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La vermada és el darrer esglai de tot un any de 

feina, d’un patir que no acaba mai, bé ho saben tots 

els qui es dediquen al camp i al vi, perquè el seu 

ofici és ser prudents i no vendre el vi abans d’haver 

collit la verema, d’aquesta sàvia actitud en depèn la 

seva supervivència i aquesta és la seva ensenyança. 

Aquestes festes ens recorden quines són les nostres 

arrels, els nostres orígens, d’aquella noble tasca 

de sacrifici i humilitat que ens ha permés arribar 

fins aquí, la pagesia!!! Aquests dies els records ens 

omplen els pensaments de quan encara, i no fa gaire 

temps, anar a Palma era una festa, del sacrifici que 

els nostres avantpassats feren per a donar-nos un 

futur millor, per a deixar-nos aquest poble de pedra 

i esforç, ara ens toca treballar, tots junts, perquè això 

no quedi debades.

Vull donar les gràcies als candidats a vermadors i 

vermadores, gràcies per a ser tan valents i enhora-

bona als elegits, us queda una llarga tasca, i sé que 

ho sabreu fer en vocació i dignitat. Festa i coratge!!! 

Enguany, com no pot ser d’una altra manera hi tor-

narà a haver-hi trepitjadors, Sant Gall, pregó, xupi-

nasso, carrosses i tot el que calgui, perquè aquesta 

és la nostra carta de presentació, amics, familiars, 

benefactors i altres s’acosten al poble convidats 

per la nostra hospitalitat que renovem any rere any. 

Enguany és un any d’agraïments i per això vull donar 

les gràcies a tots els treballadors municipals, als 

col·laboradors, a les associacions i a moltes i moltes 

persones anònimes que fan que tot això sigui pos-

sible, aquests, juntament amb tots vosaltres en són 

els autèntics protagonistes.

Hem de ser conscients que vivim i formam part 

d’una comunitat on tots som necessaris, on tots som 

importants, per això ens hem de respectar i ajudar 

mútuament, aquesta és l’actitud que va aixecar el 

nostre poble, treballem junts cap a la utopia, perquè 

és possible, aquesta serà la nostra victòria.

Bones festes!

Temps de verema, 2018

J. Víctor Martí
Batle
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Vermadora Major, Maria Aloy. Vermadores d’Ho-

nor, Marina Comas, Maria Bibiloni. Vermadors, Pep 

Bennàssar i Benito Fuertes. Senyor Batle, regidors del 

nostre Consistori. Institucions i associacions binissale-

meres, veïnats de Binissalem, familiars. Curiosos que 

per ganes, obligació o esperit xafarder vos heu reunit 

avui aquí. Amics i amigues, benvinguts.

L’orgull de ser pregoners del nostre poble ho és per 

partida doble. En primer lloc, perquè rebre la telefo-

nada del batle per a l’encàrrec és sempre una mescla 

d’emoció i satisfacció. L’altra, perquè per primera 

vegada ens enfrontam a una activitat de la què no 

hem d’estar pendents de la climatologia.

És la primera vegada, des de la fundació dels Joves 

des Trui com a associació l’any 99, que no hem d’estar 

pendents de si plou o banya, de si sortiran bons els 

fideus, de si tothom va vestit avui com toca -ja hem 

vist que sí-. Avui no hem d’estar pendents de cap 

festa de colors, ni de cap batalla de raïm. Bé, qui sap 

si en acabar el pregó… 

Així que gràcies per l’honor que per nosaltres repre-

senta la possibilitat de dirigir aquestes paraules al 

poble per, d’alguna manera, poder encetar les Festes 

des Vermar. Vagi per endavant el nostre l’agraïment.

Avui diem agraïment però internament ho hem trac-

tat com a repte. Els honors com aquests són incon-

testables; els has d’aceptar perquè passen un pic a la 

vida i ens en sentim del tot orgullosos. En haver rebut 

l’encàrrec, ens vàrem reunir els 21 membres per donar 

cabuda a tanta il·lusió i organitzarla. No va ser fàcil:

- No crec que mos deixin muntar una barra dins l’es-

glèsia

- Al·lots: això és una festa. Però crec que és una festa 

d’eixuts

- I com ho feim? Sortim tots plegats?

- I què dirà la gent més gran quan mos vegin allà adalt?

- Que vos heu vist? Què voleu dir amb això de “Joves” 

des trui?

- Perdona, què vols dir amb això de què farem el 

pregó?

- Això no deu ser a l’aire lliure, no? Perquè té barra de 

fotre una barrumbada...

- Val, pregó sí, però res de montar taules a les sis del 

matí, ni voltant, voltant ni res d’això...

- Som una associació fora ànim de lucre

- Tanmateix ens criticaran i diràn que som una associ-

ació sinònim de lucre

- A mi me fa ganes; però no vull xerrar.

- Idò jo sí vull xerrar; però no m’ho faceu escriure

- No hem de vendre tiquets ni camisetes del pregó, 

no?
- Idò jo esper que no vulguis fer també una comissió 

de pregons. Si ho fan, estam morts.

- 500 persones dius? Per mi que no tenim tants de 

plats per tothom...

- Per a quants dius que hem de fer fideus aquesta 

vegada?

- Això ha de ser com el “xupinasso”, però més elegant

- Idò jo crec que hi ha d’haver de tot: passar-ho bé 

mentre contam què feim

- I què vols que et digui? A mi, fer un pregó, me fot 

molt de respecte

- Me pareix tot molt bé però, en acabar, no vull haver 

de recollir tots els bancs

Pronunciat pels Joves des Trui

15 de setembre de 2017
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Voltros ara reis, però així va ser. Els nervis ens van fer 

dir algún doi, clar, però l’honra de fer de pregoners 

és major que qualsevol altra cosa, així que gràcies de 

bell nou.

Avui som aqui perquè uns joves, avui no tan joves, 

van decidir un dia posar en marxa aquesta associació. 

Joves com en Joan negro, Guiem Vachiano de can 

Gaspar, en Xisco Visiedo, n’Isabel Nadal, n’Antonio, en 

Juancar, en Dani Pinilla, n’Andreu Mas, na Marga de 

sa biblioteca, en Miquel Angel Quini, el Biel Alomar, 

en Willy... Seguim? En Faroles, na Rocio, es bornatí, 

en Nofre Isern, en Biel Esteva, en Carlos Sopetran, 

en Dani Pol, en Garriga –al cel sia– Quina porada 

deixar-ne cap, disculpes si això mos passa. Gràcies 

també a tots voltros.

Per als 21 membres actuals, ser un Jove Des Trui no és 

més que una honra que vàrem heretar de les vostres 

mans i que aviat entregarem a la següent remesa de 

joves que vulguin seguir passant gust transformant 

Binissalem, per convertir-lo, poc a poc, en un poble 

encara millor.

Per què els Joves del Trui i per què aquesta associació?

Diuen les males llengües que tot comença amb un 

doiot i acabes tenit el doiot, però no la seva història. 

Així que una vegada batiada l’associació com Joves 

des Trui, o com molts heu sentit “els Jodeté”, vàrem 

haver de recórrer a la història.

Trui és la paraula que ens defineix, però no mal entesa 

només com a bauxa; que també. Suposam que Dionís 

té alguna cosa a veure, perquè un trull, escrit així amb 

dues ll, no deixa de ser la premsa que empram per 

l’oli, però també pel vi. Dit i fet. De trull a trui, però 

entès com el renou dels trulls a les cases, el què feien 

les premses, tot emulant els peus i les trepitjades per 

obtenir el bon vi. 

Trull pot ser la premsa. Trui pot ser la bauxa. Però 

també el renou. El moviment i, sobretot, el vincle 

que ens du fins al vi i a aquesta estimada festa de sa 

vermada.

Enteneu ara quan parlam de l’honra de fer aquest 

pregó? Sa vermada.

La festa per excel·lència del poble de Binissalem i una 

de les més nostrades de Mallorca. La festa que ens fa 

a tots iguals. La que celebram amb un “molts d’anys” 

per saludar-nos pel carrer, la que fa que tothom senti 

l’hospitalitat i l’acollida de la gent del poble –veient 

sa gentada que hi ha per sopar a la fresca, qui pot dir 

que els mallorquins som tancats?–

Sa Vermada és una festa, però també és tradició: pa 

i raïm, fideus i ovella, olives trencades i sobrassada 

vella, vestits a l’ampla i bon vi. Xeremiers, ball de bot, 

correfocs o un tast de vi casolà.

Ens reunim tots al voltant d’una taulada d’amics i 

família perquè dir-mos t’estim amb els peus davall les 

estovalles és com a més fàcil que dir-ho mirant a la 

cara. I cuinar fideus per 50, 100 o 500 és una preciosa 

manera de dir t’estim, no ho creieu? Sa Vermada és la 

festa de qui dóna i reb.
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Qui no té ca seva inundada de coques salades i ensaï-

mades? 

Qui no acaba dient “no me dugueu res”?

Qui no guarda tot l’any els plats i els tassons per sopar 

a la fresca?

Qui no treu els vestits de trepitjador per omplir de 

blanc sa plaça i participar de la festa que més ha 

crescut aquesta darrera dècada?

Qui no prepara l’ànima, el cos i els peus per a fer famí-

lia, menjar de valent i ballar fins a dir basta?

Sa Vermada ens arrela perquè la tenim tot l’any al 

voltant: qui no s’emociona veient la vinya que creix 

i els pàmpols tacant de verd el poble fins arribar a 

Biniagual?

Qui no recorda el poeta, la “pedra viva de dos mil 

colors” que cada diumenge ens canten?

