
PROGRAMA 
d’actes participatius

xlvii festa
DES VERMAR

Binissalem. Del 9 al 25
Setembre 2011



FIDEUS de vermar
Dijous 22,	tots	a	menjar	fideus	a	Can	Arabí.	
La	recollida	del	tiquet	es	farà	al	pati	de	Ca	
Ses	Monges	de	la	Caritat	els	dies 19 i 20	de	
les	16.30h	a	les	20h.	Preu del tiquet 1 euro.

És	imprescindible	dur	tiquet	per	menjar	
fideus.	Aquest	tiquets	també	es	podran	
adquirir	a	Can	Arabí	el	mateix	dijous	22	
a	1	euro	per	tiquet.

xvii concurs de 
FOTOGRAFIA
Patrocina	l’Ajuntament de Binissalem.

1.	Hi	podran	participar	totes	les	persones	
que	ho	desitgin,	amb	un	màxim de 7 
fotografies.

2.	El	tema	de	les	fotografies	haurà	de	tenir	
relació	amb	qualsevol	dels	aspectes	de	la	
Festa des Vermar.

3.	Les	fotografies	es	podran	presentar	en	les	
modalitats	de	blanc i negre	o	color	i	amb	
el	procés	analògic,	digital	o	qualsevol	altra	
tècnica	fotogràfica.

4.	La	presentació	de	les	fotografies	serà	
damunt	cartolina,	no	paspartú.	El	tamany	de	
fotografia	i	cartolina	ha	de	ser	de	30	x	40	cms.	
per	tal	de	facilitar	la	seva	exposició.

5.	Les	fotografies	presentades	tendran	un	
tamany	mínim	de	20	x	25	cms.

6.	Les	fotografies	s’hauran	de	presentar	
a	Can	Gelabert	de dia 3 a dia 7 d’octubre	
entre	les	16h	i	les	21h.

7.	Al	darrera	de	les	obres,	s’hi	farà	constar	
el	nom,	llinatges,	adreça	i	telèfon	de	
l’autor,	així	com	el	procés	(analògic,	digital	
o	qualsevol	altre	tècnica	fotogràfica),	
localització	i	títol	si	el	té	de	la	fotografia.

8.	Les	obres	premiades	i	accèsits	passaran	a	
ser	propietat	de	l’Ajuntament	de	Binissalem,	
que	tendran	dret	a	reproduir-les	citant-ne	la	
procedència.	Per	això,	els premiats hauran 
d’entregar els negatius o el suport digital 
d’alta definició.

9.	Els	premis	seran	els	següents:
1r. premi:	150	euros.
2n. premi:	75	euros.
3r. premi:	50	euros.

10.	Les	fotografies	seran	exposades	a	Can	
Gelabert	del	dia	15 d’octubre	a	les	20h.	que	
es	farà	l’inauguració	fins	al 31 d’octubre	de	
2011	amb	horari	de	les	17h	i	les	20h.

11.	Totes	les	incidències	imprevistes	
en	aquestes	bases	seran	resoltes	per	
l’organització	del	concurs.

12.	La	simple	participació	en	aquest	concurs	
pressuposa	l’acceptació	de	les	presents	bases.

sopar a la FRESCA
Divendres 23 convidam tot el poble	a	
endiumenjar	el	carrer,	a	treure	cossiols,	a	
obrir	les	portes	als	visitants	i	a	sopar	a	la	
fresca.	Inscripció a l’Ajuntament fins dia 19 
de setembre,	els	capvespres	de	les	16.30h	a	
les	20h	(per	a	demanar	el	vi	i	per	tancar	el	
carrer).	Preu de 1 euro per botella de vi.

La	recollida	del	vi	es	farà	en	el	pati de Ca 
Ses Monges de la Caritat dies 19 i 20	de	les	
16.30h	a	les	20h.

La	Policia	Local	començarà	a	tancar	carrers	
a	partir	de	les	16h	del	divendres	23.

L’Ajuntament,	per	raons	de	seguretat,	
emergència	o	organització	es	reserva	el	dret	
de	tancament,	o	no,	de	determinats	carrers.

