempre 
rialler, sempre disposada a posar 
una mà, sempre de bon humor, de 
Francisca Alomar.

Així és com la volem recordar 
sempre
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CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA
Bach conversa amb Martí i Pol

c U L T U R A

Molta literatura i novetats per 
aquest mes de maig a la Casa 
Museu Llorenç Villalonga. 

Poemes d’Antònia Vicens
Per començar, el passat dimarts 
5 de maig, l’escriptora Antònia 
Vicens vengué per a presentar el 
seu primer llibre de poemes que 
porta per títol Lovely. 
 Aquesta activitat estava inclosa 
en el cicle “Primera lectura”. 
L’escriptora llegí alguns dels seus 
poemes. 

Itineraris per Ciutat
El divendres dia 15, a les 18.30h, es 
repetirà l’itinerari literari “Llorenç 
Villalonga i Ciutat: els indrets de 
Mort de dama”.  
 Donada la gran acceptació que 
va tenir aquest recorregut, conduït 
per Gaspar Valero, pels diferents 
indrets palmesans relacionats 
amb els escenaris de la novel·la i 
del seu autor, s’ofereix una altra 
oportunitat per a tots aquells que 
no hi pogueren assistir. 
 La concentració serà, a les 
18.30h, davant del Teatre Principal 
de Palma. 

Visita de Melcior Comes
Dintre del cicle “En trànsit”, 
aquesta vegada es podrà gaudir 
de la companyia del jove escriptor 
Melcior Comes, amb qui es podrà 
parlar sobre les seves aficions i 
plaers literaris. 
 La visita de Melcior Comes, 
autor de novel·les com El llibre 
dels plaers immensos o La batalla de 
Walter Stamm –també articulista 
del Diari de Balears– serà el dijous 
dia 21 de maig, a les 19 h. 

Carme Riera a la Casa Museu
Una altra visita, ben especial, serà 
la de l’escriptora Carme Riera, 
amb motiu de la presentació a 
Mallorca del seu darrer llibre Amb 
ulls americans. 
 En aquesta darrera novel·la, 
Riera se serveix de la sàtira 
per a retratar amb els ulls d’un 
periodista nord-americà la realitat 
de la Barcelona i la Catalunya 
actuals, en la línea de la novel·la 
picaresca i de la tradició crítica 
dels antics viatgers d’Europa, 
mostrant els embulls barcelonins. 
Serà el dimarts dia 26, a les 19 h.

Literatura i música clàssica
El dijous 28 de maig, l’activitat a la 
Casa Museu continuarà amb més 
literatura, i aquest cop lligada a la 
música clàssica. 
 Serà el torn de l’espectacle 
literari Bach conversa amb Martí 
i Pol. La formació musical Le 
Nouveau rêve, amb la col·laboració 
del poeta Carles Rebassa, ens 
ofereix un espectacle que relaciona 
la música antiga i la poesia 
catalana del segle XX d’una 
manera molt especial. 
 Es tracta d’un concert 
acompanyat de pinzellades de 
poesia d’autors com Miquel Martí 
i Pol, Enric Casasses o Maria 
Mercè Marçal, que pretén apropar 
dos gèneres artístics i dos tipus de 
públic en un mateix espai. Serà a 
les 20h.

Bearn: Tofla i Es Cocons
Trescar pels indrets literaris 
de l’illa, aquest serà l’objectiu 
aprofitant que s’acosta l’estiu i el 
bon temps. 
El dissabte 30 de maig, a les 
11h, tendrà lloc l’itinerari “Les 
possessions de Bearn: Tofla i Es 
Cocons”, un recorregut conduït 
per Gaspar Valero que situarà 
els participants en els possibles 
escenaris de la novel·la amb la 
visita a les possessions de Tofla i 
Es Cocons.

La	visita	del	jove	
escriptor,	Melcior	comes,	
autor	de	novel·les	com	El 
llibre dels plaers immensos	

o	La batalla de Walter 
Stamm,	serà	el	dijous	

dia	21	de	maig

L’escriptora,	carme	Riera,	
vendrà	a	la	casa	Museu	
a	presentar	el	seu	darrer	
llibre	Amb ulls americans
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Xamo Xamo
Fi de curs del taller escola 

El passat 3 de maig se celebrà el fi 
de curs dels alumnes, de 1r i 2n, 
del taller escola Xamo Xamo.
     En aquesta ocasió 
representaren el muntatge 
“OPERACIÓ LLAMPUGA”, 
interpretada per 12 valents que 
s’atreviren a pujar a l’escenari, 
alguns dels quals per primera 
vegada.
    L’ocasió així ho requeria, 
ja que el Doctor Diabòlic i la 
seva organització SPELTRA 
feien comptes destruïr el 
món mitjançant el satèl·lit 
GOLDENCEBA. 
 Per sort, en Jeims Bony i 
els seus companys li varen 
fer front anant d’una banda a 
l’altra del món (París, Londres, 
Sevilla, Rio de Janeiro), impedint 
d’aquesta manera que s’hagués 
de suspendre la funció degut a 
aquells polissons. Tot va acabar 
bé i el món es va salvar una 
vegada més.
     En aquest muntatge es 
mesclaren diferents disciplines, 
a part del teatre convencional, 
tals com el teatre negre, a càrrec 
dels alumnes de tercer, i fins i tot 
audiovisuals.
    Per cert, si qualcú s’anima a 
veure com queda tot això, l’obra 
es tornarà a representar aquest 
cap de semana dels dies 8, 9 i 10 
de maig. (divendres a les 21h i 
dissabte i diumenge a les 20:30h. 
Ja ho sabeu!

Visita als cellers, en carro
La Confraria dels Enofles de la 
Parra, amb la col·laboració de 
l’associació Amics dels Cavalls, 
té previst organitzar, per aquest 
dissabte dia 9 de maig, una sor-
tida en carro visitant els diferents 
cellers del poble: Tianna Negre, 
Son Roig, Franja Roja i Vins Na-
dal. La passetjada finalitzarà amb 
un dinar a ca n’Arabí on es podrà 
degustar un menú especial.

c U L T U R A





Donar a conèixer i viure la llengua
A través d’un projecte d’acollida lingüística de 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma, una 
vintena de joves de la capital participaren, del 13 al 
19 d’abril, en unes colònies de convivència en català, 
a l’alberg de ca n’Arabí.
Sota l’organització del col·lectiu Joves de Mallorca 
per la Llengua, els joves, dels quals només la meitat 
són catalanoparlants, han duit a terme un gran 
nombre d’activitats dins Binissalem amb la llengua 
com a fil conductor. Activitats com una gimcana per 
conèixer el poble, un joc de rol o un taller musical, 
entre d’altres. I és que l’objectiu era aquest: conviure 
i donar a conèixer la llengua.

c U L T U R Ac U L T U R A

ACAMPALLENGUA, i JA EN VAN DEU!
Els dies 23 i 24 de maig de 2009, els Joves de 
Mallorca per la Llengua tornam a organitzar una 
nova edició de l’Acampallengua, la gran trobada de 
joves (i no tan joves) per reivindicar l’ús normal de 
la llengua catalana en tots els àmbits de la societat. 
L’Acampallengua va començar l’any 1997 a Inca i 
va tenir continuïtat en anys successius (Santa Ponça 
1998, Alcúdia 2000, Felanitx 2001, Binissalem 2002, 
Pollença 2004, Porreres 2005, Esporles 2006 i Son 
Servera 2008). Durant aquests anys s’ha convertit 
en una de les principals manifestacions juvenils a 
Mallorca. La participació a les mobilitzacions que 
s’han convocat demostra que els joves es mantenen 
ferms pel que fa a la defensa de la llengua catalana. 
A la darrera edició, a Son Servera, tot i la pluja 
intensa d’aquell cap de setmana, s’hi varen arribar a 
concentrar prop de 8.000 persones.  
 Aquesta serà la desena edició de l’Acampallengua 
i a més serà l’inici de les activitats per commemorar 
el quinzè aniversari de l’entitat, que es celebrarà el 
proper 1 de juliol. 
 Aquesta vegada la població escollida ha estat Sa 
Pobla. La població és de fàcil accessibilitat gràcies 
al tren. A més, disposa d’unes infraestructures 
impressionants.  
 L’Acampallengua, a més, intentarà incidir, com 
sempre, en la població no catalanoparlant i contribuir 
a que els nouvinguts s’integrin i aprenguin la llengua 
pròpia de Mallorca. 
 L’Acampallengua serà un espai de participació: 
tallers, competicions esportives, etc. Un espai de 
relació entre sectors socials molt diversos, amb la 
participació de joves de tot el territori lingüístic i de 
totes les cultures que conviuen a Mallorca. Un espai 
que mostrarà que totes les manifestacions culturals 
es poden fer en català.  
 El moment clau de l’Acampallengua serà la 
discussió i l’aprovació, en assemblea, d’un manifest 
en el qual es demanarà a les institucions públiques 
i a la societat civil que s’impliquin a favor de la 
normalització de la llengua catalana, pròpia de les 
Illes Balears.  
 L’activitat cultural central tornarà a ser, com cada 
any, un concert de música amb les formacions més 
punteres del panorama artístic català, que es farà 
el dissabte 23 de maig. A més, al llarg de tot el cap 
de setmana hi haurà la Mostra de Grups Joves, la 
Mostra de Cantautors, la festa infantil, actuacions i 
una ballada popular.   
 L’Acampallengua vol ser un espai de participació 
i de compromís amb la nostra llengua. Vol indicar 
el camí cap a on ha d’anar el procés normalització 
lingüística, que ha de menester un reforçament entre 
els joves. Vol també presentar una visió jove sobre la 
Mallorca del futur, una Mallorca on la llengua serà el 
nexe d’unió entre els nouvinguts i la resta d’habitants 
de l’illa.

Joves de Mallorca per la Llengua
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... a la biblioteca Municipal

c U L T U R A

Novel·la 
crucero de otoño. 
Autor: Luis del Val
La niña de los tres nombres. 
Autora: Tami Shem-Tov
Las mujeres inglesas destrozan los 
tacones al andar. Autora: Almudena 
Solana
Sota un cel de marbre. 
Autor: John Shors
Paraíso inhabitado. 
Autora: Ana María Matute
El club de los viernes. 
Autora: Kate Jacobs
Mal d’escola. 
Autor: Daniel Pennac
100 contes morals. 
Autor: Joan Barril
El archivero de la Lubianka. 
Autor: Travis Holland 

Infantil 
¿Dónde está la pelota? 
Autora: Pia Vilarrubias
Bojos pel futbol. Joc brut. 
Autor: Frauke Nahrgang
David y las hadas. 
Autora: Emily Smith
Els amics del senyor coc. 
Autora: Jo Logde
En Bumba vol ser caçador. 
Aurora: Cyril Hahn
L’or de la Serp Emplomallada. 
Autor: Alain Surget
La Dotte treu foc pels queixals. 
Autora: Patricia Schröder
Las cosas perdidas. 
Autora: Lydia Carreras de Sosa
Les fades. Autora: Mercè Rodoreda
Les tres bessones a l’abordatge. 
Autora: Roser Capdevila
La llegenda de Sant Jordi. 
Autor: Lluís Farré
Ghostgirl. Autora: Tonya Hurley
Un embolic de rates i gats. 
Autora: Anna Tortajada
contes per somiar despert. 
Autora: Debi Gliori
El mundo del ballet. 
Autora: Beatrice Masini 

Juvenil 
El crim del colós rialler. 
Autor: Xavier Bertran

Altres 
cómo salvar el planeta. 
Autora: Barbara Taylor
Manual completo de escalada. 
Autor: Tony Lourens
S.o.S. Embarazos adolescentes. 
Autor: Dr. Luis Cabero
Jugar con números. 
Autora: Mercedes Figuerola
¡Alucina con la química! 
Autor: Robert Winston
castaka. Dayal el primer ancestro. 
Autor: Jodorowsky
Messi. El nen que no podia créixer. 
Autor: Luca Caioli

·
Activitats de la Biblioteca
Dimarts 12, a les 20h, al Casal 
de Cultura Can Gelabert,   
Conferència ”Eleccions 
europees:tu decideixes”, a càrrec 
d’Immaculada València. 

Dilluns 18, a les 18h, a la 
Biblioteca, Contacontes a càrrec 
d’Antonio Rubio. 

Dimarts 19, a les 20h, a la 
Biblioteca, Conferència uoM 
(Universitat Oberta per a Majors). 
Inundacions i altres catàstrofes 
naturals a Mallorca. A Càrrec 
de Miquel Grimalt Gelabert, 
professor del Departament de 
Ciències de la Terra.

Dilluns 25, a les 18h, a la 
Biblioteca, Contacontes.

Dimarts 26, a les 20h, Conferència 
uoM (Universitat Oberta per 
a Majors). La cuina de les Illes 
i la seva història. A Càrrec de 
Francesc Jordà Ramis, professor 
del Departament de Ciències de la 
Terra. 

Dijous 28, a les 20h, tertúlia 
literària. tast de llibres. En 
aquesta ocasió es parlarà del llibre 
El noi del pijama a ratlles, de John 
Boyne.

N
ov

et
at
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EM DIC MANEL ...

Fa estona que l’anomenat rock 
català va derivant cap a uns altres 
camins que  no són ni de bon 
tros els mateixos que la figura 
de Gerard Quintana, els seus 
Sopa de Cabra i etcètera traçaren 
fa encara més estona, tornant 
d’alguna manera a dignificar el 
català com a llengua d’expressió 
vocal de les tribus juvenils de la 
nostra geografia cultural. El passat 
dissabte dia 18 d’abril, el grup, no 
sé ben bé si qualificar-lo de “rock”, 
MANEL féu una actuació al Centre 
de Cultura de Sa Nostra de Palma 
que jo qualificaria com a mínim de 
“simpàtica”, com ho són així les 
seves lletres, més lligades a l’entorn 
galàctic d’aquells primers Pau 
Riba i Sisa i resseguida actualment 
d’alguna manera pels mallorquins 
Antònia Font, als quals semblen 
imitar amb el nom propi, ara sense 
llinatge, utilitzat per tal de sortir a 
conèixer món. Pot ser és una de les 
modes del moment. Les lletres, per 
tant, i valgui la redundància, són 
un dels seus millors arguments. 
Però la música tampoc no n’és 
gens manca: unes bones veus 
i un guitarronet per tocar de 
peus a terra aporten una certa 
idiosincràsia rotundament hereva 
dels factòtums abans enunciats. Es 
veu que compartim gustos per la 
història, ja que l’altra dia l’infant 
Manel somnià que si hagués nascut 
a Roma, fa més de 2000 anys, 
viuríem en un imperi, tindríem 
un esclau i àmfores al pati plenes 
d’oli i vi ... Oh benvinguts, passeu, 
passeu.

tgomil@...em diuen

Concurs adreçat a 
públic adult

Cada mes la Biblioteca vos ofereix 
la possibilitat de guanyar un val 
de 20 euros per la compra d’un 
llibre a través d’un senzill concurs 
de recerca.

En què consisteix?
En cada número de la revista surt 
publicat un fragment d’un llibre.
Haureu d’endevinar a quin 
llibre pertany i quin és el seu 
autor/a. Perquè no sigui massa 
complicat, les setmanes següents 
s’exposaran a la biblioteca noves 
pistes relacionades amb el llibre o 
l’autor/a.

Què he de fer si crec que sé de 
quin llibre es tracta? 

Pots fer-ho de dues formes 
diferents: 

1) Vine a la biblioteca i emplana 
una fitxa resposta. 

2) Envia un e-mail amb les teves 
dades personal i la resposta a 
l’e-mail: 
bibioteca@binissalem.org.

• Si vols rebre les pistes a través 
del teu e-mail. Envia la teva 
adreça a l’adreça de la biblioteca 
i a principi de cada setmana 
t’enviarem una nova pista.
D’entre tots els participants que 
han encertat n’escollim un a 
l’atzar.

 

La guanyadora del llibre amagat 
del mes d’abril ha estat na Joana 
Maria Crespí Rullán. El llibre 
amagat era El noi del pijama a 
ratlles, de John Boyne.

26è Llibre Amagat

Text.

“A fi de concretar l’època a que 
pertanyen aquests esdeveniments, 
el millor serà, penso, que digui que 
vaig néixer l’any 774 després de la 
fundació de roma per ròmul, el 767 
després de la primera olimpíada, 
quan ja feia vint anys que regnava 
l’emperador August, el nom del qual 
no crec que desaparegui ni al cap de 
mil nou-cents anys d’història. [...] 
No recordo res del meu pare, perquè 
va morir quan jo encara era un 
infant de bolquers, però jo [...] vaig 
posar-me a escriure la seva biografia 
com a exercici d’aprenentatge en 
història, i encara que la tasca fou 
ben aviat aturada per la meva àvia, 
Lívia, jo vaig continuar arreplegant 
material amb l’esperança de poder 
acabar-la quan fos. i la vaig acabar, 
certament, l’altre dia, però fins i tot 
ara no trauria cap a res posar-la en 
circulació. El seus sentiments són 
tan republicans que tan bon punt 
Agripinil·la, la meva muller actual, 
s’assabentés de la seva publicació, 
totes les còpies serien retirades i els 
meus desgraciats escribes copistes 
sofririen les conseqüències de les 
meves indiscrecions.”

