
Ajuntament

De dilluns a divendres 
de 8.00 a 15.00h.
Dissabtes, de 9.00 a 13.00h.
Contacte: 971 886558 
www.ajbinissalem.net

Biblioteca Municipal

Del 25 de juny al 31 de juliol 
Matins de dilluns a dijous de 9.00 a 
14.00h, divendres de 8.30 a 13.00h 
(BiblioMercat). Capvespres dimarts i 
dijous de 16.30 a 20.00h. 
Agost 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h. 
Els dies 30 i 31 d’agost la Biblioteca 
romandrà tancada. 
A partir del 3 de setembre horari habitual

Can Gelabert

De dilluns a divendres de 15.30 
a 21.00h. Dissabtes de 10.00 a 
13.00h. Juliol i agost. De dilluns 
a divendres de 18.00 a 21.00h. 
Contacte: 971 886 996 
cangelabertdelaportella@gmail.com

BiblioMercat

Els divendres al mercat 
De 8.30 a 13.00h. Servei de préstec i 
consulta de llibres, premsa, revistes i 
audiovisuals. Possibilitat de fer-es el 
carnet de soci i reservar documents 
de la Biblioteca.
Juny: 1, 8, 15, 22 i 29
Juliol: 6, 13, 20 i 27
Setembre: 7, 14 i 21

Punt Verd

De dilluns a divendres 
Matins de 7.00 a 12.30h. 
Capvespres de 17.00 a 20.00h.
Dissabtes de 9.00 a 14.00h.
Diumenges i festius de 17.00 a 20.00h.

què puc fer 
aquest 
estiu 
2018?

 (obert 365 dies l’any)



Juny 2018

Diumenge, 17 

A les 20.00h. Al la Casa Llorenç Villalonga 
The Bookshop Band en concert
"They read and play. They play and read.... 
The songs are the musical outpouring of the band’s 
own response to books they have read..."
Són els britànics The Bookshop Band i amb ells 
encetarem el cicle La lluna en vers 2018, al jardí de 
Binissalem, de la mà del promotor Tomeu Gomila. 
The Bookshop Band són Beth Porter and Ben 
Please amb un caramull de companys de viatge: 
instruments musicals, melodies i sonoritats, i sobretot 
les veus de la millor tradició literària europea. 
“It’s a modern day Twinkle meets fairytale-land 
for adults. You’ll be smitten.”
Preu: 10 € anticipada / 12 € a taquilla
Venda anticipada a www.entradium.com
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Divendres, 22 

A les 21.00h. A la Casa Llorenç Villalonga
Vinyòvol
Estrena de l’espectacle a càrrec de Myotragus teatre. 
El vinyòvol és el guardià de la vinya. El treballador 
especialitzat i coneixedor de les pràctiques que s’han 
de realitzar a una vinya. D’aquesta manera, Vinyòvol 
és un monòleg teatral que inclou diferents disciplines i 
llenguatges escènics com són el propi teatre, la poesia, 
la dansa, la música, el cant, etc. on la seva temàtica 
principal gira al voltant del vi.
Monòleg escrit, dirigit i interpretat per Lluís Valenciano
Assessor de direcció i dramatúrgia: Jaume Seguí Morro
Coreògrafa: Anika Will
Preu: 10 € (reserves 653087429)

Dissabte 23 i Diumenge 24 
A les 20.00h. A la Casa Llorenç Villalonga
Vinyòvol
Estrena de l’espectacle a càrrec de Myotragus teatre.
Preu: 10 € (reserves 653087429) 

Divendres, 29

• A les 11.00h. A la Biblioteca Municipal. 
Conte contat a càrrec de Pecata Minuta. 
Adreçat a infants a partir de 3 anys. 
Inscripció prèvia, places limitades. 
(Tel. 971 870 486 / biblioteca@ajbinissalem.net)

• A les 21.30h. Al Casal de Cultura Can Gelabert. 
Concert a càrrec de la Coral 3x4. 
La revolució als anys 60: el maig del 68

 
Dies 27, 28 i 29

Biblioteca Municipal. Enganxa’t a la fotografia. 
Taller de fotografia per a infants i joves. 
De 10 a 11.30 (infants de 8 a 12 anys). 
D’11.30 a 13.00h (joves de 13 a 18 anys). 
Sortida pràctica. Material: càmera i quadern de notes. 
Preu: 10 €. 
Informació i inscripcions: Biblioteca Municipal



Juliol 2018

Dijous, 5 

A les 21.00h. Al Casal de Cultura Can Gelabert. 
Concert Germans Tanner 
AUTOMÒBILS PER CAMINS DAURATS 
(Blau-Discmedi, 2017)
Després de “Incidents” (Blau-Discmedi, 2015), 
primer llarga durada dels Germans Tanner, on 
s’hi destacaven les influències de Syd Barret, Nick 
Drake, The Velvet Underground o Bob Dylan ara, 
transcorregut poc més d’un any, Ester Mas, bateria; 
Pepo Granero, baix; Ivan Tobíass, guitarra; Joan 
Carles Palou, veu i guitarra presentaran el seu nou 
treball “Automòbils Per Camins Daurats”,  
(Blau-Discmedi, 2017) que destaca per la importància  
dels textos urbans amb influències de composicions 
psicodèliques i pels jocs de guitarres, amb arpegis i 
melodies sorprenents, així com la base rítmica, amb 
unes línies de baix força melòdiques i una bateria 
amb percussió senzilla, continguda i, al mateix 
temps, exuberant.