Qui no va a votar els Vermadors, qui no fa carrossa 

quan és jove o escriu una glosa per concursar?

Qui no compra l’arròs amb salseta en haver passat 

festes i es cerca entre les cents de fotos que en Canut 

publica?

Molt bé idò. Ja tenim la festa: sa Vermada, tenim el 

nom, tenim els fundadors, tenim les ganes. Però, què 

hi fem nosaltres?

Primer de tot, recollir el testimoni dels fundadors. Les 

ganes de passar-ho bé. Les ganes de fer poble. Les 

ganes de donar a conèixer una forma diferent de fer 

les coses, d’unir-nos a través de la festa, d’agermanar-

nos i de veure’ns créixer.

I així com vam heretar els Joves des Trui, també 

comença nou jovent a qui passar-li el testimoni de 

l’associació i el motiu que a tots ens aplega: generar 

moments de felicitat a tots els qui participau de cada 

festa organitzada.

Però així com els 21 d’avui som membres i amics mai 

hem sabut si som amics perquè estam als Joves des 

Trui o som dels Joves des Trui perquè som amics 

també n’hi ha de nous que han vingut a provar i han 

quedat desencantats perquè no sabien les hores de 

feina que hi ha darrera de cada acte que montam, les 

hores de reunions, les mans posades, algun esclat, 

dinar a l’hora de sopar, fer feina per a què els demés 

gaudeixin i gaudir de veure passar gust.

I no tot és així de fàcil ni tan bo de fer posar-nos 

d’acord. Si a Balears som 4 illes i hem de menester 

3 Bisbes perquè no hi ha manera de posarm’hos 

d’acord, vos imaginau què passa quan xerram de 

festa, feina i organització, com s’arriba a embrutar la 

cosa? I, clar, no tot són bauxes.

On no hi ha cap dubte i on mai discutim és en què fer 

amb els doblers de les activitats en les què el poble 

participa.

Sí, som conscients que molts pensen que tot són fes-

tes, però ser un Jove Des Trui és també voler millorar 

el nostre voltant per, poc a poquet, anar canviant 

aquest món viu que és Binissalem.

Del guany de les nostres activitats invertim part en 

noves activitats i algun “soparillo i dinarillo”, però al 

llarg d’aquests anys també hem volgut fer una sèrie 

de donacions a les associacions que fan que aquesta 

societat es transformi en quelcom millor.

Com Binianimals, amb la seva mirada animalística de 

respecte per l’entorn.

El Rebost Solidari, perquè darrera de cada necessitat, 

s’amaguen les hores incansables de les voluntàries 

que amb una rialla destrien i carreguen per a millorar 

el benestar de qui més ho necessita. 

PREGÓ DE LA
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El Goletart, un esclat artístic sobtat del poble, una 

nova activitat de renom i nivell que mereix tot l’ajut 

que poguem aportar. 

La Fundació Campaner, amb qui vam col·laborar per 

a les campanyes de difusió i sensibilització a Mallorca 

envers la situació del Níger i la malaltia del Noma per 

a què ningú els robi el somriure mai més. 

L’IES Binissalem i la cursa solidària “corr pressa”, on 

els alumnes i les famílies vàren col·laborar també des-

interessadament. Com podem voler adults sensibilit-

zats i solidaris si d’infants no els ensenyam a ser-ho? 

Gràcies, mestres, per tant.

La fundació Nemo, amb qui vàrem aconseguir aportar 

una miqueta de màgia per poder imaginar un lloc ple 

d’oportunitats per qui està més mancat de capacitats.

Donació per als infants del camp de refugiats d’Ido-

meni: perquè ningú hauria de ser il·legal en un món 

tan falt de justícia. Perquè les persones que allà estan 

desplaçades mereixen tota la nostra cura i atenció. 

Perquè la manca de rialles dels nins allà acampats, 

també són responsabilitat nostra i, sobretot, perquè 

mai voldríem que els nostres fills poguéssin dir-nos 

alguna vegada, per què podent tant, vàrem fer tan 

poc.

Donem. Donem temps. Donem doblers, idees, estima, 

ganes.

Potser ens sentim així tots nosaltres avui. Per l’orgull 

de fer de pregoners d’un poble que ha estat tant 

generós sempre i que tan bé ens ha acollit en totes 

les activitats que, des de la nostra fundació, hem estat 

capaços de generar. Gràcies de tot cor.

I no som l’única associació del poble que fa feina per 

a què els demés passin gust. Qualsevol d’elles podri-

en ser aquí adalt avui: Fil·loxera de l’infern els nostres 

dimonis, els clubs esportius de Binissalem, bàsquet, 

futbol, tennis, rugby, arquers, escacs o petanca, el Tall 

de Vermadors, associacions de veïnats, els Amics dels 

cavalls, del ball o del teatre com XamoXamo i tantes i 

tantes amb les què podem compartir l’honor d’haver 

estat pregoners.

Quan preparam una activitat, com ara la de donar de 

menjar fideus des vermar a 2000 trepitjadors, ho pre-

param ben igual que ho feis tots voltros a ca vostra:

Passam pena de si plourà, comanam la carn, tomàti-

gues, vi, cebes i espècies. Estiram paper per damunt 

les taules com vosaltres planxau les teles de sac a ca 

vostra. Estam nerviosos perquè volem que tothom 

gaudeixi de compartir taulada. La gent arriba a sa 

plaça. Mos saludam, mos aferram pel coll. Els trepi-

tadors gaudim de beure, menjar, ballar i riure. Quin 

mal hi ha?

Sabeu? Per nosaltres preparar tot això que feim és 

regalar el nostre temps.

Preparar-ho és pensar en els demés.

Preparar-ho és preveure quina música vos farà ganes 

ballar demà dissabte.

Preparar-ho, és reunir-vos a taula.

Preparar-ho, és tenir-vos a sa plaça, que és tenir-vos 

a ca nostra.

Preparar-ho, és l’excusa per a fer família.
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L’estima que ens tenim, és la història d’aquest poble. 

Montar tant de trui, és la nostra manera de dir 

“T’estim”.

Deia George Brassens que el millor vi no és mai el més 

car. El millor vi és aquell que es comparteix.

Compartim plegats aquesta festa. Compartim ple-

gats la joia de sentir-nos binissalemers i, com digué 

el batle a la presentació de les Festes des Vermar 

d’enguany, “Binissalemer ho és qui ho sent, haguem 

nascut on haguem nascut”.

Per a nosaltres, l’orgull de ser-ho el representam amb 

aquests 4 pots:

1) ELS COLORS: Són el senyal de la joventut. El polsim 

que fan servir per jugar per Sant Jaume i tenir permís 

per tacar-se. Heu vist mai aquesta batalla? Els parti-

cipants riuen i es barallen contents de saber-se junts. 

Les colles d’amics queden per participar, abraçant-se 

i cercant passar-ho bé.

2) ELS FIDEUS: Potser són tan Vermada com el vi. Els 

fideus ens uneixen però també ens identifiquen. Han 

de ser Bendinat (de Porreres), tota una tradició. Uns 

diuen que un paquet per a cada set. Altres que per 

cada cinc. Però noltros només sabem ser comandats 

per la segona edat que cada any sap fer-los millors.

3) EL RAÏM: El del vi però també el de la batalla. El 

raïm que representa la joventut dels qui participen 

de la festa de la rialla, com participam del vi jove que 

engolim pel sopar a la fresca. Joventut i rialles: com 

no organitzar-ho cada any?

4) ELS COETS: Els que il·luminen el cel de color per 

donar la benvinguda al nou any. Els que cada any 

generen un “oooooooh” quan surten en l’aire i acaben 

amb un “enguany no sé si han estat més curts”. Però 

que mos agraden a tots per igual. Una altra vegada 

la plaça i el poble plegats per poder fer coses junts.

Per a tots nosaltres, l’honra d’avui es reflecteix en la 

que cada un de vosaltres desplegau quan arriba la 

nostra estimada festa.

Fer carrossa no és posar paperum al voltant d’un remolc: 

és nervi, és amistat, és un fart de riure i passar-ho bé. I de 

saber dur bé el rebossillo i la faixa... però això ho aprenem 

amb els anys.

Fer el sopar a la fresca no és només treure una taula 

i qualsevol vaixella. Es compten els plats i es prepara 

tot amb l’orgull de qui mostra el poble per primera 

vegada al nouvingut, amb la cara de satisfacció de 

qui sap que tenim una de les vetllades més envejades 

arreu.

Trepitjar raïm a sa plaça és gresca. És germanor. És 

organitzar-nos per edat i ganes per reviure la tradició 

centenària d’aquest poble, tot honorant els nostres 

avantpassats, per no deixar morir mai la tradició del 

peu damunt el gra que esclata, com el renou del trull 

del que abans vos xerràvem.

I, finalment, sa Vermada és una manera d’ajuntar-nos 

tots i de fer coses en comú pel simple plaer d’estar 

tots plegats. 

Perquè aquesta festa només té sentit quan la disfru-

tam amb els qui estimam. I, potser per això, ser dels 

Joves des Trui és saber trobar el plaer en l’acte de 

servir-vos a tots vosaltres.

Moltes gràcies,

Visca Sa Vermada i Visca Binissalem.

PREGÓ DE LA
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GLOSA
DES VERMAR

Can Mir, 25 de setembre de 1936

T’escric ara, avui, amor,

amb els ulls xops d’enyorar-te.

No m’hi caben dins la carta

les paraules de dolor

que des d’aquesta presó

m’esqueixen un cor que xerra

tothora de tu. La guerra…

És la guerra l’enemic

que em separa un altre pic

de tu i de la nostra terra.