Concurs el llibre amagat

M ú S I c Ac U L T U R A



JOyERíA MATEU	·	camí	de	s’Aigua,	101	-	Local	6	·	07350	Binissalem

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

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

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

Reparacions de tot tipus de joies i rellotges.
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Perruqueria 

C/ Antoni Torrandell, 20
  871 911 684
07350 Binissalem

Carme



Antoni Pol

c U L T U R A

Si algunes efemèrides de l’entrega 
anterior posaven de manifest els 
discutibles trets negatius del tarannà 
binissalemer, les d’avui hi posen 
alguns del també discutibles trets 
positius, com la rebel·lió contra la 
injustícia, la solidaritat,
el monarquisme, la merdeixera 
i el fetitxisme o la devoció a les 
pseudorelíquies...

01 d’agost de 1��1
Els menestrals i forans assalten 
sense contemplacions els calls 
jueus d’Inca i de Ciutat. La 
prolongada crisi econòmica, la 
mala administració municipal, la 
pressió fiscal i la prepotència de les 
oligarquies… arribaren a cansar 
els que sempre han pagat, paguen 
i pagaran. El malestar desembocà 
en una onada de violència contra 
els jueus, que ho pagaren amb més 
de 300 morts.

0� de febrer de 1��2 
El governador, en carta dirigida 
al batle de Robines, prorroga per 
deu dies el termini perquè els 
robinencs que intervingueren en 
els assalts, restitueixin els bens 
robats en el Call de Mallorques.

16 d’abril de 1��8
Robines contribueix amb una taxa 
de 165 lliures a l’expedició del Sant 
Estol, composta per setanta naus 
mallorquines i valencianes per 
represaliar la captura de cristians i 
el robatori d’hòsties consagrades a 
Torreblanca (València) per part de 
pirates barbarescos. L’èxit inicial es 
va capgirar i l’expedició va acabar 
en desastre. 

22 de juny de 1�0�
Una vintena dels millors genets de 
Binissalem, amb les seves esveltes 
cavalcadures assisteixen a 
l’homenatge que Mallorca tributa 
al rei de Sicília, Martí el Jove, fill 
del nostre rei Martí l’Humà, de 
visita a la nostra Illa.

1�11 
L’església de Binissalem, segons G. 
Martí Coll, enriqueix el seu fons de 
relíquies amb un petit fragment de 
la Vera Creu, que formava part del 
regalat a la Catedral de Palma pel 
prevere Jaume Domenech.

1� de setembre de 1�1� 
Sant Vicenç Ferrer, amb gran 
seguiment de públic, predica tres 

sermons a la plaça de Binissalem. 
L’espectacle del dominic consistia 
en una missa, sermó i processó de 
penitents. A Robines rebé l’obsequi 
d’un peix, no dels robinencs, que 
tenen la mar enfora, sinó dels 
frares dominics de Ciutat. Només 
el transport costà 5 sous i 4 diners.

06 de novembre de 1�1� 
El procurador del Rei compra per 
trenta lliures a Jaume Garriga una 
casa i corral per construir-hi el 
Celler del Rei, o casa del Delme. 
Els Garriga eren propietaris de 
les cinc quarterades de terra 
conegudes com el Clos den Vidal. 
La casa pairal d’aquesta família 
era l’anomenada actualment Can 
Torró, en el carrer de St. Vicèns de 
Paül.

1�2�
Robines contribueix amb 348 
lliures a les obres de restauració 
de les murades de Ciutat que ja 
necessitaven mà de metge..

1�2�
La depressió econòmica que afecta 
tota la Mediterrània occidental, 
també es deixa sentir al nostre 
Arxipèlag que arriba a una 
situació crítica. Se parlà de crisi, 
com ara, i se proposaren solucions, 
com ara, però no es dugueren a 
terme, com ara.

1�28
Segons el càlculs basats en el 
morabetí –un de tants impostos– 
Robines té una població de 845 
habitants i un centenar d’esclaus i 
esclaves. Com ara, però al revés.

2� de novembre de 1��� 
Robines entrega una lliure i quatre 
sous, fruit de la capta per a la 
redempció dels captius cristians.

Binipèdia
Antany, com enguany
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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

Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA

Pare Payeras, 1 baixos · Binissalem · Tel. 676 361 065
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c I n E M A

La montaña embrujada

Una nova pel·lícula de la factoria 
Disney, per a tota la família, sobre 
la vida interestelar. “i jo em deman: 
mem si d’una punyetera vegada ens 
en mostren qualcun d’extraterreste, o 
almanco qualque prova clara“.
 La pel·lícula tracta d’un taxista 
de Las Vegas que porta a dos nins 
i descobreix que tenen poders 
sobrenaturals, adonant-se que es 
troba enmig d’un succés que no 
pot explicar. 
 Quan descobreixen que l’única 
manera de salvar el món és des-
vetlar els secrets de la muntanya 
embruixada, comença una carrera 
en la que també hi està implicat el 
Govern, mafiosos i, fins i tot, ex-
traterrestres.

Paris Paris
 
Una petita història d’uns artistes 
que perden la feina pels deutes 
que té el director del teatre amb un 
feixista, el qual l’obliga a firmar la 
venda del local.
Ambientada a la França dels 
anys trenta, en plena revolució 
dels sindicats i el començament 
del moviment  feixista a tota 
Europa, la història mostra com els 
treballadors del Chansonia ocupen 
el teatre per poder comptar amb 
una nova oportunitat de comprar-
lo. Enmig de tot això, apareix una 
al·lota que els ajudarà a tornar 
omplir el teatre. 
El protagonista és el mateix que a 
“Los niños del coro” i el director és 
Christophe Barratier. 
Sa veritat, és molt bona.

tocando el viento
 
Aquesta pel·lícula no sé si la trobareu 
al vídeo club. M’arribà per casuali-
tat i no n’havia sentit a parlar mai. 
Un dia, el meu amic, en Bestard, la 
me passà per posar-ne una part al 
programa de ràdio i m’enganxà de 
tal manera que no vaig poder evitar 
veure-la fins al final.
Dirigida per Mark Herman, tracta 
dels anys en que Margaret Tacher 
comandava a Anglaterra i s’anaven 
tancant totes les mines de carbó i po-
sant els miners a l’atur. 
El film ens trasllada a la ciutat de 
Grimley, on la seva banda de mú-
sica, integrada només per miners, 
veu com un bon dia hi entra a for-
mar part una dona que resulta ser 
de la patronal i que intentarà fer tot 
el posible per evitar que es tanqui la 
mina. Al final, però, la mina viurà la 
mateixa sort que totes les altres.

***
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BINISSALEM I SA CUCA

I n f À n c I A

Diuen que això va passar no fa 
gaire a la vila de Binissalem en 
unes vinyes que hi havia prop del 
Pou Poal.
Hi vivia una cuca terrible, 
na Fil·loxera. La seva fam no 
s’acabava mai i es menjava totes 
les vinyes que arreplegava. Els 
vermadors que havien intentat 
matar na Fil.loxera havien fracassat i la cuca 
se’ls havia menjat. Tothom vivia amb l’ai al cor.
Desesperats, els habitants de la vila feren una 
reunió per veure què podien fer perquè la cuca 
no se’ls menjàs a tots i tampoc els deixàs sense 
vinyes.
Així, dia rere dia, van anar desapareixent totes 
les vinyes fins que no en va quedar ni una.
I què farem ara? -Es deien els uns als altres, 
esfereïts només de pensar en la fi que els esperava. 
Varen fer una altra assemblea i després de molt 
discutir, varen prendre el dolorós determini de 
donar a la cuca, cada dia, un dels vermadors 
menor de quinze anys. Posaren un gran cup 
enmig de la plaça on hi havia uns paparets amb 
el nom de tots els vermadors de la vila. Llavors, 
treien un paper i el pobret que tenia la mala sort 
de ser l’escollit el portaven vestit de cassot a la 
cuca perquè se’l menjàs!!
Però, què hi podien fer? Tothom vivia amb la por 
al cos, els valents havien mort i na Fil·loxera era 
massa gran, massa forta i massa poderosa per a 
aquell poble petit de gent esporuguida.
Un dia la mala sort va tocar a la Vermadora 
Major; tot el poble es va passar el dia plorant. Al 
final, tots varen pensar com ho podrien arreglar. 
Es va convocar a tot el poble i varen dir: no 
podem permetre que la nostra Vermadora Major 
sigui menjada per na Fil·loxera!! Però tots sabien 
que no hi havia remei!!
Així que, aquell dia, ningú no va poder dormir 
en tota la nit. L’endemà a la plaça del poble, 

tot el poble va acompanyar a la 
Vermadora Major fins on vivia 
na Fil·loxera. Havia arribat el 
moment! La varen deixar tota sola 
a la vora del Pou Poal. Tothom va 
callar. De cop i volta les aigües 
del Pou Poal varen començar a 
borbollejar, una grapa fastigosa 
va sortir de l’aigua! la Vermadora 

Major es va quedar morta de por. Na Fil.loxera 
va allargar les urpes i va obrir la boca. La 
Vermadora, atemorida, es va tapar la cara amb 
les mans. Era el final. Però en aquell moment, el 
cel es va obrir i va aparèixer el Vermador Major, 
dalt d’un tractor i amb un trinxet a la mà. El 
Vermador Major amb el trinxet va anar de dret 
contra la bestiassa i va començar a lluitar-hi. 
Pareixia que la cuca l’esclafaria com un mosquit, 
però, per fi, ell amb tota la força, nyac!!! Li va 
clavar el trinxet al cor.
La cuca va deixar anar un crit esgarrifós i va 
caure a terra morta i ben morta. L’esclat  d’alegria 
va ser immens: tots cridaven, s’abraçaven, es 
feien petons, aixecaven els braços, aplaudien el 
Vermador...
Som lliures! Som lliures! -Cridaven. La Vermadora 
es va llançar als braços del Vermador Major… 
Com et dius? -Li va preguntar. Jaume -Li va 
respondre ell.
Després es va produir un fet meravellós. De 
la terra xopa amb la sang de na Fil·loxera va 
començar a brostar una gran vinya que va brostar 
i va fer mil raïms negres i lluents. El Vermador 
Major en va collir un i el va donar a la Vermadora 
Major. –Jas! És el de l’amor i la llibertat per a tu 
i tot el nostre poble.
La gent va cridar: Visca en Jaume, visca el nostre 
Vermador Major!!
I així fou com, a partir d’aquell any, la darrera 
setmana de setembre tots els binissalemers i 
binissalemeres celebram la derrota de la gran 
cuca: na Fil·loxera.

col·legi Públic Nostra Senyora de robines
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Aquest mes 
entrevistam a 
en Jorge Stolz 
Sirera, un nin de 
12 anys d’edat 
que estudia 1r 
d’ESO  a l’Institut 
de Binissalem. 
Entre d’altres 

coses, d’ell podem dir que és una 
de les moltíssimes persones noves 
al poble, ja que fa només tres 
anys que hi viu. Personalment, es 
defineix com a un al·lot tímid i ens 
conta que una de les coses que més 
l’apassiona és jugar amb l’skate.

tenint en compte que fa poc 
que vius a binissalem però lo 
suficient com per ja conèixer-ho 
bé, què és el que més t’agrada del 
poble?
M’agrada, sobretot, el fet que tot 
està a prop de ca meva. Per anar a 
un o altre lloc no has de fer grans 
desplaçaments ni és necessari 
anar-hi en cotxe. I a més, també 
molt important, que es pot sortir 
al carrer, a jugar o a passejar, 
tranquil·lament.

i alguna cosa que trobes que hi fa 
falta al nostre poble?
Un “skatepark” millor i una 
piscina coberta.

i els estudis que tal, quina és 
l’assignatura que més et costa?
Llengua Castellana.

Parlem de les teves aficions. 
A part de l’skate, practiques 
qualque esport?
Sí, m’agrada jugar al tennis.

quin és el plat que t’agrada més?
Pasta amb “pesto”.

i el que menys?
Sopa de verdures.

si haguessis de viatjar, on 
t’agradaria anar?
M’agradaria anar als Estats Units, 
per poder veure els meus cosins 
que viuen en aquell país.

tens por a qualque cosa?
A quedar-me sense família.

Entrevista a 
Jordi Stolz Sirera 

I n f À n c I A

Xesca Rosselló
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foToGRAfIA	dEcoRATIvA
REVELAT DE FOTOS
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HORARI DEL CASAL

De dimarts a dijous de 17 a 21h
Divendres i dissabtes de 17 a 23h
Diumenges de 17 a 21h

C/ Sant Vicenç de Paül, 5

Tel. 663 980 688 (de 17 a 21h)
Tel. 679 816 959 (de 10 a 14h)

blog
www.Binicasaldejoves.blogspot.com

correu electrònic
casaldejoves@ajbinissalem.net
binicasaldejoves@gmail.com

J o v E n T

ACTIVITATS DE MAIG

Partida de Rol
Dissabte 9, a les 17h

Excursió
Diumenge 10

Activitat lliure
Dimarts 12

Taller de còmic i act. lliure
Dimecres 13

Partida de Rol
Dijous 14, a les 17h

Partida de Trivial
Divendres 15

Activitat lliure
Dissabte 16

Cinema al Casal
Diumenge 17

Activitat lliure
Dimarts 19

Taller de còmic i act. lliure
Dimecres 20

Taller de manualitats
Dijous 21

Jam Session nocturna
Divendres 22

Partida de Rol
Dissabte 23

Cinema al Casal
Diumenge 24

Concurs de Fotografia
Dimarts 26, inscripcions
Tema lliure

Taller de còmic i act. lliure
Dimecres 27

Partida de Rol
Dijous 28, a les 17h

Tennis taula / cine de terror
Divendres 29

Activitat lliure
Dissabte 30

Cinema al Casal
Diumenge 31

Casal ... de tallers

Taller de còmic. A baix, joves 
a l’Alberg de Pasqua.
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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

www.radiorobines.com

							971	51	21	51

Música a ca s’Hereu
El dijous 16 d’abril Johny and the rocks actuà en el cafè-
restaurant ca s’Hereu, interpretant versions de clàssics 
com Dylan, Depeche Mode, Hendrix... Al final, tothom 
ballant. Tot sigui per fugir una estona de la crisi.

JO
V

ES
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E 
FE

ST
A

!
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Noel Capó

El	seu	primer	àlbum,	
titulat	Trouble	i	gravat	
en	dues	setmanes,	va	

vendre	400.000	còpies

Raymond “Ray” 
Charles LaMon-
tagne és el nom 
d’un cantautor 
nordamericà 
nascut a Nashua, 
New Hampshire, 
el 1973.
 

El seu pare era un músic que no 
va aconseguir triomfar, de la que 
ell renegava. Però un bon dia, 
escoltant a la ràdio una cançó de 
Stephen Stills que es diu “Treetop 
Flyer” va decidir deixar la seva 
feina de 65 hores setmanals a la 
fàbrica de sabates on treballava per 
dedicar-se a la música.
Ray LaMontagne toca la guitarra, el 
piano, l’harmònica, composa i posa 
la veu a tots els seus temes. I el seu 
estil musical, lent, harmònic, amb 
temes que tenen bastant de soul i 
de folk, us recordarà a gent com Cat 
Stevens o Simon & Garfunkel, i la 
seva veu desgarrada a Joe Coker.

El 1999 va començar amb una gira 
tocant de local en local. Va preparar 
una demo de deu cançons pròpies 
que va presentar a la discografica 
Chrysalis Music Publishing, 
discogràfica que posteriorment va 
adquirir RCA.

Discografia 
RCA, a l’any 2004, va decidir 
publicar “Trouble”, el primer 
treball editat per Ray LaMontagne. 
Aquest disc es va gravar en dues 
setmanes a l’estudi Sunset Sound, 
a Los Angeles, Califòrnia, i es va 
publicar el 14 de setembre d’aquell 
mateix any. 
El seu productor va ser Ethan Johns, 
i només als Estats Units es varen 
vendre 250.000 còpies, i 400.000 
arreu del món. En aquest disc s’hi 

inclouen temes com el que dóna 
nom al disc, “Trouble”, i d’altres 
com “All the wild horses”, “Burn” 
o “Hold you in my arms”.

El segon àlbum de Ray LaMontagne, 
“Till the Sun Turns Black”, va sortir 
a la venda el 29 d’agost de 2006. 
Produït novament per Ethan John, 
va aconseguir arribar a vendre 
28.000 còpies en la seva primera 
setmana, i va arribar al lloc 28 del 
billboard. 
En aquest treball hi ha temes de tall 
country com “Three more days”; 
temes melancòlics com “Leason 
Learned” o “Within You”, (que, 
per cert, varen ser els temes que 
em donaren a conèixer a aquest 
artista).