Diumenge, 15

A les 20.30h. A la Casa Llorenç Villalonga
Llompart, llumeneret blau
Espectacle homenatge a la figura de Josep 
Maria Llompart creant un recorregut per tot el 
seu poemari combinant música, paraula cantada, 
paraula recitada i dansa. Espectacle cambrístic 
on la música de Biel Oliver “Torres”, la creativitat 
de Tomeu Gomila en la dansa i de na Francesca 
Vadell en la dramatúrgia formen el component 
original d’aquesta creació. 
Música: Biel Oliver “Torres”
Rapsode: Francesca Vadell
Ballarí: Tomeu Gomila
Soprano: Maria Rosselló
Oboè. Joan Rodríguez
Trompa: Javier Sancho
Arpa: Maria Assumpció Janer
Preu: 10 € anticipada / 12 € a taquilla
Venda anticipada a www.entradium.com 
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Divendres, 6

A les 11.00h. Al passeig des Born.
Espectacle intergeneracional amb Spaguetti Ye-ye  

Diumenge, 8

Excursió a la platja de Sa Coma. Sortida 9.00h. 
Plaça des Rasquell. Preu: 8,50 €. Venta de tiquets a 
l’Ajuntament els dijous i divendres abans de l’excursió.

Dijous, 12

A les 21.00h. Al Casal de Cultura Can Gelabert. 
Concert, Marga Rotger presenta UTOPIA 
amb la Banda de Música de Binissalem.

Divendres, 13

A les 11.00h. Al Centre de Dia. 
Jornada de Portes Obertes. 
Projecció de fotografies del campament social. 
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Dissabte, 28 

A les 21.00h. Al Casal de Cultura Can Gelabert.
Inauguració de les exposicions: 
EL VIAJE - Col·lectiu Fuerdcarta, El Papel del paisaje - 
Montserrat Gómez Osuna i López Moral i Actuació 
del Grup Blues Beer Band.

Dissabte, 28

De 19.00 a 22.00h. A les de pistes de pàdel. 
Classe gratuïta per provar aquest esport. 

Diumenge, 29

Excursió a la platja de Torà (Paguera). 
Sortida 9.00h. Plaça des Rasquell. 
Preu: 8,50 €. Venta de tiquets a l’Ajuntament 
els dijous i divendres abans de l’excursió.

Agost 2018

Dijous, 2 
A les 21.00h. Al Casal de Cultura Can Gelabert. 
Concert Baobab Roots, Ibu Kande, veu i jembé 
(Senegal), Joan Morell, flauta africana i balafon 
(Mallorca), Theo, baix (França), Marco, guitarra 
(França), Horacio, percussió (Argentina) i Justin 
Kashara, guitarra (Congo).

Divendres, 10 
A les 21.00h. Al Casal de Cultura Can Gelabert. 
En commemoració de la festivitat de Sant Llorenç,
Homenatge a Llorenç Moyà i Gelabert de la Portella,
amb l’actuació del Tall de Vermadors de Binissalem.

Diumenge, 12

Excursió a la platja de Formentor. Sortida 9.00h. 
Plaça des Rasquell. Preu: 8,50 €. Venta de tiquets a 
l’Ajuntament els dijous i divendres abans de l’excursió.

Dijous, 19 

A les 21.00h. Al Casal de Cultura Can Gelabert. 
Concert Magnòlia - Joan Castells i Noemí Garcies

Divendres, 27

A les 20.30h. A la Casa Llorenç Villalonga
Gloria Fuertes: antologia de poemes i vida
CICLE CONVERSES ENTRE LLIBRES: 
Escriptores amb cambra pròpia.
Llegim: El libro de Gloria Fuertes. Antología de 
poemas y vida.
Presentació i recital a càrrec de Maria Antònia 
Massanet, Lucía Febrero i Vicenç Borràs.
Conversarem al jardí de Can Sabater amb la poeta, 
especialista en estudis de gènere i gestora cultural, 
Maria Antònia Massanet sobre la gran poeta 
Gloria Fuertes.
Recital poètic i musical de Gloria Fuertes, Claribel 
Alegría, Alfonsina Storni i Idea Vilariño, a càrrec de 
les veus de Maria Antònia Massanet i Lucía Febrero, 
Pere Feliu, a la guitarra, Pablo Demangel, flauta i 
percussions i Vicenç Borràs al saxofon.
Preu: 5 €. Venda anticipada a www.entradium.com 