Per	tal	d’agilitzar	l’organització	de	tots	els	
actes	de	la	Festa	des	Vermar,	l’Ajuntament 
romandrà obert de dilluns a divendres de 
16.30h a 20h de dia 12 a dia 21 de setembre.
Durant	aquestes	dates	es	podrà	fer:
-	Inscripció a tots els actes participatius
-	Recollida de tiquets	(actes	Vermada)
-	Recollida de banderes

NO ES FARAN INSCRIPCIONS 
DURANT EL MATÍ

Hi	haurà	disponibles	a	l’Ajuntament	
tassons reciclables	(amb	depòsit	d’un	euro)	
per	utilitzar	durant	les	festes.

Recordar	també	que	en	cas	de	fer	mal	
temps,	tots	el	actes	que	estiguin	prevists	
fer-se	al	decobert,	es	faran	a	l’aparcament	
cobert	de	l’Escola	Graduada.



inicia’t al 
TAST DE VINS 
amb la do binissalem
Programa del curs
1ª sessió
-	 La	Denominació	d’Origen	Binissalem.	
	 El	camí	de	la	qualitat
-	 Nocions	bàsiques	del	tast	de	vins
-	 Taller	d’aromes	i	sabors
-	 Varietats	de	raïm	blanc
-	 Tast	dirigit	de	5	vins	blancs
2 ª sessió
-	 Taller	de	defectes
-	 Varietats	de	raïm	negre
-	 Tast	dirigit	de	5	vins	negres

Lloc:	Seu Consell Regulador	
(carrer	Celler	del	Rei,	9.	Binissalem)
Horari:	18.30h a 21.30h
Dates:	20 i 22 de setembre
Preu:	35 euros
Grups	i	col·lectius	a	concertar	dates	i	horaris.
Informació	i	inscripcions:	
www.binissalemdo.com 
info@binissalemdo.com
Forma	de	pagament:	Transferència	bancaria	
al	compte	nº:	2051 0064 33 1015033958	
Especificant:	Nom	de	l’alumne,	curs	de	tast.	
Enviant	el	justificant	juntament	amb	el	full	
d’inscripció	a	info@binissalemdo.com

1.	S’emetrà	certificat	d’assistència.

2.	Data	límit	d’	inscripció	10	dies	abans	de	
l’inici	del	curs.

3.	Data	límit	de	pagament	10	dies	abans	de	
l’inici	del	curs.

4.	En	cas	de	no	arribar	al	número	mínim	
d’alumnes,	el	Consell	Regulador	podrà	ajornar	
el	curs	fins	a	la	següent	data	programada.	
Això	serà	comunicat	a	l’inscrit,	per	tal	de	
mantenir	la	inscripció	per	qualsevol	dels	
cursos	posteriors	programats	o	per	anul·lar-la	
(es	tornaria	l’import	de	la	inscripció).

5.	En	cas	de	que	l’inscrit	no	pugui	assistir	al	
curs	sol·licitat,	haurà	d’avisar	amb	un	mínim	
de	5	dies	d’antelació	per	mantenir	la	seva	
inscripció	per	un	curs	posterior.

xv concurs de
GLOSES
L’associació	“Arròs amb Salseta”	i	
l’Ajuntament de Binissalem	convoquen	la	
XV	edició	del	Concurs de Gloses “Festa des 
Vermar”,	que	es	regirà	per	les	bases	següents:

1.	Les	obres	hauran	de	tenir	una	extensió	
mínima	de	vuit versos.

2.	Les	gloses	hauran	de	tractar	algun	dels	
temes	següents:
-	La	Festa des Vermar	a	Binissalem.
-	La	feina	de	la verema, la vinya o el vi.
-	L’eròtica,	relacionada	amb	alguns	dels	
temes	esmentats.

3.	Els	participants	podran	presentar	un	
màxim de 5 obres,	les	quals	hauran	d’anar	
signades	sota	pseudònim.	S’adjuntaran	dins	
un	sobre	a	part	les	dades	personals	i	a	la	part	
exterior	figurarà	el	pseudònim	esmentat	i	el	
premi	al	qual	s’opta:	general,	local	o	un	dels	
dos	juvenils.