El 14 d’octubre de 2008 va sortir a 
la venda “gossip in the grain“, el 
seu darrer àlbum d’estudi. Ethan 
John en va ser el seu productor i 
va arribar al lloc 3 de la llista de 
la billboard. 60.000 còpies venudes 
només en la primera setmana. 
Aquí s’hi poden escoltar cançons 
soul com la que obre el disc “You 
are the best thing”. També s’hi 

troben temes country com “Hey 
me, hey mama” o temes melòdics 
com “I Still Care For You” o “Meg 
white”. 

Mes dades 
L’octubre de 2006 gravà una sessió, 
en directe, als mítics estudis Abbey 
Road. 
Entre d’altres coses, de l’artista 
cal destacar que molta de la seva 
música és aplicable a bandes 
sonores originals. De fet, la seva 
música ha sonat en sèries televisives 
com Bones.

La seva web és: 
www.raylamontagne.com

Ray LaMontagne
Un	cantautor	nordamericà	marcat	pel	folk	i	el	soul

G R U P S 	 M U S I c A L S
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el binissalem fa història i 
jugarà la lligueta d’ascens

Quedarà	entre	els	quatre	primers,	la	millor	classificació	en	els	seus	95	anys	de	vida

El 1r de maig de 2009 serà recordat  
al poble –a part de que va ser un 
divendres festiu– com el dia en 
què el primer equip de futbol del 
Binissalem arribava a la seva fita 
més alta en tota la seva història 
com a club: classificar-se per 
disputar una lligueta d’ascens a 
Segona B.
Després d’imposar-se per un clar 4 
a 0 al Cala d’Or, el conjunt entrenat 
per Tomeu Pons aconseguia 
assegurar-se la quarta plaça 
que li permet entrar en la fase 
d’ascens, un objectiu que es venia 
perseguint d’ençà que en Ramon 
Campins accedí a la presidència, 

ara fa quatre anys. Però lo bo de 
la qüestió és que l’equip, a manca 
de dues jornades per finalitzar el 
campionat, podria fins i tot quedar 
tercer o segon, ja que només és a 
un punt del Santanyí i a dos del 
Sporting Maonès. Per la seva part, 
el Mallorca B ja s’ha proclamat 
campió del grup, havent perdut 
tan sols un partit, precisament 
contra els blaus, i per 4 a 1.
 Del partit contra el Cala d’Or, 
també s’ha de destacar el fet que 
un binissalemer, en Toni Oliver 
–renet d’aquell històric jugador de 
futbol, el millor que hi ha hagut 
segons diuen molts de majors del 

poble– marcàs els dos primers 
gols i obrís el camí cap a la glòria. 
De binissalemers també jugaren, 
en aquell partit, en Miquel Àngel 
Salas –l’altre titular indiscutible– i 
en Juanjo Ortiz –fill d’un ex gran 
jugador de Tercera Divisió dels 
anys vuitanta, com va ser en 
Pepe– que sortí en els darrers deu 
minuts i encara tengué temps de 
participar en la jugada del quart i 
definitiu gol. 
 Per cert, els dos darrers gols 
aconseguits foren obra d’en Plata, 
el jugador que substituí a Oliver. 
Ni fet aposta! Curiositats del 
futbol...

Els jugadors ho celebraren de bon de veres!

E S P o R T S 	 - 	 f U T B o L
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del	partit	contra	el	cala	
d’or	s’ha	de	destacar	el	
fet	que	un	binissalemer,	

en	Toni	oliver,	marcàs	els	
dos	primers	gols	i	obrís	
el	camí	cap	a	la	glòria

Festa!
Tot d’una que l’àrbitre indicava el 
final del partit, la festa i el renou a 
la graderia es feia notar amb el 
centenar d’aficionats que s’havien 
donat cita al camp.
Entre els jugadors la celebració 
es traduïa en bots d’alegria i una 
gran pinya enmig del camp. Tot 
seguit estallava una traca de coets.
També va ser tot un detall per part 
de l’equip dirigir-se a la vorera i 
anar a cercar al president.
 Poc després tots entraven al 
vestuari i allà hi continuava la 
festa, amb improvisades i 

obligades dutxes per a qualcú 
de l’equip tècnic, i amb càntics 
novedosos de Binibarsalem.
Un dinar en el restaurant Can Sito 
posava fi a la celebració en grup, al 
manco per aquell divendres.

En aquests moments l’equip 
compta amb 69 punts, 21 victòries, 
6 empats i 9 derrotes, 70 gols a 
favor i 33 en contra, sient el tercer 
conjunt més golejador després del 
Ferrioler i Mallorca.
El pròxim partit dels blaus serà 
el 10 de maig dins na Capellera 
i tancaran la temporada, el 17 de 
maig, amb tot un derbi comarcal 
contra el Constància.

L’alineació
Xavi, Contreras, M.A. Salas, Tolo 
Reus, Luis Maqueda, Jaume 
Ramis, Oliver (Plata), Vicens 
Reynes, Santos (Ortiz), Pere Fuster 
i Tomeu Reynes (Muntaner).

Gols 
1-0 min. 32 Oliver 
2-0 min. 58 Oliver
3-0 min. 77 Plata
4-0 min. 89 Plata

Àrbitre
Carlos Rodríguez Quintero, ajudat 
a les bandes per Varón i Carrasco. 
Correcta actuació.

E S P o R T S 	 - 	 f U T B o L
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Prebenjamins Futbol 8
L’equip del grup A continua ben 
situat a la taula classificatòria.
Aquest mes passat guanyaren per 
1 a 7 dins Recreatiu Calvià, per 
5 a 0 contra La Salle Atlètic, per 
0 a 6 dins Sporting Son Ferrer i 
perderen per 2 a 5 contra el Calvià 
(colíder). 
Són tercers a la clasificació amb 
55 punts i 98 gols a favor, sient 
l’equip més golejador empatat 
amb el líder, Son Caliu, on hi han 
de jugar el pròxim partit.
 L’equip del grup F guanyà per 
1 a 2 dins Sporting Atlètic Ciutat 
de Palma i perdé els dos cerbis 
comarcals, 3 a 4 contra el Consell i 
0 a 6 contra el Sencelles. Són sisens 
amb 36 punts.

Benjamins Futbol �
Amb les victòries per 0 a 1 dins 
Constància, per 7 a 1 al Consell 
i per 3 a 4 dins Petra, l’equip 
del grup A s’ha situat en una 
destacada tercera posició, amb 50 
punts, setze victòries, dos empats i 
quatre derrotes, havent aconseguit 
77 gols i encaixat 31, sient ara 
mateix un dels tres conjunts menys 
golejats. Pendent les quedà el 
partit, a casa, contra els veïnats 
d’Alaró (colíder).
 Pel que fa a l’equip del grup 
D, sa veritat és que no ha tengut 
un bon mes, ja que perdé per 1 a 5 
contra el Beat Ramon Llull, per 3 
a 1 dins Atlètic Son Servera i per 0 
a 5 contra el Pla de na Tesa. Tenen 
un partit manco, el que han de 
disputar dins el Felanitx. Ocupen 
la posició onzena amb 17 punts, 
cinc victòries, dos empats i quinze 
derrotes.

Benjamins Futbol 8
Perderen per 5 a 0 dins Esporles, 
guanyaren per 4 a 2 al Sollerense 
–un rival directe– per 3 a 6 dins 
Ciutat de Llucmajor i perderen 
per 0 a 3 contra el Platges de 
Calvià, resultats que les sitúen en 
la novena posició del grup B, amb 
27 punts, nou victòries i catorze 
derrotes.
 L’equip del grup C també 
ocupa la novena posició, havent 
perdut aquest mes els tres partits 
que disputà, per 2 a 3 contra el 
Murense, per 6 a 0 dins Constància 
i per 1 a 2 contra el Poblense.
Porten 20 punts, sis victòries, dos 
empats i dotze derrotes.

Alevins
Els al·lots del grup A aconseguiren 
puntuar dins Porreres, empatant-
hi a un gol, perderen per 0 a 5 
contra l’Espanya de Llucmajor, per 
0 a 2 contra el Manacor i per 2 a 
0 dins Pollença. Respecte a fa un 
mes, l’equip ha baixat dos llocs a 
la classificació, sient ara penúltim 
amb 21 punts.
 L’equip Aleví de Futbol 7 es 
manté cinqué. Guanyà per 2 a 0 
contra el Santa Maria, perdé per 3 
a 0 dins Can Picafort (líder) i per 
7 a 3 dins Llubí (colíder). Porta 
37 punts, onze victòries, quatre 
empats i sis derrotes.

Infantils
L’equip Infantil de Primera perdé 
per 1 a 3 contra el Sa Pobla, per 3 
a 1 dins Son Servera, per 2 a 0 dins 
San Francisco i guanyà per 1 a 0 
al Platges de Calvià, situant-se ara 
mateix novè del grup A, amb 32 
punts, nou victòries, cinc empats i 
tretze derrotes.
 D’altra banda, l’equip de 
Tercera guanyà per 1 a 2 dins 
Espanya Atlètic, perdé per 3 a 
2 dins Llubí i per 0 a 4 contra 
l’Atlètic Manacor (líder), ocupant 
ara la vuitena plaça amb 16 punts, 
cinc victòries, un empat i nou 
derrotes.

Cadets
Aquest mes l’equip Cadet només 
ha disputat un partit, el que jugà 
dins Ses Salines, perdent-hi per 2 
a 1. L’enfrontament contra el Cala 
d’Or quedà aplaçat (esperem que 
les vagi tan bé com als grans). 
Ara mateix són sisens amb 22 
punts, set victòries, un empat i sis 
derrotes, 24 gols a favor i 17 en 
contra.

Juvenils
Ben classificats, com durant gran 
part de la temporada, els al·lots del 
Juvenil s’imposaren per la mínima 
al Patronat, per 2 a 0 al Calvià i per 
0 a 3 dins Artà. Són quarts amb 70 

L’equip Juvenil té opcions de 
quedar entre els tres primers

Amb	un	partit	manco,	si	el	guanya	podria	situar-se	per	davant	del	Son	caliu

E S P o R T S 	 - 	 f U T B o L

Els	Benjamins	de	futbol	7	
són	tercers	amb	50	punts	

i	77	gols	a	favor

L’equip	filial	ha	quedat	
lluny	de	poder	entrar	en	

els	llocs	d’ascens
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punts i un partit manco, el que han 
de jugar contra Sporting Ciutat de 
Palma. Si el guanyen se situarien 
tercers, avantçant el Son Caliu, 
que du 72 punts, i quedarien a un 
del colíder, So n’Oliva, i a dos del 
líder, Esporles. L’equip porta vint-
i-dues victòries, quatre empats i 
sis derrotes, 82 gols a favor i 35 en 
contra.

Primera Regional
L’equip filial, entrenat per Joan 
Villalonga, perdé per 2 a 0 dins 
Montuïri, guanyà pel mateix 
resultat, a casa, contra l’Algaida, 
sortí derrotat per la mínima de 
dins el camp de l’Escolar, i cedí 
els tres punts, a casa, perdent per 1 
a 2 contra el Son Ferrer. 
Aquests resultats el sitúen vuité 

amb 48 punts, ja molt lluny de 
les places d’ascens, quan tan sols 
resten sis partits per disputar-se. 
A hores d’ara porten catorze 
victòries, sis empats i dotze 
derrotes, 44 gols a favor i 34 en 
contra. 
En la pròxima jornada visiten el 
camp del Sant Marçal, el seu més 
immediat perseguidor.

E S P o R T S 	 - 	 f U T B o L

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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el Sénior femení ja s’està 
preparant per al Play Off

Es	jugarà	la	permanència	contra	Montuïri,	Hiper	Manacor	i	Santa	Maria

Minibàsquet
L’equip Minifemení Especial 
continua en segon lloc a la taula 
classificatòria amb 31 punts, a 
dos del líder Sant Josep. En el 
partit contra el Manacor, tancaren 
marcador per 50-0.
 L’equip Minifemení de 
Preferent és cinquè classificat, 
portant 17 punts, cinc victòries i 
set derrotes. Perderen per 30 a 50 
contra el Porreres. 
 L’equip Minimasculí ha perdut 
un lloc a la classificació respecte a 
fa un mes. Guanyaren per 65 a 41 
al Calvià i són quarts classificats 
amb 22 punts.

Infantil masculí
L’equip Infantil masculí perdé per 
57 a 75 contra el Joventut Mariana. 
Es manté cinquè classificat amb 28 
punts, deu victòries i vuit derrotes.

Infantil femení
L’equip Infantil femení guanyà per 
26 a 76 dins Llucmajor i perdé per 
67 a 41 contra el Joan Capó. Són 
quartes classificades amb 28 punts.

Cadet masculí
Després de guanyar per 73 a 70 al 
Porto Cristo i per 59 a 43 al Joan 
Capó, l’equip Cadet masculí s’ha 
situat tercer amb 36 punts.

Cadet femení
Disputant la fase d’ascens 
PreMallorca, l’equip Cadet femení 
perdé el seu darrer partit dins 
el camp de Joan Capó per 73 a 
61. Ara mateix són terceres amb 
4 punts, havent aconseguit una 
victòria de tres partits jugats.

Júnior masculí
Després de guanyar per 73 a 56 
al De la Cruz i perdre per 55 a 60 
contra el Sastre Romo, l’equip du 
jugades devuit jornades, és novè 
amb 24 punts, sis victòries i dotze 
derrotes i porta 1000 punts a favor 
(justs) aconseguits.

Equip Infantil masculí 2008/2009.

E S P o R T S 	 - 	 B À S Q U E T
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Selecció Balear Minifemení
El conjunt de la Selecció Balear de 
Minibàsquet femení, integrat per 
sis jugadores del poble, cinc d’elles 
del Club Bàsquet Binissalem, no va 
tenir una actuació afortunada en 
el campionat d’Espanya disputat, 
entre els dies 4 i 8 d’abril, a San 
Fernando.
 L’equip Balear només guanyà 
el partit contra Astúries, per 
64 a 53. Així, perderen per 99 a 
64 contra Canàries; per 29 a 80 
contra Madrid; per 63 a 74 contra 
Cantàbria i per 68 a 18 contra 
Andalusia, resultats que deixaren 
l’equip en darrera posició del seu 
grup perdent la categoria Especial 
on jugaven. L’any que ve Balears 
estarà a Preferent.
De totes formes, que sis jugadores 
del poble hi fossin presents és un 
apunt per a la història.

Torneig Ciutat de Terrassa
La bona trajectòria actual de 
l’equip Minifemení, va ser el motiu 
pel qual el convidaren a participar 
en  el IX torneig nacional Ciutat de 
Terrassa, disputat els dies 1, 2 i 3 
de maig, i en el qual el Binissalem 
deixà una molt bona imatge 
després d’aconseguir una més que 
digna cinquena posició final.
 Distribuïts els dotze conjunts 
en quatre grups de tres, dels 
quatre partits que jugaren les Mini 
del Binissalem guanyaren contra 
el Cabo Mar, per 28 a 79, perderen 
per 89 a 84 contra el Granollers i 
per 73 a 21 contra Corazonistas 
s’imposaren al Viladecans per 64 
a 87, tot i que ja no era possible la 
classificació per a la següent fase. 

La classificació general final va ser 
la següent: 

  Corazonistas
  Ros Casares
  Caja Canarias
  Granollers
  Binissalem
  Viladecans
  Joventut BBC
  Joventut Terrassa
  Almozara de Saragossa
  Cabo Mar Alicant 
  Maristes Girona
  Lineto Loyola La Rioja

D’altra banda, el jugador 
Minimasculí de Binissalem, Marc 
Abrines –a les files de La Salle– 
també participà en el campionat 
d’Espanya de Seleccions. El 
conjunt Minimasculí Balear quedà 
situat en tercera posició del seu 
grup per darrera d’Andalusia i 
Madrid, havent aconseguit una 
victòria i encaixant tres derrotes.

E S P o R T S 	 - 	 B À S Q U E T

Júnior femení
L’equip Júnior femení deixà de 
ser invicte en perdre per 68 a 52 
dins Tecdal. Guanyaren per 48 a 
55 dins Marratxí, per 88 a 51 al 
Jovent Klima i per 44 a 83 dins Can 
Cabot.
Tot i que la classificació reflexa que 
van situades en primer lloc, amb 
19 punts, s’ha de tenir en compte 
que el Tecdal compta amb un 
partit menys.