Dijous, 16 
A les 21.00h. Al Casal de Cultura Can Gelabert.
Poemes musicats "Ai, Federico Garcia Lorca"
Muntatge de Pedro Andreo. 
Aquest no és un muntatge qualsevol. I no ho és 
perquè no és qualsevol persona de qui parla.
‘Ai, Federico García’ proposa un viatge que 
passa pel romancer antic i arriba fins a la tradició 
musical de Cuba. 

Dijous, 23 
A les 21.00h. Al Parc de Sa Rectoria. 
Concert In Crescendo. 
In Crescendo va néixer la primavera del 2014. 
Units per la il·lusió i les ganes de créixer, de 
seguida vam plantejar-nos objectius. Ens vam 
presentar al càsting de la segona edició del 
concurs de TV3 Oh Happy Day! i ningú no ho 
hagués dit llavors: en vam resultar guanyadors!
Així va arrencar la història musical del grup. 
Ens vam presentar al món amb el nostre primer 
disc ‘Som In Crescendo’ (2015), que ens va portar 
de gira a Catalunya, Balears i Europa en més de 

cinquanta concerts, passant per cartells com el del 
Festival de Cap Roig i el Festival Grec de Barcelona.
El segon espectacle va arribar a l'hivern de 2015, 
acompanyats de l'Orquestra de Cambra de 
Granollers. Un concert especial que reunia més de 
25 músics sobre l'escenari i que al 2016 va prendre 
forma de DVD musical.
Aquesta cursa de fons sense interrupcions 
avui segueix amb un nou disc i espectacle: 
'ÍNFIMIT'(2017).
Amb només tres anys de vida podem explicar moltes 
més coses de les que mai havíem imaginat. Però no 
ens aturem: la innovació, la superació i la creativitat 
són els motors que ens fan avançar.

Divendres, 24

A les 20.00h. A la Casa Llorenç Villalonga
Mariona Sagarra canta Montserrat Abelló
CICLE CONVERSES ENTRE LLIBRES: 
Escriptores amb cambra pròpia
Llegim: Més enllà del parlar concís, 
de Montserrat Abelló.
En el centenari del naixement de Montserrat Abelló, 
torna a la Fundació Mallorca Literària,  

Mariona Sagarra, per oferir-nos el seu espectacle, 
Deixa’m tornar-te a dir, íntegrament dedicat a la obra 
poètica de la que fou una de les grans poetes 
i traductores en llengua catalana.
Preu: 5 €. Venda anticipada a www.entradium.com

Dissabte, 25

Elecció de Vermadors i Vermadores.
L’horari de vot és de 10.00 a 13.00h i de 20.30 a 
23.00h a l’Ajuntament. Es pot votar a partir de 14 
anys endavant. Imprescindible presentar DNI, carnet 
de conduir o passaport.

Diumenge, 26

Excursió a la platja de Palmanova. Sortida 9.00h. 
Plaça des Rasquell. Preu: 8,50 €. Venta de tiquets 
a l’Ajuntament el dijous i divendres abans de 
l’excursió.
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Setembre 2018

Dijous, 6

A les 20.00h. A la Biblioteca. 
Tertúlia Literària. Tast de Llibres. En aquesta ocasió 
compartirem el llibre Patria de Fernando Aramburu. 
Si et ve de gust llegir i després compartir la lectura 
amb altres lectors, no ho dubtis apunta’t al Tast de 
llibres!. Passa per la Biblioteca i recolleix el teu llibre. 

Divendres, 7

A les 11.00h. Al Parc de Sa Rectoria. 
Contacontes. Adreçat a infants a partir de 3 anys. 
Inscripció prèvia, places limitades. 
(Tel. 971 870 486 / biblioteca@ajbinissalem.net)

A les 20.00h. A la Casa Llorenç Villalonga
Júlia Colom en concert. 
Del folk al jazz, a través de la veu de Júlia Colom 
i la música de Joan Arto.
Preu: 5 €. Venda anticipada a www.entradium.com 

Dissabte, 22

A les 20.00h. A la Casa Llorenç Villalonga
Josep Pedrals + Els Nens Eutròfics 
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 € a taquilla
Venda anticipada a www.entradium.com