4.	Les	obres	es	podran	presentar,	fins	a	les	14h	
del	dia	15 de setembre de 2011	a	l’Ajuntament	
de	Binissalem	(Concepció,	7)	per	triplicat,	
mecanografiades	en	folis	A4,	a	doble	espai	
i	per	una	sola	cara.	Aquestes	obres	hauran	
d’estar	escrites	en	llengua	catalana	i	hauran	
de	ser	originals,	inèdites	i	no	haver	estat	
premiades	en	cap	altre	concurs.

5.	S’estableixen	els	premis	següents:
- 1r. premi general:	200	euros,	diploma	
	 i	botella	de	vi.
- 2n. premi general:	150	euros,	diploma	
	 i	botella	de	vi.
- 3r. premi general:	100	euros,	diploma	
	 i	botella	de	vi.
- Premi local:	200	euros,	diploma	
	 i	botella	de	vi.

PREMIS	JUVENILS
Per	a	joves	de	10	a	16	anys:
- 1r. premi:	100	euros,	diploma	i	botella	de	vi.
Per	a	joves	de	17	a	25	anys:
- 1r. premi:	100	euros,	diploma	i	botella	de	vi.

S’haurà	d’especificar	a	quin	premi	s’opta:	al	
general	(1r.,	2n.	i	3r.),	al	local	o	a	un	dels	dos	
juvenils.	Els	premis	no	seran	acumulables.

6.	L’entrega	de	premis	tendrà	lloc	dilluns 
19 de setembre,	a	les	21.30h,	en	el	teatre	
municipal.

7.	El	jurat	podrà	declarar	
deserts	els	premis,	si	així	
ho	considera	necessari.

8.	La	participació	en	
el	concurs	implica	
l’acceptació	de	les	bases.



xiii concurs de 
TREPITJAR RAÏM
Diumenge dia 18.	Hi	haurà	tres	modalitats:	
-	Nins i nines de 6 i 7 anys.
(només	participatiu	i	fora	de	concurs)	
-	Al·lots/es de 12 a 15 anys.
-	Majors de 16 anys.	

1.	Es	farà	en	grups de quatre persones.

2.	Premis	per	als	3 primers classificats	
(de	cada	modalitat).

3.	Es	poden	apuntar	a	l’Ajuntament	de	
Binissalem	fins	dia	16 de setembre	a	les	20h.

4.	Places	limitades.

5.	Per	participar	s’ha	d’anar	vestit de 
trepitjador.

6.	La	concentració	dels	participants	es	farà	a	
les	17h.	al	cantó de Can Mekis	(carrer	Bonaire	
amb	carrer	Llorenç	Villalonga).

xxiv concurs de 
COSSIOLS
Es	diferenciaran	tres categories:	cossiols	grossos,	
cossiols	mitjans	i	cactus.	Els	premis	seran:

Cossiols grossos
1r.	premi:	75	euros	/	2n.	premi:	50	euros
3r.	premi:	35	euros	/	2	accèssits:	15	euros

Cossiols mitjans
1r.	premi:	50	euros	/	2n.	premi:	40	euros
3r.	premi:	30	euros	/	2	accèssits:	10	euros
	
Cactus
1r.	premi:	75	euros	/	2n.	premi:	50	euros
3r.	premi:	35	euros	/	2	accèssits:	15	euros

Cal	apuntar-se	fins	al	14 de setembre	a	
les	20h	a	l’Ajuntament	de	Binissalem.	El	
lliurament	de	premis	serà	dia	16 de setembre	
a	les	19h	al	pati	de	Can	Gelabert.	

Tots	aquells	que	vulguin	que	passin	a	recollir	
el	cossiol	a	casa	seva	ho	han	de	comunicar	
en	el	moment	de	la	inscripció,	máxim	dos	
cossiols	per	domicili.	Els	qui	vulguin,	podran	
traslladar	personalment	els	cossiols	al	pati	
de	Can	Gelabert	el	dia	16 de setembre	de	
10h	a	11h.	Els	cossiols	es	recolliran	el	15	mati	i	
capvespre	o	el	16	matí	i	es	tornaran	el	dia	19	
el	mati	o	el	capvespre.

sopar
GENT GRAN
Dimarts dia 20 de setembre	a	l’aparcament	
cobert	de	l’Escola	Graduada,	amb	
actuació	musical.	Per	a	majors	de	60	anys	
empadronats	a	Binissalem.