Sénior masculí
Els al·lots del Sénior guanyaren 
per 71 a 49 contra el Sa Pobla, per 
53 a 71 dins Hiper Manacor, per 
73 a 59 contra el Llucmajor i per 
74 a 84 dins Burguer King. Quatre 
bons resultats que l’han col·locat 
en sisè lloc a la taula classificatòria, 
portant 46 punts, 17 victòries i 12 
derrotes.
 Respecte al partit contra el 
Llucmajor, la crònica diu que al 
principi es varen cometre moltes 
errades en atac, sobretot en el 
tir davall les cistelles. La pilota 
no volia entrar de cap manera. 
D’altra banda, en moltes ocasions 
la defensa va ser bastant dèbil i 
l’equip adversari va anotar uns 
quants triples i tirs exteriors. 

No va ser fins al darrer quart que 
les coses anaren a millor i es va 
poder guanyar amb una victòria 
sobrada. 
És important seguir sumant ja 
que, en el cas hipotètic que hi 
hagués renúncies a la part alta 
de la classificació, l’equip estaria 
en condicions de jugar el playoff 
d’ascens.

Sénior femení
Guanyaren per 83 a 71 contra 
Gasóleos Mallorca i perderen per 
63 a 41 dins Montuïri i per 28 a 50 
contra el Campos. Han cedit un 
lloc a la classificació respecte a fa 
un mes. Porten 33, set victòries i 
denou derrotes.
S’hauran de jugar la permanència 
en la categoria de Primera 
Autonòmica amb els equips de 
Santa Maria, Hiper Manacor i 
Montuïri.

Di� Bàsquet
Guanyaren per 68 a 75 contra el 
Crónica Radio.
Immers en la fase d’ascens a 
Primera, l’equip està situat tercer 
en la classificació, havent jugat 
cinc partits, dels quals se n’han 
guanyat dos. Porten 8 punts, igual 

que el Porreres, i només són a un 
del líder, Ozono Limpiezas.
A la pàgina web del Club B`àsquet 
Binissalem es comenta una molt 
important victòria, sobretot pel fet 
de començar una sèrie de partits
sense poder comptar amb el 
jugador Francesc Pol, cosa que 
suposa perdre bona part del
poder ofensiu de l’equip.
Va ser per aquest motiu que el 
partit s’enfocà amb l’objectiu de
frenar tot el possible l’atac del 
rival, objectiu que s’aconseguí, ja 
que només anotà 39 punts.
L’equip era conscient que 
resultaria molt difícil mantenir el 
promig anotador de la lliga, i de 
fet, així va ser. Només s’anotaren 
44 punts però foren suficients per 
guanyar.
 Per tant, una victòria molt ben 
treballada per part de tot l’equip, 
sobretot en l’aspecte defensiu. 
Quant a l’atac, s’ha de destacar 
la bona actuació del jugador Joan 
Toribio, autor de 24 dels 44 punts 
de l’equip.
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Alba Torrens i la WNB
La jugadora de bàsquet, Alba 
Torrens Salom, continua 
sumant punts en la seva 
particular trajectòria esportiva.
En aquest cas hem de destacar 
el fet que Torrens hagi estat 
seleccionada en el draft de la 
lliga professional americana, la 
WNB, amb el número 36, pels 
Connecticut Sun.
 La jove alera balear, de 19 
anys d’edat, té tot un futur per 
davant que suposa un ventall 
de grans possibilitats de poder 
jugar, algun dia, en un equip 
professional d’Amèrica.

Pre-seleccionada
L’altra bona notícia és que 
la jugadora ha estat pre-
seleccionada per a disputar el 
pròxim Campionat d’Europa 
que se celebrarà a Letònia.

Tres binissalemers en el 
Campionat Cadet de Mallorca

La fase final del campionat de 
Mallorca en categoria Cadet 
masculí, disputada els dies 24, 25 i 
26 d’abril en el pavelló municipal 
d’esports d’Inca, comptà amb 
la participació de tres jugadors 
binissalemers: en Llorenç Jimeno 
Llompart (base), de 15 anys 
d’edat; en Hairo Morro Valera 
(Ala-Pivot), de 16 anys, i en Josep 
Maria Colmillo Colom (Escolta), 
de 15 anys. Tots tres pertanyen al 
Club Bàsquet Inca, ara anomenat 
Bàsquet Mallorca.
 En aquesta darrera fase hi 
prenien part els equips del Cide, 
La Salle, Bàsquet Mallorca i San 
José, quedant 1r i 2n La Salle i 
Bàsquet Mallorca, que passaran a 
disputar el Campionat de Balears, 
a Eivissa.

Resultats, basquetaverage i 
minuts jugats per cada jugador: 

Cide 63 - 82 bàsquet Mallorca
H. Morro: 27:12 minuts, 15 punts
J. Colmillo: 24:16 minuts, 18 punts
Ll. Jimeno: 24:52 minuts, 8 punts

bàsquet Mallorca 64 - 60 san José
H. Morro: 22:49 minuts, 12 punts
J. Colmillo: 34:14 minuts, 8 punts
Ll. Jimeno: 35:13 minuts, 6 punts

la salle 88 - 83 bàsquet Mallorca
H. Morro: 39:59 minuts, 31 punts
J. Colmillo: 22:10 minuts, 3 punts
Ll. Jimeno: 30:43 minuts, 10 punts

Classificació final:
1r La Salle Rko
2n Bàsquet Mallorca
3r San José
4t Cide Balgrusa

Hairo Morro, Josep Maria Colmillo i Llorenç Jimeno.

E S P o R T S 	 - 	 B À S Q U E T
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Tennis
Dues competicions

Campionat de Mallorca aleví de 
2na categoria
A partir de dia 1 de maig i durant 
dos caps de setmana, les pistes de 
tennis de Binissalem acolliran el 
campionat de Mallorca Aleví de 
2na categoria.
 
Adults femení
Per la seva, el proper dissabte 
dia 16 de maig, les jugadores 
adultes del Tennis Club Binissalem 
s’enfrontaran a les jugadores 
adultes del Club Poliesportiu Son 
Moix. Serà també a les pistes de 
Binissalem.

Sobre els més petits
L’Escola de Tennis ha vist 
augmentat, any rera any, el nombre 
d’alumnes de cada vegada a unes 
edats més joves. Els nins i nines 
d’aquestes edats gaudeixen d’un 
programa d’activitats motrius 
variades i amb jocs que els ajuden 
en el seu primer contacte amb la 
raqueta i la pilota, amb sessions 
d’una hora (de 17 a 18h).
 Els objectius són introduir els 
nins dins l’escola de tennis per 
assimilar conductes organitzatives 
(acceptar les regles del joc, 
implicació amb l’organització, 
cuidar el material, etc.). Fer noves 
amistats, potenciar la cooperació 

i la socialització creant vincles 
afectius amb el professor i la resta 
de companys. Aprendre activitats 
motrius i creatives mitjançant els 

elements del tennis. Aprendre 
activitats físiques de caràcter 
general i que el nin es pugui divertir 
amb la pràctica del tennis.

Motociclisme
En Kevin segueix guanyant

El jove motociclista de Minimoto 
Base, Kevin Donoso Alcedo, no 
ha pogut començar millor el 
campionat de Balears 2009, ja 
que els dies 22 de febrer i 19 i 26 
d’abril aconseguí la victòria en les 
primeres carreres corresponents a 
aquesta competició disputades a 
Llucmajor, Eivissa i Can Picafort.
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Diada Prince
Un any més la marca esportiva 
Prince i el Tennis Club Binissalem 
organitzaran una diada per a tots 
els alumnes, en la qual hi haurà 
jocs, partides i regals. La diada serà 
el divendres dia 29 de maig.

Pàgina Web i curs d’estiu
Aquest mes d’abril començà a 
funcionar la pàgina Web del Club: 
www.tennisbinissalem.com
Per altre lloc, des del Tennis club 
s’informa que a partir de l’11 de maig 
hi ha obert el plaç d’inscripcions 
per al curs d’estiu. Serà durant els 
mesos de juny i juliol.

Rànking abril 200�
A la dreta, la classificació en el 
rànking d’aquest mes d’abril dels 
quinze tennistes distribuïts en els 
tres grups que hi ha establerts.

Ciclisme
Primers resultats 

El mes de febrer va arrancar 
la temporada de competicions 
ciclistes de carretera amb les curses 
de “Un hivern a Mallorca”. Aquestes 
curses varen ser protagonitzades 
per corredors estrangers integrants 
d’equips professionals, sobretot 
alemanys. Els corredors de Gomila 
hi assistiren com a preparació per 
a les carreres de primavera i estiu, 
a les quals esperen tenir un major 
protagonisme.
 En aquestes curses, que es 
realitzaren a la zona de la Platja 
de Palma i Alcúdia, alguns dels 
corredors aconseguiren els primers 
resultats positius de la temporada.  
 Així, en Rafel Miralles va acabar 
dues curses com a primer màster 
30 de la classificació general, i 
en Miquel àngel Cladera fou el 
millor sénior a quatre de les cinc 
etapes, aconseguint un meritori 
novè lloc a la classificació general 
de la darrera d’aquestes curses.
 Per altre lloc, el mateix més de 
febrer es disputà el trofeu costa 

Serverina, a la localitat de Cala Bona, 
protagonitzat per la presència d’un 
equip professional turc que ocupà 
les primeres posicions. 
Aquí, en Miquel àngel Cladera 
resultà el guanyador de la categoria 
sénior, quedant en la dotzena 
posició.
 Aquesta passada Setmana Santa 
s’han realitzat dues curses de gran 
ressò dins el calendari balear: la 
primera va ser la carrera coneguda 
com el Trofeu de Pasqua Ariany, 
en el qual en Rafel Miralles tengué 
una actuació molt destacada, 

acabant en la novena posició del 
circuit urbà. En la segona carrera, 
realitzada la setmana següent a 
Pollença, en Rafel Miralles tornà a 
tenir una gran actuació al circuit 
urbà, passant el segon per línia de 
meta i com a primer màster 30.

Durant el mes de maig els 
corredors de Gomila assistiran a 
les cinc competicions agrupades 
amb el nom de “Pla de Mallorca”, 
que se celebren a les poblacions de 
Sa Pobla, Petra, Muro, Maria de la 
Salut i Sineu respectivament.

gRuP 1
01 Martí Martorell
02 Toni Pizà
03 José Jiménez
04 Biel Cantallops
05 Juan Macías

gRuP 2  
06 Andreu Moyà
07 Toni Camon
08 Pep Vicens
09 Francisco Ramis
10 José A. Heredia

gRuP 3   
11 Mateu Planas
12 Narcís Rosselló
13 Tomeu Munar
14 Llorenç Bestard Jr 
15 Juan Cabanillas

E S P o R T S
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Un grup de set joves escaladors,  
tres dels quals són binissalemers, 
emprendran l’aventura de pujar al 
cim Mckinley, una muntanya de 
6.194 metres situada a Alaska, al 
nordoest d’Amèrica.
 En Nico Moreno i en Toni 
Rotger (aquest darrer també 
resident al poble), són els creadors 
del projecte anomenat 7 CIMS 
CONTINENTALS, un projecte que 
abarca objectius tan complexos 
com l’ascens a muntanyes com 
l’Elbrus (Rússia), l’Aconcagua 
(Argentina), l’Everest (Àssia), el 
Kilimanjaro (Àfrica), la Piràmide 
de Carstenz (Oceania) i l’esmentat 
Mckinley.
 En aquesta ocasió, els tres 
binissalemers a què ens referíem, 
que prendran part en l’expedició, 
són en Biel Salas, en Toni Pons i 
en Joan Josep Nadal. Completen 
l’equip en Federico Campos 
(Porreres) i en Ferran Salom 
(Alcúdia).

2� dies d’aventura
L’expedició, que sortí aquest 
divendres dia 8 de maig, és previst 
que torni el pròxim 2 de juny. 
Uns 25 dies de sortida que 
començaren emprenent vol de 
Palma cap a Barcelona, Nova 
York, Seattle, Anchorage (Alaska) i 
Talkeetna. D’aquí, en avioneta fins 
a Kahiltna, on ja, en plena glacera, 
començarà l’escalada durant tres 
dies fins arribar al camp base 
(medical camp), a 4.300 metres 
d’alçada.
 El pròxim campament on 
l’expedició farà aturada està situat 
a 5.243 metres. A partir d’aquí ja 

comença l’ascens al Mckinley o 
Denali, paraula d’origen esquimal 
que, en llenguatge Athabascans, 
significa la més gran.
 Cal destacar que la millor 
temporada per accedir-hi és, 
precisament, durant els mesos de 
maig, juny i juliol, en què la neu 
està en millors condicions, ja que 
un temps més envant la sequedat 
de la zona presenta l’inconvenient 
de molta presència de crulls, i per 

altre lloc, l’hivern compta amb el 
handicap de ser una estació de 
l’any massa fosca per emprendre 
aquest tipus d’aventures.
 Amb unes coordenades 
geogràfiques de 63º - 04’ 15” de 
latitud nord, el Mckinley es troba 
a només 3º al sud del Cercle Polar 
Àrtic.
 Coronat per primera vegada 
el 1913, en l’epoca de la coneguda 
febre de l’or per l’anomenada ruta 

Nord, l’expedició té previst 
accedir-hi per la ruta Oest.
 La regió on està situat el 
Mckinley es caracteritza per ser de 
clima molt fred, uns 15º de mitja 
anual a la part nord per uns 5º a 
la seva part meridional. Una zona 
amb moltes riqueses naturals com 
poden ser or, coure, carbó, petroli i 
gas natural, comptant també amb 
explotacions forestals i pesca.

Alimentació
No fa falta dir que una aventura 
d’aquest tipus comporta, apart 
d’un gran esforç i esperit de 
superació, un canvi de costums, 
com serà el cas, per exemple, en el 
tema de l’alimentació.
 Les extremes condicions de 
fred i gel fan que la dieta es basi 
en l’anomenat menjar Liofilitzat: 
cuinat i deshidratat; per després, 
poc abans d’ingerir-ho, bullir-lo.
 Evidentment, també s’opta per 
aquest tipus de menjar per mor del 
pes, ja que es tracta d’alleugerir la 
càrrega tot el que sigui possible.
I és que cada un dels membres 
porta uns 20 quilos a l’esquena 
més altres 30 dins el trineu que 
ha d’estirar. I tot això, caminant 
–sobre raquetes– una mitja d’entre 
8 i 10 hores diàries.
 La dieta d’una jornada 
comença amb un berenar a base 
d’una infusió, un cafè amb llet o 
un tè amb unes galletes.
D’aquí a la nit, l’alimentació es 

basarà en barretes energètiques i 
fruits secs. I, finalment, el sopar 
serà una sopa de brou (amb 
pinyonet) i els abans esmentats 
aliments liofilitzats.
 Un altre aspecte a destacar en 
aquests tipus d’expedicions és 
la necessitat de molt de líquid, 
sobretot a base de begudes 
isotòniques i no d’aigua, per tal 
d’evitar possibles diarrees.

Patrocinadors
Amb un pressupost de 28.000 
euros (4.000 € per cap), a part 
de les despeses extra de cada 
membre, l’expedició compta amb 
el suport dels ajuntaments de 
Binissalem, Porreres, Alcúdia, 
Muro i de l’empresa privada 
PROINOSA (encarregada de les 
obres de la nova escola) i amb el 
suport de gestió de l’empresa Di7.

Cap a terres d’Alaska
escalada al Mckinley
Un	grup	de	set	joves,	tres	d’ells	de	Binissalem,	prenen	part	en	aquesta	expedició

El	Mckinley	és	un	cim	de	
6.194	metres	d’alçada	

situat	a	Alaska,	al	nordoest	
d’Amèrica

Biel	Salas,	Toni	Pons	
i	Joan	Josep	nadal,	

són	els	tres	escaladors	
binissalemers

En	aquestes	expedicions	
és	necessari	molt	de	

líquid,	sobretot	a	base	
de	begudes	isotòniques

cada	un	dels	membres	
porta	uns	20	quilos	a	
l’esquena,	caminant	

entre	8	i	10	hores	diàries

D’esquerra a dreta: Nico Moreno, Biel Salas, Toni 
Pons i Toni Rotger, quatre dels set escaladors que 
intentaran pujar al cim Mckinley.

Imatge del cim Mckinley.