Dijous, 30 
A les 21.00h. Al Parc de Sa Rectoria. 
Concert Lídia Pujol. 
En l’any del centenari del naixement del pensador, 
teòleg i escriptor Raimon Panikkar, la cantant i 
intèrpret li dedica una nova edició de la cerimònia 
poètica i musical ‘Iter Luminis’, que ja fa temps que 
passeja per tot el país.
Amb una trajectòria professional fonamentada en la 
música tradicional jiddisch, medieval i popular, Lídia 
Pujol es va donar a conèixer formant duet amb la 
cantant Sílvia Comes, però pocs anys després va 
continuar en solitari un camí que ha donat com a 
resultat una experiència poètica i musical singular, 
Iter Luminis. És una mena de “cerimònia de la llum” 
a través de la qual posa en relació història, patrimoni 
i música amb un seguit de concerts que exploren 
antigues tradicions musicals en espais patrimonials i 
amb un lligam directe amb petits productors locals i 
comunitats humanes de cada etapa de l’itinerari.  
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Cursos i Activitats 

Tast de llibre

Club de lectura adults
Espai on compartim a partir d’un mateix llibre les 
experiències pròpies de lectura amb altres lectors, 
on posam en comú, comentam i aprenem junts. 
Adreçat a lectors amb ganes d’anar més enllà de 
la lectura individual i compartir-la amb altres.
Informació i inscripcions: Biblioteca Municipal

Club de Lectura Infantil

Espai de trobada entre nins i nines amb ganes de 
llegir de fer amics i de comentar el que llegeixen.
Adreçat a infants a partir de 4rt d’Educació Primària.
Informació i inscripcions: Biblioteca Municipal

XVIII Torneig de Tennis Sant Jaume

A partir de 14 anys, totes les edats i tots els nivells.
Categories: masculí i femení.
Modalitats: individuals i dobles.
Amb quadre de consolació a totes les modalitats 
(2 partides segures). 
Camiseta tècnica del club amb cada inscripció. 
Informació i inscripció: fins el 27 de juny 
Tel. 617787342 o mallado@hotmail.com

Pàdel Binissalem            

Nou club a Binissalem, el CLUB PÀDEL BINISSALEM.
Com totes les altres activitats esportives dutes a 
terme al poble de Binissalem, hi podrà participar 
tota aquella gent que estigui interessada en aprendre 
aquest esport.
Classe gratuïta per provar, dia 28 juliol de 19.00 a 22.00h.
Preu: 2 dies per setmana 25 € mensuals o 3 dies per 
setmana 30 € mensuals.
Durada: a partir del mes de Setembre 
(dates a determinar). 
Informació i inscripcions: a partir de l’1 d’agost 
al telèfon 669 330 089 (Mª Antonia)   

Esperem aportar una mica més d’esport a aquest 
magnífic poble!!!



Escola de música. Juliol 2018

L'escola de música ofereix un curs d'estiu per a aquells nins i nines 
que els hi agradi la música i vulguin gaudir de l'experiència de tocar 
la música amb les mans des d'un punt de vista totalment lúdic i divertit. 
Està adreçat a tots els nivells. 
Destinataris: Infants de 3 a 12 anys
Horari: de 9.00h a 14.00h 
Durada: del 2 al 31 de juliol
Preu: 160€ juliol sencer, 100€ una quinzena 
Informació i  inscripcions: Biblioteca Municipal (971 870 486) 
a escolademusicadestiubinissalem@gmail.com o al 660 062 978

Taller d’Informàtica per a nins

Destinataris: Infants a partir de 8 anys que vulguin aprendre o millorar 
els seus coneixements d’informàtica, Internet i l’ús de les noves 
tecnologies en general.
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 11.30h.
Durada: del 4 al 30 de juliol 
Lloc: Antiga Escola Graduada
Preu: 110€ (inclou material)
Informació i inscripcions: Biblioteca Municipal (971 870486) o tel. 658581861
Reunió informativa: 2 juliol. 20.00h. Aula Informàtica. Antiga Escola Graduada.

Grup d'Esplai Binitrui

Destinataris: infants que cursin el darrer 
curs d’Educació Infantil fins a 4rt d’ESO.
Lloc: Parc de Sa Rectoria
Horari: dissabtes d’11.00 a 13.00h.
Inici de curs: 6 d’octubre 2018
Informació: tel. 669 986 080 
www.binitrui.org i a xarxes socials.
Inscripcions: 19 i 20 de setembre, 
de 19.00 a 21.30h.

Farmàcies 
de guardia
De 9.00 a 22.00h

Farmàcia Alonso Garcia 
(C/ Reg, 5).
Juny: 5, 11, 17, 23 i 29
Juliol: 5, 11, 17, 23 i 29
Agost: 4, 10, 16, 22 i 28
Setembre: 3, 9, 15, 21 i 27

Farmàcia Pascual Amorós 
(Plaça Església, 26).
Juny: 3, 9, 15, 21 i 27
Juliol: 3, 9, 15, 21 i 27
Agost: 2, 8, 14, 20 i 26
Setembre: 1, 7, 13, 19 i 25