Recollida	de	tiquets	només	els	dies 12, 13, 
14 i 15 de setembre	de	les	16.30h	a	les	20h	a	
l’Ajuntament

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL DNI A 
L’HORA DE RECOLLIR EL TIQUET. 

dinar dels 
TREPITJADORS
Dissabte dia 17.

Enguany	al	dinar	de	trepitjadors	hi haurà 
una serie de novetats	que	esperam	que	
ens	ajudin	a	fer	més	gran	aquesta	festa,	les	
novetats	seran	les	següents:

Seients numerats,	per	tant	la	gent	que	vulgui	
seure	amb	la	seva	família	o	colla	d’amics,	
recomanam	que	agafin	els	tiquets	tots	plegats.

El	dinar,	serà	de	fideus de vermar.

El	tiquet	es	vendrà	a	l’Ajuntament	a	partir	de	
dia 12 i fins dia 16	de	les	16.30h	a	les	20h.	
El	preu	del	tiquet	és	de	7 euros	i	inclou	un	
plat	de	fang	de	regal,	el	qual	s’haurà	de	
presentar	el	dia	dels	fideus.	Hi	haurà	un	
sorteig	d’un	regal	sorpresa,	el	nº	del	tiquet	
serà	el	que	valdrà	per	al	sorteig.

ATENCIÓ A TOTS ELS ASSISTENTS, 
NO ES SERVIRAN FIDEUS NI ES TORNARAN 
ELS DOBLERS A LA GENT QUE NO VAGI 
VESTIDA AMB EL VESTIT TRADICIONAL DE 
TREPITJADOR	(exemple:	camisoles,	vestits	
llargs,	camies	blanques,	etc...)

l’organització	(JDT)	es	reserva	el	dret	de	no	
servir	fideus	a	qui	no	consideri	ben	vestit	o	
no	es	comporti	com	a	bon	ciutadà.

Organitza:	Joves des Trui	(JDT)
Col·labora:	Consell	de	Mallorca

concurs de
RAÏMS
1r. premi:	100	euros
2n. premi:	75	euros
Premi local:	100	euros
(no	acumulable)
	
Poden	participar	tots	els	pobles	amb	la	
Denominació d’Origen Binissalem.	
Els	premis	s’atorgaran	als	raïms	de	més	pes	i	
de	qualsevol	casta.

Rebuda de raïms dia 25,	de	les	9.30h	a	10.30h	
a	l’Ajuntament.	Pesada	a	la	plaça	de	l’Església	
després	de	la	Missa.
Patrocina:	TEKA sanitary systems.



els	que	no	respectin	aquest	termini).	Sols	
podrà	votar	la	persona	designada	en	el	fullet	
d’inscripció.

6.	El	resultat	de	les	votacions	es	farà	públic	a	
la	plaça.

7.	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.
-	Es	demana	que	apliqueu	el	lema	“AMB UNA 
GOTA BASTA”	a	l’hora	de	consumir	begudes	
alcohòliques	damunt	la	carrossa.
-	Es	demana	que	s’utilitzin	tassons 
reciclables	per	tal	de	cuidar	el	medi	ambient.
-	Si	duis	vestit de pagès,	procurau	anar	ben	
vestits	durant	la	desfilada.
-	Es	demana	que	no es fumi	damunt	les	
carrosses.
-	També	és	demana	evitar	amb	el	possible	
l’instal·lació	damunt	les	carroses	d’aparells 
musicals que tenguin un volum excessiu.
-	Es	recomana	que	la música que soni	durant	
la	desfilada	estigui en consonància amb 
l’esperit tradicional de la festa.

Totes	aquestes recomanacions es tendran en 
compte	a	l’hora	d’adjudicar	els	premis.