 
A casa deveu vermar

i entre pàmpols i falçons

deuen sonar les cançons

que ja mai podré cantar.

Debades allarg la mà

entre els barrots cada dia,

com un boiet que somia

que pot abastar un singló

de llibertat. Ai, amor,

és llibertat que volia!

 

A punt de morir, el desig

que me crema les entranyes

és veure aquelles muntanyes,

tornar a fer festa allà enmig;

que el suc vermell que trepig

entre tanta gent que crida

fos el most que es dilapida

dins la bulla de vermar

i no la sang d’un germà

a qui li han segat la vida.

 
Ara tot s’acaba, amor,

tant els homes sangonosos

com els vostres peus mostosos;

com el vermar i el dolor;

com el cup, com el canó

que dicta aquest comiat.

Quan m’hauran afusellat

preneu la meva sang, tota:

que fermenti dins la bota

el vi de la llibertat.

Miquel Àngel Adrover Perelló 

(Campos)

Primer premi

Concurs de gloses 2017

VEREMA
DEL 36
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13 DIJOUS

A les 19h a Biniagual 

PRESENTACIÓ DE LA 

LIV FESTA DES VERMAR

A l’acte hi assistiran la Vermadora 

Major i les vermadores i vermadors, 

els vinaters de la Denominació 

d’Origen i els membres del Consistori.

Presenta l’acte Joan Lladó.

Seguidament FESTA DE SANT GALL

A les 19.30h Missa. Jocs infantils i 

Gelat i coca per tothom.

A les 21.30h actuació de na 

Maria del Mar Bonet.

14 DIVENDRES

A les 18h al Teatre municipal

“SI QUIERES PUEDES” FESTIVAL 

BENÈFIC a favor de la fibromialgia.

Música, dança i molt més per donar 

veu a milions de persones.

El que es recapti anirà destinat a la 

Unitat d’Investigació de l’UIB.

Entrada 5€.

De 18 a 20.30h Itinerari patrimonial i 

visita guiada a un celler actual. 

BINISSALEM. UN PASSEIG 

EN TEMPS DE VEREMA

Trobada a la plaça de l’església de 

Santa Maria de Robines. 

L’activitat es desenvoluparà al Centre 

Històric de Binissalem i al Celler Vins 

Nadal. Inclou tast de vins i degustació 

de productes autòctons. 

Condueix l’activitat Maria Coll i 

Borràs. Difusió de patrimoni. 

Activitat gratuïta. Places limitades. 

Inscripcions al 629 57 31 14.

De 20 a 24h al carrer Goleta

GOLETART, obrim les portes a l’art.

Amb les ACTUACIONS de:

21h Lluís Valenciano, 

 Plaça de s’Olla.

22h Concurs Cantautors, 

 Plaça de s’Olla.

23h Entrega Premis, 

 Plaça Metge Borràs.

EXPOSICIONS

GoletartPMB3, Maria Soletat Cladera

GoletartPMB4, Àfrica Guerrero

Goletart1, Xesca Martorell

Goletart4, Pablo Izaguerri

Goletart10, Juanmi Moyà-Xavi Miralles

Goletart23, Massip

Goletart25, Pau Riera

Goletart26, Emma Garcia

Goletart28, Immaculada Pascual

Goletart29, Victòria Bestard

Goletart30, Pep Joan Tugores

Goletart31, Magdalena Ramon

Goletart40, Toni Salom

Goletart45, Isabel Fernandez

Goletart46, María José Batanás

Goletart51, Maria Cano

Goletart55, Guillermo Anguita

Goletart57, Malika Kathir

Goletart59, Trinidad Campillo

Goletart61, Diego Conesa

Goletart63, Júlia Mérida

Goletart72, Cati Bauzá

Goletart73, Astrid Stolberg

Goletart76A, Andreu Llambias

Goletart78A, Joan Amengual

Goletart80, Maria Tous

15 DISSABTE

A les 9h

TORNEIG DE TRUC VERMADA 2018

Organitza: Pub Cuplé

Col·labora: Ajuntament de Binissalem 

Més informació al final del programa

A les 18h davant Vins Nadal

CORREGUDA DE BÓTES 

Dirigit a persones majors de 18 anys.

Organitza: Vins Nadal

Col·labora: Ajuntament de Binissalem

Més informació al final del programa.
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De 20 a 24h al carrer Goleta

GOLETART, obrim les portes a l’art.

A més de les EXPOSICIONS hi haurà 

les ACTUACIONS de:

20h Jam poètica, Plaça Metge Borràs.

22h Joel Rodenas, Goletart66.

23h Cap de Turc, Plaça Metge Borràs.

00h Big Yuyu, Plaça Metge Borràs.

16 DIUMENGE

A les 10h Al camí de Son Roig km. 2 

(aeròdrom de Binissalem) 

EXPOSICIÓ ESTÀTICA AERONAUS ULM, 

EXPOSICIÓ D’AUS RAPINYAIRES Y 

EXHIBICIÓ DE VOLS AMB FALCONS 

Regal de “Baptismes de l’Aire” als 

nins/es i joves que venguin (places 

limitades), és necesari per participar 

que els menors vagin acompanyats 

del pare, mare o tutor. Regal de 

baptismes amb Blokart per a tots 

els interessats. Exposició d’aeronaus 

ultralleugeres. Exposició de maquetes 

d’aeronaus de’n Joan Borel. Exposició 

d’aus rapinyaires i exhibició de vol 

de falcons amb el falconer Pau 

Bennàssar. Batejos en Blokart amb 

Santi Oliver (campió del món). 

Exposició de material del servei de 

recerca i salvament SAR. 

Col·laboren: Ajuntament de 

Binissalem, Associació Aviació a les 

Aules, Associació Balear de Blokart, 

Protecció Civil, Club de Vol “Es 

Cruce”, Aeròdrom de Petra, Aeròdrom 

de Binissalem, “Patín de Cola 

Aviación”, “Aeroclub de Camarenilla”, 

Aeròdrom de Son Albertí, Exèrcit de 

l’Aire, “Base Aèrea de Son Sant Joan”, 

Esquadró del SAR (Servicio Aéreo de 

Rescate y Salvamento), “Real Aero 

Club de Balears” i Balear Helicòpters. 

A les 19h al Cuplé

TORNEIG DE FUTBOLÍ

Organitza: Pub Cuplé

Més informació al final del programa.

A les 20.30h al Teatre Municipal 

REPRESENTACIÓ D’ELS FILATS 

A càrrec del grup Teló de Fons

Direcció Maria Cànovas.

17 DILLUNS

De 18.30 a 20.30h a la D.O. Binissalem

CURS D’INICI AL MÓN DEL VI 

Varietats autòctones, vins singulars 

Principals caractrístiques de la D.O. 

Binissalem i varietats autòctones.

Tast de vins blanc, negre i rosat. 

Identificació i aromes. Preu: 20€

Informació i inscripcions 

www.binissalemdo.com/professionals 

info@binissalemdo.com 

Telèfon 971 51 21 91.

18 DIMARTS

A les 18h a Can Gelabert

TALLER D’UNGÜENTS NATURALS 

a càrrec de l’associació Mans i terra

Inscripcions: www.mansiterra.org

A les 21h a Can Gelabert

XII TAST DE VINS 

Celler de Jaume de Puntiró.

Preu 5€. Venda de tiquets a 

l’Ajuntament els dies 17 i 18 de 

setembre de 8.30 a 14.30h.

Places limitades. 

Organitza: Enofles de la Parra.

19 DIMECRES

A les 17.30h a la Plaça de l’Església

Sorteig davant notari de la campanya 

COMPRANT AL PETIT 

ENS FEIM GRANS 

De 18 a 20.30h a Can Gelabert 

TALLERS D’AUTODENFA 

FEMINISTA WEN-DO

Dirigit a dones d’entre 16 i 40 anys. 

Inscripcions a través de WhatsApp 

654 104 309.

PROGRAMA D’ACTES
FESTA DES VERMAR 2018



A les 18h a la Plaça de l’Església

FESTA INFANTIL

Jocs, taller de pintar cares, castell 

inflable i actuació del grup d’animació 

infantil MEL I SUCRE.

A les 20h 

Casa Llorenç Villalonga-Museu Literari

Myotragus teatre presenta 

MICROVERMADA 2018 

5 peces de teatre breu en relació 

a les Festes del Vermar i al vi. 

Preu per peça 3€. Informació i 

reserves: 653 08 74 29.

20 DIJOUS

A les 17.30h al Parc de la Rectoria.

Espectacle infantil (música i teatre). 

UN MÓN DE SONS. A càrrec de 

Tomàs Picornell i Maria Rosselló. 

Organitzat per la Biblioteca Municipal 

i patrocinat pel Consell de Mallorca.

A les 20h a Can Gelabert

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

taller de pintura i restauració de 

mobles curs 2017-2018.

A les 20h 

Casa Llorenç Villalonga-Museu Literari

Myotragus teatre presenta 

MICROVERMADA 2018 

5 peces de teatre breu en relació 

a les Festes del Vermar i al vi. 

Preu per peça 3€. Informació i 

reserves: 653 08 74 29.

21 DIVENDRES

A les 16h al Parc de la Rectoria

TALLER DE DECORACIÓ DE 

BICICLETES. Material per portar: 

paper arrissat (pinotxo) de diferents 

colors i tisores. 

Organitza: Catalina Wray.

A les 17h a la Plaça Quartera

PARK(ING) DAY 2018

Recuperem els aparcaments per a 

les persones. Activitats i paradetes 

de les entitats de Binissalem. 

CONTACONTES a partir de 3 anys 

“El petit vermadoret” a càrrec de 

Joan Maria Pascual.