	 ABRIL	2009	<	61	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

E S P o R T S 	 - 	 M U n T A n Y I S M E	E S P o R T S 	 - 	 M U n T A n Y I S M E	

Un grup de set joves escaladors,  
tres dels quals són binissalemers, 
emprendran l’aventura de pujar al 
cim Mckinley, una muntanya de 
6.194 metres situada a Alaska, al 
nordoest d’Amèrica.
 En Nico Moreno i en Toni 
Rotger (aquest darrer també 
resident al poble), són els creadors 
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com l’ascens a muntanyes com 
l’Elbrus (Rússia), l’Aconcagua 
(Argentina), l’Everest (Àssia), el 
Kilimanjaro (Àfrica), la Piràmide 
de Carstenz (Oceania) i l’esmentat 
Mckinley.
 En aquesta ocasió, els tres 
binissalemers a què ens referíem, 
que prendran part en l’expedició, 
són en Biel Salas, en Toni Pons i 
en Joan Josep Nadal. Completen 
l’equip en Federico Campos 
(Porreres) i en Ferran Salom 
(Alcúdia).
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L’expedició, que sortí aquest 
divendres dia 8 de maig, és previst 
que torni el pròxim 2 de juny. 
Uns 25 dies de sortida que 
començaren emprenent vol de 
Palma cap a Barcelona, Nova 
York, Seattle, Anchorage (Alaska) i 
Talkeetna. D’aquí, en avioneta fins 
a Kahiltna, on ja, en plena glacera, 
començarà l’escalada durant tres 
dies fins arribar al camp base 
(medical camp), a 4.300 metres 
d’alçada.
 El pròxim campament on 
l’expedició farà aturada està situat 
a 5.243 metres. A partir d’aquí ja 

comença l’ascens al Mckinley o 
Denali, paraula d’origen esquimal 
que, en llenguatge Athabascans, 
significa la més gran.
 Cal destacar que la millor 
temporada per accedir-hi és, 
precisament, durant els mesos de 
maig, juny i juliol, en què la neu 
està en millors condicions, ja que 
un temps més envant la sequedat 
de la zona presenta l’inconvenient 
de molta presència de crulls, i per 

altre lloc, l’hivern compta amb el 
handicap de ser una estació de 
l’any massa fosca per emprendre 
aquest tipus d’aventures.
 Amb unes coordenades 
geogràfiques de 63º - 04’ 15” de 
latitud nord, el Mckinley es troba 
a només 3º al sud del Cercle Polar 
Àrtic.
 Coronat per primera vegada 
el 1913, en l’epoca de la coneguda 
febre de l’or per l’anomenada ruta 

Nord, l’expedició té previst 
accedir-hi per la ruta Oest.
 La regió on està situat el 
Mckinley es caracteritza per ser de 
clima molt fred, uns 15º de mitja 
anual a la part nord per uns 5º a 
la seva part meridional. Una zona 
amb moltes riqueses naturals com 
poden ser or, coure, carbó, petroli i 
gas natural, comptant també amb 
explotacions forestals i pesca.

Alimentació
No fa falta dir que una aventura 
d’aquest tipus comporta, apart 
d’un gran esforç i esperit de 
superació, un canvi de costums, 
com serà el cas, per exemple, en el 
tema de l’alimentació.
 Les extremes condicions de 
fred i gel fan que la dieta es basi 
en l’anomenat menjar Liofilitzat: 
cuinat i deshidratat; per després, 
poc abans d’ingerir-ho, bullir-lo.
 Evidentment, també s’opta per 
aquest tipus de menjar per mor del 
pes, ja que es tracta d’alleugerir la 
càrrega tot el que sigui possible.
I és que cada un dels membres 
porta uns 20 quilos a l’esquena 
més altres 30 dins el trineu que 
ha d’estirar. I tot això, caminant 
–sobre raquetes– una mitja d’entre 
8 i 10 hores diàries.
 La dieta d’una jornada 
comença amb un berenar a base 
d’una infusió, un cafè amb llet o 
un tè amb unes galletes.
D’aquí a la nit, l’alimentació es 

basarà en barretes energètiques i 
fruits secs. I, finalment, el sopar 
serà una sopa de brou (amb 
pinyonet) i els abans esmentats 
aliments liofilitzats.
 Un altre aspecte a destacar en 
aquests tipus d’expedicions és 
la necessitat de molt de líquid, 
sobretot a base de begudes 
isotòniques i no d’aigua, per tal 
d’evitar possibles diarrees.

Patrocinadors
Amb un pressupost de 28.000 
euros (4.000 € per cap), a part 
de les despeses extra de cada 
membre, l’expedició compta amb 
el suport dels ajuntaments de 
Binissalem, Porreres, Alcúdia, 
Muro i de l’empresa privada 
PROINOSA (encarregada de les 
obres de la nova escola) i amb el 
suport de gestió de l’empresa Di7.

Cap a terres d’Alaska
escalada al Mckinley
Un	grup	de	set	joves,	tres	d’ells	de	Binissalem,	prenen	part	en	aquesta	expedició

El	Mckinley	és	un	cim	de	
6.194	metres	d’alçada	

situat	a	Alaska,	al	nordoest	
d’Amèrica

Biel	Salas,	Toni	Pons	
i	Joan	Josep	nadal,	

són	els	tres	escaladors	
binissalemers

En	aquestes	expedicions	
és	necessari	molt	de	

líquid,	sobretot	a	base	
de	begudes	isotòniques

cada	un	dels	membres	
porta	uns	20	quilos	a	
l’esquena,	caminant	

entre	8	i	10	hores	diàries

D’esquerra a dreta: Nico Moreno, Biel Salas, Toni 
Pons i Toni Rotger, quatre dels set escaladors que 
intentaran pujar al cim Mckinley.

Imatge del cim Mckinley.
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Més coses del club Falzies
Joana	Aina	Alorda,	campiona	de	Balears	en	la	modalitat	de	10.000	metres	pista,	

i	Pedro	Juan	fullana,	fins	a	cinc	vegades	maratonià

Miquel Ferragut

E S P o R T S 	 - 	 A T L E T I S M E

En aquesta nova 
entrega de les 
vivéncies i aven-
tures dels meus 
antics companys 
del Falzies, vos 
contaré les “penes 
i glòries” d’en 
Pedro Fullana i na 
Joana A. Alorda.

D’en Pedro Fullana
Cinc vegades maratonià, en Pedro 
Juan Fullana Rosselló “Es Carter”, 
passà de la quimera de dur a ter-
me una MARATÓ a participar-hi 
cinc vegades, la millor l’any 1989 a 
la Platja de Palma, i d’àmbit inter-
nacional, fent un paperàs amb un 
temps que va fregar les tres hores, 
la qual cosa el pujà al pòdium per 
recollir el seu merescut trofeu. 
 Aquesta vegada, a la sortida, 
no va donar avantatge als altres 
corredors, com la que donà una 
vegada en la seva cursa preferida, 
Inca-LLuc. 
 Encara ara record com el cap 
de la cursa havia arribat a Selva 
i ell encara era a pixar, segura-
ment escalivat pel que li succeí a 
un company nostre, en Pepe “de 
Galerias Preciados”, durant la 
Marató de Calvià, on a la segona 
volta, devers El Toro, és trobà 
destrempat de panxa, cansat i 
deshidratat, sense saber ben bé on 
era, pel que s’hagué d’aturar a fer 
de cos. En acabar, allargà la mà per 
cercar qualque cosa per torcar-se, 
però no trobà més que lloses. Idò 
no vos podeu imaginar com, al cap 
d’una bona estona d’intentar-ho, 
va veure per damunt del seu cap 
qualque cosa que penjava. En Pepe 
era davall de la finestra d’un xalet 

del Toro!! i la madona, cansada de 
veure’l patir, l’hi dugué un pedaç!

El dia anterior al debut d’en Pedro 
com a maratonià, l’organització 
de la cursa va fer el clàssic ritual 
d’oferir un dinar de pasta als 
participants, amb la finalitat que a 
l’endemà ningú patís una “pàjara” 
(baixada). 
 Quan arribà l’hora d’entrega 
dels dorsals, en Pedro quedà 
astorat en enterar-se que hi havia 
més de 2.000 corredors, i encara 
més quan els vegé a tots junts 
a la sortida de la cursa, ja que a 
mès dels maratonians, s’hi havien 
ajuntat els de la mitja marató i els 
corredors minusvàlids amb cadira 
de rodes. A l’arribada, tan sols en 
quedaren 297 per davant seu. Tot 
això passava el 1987.

 Entusiasta del senderisme, es 
munta unes rutes fantàstiques 
(amb l’ajuda d’Internet), i ja no 
en parlem de l’habilitat que té pel 
bricolatge. Ara em ve a la memòria 
el dia que se’ns presentà al club 
Falzies amb un banc d’abdominals 
dissenyat per ell mateix.
 D’espectador a les proves 
d’atletisme i assidu al complexe 
dels Prínceps d’Espanya, passà a 
ser-ne el protagonista, amb la com-
plicitat d’en Joan de “Sa Travessa” 
i en Toni “Beer”. 

En el club exercí de tresorer, entre-
nador, xófer i pare.
 Els millors resultats en compe-
tició, els aconseguí amb entrena-
ments diaris de 15 a 20 km, unes 
quatre voltes al quadrat del poble. 
Per tal de provar el seu estat de 
forma abans de la Maratò, corria 
la carrera Inca-Palma o anava de 
Binissalem a Almadrà (i tornar).

sobre la pista d’atletisme
Davant els rumors de la creació 
d’una voltadora de bicicletes amb 
pista d’atletisme, ell opina que 
seria millor realitzar un circuit de 
cros, ja que de ser quatre brus-
quers s’ha passat a un gran nom-
bre de persones que practiquen el 
footing.
 i del cA què? Un doberman el va 
encalçar per devers el cementeri vell...

La	seva	millor	marató	
va	ser	la	de	l’any	1989,	

a	la	Platja	de	Palma
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De na Joana Aina Alorda
Publicava el diari Última Hora: 
“cursa Valldemossa-Palma, sortida 
Lafiore, categoria E, primera 
classificada amb un temps de 48’27 
minuts, Joana Aina Alorda Quet-
glas, binissalemera i campiona de 
Balears en la modalitat de 10.000 
metres pista en categoria femení 
absolut”.
 Ella formà part del Club Fal-
zies, juntament amb altres atletes 
femenines, totes d’un gran nivell. 
Segurament serà difícil que es tor-
ni a repetir un moment tan apoteò-
sic com aquell. 
Un equip estel·lar, intregat entre 
d’altres, per la marxadora Emilia 
Villalonga, les germanes Caroli-
na i Aina Bestard, les germanes 
Francesca i Dolors Reig, Caterina 
Moyà, Joana Capó i la saltadora 
d’altura, Joana Llompart.
Na Joana Aina s’inicià com a atleta 
a l’escola, amb el cross escolar, a la 
mateixa escola en la que ara ens 

veim sovint, on ella hi va a recollir 
els seus nebots i jo la meva néta.
 Mitja Marató, cross, curses 
populars i pista, són les modalitats 
que practica. 
 La prova dels 10.000 metres, 
de la qual en va ser campiona, la 
considera la, emocionalment, més 
difícil, degut a que la pista fa 400 
metres i “per poc que baixis de for-
ma és fàcil que et puguin doblar, 
cosa que es fa díficil de pair!”.

Encara en actiu
Regularment la podeu trobar, 
els dimarts i dijous, entrenant 
a les instal·lacions del Prínceps 
d’Espanya, cosa que em conta que 
faria a Binissalem si adequassin 
algun lloc, la qual cosa considera 
que benificiaria l’esport escolar, 
federat i el lliure, i així s’aprofitaria 
el potencial humà esportiu del que 
gaudeix el poble.

Miquel Ferragut, de ca n’Alberto

E S P o R T S 	 - 	 A T L E T I S M E
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Això era i no era, bon viatge faci la 
cadernera...

Succeí una vegada, al centre d’una 
illa que tenia per nom Mallorca, 
hi havia un poble anomenat 
Binissalem. En aquest poble 
passaven els dies i els anys i 
anaven succeïnt coses, unes bones 
i unes altres no tan bones. Però vet 
aquí que l’any 1944 en va passar 
una de molt grossa i molt bona.

Aquell any nasqueren en aquest 
poble 69 infants, 33 nins i 36 
nines. Aquests infants cresqueren, 
jugaren i anaren a l’escola del 
poble. Encara que no tots, ja que 
n’hi va haver alguns que per 
distints motius se’n varen anar a 
viure a diferents llocs, però els que 

quedaren al poble s’anaven veient 
molt sovint.

Aquells nins i nines tornaren grans 
i un dia dues amigues nascudes el 
mateix dia, encara que no fossin 
bessones, d’aquell any 1944, es 
digueren l’una a l’altra:
– Podríem mirar si en complir els 
60 anys podem reunir-nos el major 
nombre possible de binissalemeres i 
binissalemers nascuts  l’any 1944 i fer 
un festa.

El procés fou un poc llarg perquè a 
l’Ajuntament només els facilitaren 
els noms de la quinta del 44 que hi 
estaven empadronats. 

Però aquestes dues amigues no 
s’aturaren aquí, varen seguir 
cercant i demanant els noms 
dels nins i nines inscrits en el 
Registre i per això es varen haver 
de personar a l’Ajuntament, 
armades amb quadern i bolígraf, 
per copiar els noms i adreces de 
tots els nascuts aquell any, ja que 
aquest Llibre no pot sortir de dins 
l’Ajuntament.

Avisaren tots els que pogueren i 
feren un bon dinar tots plegats. 
Aquell mateix dia es posaren 
d’acord: –En complir els 65 anys ens 
tornarem a trobar. I així ho feren.

 Van ser molts els nascuts en 
aquest poble que aquell dia es 
reuniren. També s’hi varen afegir 
molts d’altres nascuts en altres 
pobles, però del mateix any, 
que si bé no són binissalemeres 
i binissalemers de naixement, 
són fills adoptius del poble, o 
millor dit són binissalemeres i 
binissalemers de cor.

 S’ho passaren d’allò més bé, 
dinaren tots plegats, reberen l’aval 
per cobrar les 3 pessetes, feren 
festa i es varen desitjar MOLTS 
D’ANYS.

 Després cada un se’n tornà 
a casa seva. Visqueren anys i 
més anys. I encara són vius si no 
són morts, i al cel ens veiem tots 
plegats!

Amén

o P I n I ó

Joana Moyà Carme Grau
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CLÀSSICS AL qUIOSC
Si féssim una recerca, per minsa 
que fos, sobre el significat del terme 
“clàssic” (aplicat a la literatura, en 
el nostre cas) en trobaríem molts 
i diversos, tots, sense cap dubte, 
de caire positiu. Alhora podríem 
adduir un bon grapat d’arguments 
sobre per què llegir-los; entre els 
més convincents que un ha trobat 
hi ha els catorze que va establir 
Italo Calvino.

D’això es tracta, de llegir-los; 
almenys la gent que ens agrada 
llegir tenim ben assumit que no 
podem anar per aquests món de 
Déu sense haver-ho fet. Per gust 
i per plaer; no per cap imposició 
acadèmica, ni per fardar de 
saberuts. Però la realitat no és 
aquesta, entre altres raons perquè 
no és fàcil, encarar-se als clàssics.  
Si ens cenyim als clàssics de la 
nostra pròpia literatura, home, sí 
que potser ens engrescam una 
mica amb el curial o el Tirant, però 
envestir un Ausiàs March exigeix 
una constància i una atenció que 
molts no estam disposats a fer, 
fins es diria que el desvergonyit i 
grollerot Espill del metge Roig el 
deixam a la meitat. S’ha d’assumir 
que els clàssics no són teca per 
matar-hi només l’estona; també és 
cert que no tots són bons, que hi 
toparem totxos insuportables. Però 
els bons convé adesiara freqüentar-
los.

Com que hem anat a escola bé 
sabem que una part considerable de 
la nostra gènesi cultural es va forjar 

a Grècia i a Roma. I els bons fills 
mai no haurien d’oblidar el llegat 
dels pares, ja ens ho recordava el 
canonge Costa i Llobera. Allà, als 
orígens, hi trobarem ja plantejats 
molts dels interrogants, moltes 
de les perplexitats, moltes de les 
situacions, que avui mateix ens 
neguitegen. 

Hi ha qui diu que en els nostres 
temps la cultura, l’alta cultura, no 
té prestigi, que hi senyoregen la 
fatxenderia i la ignorància. No sé 
si sempre, però, ha estat una mica 
així; en tot cas, un vol pensar que 
hi ha qui encara segueix amb un 
gaudi immens la matemàtica trama 
del diàlegs de Plató, navega amb 
Ulisses i Enees de la mà d’Homer i 
Virgili, discrepa o assenteix amb el 
tractats severs de Ciceró o Sèneca, 
o s’emmiralla amb la modernor de 
molts poemes de Catul.

Ara, en català i al quiosc, tenim 
l’ocasió d’anostrar-nos un bon 
grapat de clàssics, gràcies a la 

iniciativa d’Ediciones Altaya i la 
Fundació Bernat Metge, creada, 
com se sap, pel mecenes Francesc 
Cambó el 1922 (que també va tenir 
diners sobrers per finançar el cop 
d’estat de Franco) i dirigida en una 
primera etapa pel felanitxer Joan 
Estelrich, que també va girar-se 
de  camisa, amb la idea de fornir la 
catalana terra, seguint el model de 
les grans cultures europees, d’una 
col·lecció amb els grans escriptors 
grecollatins traduïts pels millors 
especialistes de casa. Modèlica 
tasca que encara, per sort, perdura.