8.	Es	designarà	un	lloc	per	poder	tirar	tots	
els	materials	de	les	carrosses	una	vegada	
acabada	la	desfilada.

9.	Per	raons	de	seguretat	és imprescindible 
que les carrosses estiguin inscrites,	en	cas	
contrari	no	podran	desfilar.

10.	Dies	de	pagament	dels	premis:	8 i 10 de 
novembre,	de	les	18h	a	les	20h.

(Veure plànol del recorregut al programa d’actes).

concurs de 
CARROSSES
Inscripció a l’Ajuntament fins dia 21 de 
setembre a les 20h.	Les	comparses	també	
s’hauran	d’inscriure.

En	el	moment	de	la	inscripció	s’haurà	de	dur	
la	documentació	següent:
-	Títol de la carrossa	o	comparsa.
-	Còpia	del	DNI,	del	carnet de conduir	
i	telèfon del conductor,	que	serà	el	
responsable	del	vehicle.
-	Còpia	del	DNI de la persona que actui 
com a responsable de la carrossa	que	ha	
d’estar	empadronat	a	Binissalem	i	ha	de	ser	
major	d’edat.
-	Còpia	del	permís de circulació	i	del	rebut 
de l’assegurança	del	vehicle,	indispensable	
per	poder	desfilar.
-	Còpia	del	DNI	del membre del jurat.
-	Fitxa tècnica del vehicle	i	plataforma.

Hi	haurà	una	categoria de carrossa juvenil,	
promocionada	pels	joves	fins	als	16	anys.	En	
el	moment	de	la	inscripció	s’haurà	d’anotar	si	
la	carrossa	es	presenta	a	aquesta	categoria.

La desfilada serà el dissabte dia 24 a les 17h.

La	votació	es	farà	tenint	en	compte	tres	
categories	(dues	d’elles	corresponen	a	
carrosses	d’adults):	tradicional, original i 
juvenil.	Els	premis	seran	els	següents:
	
Tradicional: 1r.	premi	de	800	euros,	2n.	premi	
de	400	euros	i	3r.	premi	de	150	euros.
Original: 1r.	premi	de	800	euros,	2n.	premi	de	
400	euros	i	3r.	premi	de	150	euros.
Juvenil: 1r.	premi	de	400	euros,	2n.	premi	de	
150	euros	i	3r.	premi	de	100	euros.

A	més	hi	haurà	10 accèssits	de	100	euros.

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 metres;	llargària	màx.	
plataforma	12 metres.	Es	recomana	que	la	
llargària	de	la	plataforma	sigui	de	10	mts.	
com	a	màxim,	en	cas	que	sigui	més	llarga	
l’organització	s’ecarregarà	de	reubicarla	per	
tal	de	que	no	entorpeixi	el	desenvolupament	
normal	de	la	desfilada.

5.	El	membre	del	jurat	no pot anar damunt 
cap carrossa,	i	se	situarà	al	lloc	més	
convenient	per	a	poder	veure	totes	les	
carrosses.	El	jurat	votarà	a	l’Ajuntament	des	
de	les	18h	a	les	20h	(no	tendran	dret	a	vot	

xxxii aniversari 
DIADA CICLISTA 
festa des vermar
Dissabte 17 de setembre.	Concentració	a	les	
8.30h	a	la	La	Plaça.	Sortida	a	les	9h.	Arribada	
al	Pinar	de	Biniagual.

Recollida	de	tiquets	a	l’Ajuntament els dies 
12, 13, 14 i 15 de setembre	de	les	16,30h	a	les	
20h.	Preu	del	tiquet	1	euro,	inclou:	berenar,	
beure	i	número	per	participar	en	el	sorteig	
d’una	bicicleta	i	regals	sorpresa.

Organitza:	GRUP ESPORTIU GOMILA



campionat de
TALLAR RAÏM
bodegues 
josé luis ferrer
1.	Es	convoca	el	III Campionat de Vermadors 
Bodega José Luís Ferrer.	“Festes	des	Vermar	
2011”	que	tendrà	lloc	dia 24 de setembre	a	les	
9.45h	a	la	Bodega	José	Luís	Ferrer.

2.	Hi	podran	participar	tots	els	binissalemers	
majors de 18 anys.

3.	Cada	equip	de	participants	estarà	format	
per	dos vermadors.

4.	La	Verema	consistirà	en	la	collida	de	raïm	
durant	45	minuts	cada	veremador.	Hauran 
de dur trinxet o tisores per a la collita.