Organitza: Biblioteca de 

Binissalem i Binitrui.

Col·labora: Ajuntament de 

Binissalem.

Esdeveniment emmarcat en la 

iniciativa de Ciutat Educadora.

A les 18h

BENVINGUDA A SA VERMADA

... i els carros tornaran a entrar al 

poble, cantant ses velles tonades 

des vermar, i s’oferiran ballades al 

carrer, com es feia un temps primer; 

i un any més, amb un glopet de vi 

dolç, donarem sa benvinguda a sa 

Vermada. Si ens voleu acompanyar, 

veniu a les 17:30h davant Can Novell.

Organitzen: Tall de Vermadors, 

Amics dels Cavalls i Associació Arròs 

amb Salseta.

A les 19h a Can Gelabert

Obertura del 

XXXI CONCURS DE COSSIOLS 

Més informació al final del programa.

A les 20h 

Casa Llorenç Villalonga-Museu Literari

Myotragus teatre presenta 

MICROVERMADA 2018 

5 peces de teatre breu en relació 

a les Festes del Vermar i al vi.

Preu per peça 3€. Informació i 

reserves: 653 08 74 29.

A les 20h a la sala d’exposicions de la 

Bodega de Can Novell (Amargura, 1)

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

Olis i aquarel·les 

de Biel Vallés Stewart. 

Veure horaris al final del programa.

A les 20h a l’Ajuntament

RECEPCIÓ DE LES VERMADORES 

I VERMADORS. Seguidament, la 

comitiva, el grup de Benvinguda 

a la Vermada i els xeremiers es 

dirigiran cap a l’Església per procedir 

a la IMPOSICIÓ DE BANDES ALS 

VERMADORS I VERMADORES.

D’ACTES
VERMAR 2018FESTA DES
PROGRAMA
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A les 20.30h a l’Església

PREGÓ DE FESTES, lectura del 

Pregó de Sa Vermada de l’any 1968 

de Josep Mª Llompart a càrrec 

de l’actriu Caterina Alorda, amb 

l’actuació del Cor Cantilena sota la 

direcció d’Agustina Miquel.

Presenta l’acte OCB Binissalem.

22 DISSABTE

A les 9h

XXXIX DIADA CICLISTA 

FESTA DES VERMAR

Sortirem de la Plaça de l’Església 

cap els carrers Mostra, Gaspar 

Vallès, Can Julià, Pont des tren, 

Morneta, Pont des tren, Can Julià, 

Gaspar Vallès per acabar a Can 

Arabí amb una berenada tots junts. 

L’organització recomana que durant 

el recorregut, els participants no es 

desviin del circuit establert, en cas 

contrari qualsevol incidència serà 

única i exclusivament responsabilitat 

del participant. 

És obligatori dur casc durant el 

recorregut, sense el seu ús no es 

podrà participar.

Organitza: Grup Esportiu Gomila.

Aquest acte està adherit a la 

Setmana Europea de la Mobilitat. 

#mobilityweek 

Més informació al final del programa.

XIX FESTA DELS TREPITJADORS

A les 10h 

VOLTANT VOLTANT

Cercavila popular previ al 

“txupinasso“ de la festa dels 

trepitjadors, guiats per grups 

musicals, per començar amb bon peu 

les nostres festes. Concentració a les 

9.30h a la Plaça de l’Església.

Organitza: Joves des Trui.

A les 12h

PREGÓ INICI DE FESTA

Concentració davant el balcó 

de l’Ajuntament i inici de la festa. 

Col·labora: Xamo Xamo.

GRAN BATALLA DE RAÏM

Tot seguit, a la zona del Poliesportiu, 

ens acompanyaran el Déu Dionisos i 

els Xeremiers de Binissalem.

A les 14h i fins a les 00.30h 

a la Plaça de l’Església

DINAR I FESTA DELS TREPITJADORS 

El dinar serà de fideus de vermar. 

Hi haurà seients numerats, per tant, 

la gent que vulgui seure amb la seva 

família o colla d’amics, recomanam 

que agafi els tiquets tots plegats. 

Més informació al final del programa.

Atenció: No es serviran fideus ni es 

tornaran els doblers a la gent que no 

vagi vestida amb el vestit tradicional 

de trepitjador (no valen camisoles, 

vestits llargs, camises blanques, etc...). 

L’organització es reserva el dret de no 

servir fideus a qui no vagi ben vestit 

o no es comporti com a bon ciutadà. 

Pensau a dur el tassó de plàstic.

Banys habilitats 

durant la festa 

dels trepitjadors, 

el divendres 28 i 

el dissabte 29.
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Seguirà la festa amb les actuacions 

musicals de BAIX’N’NICOTINA, 

SOCIETAT ANÒNIMA, DISCOVERS, 

DJ COMANDANTE

Organitza: Joves des Trui.

Col·labora: Ajuntament de Binissalem.

A les 19h a Can Gelabert

XXXI CONCURS DE COSSIOLS

Més informació al final del programa

A les 20.30h 

a la Casa Museu Llorenç Villalonga

JOSEP PEDRALS + ELS NENS 

EUTRÒFICS RECITAL IRÒNIC 

I MUSICAL

La unió de Josep Pedrals amb 

Els Nens Eutròfics, una banda de 

l’autodenominat pop irònic, suposa 

una passa més enllà del que coneixem 

habitualment com a recital poètic. 

Pedrals i Els Nens Eutròfics obrin 

la porta a un espectacle que és un 

concert i és un recital poètic alhora 

però també és molt més que tot això. 

És una combinació perfecta entre 

música i paraula amb les dosis justes 

de reflexió, entreteniment i diversió.

Preu: 10€ anticipada / 12€ taquilla.

Venda anticipada a entradium.com

Lloc: Casa Museu Llorenç Villalonga

Organitzat: Mallorca Literària. Casa 

Museu Llorenç Villalonga.

A les 21h a Can Gelabert

Inauguració de les Obres 

seleccionades al XL CERTAMEN 

D’ARTS I PLÀSTIQUES I VISUALS 

VILA DE BINISSALEM

Inauguració de l’exposició de 

MENÉNDEZ ROJAS “FUNÀMBUL” 

amb l’actuació de Stranger Swings.

23 DIUMENGE

A les 10.30h

LXVI HOMENATGE A LA VELLESA

10.30h Concentració davant 

l’Ajuntament. Després tots junts 

anirem cap a l’Església, acompanyats 

per la colla de Xeremiers de 

Binissalem i els gegants Jaume i Aina. 

11h Missa d’honor per als nostres 

padrins i padrines oficiada per 

Mn. Guillem Feliu i en sufragi dels 

majors que no hi són entre nosaltres. 

Amb l’actuació del Tall de Vermadors, 

de na Maria Cànoves, i dels gegants 

Jaume i Aina. En acabar dinar pels 

homenatjats.

A les 17.30h 

a la Plaça de l’Església

XX CONCURS 

DE TREPITJAR RAÏM 

Com sempre, es comptarà amb la 

presència de Dionís, Déu grec del 

vi, i la invocació dels seus poders... 

La concentració dels participants es 

farà a les 17h al cantó de can Mekis 

(cantonada carrer de Bonaire amb 

carrer Llorenç Villalonga). Organitza: 

Associació Arròs amb Salseta. 

Patrocina: Ajuntament de Binissalem.

Més informació al final del programa.

A les 19h a Can Gelabert

XXXI CONCURS DE COSSIOLS

Més informació al final del programa.

Banys habilitats 

durant la festa 

dels trepitjadors, 

el divendres 28 i 

el dissabte 29.

D’ACTES
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24 DILLUNS

A les 21h al Teatre Municipal

Entrega de premis del XXII CONCURS 

DE GLOSES I COMBAT DE GLOSSAT 

amb la participació de Mateu Xuri, 

Maria Magdalena Amengual i Macià 

Ferrer. Organitza: OCB Binissalem 

Col·labora: Ajuntament de Binissalem

Més informació al final del programa.

25 DIMARTS

A les 16h a can Gelabert

TALLER DE ROBÒTICA per infants.

Més informació al final del programa

A les 20.30h i fins a les 1h 

al Pati cobert de l’Escola Graduada

SOPAR PER A LA GENT GRAN

Per a majors de 60 anys empadronats 

a Binissalem. Sopar i animació musical. 

Recollida de tiquets a l’Ajuntament. 

Imprescindible presentar el DNI.

Més informació al final del programa.

26 DIMECRES

A les 20h a la Plaça de l’Església

ACTUACIÓ DE L’ESCOLA DE BALL 

DEL TALL DE VERMADORS

A les 19h al Teatre Municipal

presentació de la NOVA MARCA 

SOCIAL BINISSALEM

27 DIJOUS

VIII CURSA RURAL INTERVINYES

FESTA DES VERMAR BINISSALEM

Distància: 6,5 Kilometres 

Categories i horaris

- Curses infantils; de 3 a 12 anys 

 (50-400 metres) 18h

- Senior - absoluta 18.30h 

- Veterans 40

- Veterans 50

- Locals

Més informació al final del programa.

A les 21h i fins a les 00h

XXXVII FESTA DE FIDEUS 

DE VERMAR

Tots a Can Arabí per a poder menjar 

uns bons fideus de vermar.

Amb l’actuació dels Xeremiers i el grup 

DREAMS. L’Ajuntament recomana que 

la pujada es faci a peu 

i que cada persona dugui els seus 

propis plats i coberts. 

Col·labora aportant el vi 

el celler José L. Ferrer. 

Més informació al final del programa.

28 DIVENDRES

A les 8h

MERCAT a la Plaça des Rasquell.