Com a dada curiosa, s’ha de dir 
que, en principi, la col·lecció no 
s’havia de distribuir a les Balears 
(devem ser tan poca cosa que es 
poden permetre el luxe d’oblidar-
nos com a mercat potencial), però 
la insistència i la protesta d’alguns 
sectors sensibles de la societat 
illenca (entre els quals és de justícia 
esmentar el periodista i tanmateix 
amic Josep J. Rosselló, que, en 
algun article d’opinió, va denunciar 
el desbarat i l’absurditat que era 
deixar-nos orfes d’una col·lecció 
així) varen fer possible que els 
amos canviassin d’opinió.

La novena raó que addueix Italo 
Calvino per llegir els clàssics (“Els 
clàssics són llibres que, com més 
creu un que els coneix d’oïda, més 
nous, inesperats i inèdits són a 
l’hora de llegir-los de veritat.”) ens 
commina a passar ara mateix pel 
quiosc.

Jeroni Salom

Els	clàssics	no	són	teca	
per	matar-hi	només	

l’estona;	també	no	tots	
són	bons,	hi	toparem	
totxos	insuportables.	
Però	els	bons	convé	

adesiara	freqüentar-los

o P I n I ó
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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

APIMA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC NOSTRA SENYORA 
DE ROBINES

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

Tot final té el seu principi 

El curs 2008-2009 marcarà el final i 
el començament d’una nova etapa 
de l’educació pública al nostre 
poble. La posada en marxa per 
al curs que ve de la nova escola 
així ho indica. Aquest estiu ja 
sabrem qui dirigirà cada un dels 
dos centres i ja començaran a fer 
feina perquè l’un i l’altre donin el 
millor de si mateixos. El més segur 
serà, però, que la nova escola 
no entri en funcionament fins al 
mes de gener, però els infants ja 
començaran amb el mestre que 
els acompanyarà al llarg de tot 
el curs a una banda o a l’altra. 
Això és del tot positiu ja que els 
infants no notaran cap canvi en 
la línia educativa del seu mestre i 
l’adaptació al nou espai serà molt 
fàcil.
 
 La Junta Directiva de 
l’Associació de Pares del Col·legi 
Públic Nostra Senyora de Robines, 
conscient d’aquesta nova dualitat, 
consideram que és el moment 
ideal de donar per finalitzada la 
nostra tasca amb els principals 
objectius assolits: una escola 
nova per al poble i la propera 
substitució de les persianes que 
tants de mals de caps ens han 
donat. 
 És el moment que altres pares 
agafin el relleu i que comencin 

amb il·lusió la tasca de dur 
endavant les responsabilitats 
associatives de cada un dels dos 
centres, de manera que cada 
associació pugui començar a fer 
feina aquest estiu mateix per a la 
seva escola. Per això, al llarg dels 
dos mesos que queden intentarem 
que el màxim nombre de pares 
participi per constituir les noves 
associacions que tendran tot el 
suport de l’actual Junta directiva 
per posar-se en marxa i l’ajuda 
incondicional davant qualsevol 
problema que pugui sorgir el 
proper curs.

 Tot i que la constitució de 
l’Associació del CP Binissalem no 
serà del tot oficial fins que l’escola 
estigui acabada, involucrar-se 
en el control de la finalització 
de les obres és del tot necessari 
per tal que el trasllat d’un centre 

a l’altre reuneixi les garanties 
òptimes per acollir els infants que 
estrenaran la nova escola. Per 
la seva banda, l’Associació del 
CP Nostra Senyora de Robines 
tendrà prou feina vetllant per la 
recuperació dels espais perduts, 
com a conseqüència de la 
massificació actual i de la reforma 
necessària de banys i crulls. De 
tota manera, fins que la separació 
dels infants no sigui efectiva, les 
dues associacions podran fer feina 
juntes per no tenir problemes 
en l’inici del proper curs ja que 
l’escola necessitarà de més aules 
prefabricades per acollir tots els 
infants. Com veis, feina n’hi ha, el 
que falten són mans per dur-ho a 
terme, però confiam que els pares 
s’engresquin i es puguin constituir 
les dues associacions. 

 La situació en què ens trobarem 
els propers mesos serà una situació 
d’excepció, però és que la situació 
també és excepcional. Si es tracta 
de traslladar-nos en bloc d’una 
escola a l’altra, passat Nadal, 
tot ha d’estar en funcionament 
des del primer dia de curs i això 
representa una feina a priori 
que intentarem fer entre tots, els 
propers mesos. Esperem que n’hi 
hagi prou amb la bona voluntat 
i les ganes de fer feina i sobretot, 
que els nous equips no se sentin 
mai desemparats.

o P I n I ó

És	el	moment	que	altres	
pares	agafin	el	relleu	i	

comencin	la	tasca	de	dur	
endavant	responsabilitats	

associatives	de	cada	un	
dels	dos	centres
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Bernat Forteza

ApReNdRe A CONViURe (iX)

“El	sofriment”

o P I n I ó

Difícilment 
podem donar 
una resposta al 
sofriment. Tothom 
el pateix, però 
sovint no sabem 
el perquè d’aquest 
sofriment. 
Aprendre a 

conviure amb el sofriment es fa 
difícil. Ningú no el vol, ningú no 
el cerca; però tothom el pateix. 
El món és ple de sofriment: 
malalties, injustícies socials, 
guerres, morts... Moltes situacions 
i actituds humanes errades ens 
malmenen i ens desconcerten; 
però el sofriment hi és, l’hem de 
combatre i al mateix temps, hi hem 
de conviure.
 El sofriment físic difícilment 
té sentit; l’home no el comprèn ni 
l’accepta, en canvi, forma part de 
la nostra existència i no ens queda 
més remei que acceptar-lo, encara 
que vulguem rebel·lar-nos contra 
ell. A vegades, em faig aquesta 
pregunta: per què conviure amb el 
sofriment? La vida és esperança, 
en canvi, el sofriment trenca 
l’esperança i viu indefensa. Alguns 
pensen que el sofriment és la creu 
que tu has de portar i que aquest 

sofriment et fa créixer i adquireix 
sentit. No tothom pensa d’aquesta 
manera.
 Durant la nostra vida hem 
viscut situacions força doloroses, 
a les quals que, per molt que hi 
pensem, no trobam sentit. En Sergi 
d’Assís, monjo de Montserrat ens 
diu, i crec que encertadament, que 
la resposta davant el sofriment és 

l’amor; només l’amor i l’entrega 
ens fa més forts i més solidaris. 
Quan coneixem les nostres 
mancances, més solidaris ens 
feim amb els altres. A la maduresa 
d’una persona no s’hi arriba, 
com ens diu Joan Bestard, per la 
bonança o la prosperitat, sinó pel 
sofriment la persona pot créixer i 
tornar més justa.
 Assumir el sofriment, com 
hem dit, és força difícil, però si 

acabam per acceptar-lo, el nostre 
creixement humà serà més fort 
i viurem d’una manera més 
pacífica. Algú ha dit que sense fe el 
sofriment és una situació tancada 
en si mateixa, però jo pens també 
que una persona que tengui fe 
costa entendre’l.
 Per altra banda, a través del 
nostre propi sofriment ens sentim 
més solidaris amb els altres. 
Compartir els patiments i les 
sofrences dels altres ens ajuda a 
viure d’una manera més altruista.
 Què podem fer perquè aquesta 
convivència en el nostre poble 
sigui més bona? La resposta és 
ben senzilla: mullar-se per a la 
vida de l’altre, acompanyar totes 
aquelles persones que sofreixen, 
que necessiten consol i estimació. 
Només estimant farem que el 
sofriment sigui més lleuger. 
Aquest procés d’acompanyar en el 

dolor ens farà ser més solidaris 
i aprendrem a conviure; el 
sofriment ja no serà cap obstacle 
perquè gaudirà de la nostra 
gratitud, de la nostra estimació 
i de la nostra comprensió. 
Acompanyant i estimant farem 
que la nostra convivència 
sigui més bona. Si feim que el 
sofriment de l’altre sigui el nostre 
sofriment, podem estar segurs 

que aprendrem a conviure d’una 
manera més solidària.
 Tots tenim el deure i l’obligació 
de fer front al sofriment, no 
podem deixar que el sofriment ens 
torturi i ens vagi desfent, no val la 
resignació. Com diu en Nietzsche, 
no tenim cap raó per cercar el 
mal, però si aquest arriba i tracta 
d’endinsar-se dins les nostres 
vides, no hem de tenir por, ans els 
contrari, l’hem de mirar cara a cara 
i amb el front ben alt.

 I per acabar aquesta breu 
reflexió, cal que els nostres polítics 
tenguin una predilecció per a totes 
aquelles persones que pateixen. 
El polític és el que es preocupa 
per la ciutat i, en especial, per les 
persones que més ho necessiten.

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

“Assumir	el	sofriment		
és	força	difícil,	però	si	

acabam	per	acceptar-lo,	el	
nostre	creixement	humà	
serà	més	fort	i	viurem	de	

manera	més	pacífica”

“com	diu	en	nietzsche,	
no	tenim	cap	raó	per	
cercar	el	mal,	però	si	

tracta	d’endinsar-se	dins	
les	nostres	vides,	no	hem	

de	tenir	por,	l’hem	de	
mirar	cara	a	cara”

“El	món	és	ple	de	
sofriment:	malalties,	

injustícies	socials,	guerres,	
morts...	Moltes	situacions	

i	actituds	humanes	
errades	ens	malmenen	

i	ens	desconcerten”
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Anselm Turmeda, 16 B
07350 Binissalem

 971 886 324
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Acta 40 Consell Escolar 29/01/07
Acta presa de dia 29 de gener de 2008 que 
té lloc a Binissalem sota la presidència 
del director Joan Mateu Canyelles.

President: Joan Mateu
Cap d’estudis: Maria Flaquer
Secretària: Maria Antònia Oliver
Repres. professorat: Teresa Moll
Miquel Sastre, Antònia Ferrando
Catalina Salom i Bernat Quetglas
Repres. APIMA: Mercè Mas
Repres. Pares/Mares: Antònia Ferrer i 
Angela Gutiérrez
Repres. Serveis: Anabel González
Repres. Ajuntament: Maria Gomila 
 Hi assisteixen els membres en el 
marge detallats. El batle, Jeroni Salom, 
hi assisteix en el lloc de Maria Gomila 
com a representant de l’Ajuntament.
 A les 14.10h., i un cop comprovada 
l’existència del quòrum necessari per a 
què pugui ser iniciat el Consell Escolar, 
la secretària, per ordre de la presidència, 
llegeix l’ordre del dia.
 El primer punt de l’ordre del dia:
Lectura i aprovació, si procedeix, de 
l’acta anterior. Es procedeix a llegir 
l’acta corresponent al darrer Consell 
Escolar. No hi ha comentaris, per tant, 
l’acta queda aprovada.
 El segon punt de l’ordre del dia: 
Jeroni Salom informa que va rebre 
una cridada del Secretari General de 
la Conselleria informant que es faria 
la cessió de crèdit per l’escola nova i 
que ja s’està negociant amb una entitat 
bancària. Han informat que tan prest 
com tenguin els papers es duran a 
l’Ajuntament per signar el conveni.
 El tercer punt de l’ordre del dia: 
Aprovació, si precedeix, del
compte de gestió del 2007 i pressupost 

del 2008. El director informa que hi ha 
un romanent de 20192,92 € actualment. 
Amb aquests doblers s’han comprat 8 
ordinadors que ja s’estan instal·lant. A 
més, resta pendent pagar el sistema de 
megafonia.
El director informa de les principals 
despeses que hem tengut aquest curs: 
fotocòpies, càmares digitals i altre 
material que s’ha hagut de reposar.
S’aprova el compte de gestió i el 
pressupost.
 El quart punt de l’ordre del dia: 
Resposta del consell escolar a la proposta 
de la representant de la Conselleria a la 
Comissió Municipal per a l’escola nova. 
J Mateu informa que el Claustre ha pres 
una postura sobre la seva preferència 
del mapa escolar del poble. El Claustre 
proposa que hi hagi un centre d’Educació 
Infantil on som ara i un de Primària al
centre nou. També s’han pronunciat 
en contra de la creació d’un centre 
modular.
 Mercè Mas informa que l’APIMA no 
tenia cap informació de com havia de 
ser aquest centre modular. A continuació 
llegeix l’escrit que s’adjunta a l’acta 
defensant la proposta de que hi hagi dos 
centres independents.
Jeroni Salom afirma que la modificació 
del projecte es pot fer una vegada que el 
centre ja estigui en funcionament. Una 
modificació prèvia del projecte abans de 
començar el centre podria endarrerir el 
començament del nou centre.

Procedim a votar les propostes per 
poder informar a la Conselleria, tal com 
se’ns ha demanat, de la postura del 
Consell escolar:
Centre Modular. A favor: 0 vots.
En contra: 11 vots. Vots en blanc: 1

Pedro Nicolau

Estimada 
APIMA (II)

Tota una lliçó de 
democràcia…! el 
fet de suprimir el 
meu nomenament 
com a representant 
dels pares i 

mares al CEM (Consell Escolar 
Municipal). Els socis no sabem res 
del procediment duit a terme per 
vostès amb aquest assumpte, i molt 
manco el nom del meu substitut.
 D’altra banda, public un tros de 
l’acta 40 del Consell Escolar del CP 
Ntra. Sra. de Robines (màxim òrgan 
de govern del centre), que aquestes 
si que estan fetes i a l’abast de 
qualsevol persona interessada, no 
com les actas del Consell Municipal 
per a l’Escola Nova, que encara 
no sabem per on paren. Així, els 
socis interessats podran seguir 
treient conclusions de la carta que 
va arribar a ca nostra. Esper que 
el president d’aquest anomenat 
FÒRUM DEMOCRÀTIC assumeixi 
la seva responsabilitat i digui el 
perquè no estan fetes les actes.
 Em crida molt l’atenció el fet 
que en aquest consell escolar hi 
hagi près part el SENYOR BATLE. 
Qui sap, a lo millor te qualque cosa 
a dir en tot això. 
 PD. Ja que no amb deixau pegar 
cap espipellada, don per fet que hi 
heu posat un trosset de pebre de 
cirareta. Vos ho dic perquè unes 
bones burballes de llebre volen un 
pic de coentor.

Atentament, Pedro Nicolau Salom
Soci de l’APiMA

o P I n I ó
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Si jo vos dic que ha mort Don Juan 
Ríos Salmerón, a la majoria dels 
lectors d’aquesta revista no els 
indicarà quasi res. En canvi, si jo 
dic que se’ns ha mort en Juan de 
“Sa Cabana” sens dubte, una gran 
majoria sabrà de qui vos parl.

Idò sí, en Juan de “Sa Cabana”, a 
l’edat de 87 anys ja se n’ha anat.

Fa molts anys, de jove, va venir a viure a 
Binissalem i va venir a fer feina al nostre poble. 
En sé poques coses de la seva vida privada, per 
no dir quasi res, però era d’aquestes persones 
que me transportaven a la meva infantesa i me 
feien recordar que, malgrat la diferència d’edat, 
me guanyava pràcticament de 20 anys, va esser 
sempre una persona entranyable, senzilla i afable, 
i que sempre va tenir per a mi una paraula de 
simpatia.

–Hola Juan!, li deia jo quan el veia pel carrer. Me 
contestava sempre carinyosament amb aquella 
forma tan particular que tenia de parlar. Feia 
una mescla de castellà i mallorquí a la que mai 
va renunciar. Qualcú que jo sé ho hagués pogut 
denominar “castellorquín”. No va tornar a parlar 
mai més el castellà de forma correcte i no va 
aprendre el mallorquí de la mateixa manera. 
Comptava ell a mon pare que, anant a la seva 
terra a visitar als seus familiars, gairebé no el 
varen entendre. Però els que el varen rebre en 
aquesta terra nostra se pogueren comunicar 
sempre amb ell perquè el seu tarannà i la seva 
senzillesa ho facilitaven.

Fins a uns mesos abans d’entrar en crisi, la 
qual el va dur a la mort, encara es passejava 
amb la seva dona pel camí de Son Roig, fent la 
caminadeta quan feia bon temps. Anant amb el 
meu cotxe, minorava la marxa, baixava el vidre 
de la finestra i el saludava com quan era nin, i ell 
me continuava contestant talment ho feia quan 
era jove.

No se va sentir mai foraster, ni noltros li vàrem 
considerar. Jo vull dir que sí, que per la seva 
procedència era un nouvingut a la seva època, i 
que si era foraster era una foraster entranyable.

Juan “de Sa Cabana”, te tendrem sempre en el 
nostre record.

Santiago coll Llompart

&

Santiago Coll
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 

una finca, una caseta...

Ara a Binissalem

A.P.I. 437 J.Fontanet

Plaça Església, 9 - Tel. 971 51 11 78

 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

Disponible 
per a la seva 

publicitat
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* És del tot curiós 
que segons la 
nova normativa 
–en tenim tots 
una còpia a casa– 
estigui prohibit 
fer defecar els 
animals de 
companyia als 

llocs d’esplai d’infants i que al 
Parc de Can Gelabert hi hagi 
un dels pocs punts expenedors 
de bosses per a la recollida 
d’excrements.