5.	Es	pesarà	el	raïm	collit	i	es	restarà	el	raïm	
que	s’hagi	deixat	als	ceps	o	en	terra	i	es	farà	
el	càlcul	seguent:	Raïm	collit	-	Raïm	sense	
collir	=	Quilos	que	puntuen.

6.	Els	guanyador	serà	l’equip	que	hagi	collit	
més	quilos	de	raïm.

7.	La	parella	que	no	respecti	el	temps	
establert	per	a	la	verema	serà	desqualificat,	
tant	si	acaba	abans	com	si	ho	fa	desprès	dels	
45	minuts	establerts.

8.	Les	inscripcions	s’han	de	fer	a	la	Bodega	
José	Luís	Ferrer	C/	Conquistador,	103	
Binissalem.	De	9h	a	19h	i	el	termini	acaba	el	
dia	23 de setembre	a	les	19h.	El	nombre	de	
participants	no	passarà	de	10	parelles.

9.	La	qualificació	que	doni	el	jurat	será	
inapel·lable.

10.	Es	lliuraran	tres	premis,	1er premi, 2on 
premi i 3er premi.

11.	La	no	acceptació	o	l’incompliment	
d’aquests	requisits	seran	motiu	de	
desqualificació.

V TAST DE VINS 
del món
Dia	14	de	setembre	a	les	21h	a	Can	Gelabert.	
Inscripcions	fins	dia	13	de	setembre	a	
l’Ajuntament.	Preu	4	euros.	Màxim	50	persones.

Organitza:	Cofraria Enofles de la Parra
Dirigeix	el	tast	el	Somelier	ADAM PERKAL
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MOSTRA D’ART
binissalemer
Tots els artistes del poble	de	tècniques	
plàstiques	que	desitgin	exposar	la	seva	
obra	a	la	Mostra	s’hauran	d’inscriure	a	Can	
Gelabert	abans	del 15 de setembre	de	les	
17h	a	les	21h.

MOSTRA DE 
CUINA
intercultural
Dimecres 21 de setembre	a	les	21.30h	a	
l’aparcament	cobert	de	l’Escola	Graduada.

Poden	apuntar-se	a	l’Ajuntament	de	
Binissalem	fins dia 19 de setembre	totes	
aquelles	persones	que	estiguin	interessades	a	
presentar	un	plat	típic	regional	de	qualsevol	
país	del	món.	Aquest	plat	haurà	de	ser	
suficient	perquè puguin sopar almanco 5 
persones.	A	l’hora	d’entregar	el	plat	el	dia	
21	s’ha	de	presentar	emplenat	e	full	de	la	
recepta	que	se	vos	haurà	donat	en	el	moment	
de	la	inscripció,	en	cas	contrari	aquesta	
recepta	no	será	valorada	a	l’hora	de	fer	la	
publicació	del	recull	de	receptes.	
Les places seran limitades.

Cada	participant	rebrà	5	tiquets	per	a	5	
degustacions	cada	un	a	l’hora	d’entregar	el	
plat	dia	21.	En	el	moment	d’apuntar-se	s’haurà	
d’anomenar	el	plat,	si	és	dolç	o	salat,	si	se	
serveix	calent	o	fred	i	la	seva	procedència.

L’Ajuntament	proporcionarà	les	taules,	plats,	
coberts	i	begudes.

Cada	participant	rebrà	dos	obsequis	de	la	
Mostra,	un	per	part	de	l’Ajuntament	i	l’altre	
del	nostre	col·laborador	Bodegues	Túnel.	
L’Ajuntament	farà	un	sorteig	entre	tots	els	
participants.	Bodegues Túnel	sortejarà	
diversos	regals	sorpresa.
Restaurant Robines	sortejarà	dos	sopars	per	
a	dues	persones	del	menú	de	cap	de	semana.
També	d’entre	els	plats	participants	es	
premiarà	l’originalitat	i	la	presentació.	

Si	vols	rebre	informació	de	
l’Ajuntament	sobre	les	
Festes	des	Vermar	i	altres	actes	
que	s’organitzin	a	Binissalem,
envia’ns	un	e-mail:
asans@ajbinissalem.net