A les 20.30h i fins a les 3h

SOPAR A LA FRESCA

Convidam tot el poble a endiumenjar 

el carrer, a treure cossiols, a obrir les 

portes als visitants i a acollir als nostres 

familiars, amics i amigues a sopar a la 

fresca acompanyats pels Xeremiers.

Més informació al final del programa

La Policia Local començarà a 

tancar carrers a partir de les 16h 

del divendres 28. Per raons de 

seguretat, emergència o organització, 

l’Ajuntament es reserva el dret de 

tancament, o no, de determinats 

carrers. Es demana col·laboració 

en retirar els vehicles que puguin 

molestar als qui sopen. 

El servei de recollida de fems 

començarà a les 3h de la matinada. 

L’horari del Punt Verd és de 7 a 14h 

i de 17 a 20h.

PROGRAMA D’ACTES
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Tots els visitants o familiars que 

venguin de fora vila poden entrar 

pel camí de Pedaç, on hi trobaran 

aparcament habilitat al polígon i 

també n’hi haurà a les zones del 

Restaurant Sa Vinya, camí de Son 

Roig i Supermercat Spar.

També hi haurà serveis especials 

de tren:

Palma - Binissalem Binissalem - Palma

23.10h
00.00h

00.40h
01.30h

02.10h
03.00h

A les 00.30h a la Plaça de l’Església 

PANDORA - CORREFOC a càrrec de 

Sa Fil·loxera de l’Infern.

Amb la participació de la colla de 

Sant Jordi “Els dimonis de Vergueta”.

29 
DISSABTE

A les 17h

DESFILADA DE CARROSSES

Acompanyades per l’Associació 

de la Tercera Edat i els Xeremiers 

de Binissalem.

Més informació al final del programa.

Atenció a les novetats

De les 17.30 a les 23h

Al Parc de la Rectoria, 

obertura de la XV FIRA DEL VI

Organitza: Agrupació de Fires i Festes 

de Binissalem. 

Patrocina: Ajuntament de Binissalem. 

A les 22h i fins a les 4h 

a la Plaça de l’Església

GRAN REVETLLA amb l’actuació 

de DOS PÁJAROS A TIRO, TOMEU 

PENYA + GEMINIS i OR (Onion Rabbit) 

19

Recomanacions de seguretat: 

Portar roba de cotó, preferiblement vella, 

amb mànigues i pantalons llargs. Protegir-

se el cap amb un capell que cobreixi tot el 

cap i tapar-se el clatell amb un mocador de 

cotó. Protegir-se els ulls i també les ulleres. 

Portar calçat adequat (esportiu, de munta-

nya). Tenir cura de tapar-se les orelles per 

disminuir els sorolls de les explosions piro-

tècniques. Obeir les indicacions dels ser-

veis d’ordre públic i de sanitat. Respectar 

les figures de foc, els seus portadors i els 

músics. Seguir en tot moment les indica-

cions dels dimonis. Assabentar-se abans 

de l’inici del recorregut del correfoc i dels 

punts d’assistència sanitària. En el cas de 

patir cremades, dirigir-se immediatament 

als punts d’assistència sanitària. En cas de 

perill, seguir les instruccions dels dimonis. 

Tenir cura dels infants: no es recomana 

pujar-los a les espatlles ja que el foc està 

a l’altura dels seus ulls. La plaça i els seus 

voltants són zona de foc. El públic que 

participa en el correfoc és el primer i únic 

responsable dels accidents que puguin 

succeir en cas de no complir les recoma-

nacions i mesures assenyalades. En cas de 

no complir les recomanacions anteriors, ni 

Fil·loxera de l’Infern ni tampoc l’Ajuntament 

de Binissalem no es fan responsables dels 

accidents que hi pugui haver.



De les 19 a les 23h al carrer Sa Mostra.

Punt d’informació per conscienciar a 

la ciutadania en general i al jovent en 

particular en contra de la vergonya 

de les agressions sexistes a les festes. 

Campanya NO I PUNT!

De les 23 a les 2h de la matinada al 

carrer Sa Mostra.

Punt informatiu per sensibilitzar i 

informar a la població jove (major 

de 18 anys) sobre el consum abusiu 

d’alcohol, oferint pautes de reducció 

de riscos del seu consum. 

Campanya NO SIGUIS ASE.

30 DIUMENGE

A les 10.45h

RECEPCIÓ D’AUTORITATS 

a l’Ajuntament, acompanyats pels 

Xeremiers, Tall de Vermadors i els 

Gegants de Binissalem, Jaume i Aina.

A les 11h

MISSA SOLEMNE a l’Església de 

Santa Maria de Robines oficiada per 

Excm. i Rvdm. Sr Sebastià Taltavull.

A les 12h als vasos de l’Església 

OFRENA A SANTA MARIA DE 

ROBINES DEL MOST NOVELL

a càrrec dels Vermadors i Vermadores 

de 2018. Presenta l’acte Maria Coll. 

Ballada dels Gegants de Binissalem 

Jaume i Aina acompanyats pels 

Xeremiers. actuació del Tall de 

Vermadors.

De les 16.30 a les 20.30h 

Al Parc de la Rectoria.

Segueix la XV FIRA DEL VI

Organitza: Agrupació de Fires i 

Festes de Binissalem. 

Patrocina: Ajuntament de Binissalem

A les 19h

Amb l’objectiu d’animar a la gent 

a que el diumenge de Sa Vermada 

també llueixi el vestit de pagès/

pagesa, es convoca a totes les 

persones –grans i petits– que aquell 

capvespre vagin vestits a l’ample, 

davant Sa Rectoria, per fer la 

FOTO DE FI DE FESTA.

En acabar BALLADA POPULAR 

amb els grups Revetllers i Terra Roja.

VI DE FRANC per a tothom cedit 

per José L. Ferrer.
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Queda totalment prohibida la pràctica de 
botellot. Les sancions previstes poden arribar 
fins als 750 €. Recorda que si ets menor de 
18 anys tens prohibit el consum d’alcohol i 
altres drogues.

S’augmentaran els controls policials. S’ha 
establert un perímetre entorn dels carrers 
de la plaça on no està permesa l’entrada de 
begudes alcohòliques.

Si utilitzes el teu vehicle, gens ni mica 
d’alcohol. Abans de sortir, pensa quina nit 
t’espera i com vols que acabi.

Si beus alcohol, alterna’l amb begudes 
sense alcohol. No mesclis drogues. L’alcohol 
amb drogues provoca efectes imprevisibles.

Evita els conflictes. Bregues... cap ni una! 
Si qualque persona del teu entorn es troba 
malament, no la deixis tota sola i demana 
ajuda. L’112 és el telèfon d’emergència.

Si t’enrotlles, fes el cap viu! Utilitza el 
preservatiu.

Cuida l’espai. Respecta el descans dels 
veïns. No embrutis i utilitza els WC que hi 
ha instal·lats. 

Diposita els residus a les papereres i 
contenidors habilitats. Les sancions van 
de 50 a 150 €.





EXPOSICIONS

CASAL DE CULTURA 

CAN GELABERT

Horari exposicions:

De dilluns a divendres de 15 a 21h

Dissabte de 17 a 20h

Diumenge de 11 a 13h i de 18 a 21h

• Obres seleccionades al 

 XL Certamen d’Arts Plàstiques i 

Visuals Vila de Binissalem.

 Inauguració: dissabte 22 a les 21 h

• Pintures de Menéndez Rojas 

  Inauguració: dissabte 22 a les 21 h

• XXXI Concurs de Cossiols

 Obertura: divendres dia 21 

 a les 19h. Dies 21, 22 i 23.

• Taller de pintura i restauració de 

mobles curs 2017-2018

 Obertura: dijous dia 20 a les 20h

SALA D’EXPOSICIONS 

BODEGUES CAN NOVELL

Carrer Verge de l’Amargura, 1.

• Olis i aquarel·les 

 de Biel Vallés Stewart

 Horari exposició: 

 Dissabte 22 de 18 a 21h

 Diumenge 23 de 11 a 13h 

 i de 18 a 21h

 Dilluns 24, Dimarts 25, Dimecres 26 i 

Dijous 27 de 19 a 21h

 Divendres 28 d’11 a 13.30h

 Dissabte 29 de 18 a 21h

 Diumenge 30 d’11 a 13.30h 

 i de 18 a 21h

ACTES ESPORTIUS 

TORNEIG OPEN VERMADA

NO FEDERAT 

Individual i dobles 

A partir de 14 anys fins a totes les 

edats i nivells. Quadre de consolació a 

les 2 modalitats (2 partides segures).

Trofeus i regals:

- Samarreta tècnica del torneig per a 

tots els participants. 

- Trofeus per a tots els campions i 

finalistes de quadre principal. 

- Trofeus per a campions consolació.

Inici: 10 de setembre

Sorteig: dia 7 a les 20h en el club

Preus:  Individual 12€ 

 Dobles 8€ per jugador

Inscripcions: al teléfono 617 787 342 

email: mallado@hotmail.com 

fins dia 5.

TORNEIG OPEN VERMADA FEDERAT

Categories: bejamí, aleví, infantil 

i cadet 

Trofeus i regals:

- Obsequi per a tots els participants. 

- Trofeus per a tots els campions i 

finalistes de cada categoria. 

- Nota: Realitzarem el lliurament de 

trofeus amb un menjar on es podrà 

degustar els fideus de vermar. 

Els campions i finalistes estaran 

convidats i preus especials per a 

acompanyants dels jugadors. 

 
Dates: del 6 al 21 d’octubre 

Últim dia d’inscripció: 26 de setembre. 