 * Al·lucino al llegir la 
normativa quan diu –molt ben 
dit, per cert– que és obligació de 
l’empresa de recollida deixar els 
poals tancats i al seu lloc. Si hi 
hagués una multa per cada vegada 
que he d’anar a cercar el poal a 
l’altre cap de carrer, l’empresa de 
recollida hauria de tancar demà 
mateix.

 * Deixa els pèls drets que 
havent-hi un traçat fet per on 
teòricament ha de passar el camió 
del fems cada dia assenyalat, a 
dies es deixin carrers sense recollir 
(d’altres, no). Al final és una 
loteria saber si passaran pel teu 
carrer; loteria que acaba resolvent 
positivament l’Ajuntament.

 * M’escriuen una nota a 
l’adreça electrònica barriades@
live.com per a que doni un cop 
d’atenció sobre la brutícia que 
deixen els recollidors –sobretot 
els dies d’orgànica– al carrer. 
Idò segons l’Article 25 (Secció 

3ra) de l’Ordenança Reguladora: 
“El personal del vehicle 
col·lector (...) haurà de netejar 
la brutor que hi hagi sobre les 
voravies o la via pública (...)”. 
Jajajajajajajajajajajajaja. L’article 25 
és perfecte però m’agradaria que 
passés algú pel meu carrer just 
després de la recollida. I això que 
la multa és de 50 a 600 euros pel 
qui comet la infracció.

 * No és manco curiós que en 
un moment de crisi com el què 
estem vivint i en un intent ferotge 
d’estalviar al màxim, les faroles 
del carrer Conquistador hagin 
estat enceses fins més enllà de les 
onze del matí durant més d’una 

setmana...i no era una qüestió de 
revisió o de manteniment elèctric.

 * Impressiona que havent-hi 
metges en actiu al PAC del poble, 
se li negués a una vilatana donar-li 
un cop d’ull a la cama esquinçada 
d’un fill seu perquè cap dels 
metges que hi havia en aquells 
moments fos pediatre (per cert, un 
d’ells sí és traumatòleg).
 
 * És un orgull pertànyer 
a un poble on el Què puc fer 
aquest (...)? trimestral sigui tan 
variat. L’organització de tants 
esdeveniments per a totes les edats 
és digne de grans ciutats i no pas 
de pobles de set mil habitants. 
Enhorabona!

 * De la mateixa manera que 
en el Què puc fer aquest (...)? 
apareixen fins hi tot les misses de 
Pasqua, impressiona que el dia 23 
d’abril no hi hagi res programat 
per celebrar Sant Jordi i la fira del 
llibre. Per què ho hem de passar 
al dia 25 d’abril? 23 d’Abril només 
n’hi ha un a l’any. A la resta de 
pobles –Palma, sobretot– el dia 
de Sant Jordi surt la literatura 
al carrer maldament sigui entre 
setmana. Binissalem, excepció 
cultural?

Un toc d’atenció
de	normatives,	neteja,	faroles,	metges...

o P I n I ó

M. A. Barrios

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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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
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bUAdeS i les seves teresetes

Que	TEKA	ens	vulgui	fer	pena	ens	sembla	obscè

Pep Martí

El passat mes de 
gener l’empresa 
d’aixetes Buades 
presentà un 
Expedient 
de Regulació 
d’Ocupació (ERO) 
a la Conselleria de 
Treball i Formació 

per tancar la fàbrica de Binissalem. 
Segons els directius de Buades, 
que pertany al grup alemany 
Teka, ho fan perquè la factoria de 
Binissalem no els és rendible i els 
ha suposat més anys de pèrdues 
que de beneficis. 
 Davant d’aquesta situació, 
i després de l’impacte inicial, 
l’empresa ha arribat a un acord 
amb els treballadors per reduir la 
plantilla sense tancar la fàbrica. 
Això és, han presentat un Pla 
de Viabilitat que contempla 
acomiadaments, prejubilacions 
i mantenir un cert nombre de 
treballadors. Ara bé, segons els 
directius de Buades, aquest Pla de 
Viabilitat només el poden assumir 
si es requalifiquen els solars on 
està ubicada la fàbrica, atès que, 
segons ells, és l’únic actiu que 
tenen i amb l’increment de valor 
que això els suposaria podrien 
renegociar préstecs i avals. Però 
tot i això, només diuen que 
“mantindran” la factoria cinc anys. 
 A la nostra agrupació hi ha 
unes quantes qüestions que ens 
sonen a rondalla o conte de la 
Xina. 

 Primer de tot, el que ens crida 
l’atenció i no acabam d’entendre és 
que en Salvador Cànoves sigui el 
misser que defensa els interessos 
de Buades en aquest cas. Suposam 
que no cal recordar que fou ell el 
batlle que facilità la implantació de 
Buades, amb unes condicions, al 

nostre parer, molt avantatjoses. Per 
ventura és molt bon advocat i fa la 
seva feina, però no deixa de cridar 
l’atenció, fins i tot, o sobretot, dins 
el PSOE local. 

 En segon lloc, des de Buades 
es demana que es requalifiquin 
els solars on hi ha la factoria, que 
ara són industrials i comercials, 
i passin a ser comercials. És una 
grollera cortina de fum, perquè 
amb la qualificació que tenen ara 
ja s’hi podrien establir comerços. 

 En tercer lloc, el passat 13 
de març se celebrà una reunió 
entre els representants del 
comitè d’empresa i tots els grups 
municipals de l’ajuntament. En 
aquesta reunió el batlle, Salom, 
amollà, aparentment molt 
convençut, als representants dels 
treballadors que si Buades no 
presentava un Pla de Viabilitat 
que asseguràs la continuïtat de 
la fàbrica per 10 o 15 anys no 
negociaria res. Com hem dit abans, 
el Pla de Viabilitat que Buades 
ha acordat amb els treballadors 
sembla ser que és només per cinc 
anys, i en Jeroni ja cerca la manera 
de dur-lo endavant. A nosaltres 
no ens ve de nou aquest canvi, 
és el que ha fet sempre, com amb 
el programa electoral, ple de 
promeses que després s’esfumen 
darrera excuses. 
 Sense deixar de banda el Pla 
de Viabilitat, sembla ser que no 
l’han mostrat a l’ajuntament, o 

almanco a nosaltres no ens l’han 
fet arribar. Aleshores, com volen 
que l’avalem i li donem suport per 
a tirar-lo endavant si no sabem 
què diu. I el que és més important, 
si el Pla de Viabilitat no ha arribat 
a l’ajuntament, sap el batlle què 
diu? O per ventura el batlle, 
Salom, té informació que no ens 
ha fet arribar? Potser és per això 
que el batle se’n va de les reunions 
que els regidors i els tècnics fan 
per tractar la qüestió abans que 
acabin?

 En quart lloc, en una de les 
reunions que hem mantengut 
a l’ajuntament es va informar 
a tots els grups municipals que 
amb els beneficis que generava la 
planta de Binissalem es va muntar 
una fàbrica a la Xina. És a dir, la 
inversió que van fer a la Xina la 
van carregar a la comptabilitat de 
Binissalem, i d’aquí prové part 
del dèficit que, segons diuen, els 
obliga a aplicar l’ERO. A més, 
a part de la dita factoria xinesa, 
TEKA té un centre logístic al País 
Valencià i un altre a l’Europa 
central; per tant, no és cert que els 
solars de Binissalem siguin l’únic 
actiu de què disposen. 
 Sabem que la solució és 
complicada i que els que en 
sortiran més mal parats seran 
els treballadors. Ara bé, que una 
empresa com TEKA ens vulgui 
fer pena ens sembla obscè, atès 
que ja van rebre un tracte de 
favor quan es van instal·lar i el 
balanç de beneficis que ha aportat 
al poble és ben negatiu, amb 
pocs binissalemers treballant-hi 
i molèsties pels veïnats. I ara, 
a sobre volen un altre tracte de 
favor.

Josep Martí. regidor d’Esquerra-
independents de Binissalem

Té	el	batle	informació	
que	no	ens	ha	fet	arribar?	
Per	això	que	se’n	va	de	les	

reunions...	abans?

no	acabam	d’entendre	
que	en	Salvador	

cànoves	sigui	el	misser	
de	Buades

o P I n I ó
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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

donAnTs de sAng
Sessions	de	donació	2009

Dates:		 02,	03	i	04	de	juny
	 	 15,	16	i	17	de	setembre
	 	 01,	02	i	03	de	desembre

Lloc:		 Centre	de	Salut
Hora:		 De	les	18h	a	les	21:30h
Telf.:		 971	76	42	76

Disponible 
per a la seva 

publicitat



	 ABRIL	2009	<	��	>		ARRÒS	AMB	SALSETA

El que volguem 
reivindicar la 
memòria històrica 
no significa, en 
cap cas, com així 
alguns, contràries 
a ella, ens solen 
retreure, que 
volguem reviure 

els fets del passat sinó, i això 
és una cosa ben distinta, el que 
volem és reconèixer-los, com és 
el deure i el dret de la història. La 
història mai ha pretès reviure els 
fets. El que vol la història, almanco 
des del seu reconeixement com 
a ciència, és conèixer, i per això 
mateix analitzar els fets històrics 
des de la major pluralitat de punts 
de vista possibles. Bona part de la 
historiografia actual defensa que 
la història és l’eina científica que 
ens fa entendre el passat per tal de 
comprendre el present i així, de 
qualque manera, poder preveure 
alguns aspectes del futur i sobretot 
evitar que els errors constatats 
del passat no es puguin tornar 
a cometre en els temps actuals 
i futurs. Aquest és el vertader 
objectiu d’aquest moviment 
que ara aquí, a tots junts, ens ha 
congregat en aquest acte i que, al 
respecte del període de la Guerra 
Civil espanyola del passat segle i 
la dictadura feixista de Franco que 
aquella imposà, coneixem amb el 
nom de memòria històrica.

S’ha dit ja moltes vegades que la 
història, especialment pel que fa 
a l’anàlisi dels seus períodes més 
recents, l’escriuen els vencedors 
i, concretament en el cas que ens 
ocupa, així ha estat fins fa poc 
temps. El cert és que encara a 
hores d’ara hi ha greus mancances 
en aquest sentit, ja que els vençuts 
no tan sols és que no han pogut 
contar fins fa poc la seva pròpia 
versió de la història sinó que, en 
molts de casos, les seves famílies 
ni tan sols no han pogut identificar 
ni enterrar les seves despulles, 
és a dir, no han pogut dur a la 
pràctica el dol degut, natural, 
necessari i de justícia davant la 
pèrdua de l’ésser humà estimat 
i desaparegut en aquelles tan 

tràgiques circumstàncies. Per això 
es parla sobretot de la recuperació 
de la memòria històrica.

A l’àmbit de la nostra localitat 
les mancances són encara més  
colpidores i esfereïdores i aquí 
crec que hem d’entonar un “mea 
culpa” tots els representants 
polítics que hem estat al govern 
del nostre Ajuntament a partir 
de la nova etapa democràtica 
del 1979, i especialment ara que 
s’han complit els trenta anys 
dels ajuntaments democràtics. 
La memòria històrica hauria de 
quedar també necessàriament 
reflectida en el nom dels carrers 
del nostre municipi, que haurien 
de servir precisament per això, 
és a dir, per recordar sobretot els 
noms i els fets de les persones 
directament protagonistes, en una 
o altra època, de la nostra petita 
història local. És un vertader 
greuge, per tant, i aquest retret 
ens el fem majorment els mateixos 
socialistes que durant tants d’anys 
hem estat al front del govern 
municipal que, a hores d’ara, no 
hi hagi al nostre poble un carrer 
dedicat al qui va ser el darrer batle 
de la República a Binissalem, el 
socialista ANDREU POL LLADÓ 

(Andreu Niuer) i que, com tots 
sabeu, patí de manera molt greu 
les conseqüències de la rebel·lió 
militar feixista, restant amagat 
a ca seva fins que va morir i fou 
enterrat aquí mateix l’any 1942.  

Andreu Pol fou cap de l’Agrupació 
Socialista i era el batle del Front 
Popular a Binissalem en els 
moments de l’esclat de la tragèdia. 
Però Andreu Pol no és tan sols 
patrimoni dels socialistes, sinó 
que hauria de ser i d’haver estat 
patrimoni de tots els demòcrates 
d’aquesta nova etapa de govern 
democràtic a l’Espanya post-
franquista.

Per tot això, l’Agrupació Socialista 
de Binissalem va acordar a la seva 
darrera reunió executiva sol·licitar, 
mitjançant el seu grup municipal, 
al Ple de l’Ajuntament, iniciar tots 
els tràmits corresponents per tal 
de donar el nom d’ANDREU POL 
LLADÓ a un dels nous carrers de 
la vila.

Queda encara molta història per 
fer en aquest sentit.

Polita Crespí

o P I n I ó

Memòria Històrica
El	que	vol	la	història	és	conèixer	i	analitzar	els	fets

“L’Agrupació	Socialista	
de	Binissalem	va	acordar	

sol·licitar	al	Ple,	iniciar	tots	
els	tràmits	corresponents	
per	tal	de	donar	el	nom	
d’AndREU	PoL	LLAdó,	

el	darrer	batle	de	la	
República,	a	un	dels	nous	

carrers	de	la	vila”
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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.

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

exPOSICIó i elABORACIó de PedReS, mARBReS i gRAnITS

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

Feina
...		El	volum	més	elevat	és	a	l’àrea	de	Serveis	Socials

començam	una	
temporada	llarga	d’obres	
municipals	que,	gràcies	a	
les	ajudes	estatals,	faran	
que	Binissalem	presenti	
una	millora	important	

d’infraestructures

L’Ajuntament	fa	feina	
amb	un	projecte	molt	

il·lusionant	com	és	una	
millora	important	dins	
el	nostre	poliesportiu.	

Suposarà	un	abans	i	un	
desprès	dins	l’esport

Benvolgudes 
veïnades i veïnats, 
ja entrats dins 
la primavera, 
tenim a les portes 
la nostra més 
que consolidada 
Fira de la Pedra, 
que juntament 

amb la Mostra Gastronòmica 
binissalemera, ens dóna un 
caràcter propi d’unes arrels de 
poble que mai hem de perdre.

Ajudes socials
Actualment el volum més elevat 
de feina és a l’àrea de Serveis 
Socials, donat que en moments 
de crisi les necessitats de la gent 
augmenten, on també cal significar 
la finalització d’obra de la vivenda 
tutel·lada de ca’ls Agustins i la 
propera construcció de la nova 
seu municipal de serveis socials 
al carrer Sa Mostra. Altra vegada 
vull mostrar la predisposició dels 
serveis municipals per atendre 
tots aquells casos de necessitat que 
puguin sorgir.  

inversions
Començam una temporada llarga 
d’obres municipals que, gràcies 
a les ajudes estatals, faran que 
Binissalem presenti una millora 
important d’infraestructures. Cal 
destacar que ja s’han realitzat 
millores a l’asfalt de varis carrers, 
i properament tendrà lloc l’inici 
de la resta d’inversions, que 
hauran d’estar acabades abans 
de finalitzar l’any. Les empreses 
binissalemeres executaran vàries 
obres: Vimp 96 farà realitat la 
plaça des Rasquell; Balear 2002 
la coberta del pati de l’escola 
Graduada i Jaume Bestard 
s’encarregarà de la construcció 
de les noves oficines dels Serveis 
Socials.  
 La reforma del C.P. Ntra. Sra. 
de Robines la farà l’empresa 
Refoart i la millora del carrer 
Gaspar Vallés “Es Torero” anirà 
a càrrec de l’empresa Vitrac. 
Demanar disculpes anticipades 
per les molèsties que provoquin 
les obres, però són unes actuacions 
necessàries.

Poliesportiu
L’Ajuntament fa feina amb un 
projecte molt il·lusionant com 
és una millora important dins el 
nostre poliesportiu. És un projecte 
que, al final, estam segurs de 
cobrir les necessitats esportives 
de tothom però que a hores d’ara 
esperam que les negociacions amb 
inversors tenguin bons resultats ja 
que una de les premises és que hi 
puguin fer feina totes les empreses 
del poble. Segur que tendrà el vist 
i plau de totes les altres formacions 
polítiques ja que suposarà un 
abans i un desprès dins l’esport 
actual.

Diada Ambiental
El passat divendres 17 d’abril va 
tenir lloc una diada ambiental 
a la plaça 31 de desembre, i que 
tenia com a objectiu principal 
aprofundir mitjançant jocs i 
activitats en la població escolar 
una major conscienciació de la 
recollida selectiva; la participació 
fou positiva i cal agrair la tasca de 
la regidoria de Medi Ambient i de 
l’entitat GRAM Agenda Local XXI, 
que participà en el desplegament 
de les activitats; les dades de 
recollida selectiva de fems són 
de cada vegada més positives, 
però cal no adormir-se i seguir 
millorant pel benestar general i 
mediambiental. 