Preus: 18€ per categoria

Inscripcions: enviar email amb el 

nom del jugador, categoria a la 

qual s’inscriu, club al que pertany 

i telèfon de contacte a l’email: 

mallado@hotmail.com adjuntant 

la corresponent còpia de la 

transferència bancària que prèviament 

haurà realitzat al número de compte 

del club: 0061 0018 81 0077530215 

(Banca March). 

Jutge arbitre: Catalina Moya. 

Director del torneig: 

Miquel A. Lladó (617 787 342).

TORNEIG DE BÀSQUET 

“SA VERMADA”

Divendres 14 de 17 a 22h 

Partits de mini i cadet.

Dissabte 15 de 8.45 a 23h

19h Bàsquet cadira de rodes. 

Partit i entrega de cadires donatiu 

de la Fundació La Caixa.

Diumenge 16 de 8.45 a 15h

Finals i entrega de trofeus.
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CONCURSOS 

I ACTES 

PARTICIPATIUS

CONCURS DE 

CORREGUDA DE BÓTES 

Dissabte 15 de setembre

A les 18h a Vins Nadal

Dirigit a persones majors de 18 anys. 

Normativa:

- Fer 1 volta per relleus a Can Gelabert 

transportant una bota de vi.

- La bota s’ha de transportar 

inclinada, només pot tocar enterra 

amb un cantó.

- S’ha de transportar només amb 

 les mans. 

- S’ha de dur calçat esportiu.

- El grup serà de 4 membres. 

 Cada membre ha de fer una recta 

del quadrat de Can Gelabert.

- Per ordre d’inscripció s’aniran fent 

els grups, ja que hi ha un màxim de 

4 grups per eliminatòria.

- El grup guanyador de cada 

eliminatòria anirà passant de sèrie 

fins arribar a la final.

- El grup que no cumpleixi les normes 

del concurs serà eliminat.

1er premi: lot de 3 ampolles de vi per 

a cada membre i un curset de 3h de 

tast de vins.

2on premi: lot de 2 ampolles de vi 

per a cada membre.

3er premi: 1 ampolla de vi per 

a cada membre.

Inscripcions a l’Ajuntament 

fins dia 13 a les 14.30h.

Inscripcions a l’Ajuntament dies 10, 11 

i 13 de 8.30 a 14.30h i dia 12 de 8.30 a 

14.30 i de 15 a 19h.

TORNEIG DE TRUC VERMADA 2018

Dissabte 15 de setembre

Inscripcions fins dia 13 de setembre al 

Pub Cuplé o per telèfon a Toni Salas. 

Preu 10€ per persona.

Inici de torneig a les 10h.

1r premi 50% de les inscripcions

2n premi 35% de les inscripcions 

3r premi 15% de les inscripcions 

4t premi 2 botelles d’herbes

Dinar de Fideus de Vermar 10€

TORNEIG DE FUTBOLÍ

Diumenge 16 de setembre

A les 19h al Pub Cuplé. 

Preu 20€ per parella. 

Hi haurà 3 premis segons les 

inscripcions fetes.

Les inscripcions es faran al Cuplé fins 

dia 13 de setembre.

XXXI CONCURS DE COSSIOLS

Es diferenciaran dues categories, 

cossiols i cactus. 

Cossiols 1r. premi: 75 euros. 

2n. premi: 50 euros. 3r. premi: 35 euros. 

Cactus 1r. premi: 75 euros. 2n. premi: 

50 euros. 3r. premi: 35 euros.

Es poden apuntar a l’Ajuntament els 

dies 17 i 18 de 8.30 a 14.30h i dia 19 de 

8.30 a 14.30h i de 16 a 19.30h.

Hi haurà un servei de recollida 

municipal per aquells cossiols que els 

propietari no pugui traslladar-los. 

Aquest servei serà de màxim d’un 

cossiol per docimicili i sempre 

que el seu trasllat, tan per volum, 

característiques i pes siguin viables.

L’exposició serà a Can Gelabert els 

dies 21, 22 i 23. Els cossiols que es 

vulguin traslladar personalment, els 

podran dur al pati de Can Gelabert 

dia 21 de 10 a 13h i es podran recollir 

el dia 24 de 17 a 20h. Els que es 

recullin a domicili seran retornats el 

dilluns 24 entre les 9 i les 13h.

Inscripcions a l’Ajuntament dies 10, 

11, 13 i 14 de 8.30 a 14.30h i dia 12 de 

8.30 a 14.30 i de 15 a 19h.

XX CONCURS DE TREPITJAR RAÏM

Diumenge 23 de setembre

La concentració dels participants es 

farà a les 17h al cantó de Can Mekis 

(cantonada carrer de Bonaire amb 

carrer de Llorenç Villalonga). 

Bases del Concurs:

- Al concurs s’hi ha de participar en 

grups de 4 persones.

- Els grups es poden apuntar a 

l’Ajuntament dies 10, 11, 13 i 14 de 

8.30 a 14.30h i dia 12 de 8.30 a 14.30 

i de 15 a 19h. El dimecres dia 19, a 

les 19.30h, a l’Ajuntament, es farà el 

sorteig dels grups que participaran 

en el concurs. Places limitades.

- Per poder participar en el concurs 

s’ha d’anar vestit de trepitjador.

S’estableixen tres modalitats:

- Nins i nines de 6, 7 i 8 anys 

 (no serà concurs, simplement 

demostració).

- Joves de 9 a 15 anys.

- Majors de 16 anys.

Premis per a joves de 9 a 15 anys

1er premi: 100 euros 

2on premi: 80 euros 

3er premi: 50 euros

Premis per a majors de 16 anys

Modalitat grups simples

1er premi: 200 euros

2on premi: 150 euros

3er premi: un sopar per a 4 persones 

al bar restaurant Robines.

Premis per a majors de 16 anys

Modalitat grups mixtos

1er premi: 200 euros

2on premi: 150 euros

3er premi: un sopar per a 4 persones 

al bar restaurant can Murtó.

(hi haurà d’haver un mínim de 2 grups 

inscrits en cada modalitat per entrar 

en competició).
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Organitza: Associació Arròs amb 

salseta. Patrocina: Ajuntament de 

Binissalem. Com sempre, es comptarà 

amb la presència de Dionís, déu grec 

del vi, i la invocació dels seus poders...

Com cada any, tots els participants 

seran obsequiats amb una botella 

de vi obtingut amb el most de l’any 

passat, excepte els nins i nines de 6, 7 

i 8 anys; per a ells hi haurà preparada 

una bosseta de dolços. Per altra part, 

els pares dels menors d’edat, si volen, 

podran passar a recollir la botella de 

vi juntament amb els seus fills.

XXII CONCURS DE GLOSES “FESTA 

DES VERMAR, BINISSALEM”

Bases del Concurs

L’Obra Cultural Balear i l’Ajuntament 

de Binissalem convoquen l’edició 

número vint-i-dos del concurs de 

gloses “Festa des Vermar”, que es 

regeix per les bases següents:

1. Les obres han de tenir una extensió 

mínima de vuit versos.

2. Les gloses han de tractar algun 

dels temes següents:

- La Festa des Vermar a Binissalem.

- La verema, la vinya o el vi.

- L’eròtica i la sàtira, relacionades amb 

alguns dels temes esmentats.

3. Els participants poden presentar 

un màxim de 5 obres, les quals han 

d’anar firmades sota pseudònim. 

Dins un sobre a part, a l’exterior del 

qual constarà el pseudònim esmentat 

i el premi al qual s’opta (general, 

local o un dels dos juvenils), s’hi han 

d’adjuntar les dades personals (nom 

i llinatges, adreça postal, adreça 

electrònica i telèfon). Poden optar al 

premi local les persones nascudes o 

empadronades a Binissalem.

4. Les obres es poden presentar fins a 

les 14.00 hores del dia 20 de setembre 

de 2018, a l’Ajuntament de Binissalem 

(c. Concepció, 7), per triplicat, 

mecanografiades en folis A4, a doble 

espai i per una sola cara. A més de 

redactades en llengua catalana, han de 

ser originals, inèdites i no haver estat 

premiades en cap altre concurs.

5. S’estableixen els premis següents:

Premis generals

1r premi general: 150 euros, diploma i 

ampolla de vi. 

2n premi general: 100 euros, diploma 

i ampolla de vi. 

3r premi general: 50 euros, diploma i 

ampolla de vi.

Premi local

1r premi local: 150 euros, diploma i 

ampolla de vi.

PREMIS JUVENILS

1r premi per a joves de 10 a 16 anys: 

50 euros, diploma i un llibre.

1r premi per a joves de 17 a 25 anys: 

50 euros, diploma i un llibre.

Els premis no són acumulables.

6. L’entrega de premis tendrà lloc 

el dilluns dia 24 de setembre, a les 

21.30 hores, en un lloc encara per 

determinar.

7. El jurat podrà declarar deserts els 

premis si així ho troba necessari.

8. La participació en el concurs 

implica l’acceptació de les bases.

CURS D’INICI AL MÓN DEL VI 

Dia 17 de 18.30 a 20.30h 

a la D.O. Binissalem

Varietats autòctones, vins singulars 

Principals característiques de la DO 

Binissalem i varietats autòctones.

Tast de vins blanc, negre i rosat. 

Identificació i aromes. Preu: 20€

Informació i inscripcions 

www.binissalemdo.com/professionals 

info@binissalemdo.com 

Telèfon 971 51 21 91.

SOPAR GENT GRAN

Per a majors de 60 anys 

empadronats a Binissalem. Sopar 

i animació musical. Recollida de 

tiquets a l’Ajuntament. Imprescindible 

presentar el DNI. Recollida de tiquets 

a l’Ajuntament els dies 10, 11, 13, 14 i 18 

de 8.30 a 14.30h i dies 12 i 19 de 8.30 

a 14.30h i de 15 a 19h. Preu: 1€. 