En aquest sentit, dir que aquests 
dies s’ha repartit conjuntament 
un plànol actualitzat del municipi 
amb el text de l’ordenança vigent 
en matèria de neteja i recollida 
de residus, tot cercant una major 
participació i coneixement en la 
tasca de mantenir netes les nostres 
vies públiques. 

Eleccions Europees
Finalment, com ja alguns sabreu, 
el pròxim 7 de juny se celebren 
les eleccions europees. El proper 
dimarts 12 de maig, tècnics del 
Centre Balears Europa de la 
Conselleria de Comerç i Indústria 
del Govern Balear donaran una 
conferència informativa sobre la 
importància de la participació 
dels ciutadans en les institucions 
comunitàries. Molts dels aspectes 
diaris, sobretot els econòmics, que 
es tracten a la Unió Europea ens 
afecten molt directament, per la 
qual cosa és important que tots els 
ciutadans de Binissalem participin 
en aquestes eleccions tot defensant 
l’opció política que vegin més 
adient. És important participar en 
la conferència, per després decidir. 

Bona Fira a tots i enhorabona als 
organitzadors. 

Jeroni Salom Munar
Batle de Binissalem

o P I n I ó





El	personatge	misteriós	
del	passat	número	

era	n’

Aina	Bestard

El seu primer llinatge comença per B

Tradició

Carrer de molt de trànsit

El seu nom comença per A

Salut: Vaja mal de panxa has 
agafat, això han estat les panades.
Amor: Tu sí que en saps. Dóna la 
fórmula i ajudaràs a altres parelles.
Petit consell: Hi ha coses que no 
tenen remei, no t’hi enfadis. 

Salut: Pots menjar de tot però 
alerta a abusar del coent. Ok?
Amor: Aquesta Setmana Santa has  
a algú molt interessant.
Petit consell: Deixes passar bones 
oportunitats. Ves un poc més viu. 

Salut: Au idò, ara després de festes 
et tocar fer una mica de règim.
Amor: En l’amor sí que te toca 
règim, no et menges ni les ungles.
Petit consell: No visquis tant al 
dia, pensa que hi ha un demà. 

Salut: Comença a posar el cos a 
tope que vendrà l’estiu.
Amor: Quantes vegades t’han dit 
que la mitja taronja no existeix?
Petit consell: Podries fer-te 
voluntari de Creu Roja. Solidari. 

Salut: Ara ve el temps d’alergies. 
Comença a prendre mesures.
Amor: Ves directe a la mota però 
agafa’t el teu temps.
Petit consell: No siguis tant confiat 
que pot dur males conseqüències. 

Salut: Posa la menjadora amunt. 
És la solució per a llevar quilos.
Amor: No siguis tan selectiu que 
et quedaràs tot sol.
Petit consell: Pren mesures per a 
no equivocar-te tant. Ja fa pardal! 

Salut: Bones notícies, no veim cap 
mal estar físic per ara. 
Amor: A tu t’agrada volar tot sol. 
No t’agrada la companyia.
Petit consell: És difícil aconsellar a 
qui no escolta.

 

Salut: Tot l’any hi ha fruita. Per 
què no en menges? Posa-t’hi!.
Amor: Tens gelosia possessiva. No 
passis pena; si fuig no t’estima.
Petit consell: Seria convenient que 
posassis ordre a la teva vida. 

Salut: Canvia la llet pel formatge. 
Ja saps que et dóna mal de ventre.
Amor: No et preocupis per a 
trobar-ne un. Encara no és l’hora.
Petit consell: Et convendria 
apuntar-te a un curs de cant coral.

 

Salut: Quant de temps fa que no 
menges llenties? Et manca ferro.
Amor: Creies que duraria per 
sempre, ho haguessis pensat abans
Petit consell: Ja pots fer de fadrí el 
que no has pogut fer de casat. 

Salut: Comença a untar-te d’Autan 
que els moscards tigre ja són aquí.
Amor: Decidit d’una vegada, 
només en pots tenir un i prou.
Petit consell: No importa t’esforcis 
per lluitar. Mai fores un guerrer.

Salut: Et digueren que el vi és bo 
però no te passis, eh?
Amor: Ara sí que has pegat a la 
diana. El sabràs conservar?
Petit consell: Diuen en castellà: 
Empieza a sentar la cabeza, caramba!

o c I

Castanyes (en petit)

	 ABRIL	2009	<	81	>		ARRÒS	AMB	SALSETA



Rússia ??? Un nina demana a son pare:
– Papà, on està Rússia?– Demana-ho a ta mare, ella és qui ordena sa casa.

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

dites de groucho marx:

“La política és l’art de cercar problemes, trobar-
los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els 
remeis equivocats”

Dubta química

    

    Un nin demana a sa mare:

    – Mamà, els pets pesen?

    – No, fill meu.

    – Idò... m’he cuncagat.
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Continuant amb aquesta secció sobre 
viatges, ja sabeu que si heu passat uns 
dies en algun lloc lluny de les nostres 
illes i us fa ganes enviar-nos unes 
quantes fotografies (tres com a mínim) 
comentant, breument, el vostre viatge, 
no ho dubteu. Posau-vos en contacte a 
través del mail: 
arrosambsalseta@gmail.com o bé, 
telefonant al 687 623 957.

Del 27 de desembre al 10 de gener, 
la família Fortuny-Borysiewicz 
–residents a la finca Es Camp Redó 
des de fa 25 anys– va fer estància 
a Anantapur (índia del Sur), on hi 
ha establerta una de les fundacions 
Vicente Ferrer, i on la família hi té 
apadrinada, des de fa vuit anys, a 
la nina Sarada Bai.
 Després de viatjar fins a 
Barcelona, es reuniren amb un 
grup de 22 persones, amb qui 
conviurien durant quatre dies a 
la Fundació, podent conèixer de 
primera mà la seva organització i 
saber que fins a dos milions i mig 
de persones es beneficien de la 
solidaritat d’aquest projecte.

A més, tengueren la sort de 
comptar amb la visita del mateix 
Vicente Ferrer i la seva esposa, 
Anna. Però, sens dubte, allò 
emocionant fou l’arribada al 
poblat, on foren rebuts amb 
guirnaldes, amb balls i obsequiats 
amb una suculenta menjua a base 
de cocos.
 Posteriorment visitaren, durant 
deu dies, la zona nord (Nova 

Delhi, Jaipur, Varanasi i Agra), 
d’on en destaquen el Taj Mahal de 
Agra, el Fuerte Amber de Jaipur, 
les ablucions en els Gats del riu 
Ganges i el caos circulatori urbà, 
sense que hi hagi gaire accidents.

De La índia diuen que tot sorprèn: 
la religiositat, els valors, la 
tranquilitat i l’amabilitat de la 
gent. S’ha de veure.

Ciutadans del Món

Binissalemers de viatge a La Índia

A dalt, imatge del Taj Mahal.
A l’esquerra, la família amb la nina Sarada Bai.
A baix, davant el Fuerte Amber.



Processó del Silenci.

Lavatori dels peus.
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Festes de Pasqua amb bon temps
Tot i que aquestes darreres setmanes han estat 
caracteritzades per repetits dies de pluja, les passades 
festes de Pasqua pogueren comptar amb dies de bon 
temps, podent-se celebrar tots els actes prevists sense 
problemes meteorològics afegits, sobretot pel que fa 
a processons, com la del Diumenge de Rams; la del 
Silenci, el dimecres dia 8 d’abril; o bé, la processó del 
Divendres Sant, probablement la més seguida.
Una de les novetats d’enguany va ser la reintroducció 
del Via Crucis, el divendres 13 de març.
El diumenge de l’Àngel (19 d’abril), a ca n’Arabí, 
també anà acompanyat d’un dia primaveral.
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L’acte del Davallament –enguany a càrrec de Joan 
Villalonga i Guillem Femenias– s’ha convertit en 
un dels més destacats de la Setmana Santa.



D I U m E n g E  D E  L ’ À n g E L  A  C A  n ’ A R A B Í

La paella, el plat més degustat aquest dia.



Llarga taulada.

Un bon arròs, un bon vi i taronges com a darreria.

La paella del PSOE local. Madò Catalina va asseure a cap de taula.

El senyor de la gorra era l’organitzador d’aquest grup. La paella de la Segona Edat.

D I U m E n g E  D E  L ’ À n g E L  A  C A  n ’ A R A B Í



Una aula, un país

Com a activitat per posar el corresponent punt i 
seguit a l’actual curs escolar 2008/2009 abans de les 
vacances de Pasqua, els alumnes de l’IES Binissalem 
celebraren unes jornades interculturals durant les 
quals cada aula es convertí, per unes hores, en un país 
del món.
 Així, a part de decoracions i banderes pròpies de 
cada nació, també es pogueren veure –i degustar– 
diferents tipus de gastronomia; diferents maneres 
de vestir; monuments com les piràmides, en el cas 
d’Egipte, o fins i tot, diferents tipus de música i balls –
molt ben interpretats– com va ser el cas, per exemple, 
del Marroc o de La Índia.
 La mostra, que es dugué a terme durant els dies 
6, 7 i 8 d’abril, no només quedava en això, sinó que 
també incloïa concurs; de manera que un jurat format 
per professors i personal del centre, després de visitar 
cada una de les aules i posar nota, concedia el primer 
premi a la classe que ambientà el país del Marroc (foto 
superior). 
 Professors del centre apunten que l’aportació feta 
pels alumnes, tant dels mallorquins com dels alumnes 
d’altres nacionalitats, va ser molt bona, en especial la 
dels al·lots i al·lotes marroquins.

E D U C A C I Ó  S E C U n D À R I A

Jornades Interculturals a l’IES 



Aula de Colòmbia.

Aula d’Argentina.

Aula d’Egipte.

Aula de La índia.

Aula de Bulgària.

E D U C A C I Ó  S E C U n D À R I A



Enguany la festa de l’1 de maig a ca n’Arabí se suspengué degut 
al mal temps, aplaçant-se per al dissabte dia 2 i traslladant-se 
al Passeig des Born. 
Com? Que si teníem més fotos? I clar que sí! Però una pàjara 
informàtica en va ser la causant que es perdessin. Idò!

D I A  1 r  D E  m A I g
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1 de Maig x 2 de maig
Més que d’un 1r de Maig, 
d’enguany s’haurà de xerrar d’un 
2 de maig.
 En un cap de setmana que es 
presentava carregat d’emocions, 
que si festassa a ca n’Arabí, que si 
lligueta a Segona B, que si Madrid-
Barça..., mira per on que el mal 
temps hagué de desbaratar es 
tinglado que hi havia armat per al 
divendres.
 Al final, la paella i la festa que 
organitzaren els Joves des Trui, 
el pub P’dal i el restaurant ca 
n’Arabí, quedaren aparcats per al 
dissabte dia 2 al Passeig des Born.
 Malgrat que tot s’anà 
desenvolupant com s’havia 

planejat, quedà clar que ja no era 
el mateix. Un centenar de persones 
dinaren peu davall taula i no 
massa gent acudí a les actuacions 
musicals de Són Dos 
i Baix’N’Nicotina. 
Sort que a les 
20 hores es 
disputava el tan 
esperat derbi 
futboler, que 
en un dia com 
aquell vengué 
a funcionar a 
manera de 
complement de la 
festa.
Bé, què hi farem, 
esperem que 

l’any que ve vagi més bé, i com 
indiquen els dos joves de la foto: 
Salut i Molts d’Anys!



Amb nou format i amb l’eslògan 
de “més mallorquina que mai”, se 
celebrà, del 15 d’abril al 3 de maig, 
la XXV edició de la Mostra de 
Cuina Mallorquina. 
 Segons l’organització, després 
de 24 anys i amb la mirada 
posada en el futur, l’esdeveniment 
necessitava alguns canvis. I el 
més important de tots ha estat 
que si fins ara s’havia organitzat 
en un recinte firal, enguany la 
Mostra passà a celebrar-se en 19 
municipis de l’illa, tenint com a 
escenari gastronòmic cada un dels 
43 restaurants que hi participaren, 
amb l’objectiu de fer-ho més útil i 
de que el públic pogués conèixer 
la gastronomia de l’establiment, 
així com també el lloc en qüestió i 
el seu ambient.
 Els 19 municipis quedaren 
distribuïts en tres rutes diferents.
La ruta 1, dins la qual s’hi 
trobaven Andratx, Banyalbufar, 
Calvià, Palma, Sóller i Esporles, 
abarcà del 15 al 19 d’abril.

La ruta 2, dins la qual hi havia 
Binissalem –representat pel 
restaurant ca n’Arabí– durà del 
22 al 26 d’abril. En aquest grup 
també hi prenien part els pobles 
d’Alcúdia, Marratxí, Inca, Sineu, 
Pollença i Sencelles.
 Cal recordar que el passat 
dimarts 21 d’abril, el restaurant ca 
n’Arabí va acollir-ne la presentació 
als mitjans de comunicació, 
comptant amb la presència 
del president de l’associació 
empresarial de restauració 
de Mallorca, Antoni Mas; la 
Consellera de Comerç, Xisca Vives, 
i el Batle, Jeroni Salom.
 En la seva intervenció, Antoni 
Mas destacà que durant la 
celebració de la ruta 1 s’hagués 
doblat la participació i que les 
reserves haguessin funcionat 
molt bé. També donà importància 
a les nombroses consultes fetes 
a la pàgina WEB, fent possible 
que molta gent que era a l’illa, de 
vacances, hi pogués participar.

Menú Mostra de Cuina oferit 
pel restaurant ca n’Arabí (foto)

Pa i olives

ENTRANT
Fideus de vermar

SEGON
Rellom de porc ibèric amb salsa de figa

POSTRES
Gelat d’ametlla amb gató

BEGUDA
Copa d’aigua, cervesa o vi

Per a més informació:
www.mostradecuinamallorquina.com

XXV Mostra de Cuina Mallorquina
Fins a 43 restaurants han estat l’escenari gastronòmic d’aquesta 25 edició

Com a novetat, enguany 
la mostra se celebrà en 

19 municipis de l’illa



El Tall, al XIII Festival Internacional

Tal i com s’havia previst, el Tall de Vermadors de 
Binissalem participà a la XIII edició del Festival 
Internacional de Danses Folklòriques de Palma.   
 En aquesta ocasió, els balladors varen ser els nins 
i nines de l’agrupació amb edats compreses entre els 
set i els onze anys. 
 Durant tres dies han realitzats diverses actuacions: 
així, el dimarts dia 14 d’abril varen desfilar pel 
centre de Palma, ballant a la Plaça Major i a la Plaça 
d’Espanya. El dia 15 actuaren al Teatre Principal 
de Palma; d’aquesta actuació s’ha de destacar la 
professionalitat d’aquests nins damunt l’escenari i, 
finalment, el dissabte dia 18 assistiren a la cloenda del 
festival al recinte del Parc de la Riera, on tengueren 
ocasió d’intercanviar fotografies amb grups de llocs 
tant distints com Rwanda, Bulgària, Turquia, Rumania, 
Xipre, Índia o Senegal i, fins i tot, reberen alguna 
invitació per part d’alguna agrupació estrangera.

Una de les ballades dels nostres representants.

El folklore destaca també per les robes vistoses.

D A n S E S  F O L K L Ò R I Q U E S

Els nins del Tall amb altres nins d’una agrupació de Bulgària.



Quintos nascuts el 1973

Aquests de la foto són alguns dels joves del poble 
nascuts l’any 1973, que celebraren el seu tradicional 
sopar anual en el restaurant Es Singló, el passat dissabte 
dia 25 d’abril.
Comentaris en broma a peu de taula deien que aquest 
era el darrer sopar per a algun d’ells per... no sabem 
molt bé quin tipus de compromís. Idò!

Quintos nascuts el 1967

Aquests i aquestes que veis a la imatge són alguns i 
algunes dels i les joves del poble nascuts i nascudes 
l’any 1967, que celebraren el seu tradicional sopar-
trobada anual en el restaurant Es Singló. Va ser el passat 
dissabte dia 25 d’abril.
Entre ells, per cert, s’hi troben alguns dels actuals 
regidors de l’Ajuntament.

O C I

Quintos i Quintes nascuts el 1974

El dissabte dia 4 d’abril, els al·lots i les al·lotes nascuts 
l’any 1974 celebraren la seva particular trobada de 
germanor.
En el sopar, uns vint-i-cinc comensals –aproximadament 
repartits per igual entre homes i dones– s’ajuntaren peu 
davall taula en el restaurant ca s’Hereu. 
Després, com que el cos demanava més, comitiva i 
celebració es traslladaren al pub P’dal –d’on gairebé 
sempre n’han estat clients– amb copes i balls... i més 
fotos. Idò!

Sopar de Quintos i Quintes 1970 a s’Hotel. Dissabte 25 d’abril.