XXXIX DIADA CICLISTA 

FESTA DES VERMAR

Recollida de tiquets a l’Ajuntament els 

dies 10, 11, 13, 14 i 18 de 8.30 a 14.30h 

i dies 12 i 19 de 8.30 a 14.30h i de 15 a 

19h. Preu: 1€. 

Inclou: berenar, beure i número per 

participar en el sorteig d’una bicicleta 

i de regals sorpresa. 

DINAR TREPITJADORS

Recollida de tiquets a l’Ajuntament els 

dies 10, 11, 13, 14 i 18 de 8.30 a 14.30h 

i dies 12 i 19 de 8.30 a 14.30h i de 15 a 

19h. Preu: 7€. 

Per menjar fideus és indispensable 

dur el plat de fang que es va regalar, 

qui no en tengui el podrà comprar el 

mateix dia i al lloc del dinar.

XXXVII FESTA DE FIDEUS 

DE VERMAR

Tots a Can Arabí per poder menjar 

uns bons fideus de vermar. Amb 

l’actuació dels xeremiers i el grup 

Champagne. L’Ajuntament recomana 

que la pujada es faci a peu i que 

cada persona dugui els seus propis 

plats i coberts. Es podran retirar els 

tiquets a l’Ajuntament els dies 18, 

20 i 21 de 8.30 a 14.30h i dia 19 de 

8.30 a 14.30h i de 15 a 19h. Import 1€. 

És imprescindible dur el tiquet per 

menjar fideus.
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DESFILADA DE CARROSSES

Inscripció a l’Ajuntament els dies 10, 

11, 13 i 14 de 8.30 a 14.30h i dia 12 de 

8.30 a 14.30h i de 15 a 19h.

Responsables de la carrossa:

- Dia 18 de setembre a les 20h al 

Teatre Municipal es farà una reunió 

amb tots els responsables.

- És obligatòria l’assistència del 

responsable de cada carrossa.

- En el moment de la inscripció, el 

responsable de la carrossa haurà de 

signar una declaració jurada (que 

es facilitarà en el moment de la 

inscripció) de que tant el conductor, 

com el vehicle tenen en vigència 

en el moment de la desfilada, la 

documentació requerida.

- El responsable haurà d’anar en 

tot moment damunt o devora la 

carrossa. 

- El responsable haurà de dur una 

xapa identificativa amb el número 

de la carrossa durant tot el temps 

que duri la desfilada.

Normativa de la desfilada 

1. L’organització es reserva el dret de 

no deixar sortir o retirar de la volta 

aquelles carrosses que atemptin 

contra el bon funcionament de la 

desfilada.

2. La carrossa ha de dur el número de 

participant ben visible, si és possible 

davant i darrere.

3. És necessari que els conductors 

estiguin dins el camió durant tot el 

temps que duri la desfilada.

4. Alçada màxima 3,5 m.

NOVETAT IMPORTANT

5. En quant a la llargària, s’estableix 

la mesura màxima de 10 metres per a 

la plataforma més els 4 metres de la 

caixa.

Aquesta mesura serà d’obligat 

compliment per totes aquelles 

carrosses que per desfilar utilitzin 

camions de gran tonatge i que el 

fet de no complir aquesta norma 

suposarà l’eliminació de la desfilada.

6. El jurat estarà integrat per un 

grup de persones independents 

que emetrà el seu vot una vegada 

acabada la desfilada.

7. El resultat de les votacions es farà 

públic a la Plaça.

8. Cal tenir en compte que la 

desfilada actua com a mirall del 

nostre poble. Per això us feim les 

recomanacions següents:

- Que no es vegin cerveses o llaunes 

de begudes, ni envasos amb 

logotips d’aquests tipus de beguda.

 Si ets menor d’edat tens prohibit 

el consum d’alcohol i si ets 

major d’edat i beus fes-ho amb 

responsabilitat.

- Que s’utilitzin tassons reciclables per 

tal de cuidar el medi ambient.

- Anau ben vestits, de pagès o de 

trepitjador, durant la desfilada.

- No fumeu damunt les carrosses.

- Evitau la instal·lació damunt les 

carroses d’aparells musicals que 

tenguin un volum excessiu.

- Que la música que soni durant la 

desfilada estigui en consonància 

amb l’esperit tradicional de la festa.

- Que no es facin carrosses de 

temàtica de bars i discoteques amb 

barres ja que espenyen la nostra 

cultura i festa.

Totes aquestes recomanacions 

es tendran en compte a l’hora 

d’adjudicar els premis i en cas de no 

cumplir-les podrà suposar la pèrdua 

del dipòsit. L’Ajuntament no es 

responsabilitza dels mals soferts per 

qualsevol comportament negligent 

durant l’itinerari de les carrosses. 

L’organització es reserva el dret 

de no deixar sortir a aquelles que 

incompleixin les normes.

9. Es designarà un lloc per poder tirar 

tots els materials de les carrosses una 

vegada acabada la desfilada.

10. Per raons de seguretat és 

imprescindible que les carrosses 

estiguin inscrites, en cas contrari no 

podran desfilar.

Consultau el plànol inclòs en el 

programa de festes, el nou punt de 

sortida i recorregut

Documentació requerida per 

inscriure la carrossa

Del vehicle

- Permís de circulació.

- Rebut de l’assegurança del vehicle 

i de la plataforma si és el cas, 

indispensable per poder desfilar.

- Fitxa tècnica del vehicle i plataforma 

si és el cas.

Del conductor

- Carnet de conduir en vigència 

segons la categoria del vehicle.

De la carrossa 

- Títol de la carrossa. 
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Del responsable 

- Nom, teléfon i DNI (fotocòpia) 

de la persona que actuï com a 

responsable de la carrossa que ha 

d’estar empadronat a Binissalem i ha 

de ser major d’edat i anar damunt la 

carrossa durant tot el recorregut.

- Dipòsit de 50 euros que es 

retornaran si es compleixen les 

normes citades en aquestes bases 

el dia 3 d’octubre de 8.30h a 

14.30h (imprescindible presentar 

el rebut emès en el moment de la 

inscripció).

Les comparses també s’hauran 

d’inscriure.

Hi haurà una categoria de carrossa 

infantil, promocionada pels joves 

fins als 14 anys. En el moment de 

la inscripció s’haurà d’anotar si la 

carrossa es presenta dins aquesta 

categoria.

Premis Tradicional 

1er premi de 700 euros. 

2on premi de 300 euros. 

3er premi de 100 euros.

Premis Original 

1er premi de 600 euros. 

2on premi de 300 euros. 

Premis Infantil

1er premi de 300 euros. 

2on premi de 150 euros.

Dies de pagament dels premis: 

els dies 17 i 18 d’octubre, de 8.30 a 

14.30h.

CONCURS D’APARADORS

Podran participar tots els comerços 

de Binissalem. El tema estarà dedicat 

a la Festa des Vermar. El comerç 

serà el responsable del muntatge de 

l’aparador i els elements decoratius 

necessaris. Hi haurà un jurat que 

passarà a valorar per després premiar. 

Es tendrà en compte:

- L’originalitat de l’ornamentació amb 

els elements proposats.

- La reutilització i reciclatge de 

material.

- La correcta composició de 

l’aparador.

Premis:

- 1er premi 300 euros.

- 2on premi 200 euros.

- 3er premi 100 euros.

Data d’inscripció dies 18, 20 i 21 de 

8.30 a 14.30h i dia 19 de 8.30 a 14.30h 

i de 15 a 19h. 

SOPAR A LA FRESCA

La recollida del vi es farà a la cotxera 

del convent de la Caritat. 

Dia 20 i 21 d’11 a 13h i dia 19 d’11 a 

13h i de 17 a 19h.

Import 1€ per botella de vi 

(1 botella de vi cada 6 persones).

TALLER DE ROBÒTICA

A partir de les 16h a Can Gelabert. 

Impartició d’un taller lúdic i educatiu 

amb l’objectiu de difondre el món de 

la robòtica educativa als joves en edats 

entre 6 i 12 anys, d’una forma divertida 

amb recursos de LEGO Education. 

Es proposa la realització de tallers de 

robòtica amb dues modalitats segons 

edats dels participants.

Funcionament dels tallers

1. Impartició de 2 tallers en paral·lel de 

60 minuts en aquestes franges horàries, 

fins a un total de quasi 90 alumnes:

- De 16 a 16:55h

- De 17 a 17:55h

- De 18 a 18:55h

2. Cada taller estarà format per un 

màxim de 14 nins/es, que els dividirem 

en dues franges d’edats:

- Tallers “petits exploradors”: 

 edats 6 a 10 anys (1er-4art primària)

- Tallers “joves programadors”: edats a 

partir dels 10 anys (>5art primària)

3. Cada taller ho impartirà un facilitador 

que, mitjançant una activitat pautada, 

ensenyaran als participants a realitzar 

programacions bàsiques amb els 

robots de LEGO Education.

VIII CURSA RURAL INTERVINYES

FESTA DES VERMAR BINISSALEM

- Samarreta tècnica commemorativa 

de la cursa pels 500 primers inscrits.

- Refresc final (per els participants).

- Sopar de fideus de vermar. Els 

corredors i acompanyants que ho 

desitgin podran adquirir un tiquet 

per sopar de fideus de Vermar a Can 

Arabí. Preu: 1€. És imprescindible 

portar el plat, tassó i cullera!

- Servei de dutxes al poliesportiu 

municipal de Binissalem.

- Servei de guardarroba

Inscripcions: www.elitechip.net 

6€ amb chip groc (+ 3€ lloger 

de chip) + 1€ per no federats en 

concepte d’assegurança. El dia de la 

prova fins 30’ abans (+ 3 euros).

De 3 a 12 anys inscripcions gratuïtes

+ Info: www.facebook.com/cursarural/

Web: cursaruralsavermada.blogspot.com
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Consell Regulador de la Denominació 

d’Origen Binissalem 

José Luis Ferrer

Vins Nadal, SL

Vinícola Biniagual

Can Verdura Viticultors

Carnissers (fideus de vermar)

Can Puig, Ca Na Gori, Eroski Center 

i Supermercat Bip-Bip 

Parròquia Nostra Sra. de Robines

Família Werner i Irene Heyer

Instal·lacions elèctriques Navarro

Tall de Vermadors

Disset Consultors

Colla Gegantera de Binissalem

Associació de Fires i Festes 

de Binissalem

Colla de Dimonis Fil·loxera 

de l’Infern 

Associació Tercera Edat

Cor Cantilena

Associació Arròs amb Salseta

Associació JDT

Associació Enofles de la Parra

Maria Cànoves

La Caixa

Goletart

Lluís Valenciano

Caparrots de Binissalem

Xamo Xamo 

Associació Aviació a les Aules

Associació Balear de Blockart

Protecció Civil

Club de Vol “Es Cruce”

Aeròdrom de Petra

Aeròdrom de Binissalem

“Patín de Cola Aviación”

“Aeroclub de Camarenilla”

Aeròdrom de Son Albertí

Exèrcit de l’Aire 

Base Aérea de Son Sant Joan, Esquadró del SAR 

(Servicio Aéreo de Rescate y Salvamento) 

Real Aeroclub de Balears 

Balear Helicòpters

Club Atlant

Club Caçadors de Binissalem

Amics dels Cavalls

Arròs amb Salseta

Xeremiers de Binissalem 

Catalina Wray 

Baltasar Bibiloni 

Sheila Jagan

Maria Coll 

Margarita Bibiloni 

Ciclos Gomila

Jordi Mayol 

Can Gelabert 

Casa Museu Llorenç Villalonga 

Cuiners fideus de vermar Can Arabí

Col·laborador/es Sopar de Gent Gran 

Jurat Carrosses

Personal de l’Ajuntament

Antonio Bibiloni Vallés

Bartolomé Bibiloni Nicolau

Nadal Ramis Ramis 

Juan Martí Garcias 

Santos Parrilla Núñez

Maria Antònia Pol Fiol

Bartolomé Ripoll Mesquida

Balear 2002 SL

Germanes de la Caritat

Fotos cedides per l’Ajuntament de Binissalem, 

la revista Arròs amb Salseta, Vicenç Mates i David Gonzálvez.

L’Ajuntament de Binissalem vol agrair al Celler José L. Ferrer 

la seva col·laboració obsequiant al poble cada any amb les 

bótes de vi de dijous a Can Arabí i de diumenge a la plaça.

COL·LABORADORS



PROGRAMA 
DE BUTXACA 

21 3

A les 21h a Can Gelabert. Inauguració de 
les Obres seleccionades al XL CERTAMEN 
D’ARTS I PLÀSTIQUES I VISUALS VILA DE 
BINISSALEM. Inauguració de l’exposició de 
MENÉNDEZ ROJAS “FUNÀMBUL”

DIUMENGE 23
A les 10.30h
LXVI HOMENATGE A LA VELLESA
A les 17.30h a la Plaça de l’Església
XX CONCURS DE TREPITJAR RAÏM 
A les 19h a Can Gelabert
XXXI CONCURS DE COSSIOLS

DILLUNS 24
A les 21h al Teatre Municipal
Entrega de premis del XXII CONCURS DE 
GLOSES I COMBAT DE GLOSSAT 

DIMARTS 25
A les 16h a can Gelabert
TALLER DE ROBÒTICA per infants.
A les 20.30h i fins a les 1h 
al Pati cobert de l’Escola Graduada
SOPAR PER A LA GENT GRAN

26 DIMECRES
A les 20h a la Plaça de l’Església
ACTUACIÓ DE L’ESCOLA DE BALL 
DEL TALL DE VERMADORS
A les 19h al Teatre Municipal. Presentació de 
la NOVA MARCA SOCIAL BINISSALEM

27 DIJOUS
VIII CURSA RURAL INTERVINYES
LIV FESTES DES VERMAR BINISSALEM
A les 21h i fins a les 00h
XXXVII FESTA DE FIDEUS DE VERMAR

28 DIVENDRES
A les 8h MERCAT a la Plaça des Rasquell.
A les 20.30h SOPAR A LA FRESCA
A les 00.30h a la Plaça de l’Església 
PANDORA - CORREFOC 

29 DISSABTE
A les 17h DESFILADA DE CARROSSES
De les 17.30 a les 23h Al Parc de la 
Rectoria, obertura de la XV FIRA DEL VI
A les 22h i fins a les 4h a la Plaça de 
l’Església GRAN REVETLLA

30 DIUMENGE
A les 10.45h RECEPCIÓ D’AUTORITATS 
A les 11h MISSA SOLEMNE
A les 12h als vasos de l’Església 
OFRENA A SANTA MARIA DE ROBINES 
DEL MOST NOVELL
De les 16.30 a les 20.30h Al Parc de la 
Rectoria. Segueix la XV FIRA DEL VI
A les 19h FOTO DE FI DE FESTA
En acabar BALLADA POPULAR 
VI DE FRANC per a tothom.

P R O G R A M A  D ’ A C T E S

VERMAR
SETEMBRE 2018BINISSALEM
LIV FESTA DES



DIJOUS 13
A les 19h a Biniagual. PRESENTACIÓ DE LA 
LIV FESTA DES VERMAR
Seguidament FESTA DE SANT GALL
DIVENDRES 14
A les 18h al Teatre municipal 
“SI QUIERES PUEDES” FESTIVAL BENÈFIC
De 18 a 20.30h Itinerari patrimonial i visita 
guiada a un celler actual. BINISSALEM. UN 
PASSEIG EN TEMPS DE VEREMA
De 20 a 24h al carrer Goleta. GOLETART

DISSABTE 15
A les 9h TORNEIG DE TRUC
A les 18h Vins Nadal. CORREGUDA DE BÓTES
De 20 a 24h al carrer Goleta. GOLETART

DIUMENGE 16
A les 10h Aeròdrom de Binissalem 
EXPOSICIÓ ESTÀTICA AERONAUS ULM, 
EXPOSICIÓ D’AUS RAPINYAIRES Y 
EXHIBICIÓ DE VOLS AMB FALCONS
A les 19h al Cuplé
TORNEIG DE FUTBOLÍ
A les 20.30h al Teatre Municipal 
REPRESENTACIÓ D’ELS FILATS 

DILLUNS 17
De 18.30 a 20.30h a la D.O. Binissalem
CURS D’INICI AL MÓN DEL VI

DIMARTS 18
A les 18h a Can Gelabert
TALLER D’UNGÜENTS NATURALS
A les 21h a Can Gelabert. XII TAST DE VINS 

DIMECRES 19
A les 17.30h a la Plaça de l’Església
Sorteig davant notari de la campanya 
COMPRANT AL PETIT ENS FEIM GRANS 
De 18 a 20.30h a Can Gelabert. TALLERS 
D’AUTODENFA FEMINISTA WEN-DO
A les 18h a la Plaça de l’Església
FESTA INFANTIL
A les 20h Casa Llorenç Villalonga-Museu 
Literari. MICROVERMADA 2018 

DIJOUS 20
A les 17.30h al Parc de la Rectoria.
Espectacle infantil. UN MÓN DE SONS 
A les 20h a Can Gelabert. INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ. Taller de pintura i 
restauració de mobles curs 2017-2018
A les 20h Casa Llorenç Villalonga-Museu 
Literari. MICROVERMADA 2018 

DIVENDRES 21
A les 16h al Parc de la Rectoria
TALLER DE DECORACIÓ DE BICICLETES 
A les 17h a la Plaça Quartera
PARK(ING) DAY 2018

A les 18h BENVINGUDA A SA VERMADA
A les 19h a Can Gelabert obertura del 
XXXI CONCURS DE COSSIOLS 
A les 20h Casa Llorenç Villalonga-Museu 
Literari. MICROVERMADA 2018 
A les 20h a la sala d’exposicions de la 
Bodega de Can Novell (Amargura, 1)
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
Olis i aquarel·les de Biel Vallés Stewart 
A les 20h a l’Ajuntament. RECEPCIÓ DE LES 
VERMADORES I VERMADORS. 
Seguidament IMPOSICIÓ DE BANDES ALS 
VERMADORS I VERMADORES
A les 20.30h a l’Església. PREGÓ DE FESTES 

DISSABTE 22
A les 9h XXXIX DIADA CICLISTA 
XIX FESTA DELS TREPITJADORS
A les 10h VOLTANT VOLTANT
A les 12h PREGÓ INICI DE FESTA
A les 14h a la Plaça de l’Església
DINAR I FESTA DELS TREPITJADORS 
A les 19h a Can Gelabert
XXXI CONCURS DE COSSIOLS
A les 20.30h a la Casa Museu Llorenç 
Villalonga. JOSEP PEDRALS + ELS NENS 
EUTRÒFICS RECITAL IRÒNIC I MUSICAL



felicita al poble de Binissalem 
per la festa des Vermar i s’enorgulleix 

de col·laborar-hi any rere any

15%
a tots els vins els dies 26 i 

27 de setembre. Per obtenir 
aquest descompte s’haurà 
de presentar el programa 

de festes. 
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