
O r g a n i t z e n P a t r o c i n a

xix fira
de la

 pedra
i l'artesania 

del 24 al 29de maig de 2022binissalem



Ens dirigim cap a la primera fira de 
la pedra que podem celebrar després 
de dos anys. 

Aquest temps ens hauria d’haver 
servit per meditar. Què és el que 
ens dóna sentit i ens fa esser 

humans? Sens dubte les relacions humanes. Aquestes 
ens han estat privades durant aquest període, per això 
ara, les hem de gaudir amb passió i responsabilitat. Qui 
ens havia de dir fa dos anys que familiars o companys 
emmalaltirien i fins i tot moririen?

Volem donar les gràcies als professionals que han sabut 
tenir cura de nosaltres, serveis sanitaris, serveis socials, 
voluntariat i treballadors que durant aquest temps 
ens han ajudat perquè fos més bo de passar, per poder 
reprendre aquesta XIX Fira de la Pedra i l’Artesania 

Enguany focalitzam el mestratge dels nostres 
artesans, conjuntament amb activitats pels més joves, 
degustacions gastronòmiques i sobretot la possibilitat de 
tornar a socialitzar.

Des d’aquí vos vull convidar a tots i a totes a participar-
hi, a conèixer les nostres pedres, però sobretot a les 
persones que les habiten. Salut i força.

Bona fira!

J. Víctor Martí Vallès
Batle de Binissalem

xix fira
de la

 pedra
i l'artesania 

Volem agraïr a Marbres Torrens Pons 
la imatge que inspira la fira d’enguany, 
una portadora feta de pedra de 
Binissalem obra de n’Andreu Pons.



dimarts 24

> De les 17 a les 18.30h al pati del Casal 
de Cultura de Can Gelabert

Taller Iniciació
a la col.locació de pedra
A càrrec de Pep Ramis Rubio, col.locador de pedra. 
Dirigit a participants a partir de 14 anys. 
Han de vestir amb calçons llargs i sabates 
que protegeixin els peus. 
Places limitades. 
Inscripcions a l’Ajuntament 
(tel. 971 88 65 58)

dimecres 25
Visita a la pedrera inactiva
de Bellveure
A càrrec de Bernat Moyà, 
mestre artesà picador de pedra.

> 17.30h trobada davant l’ajuntament. 
Pujada amb microbús.
Places limitades. 
Inscripcions a l’Ajuntament 
(tel. 971 88 65 58)

dijous 26
> A les 19.30h a la Biblioteca Municipal

Les persones intel.ligents
mengen arròs brut
Xerrada de divulgació matemàtica. Conceptes matemàtics 
explicats amb sentit de l’humor. A càrrec de Pere Estelrich. 
Adreçat a: públic de totes les edats, de 10 a 99 anys. 
Inscripció prèvia. Places limitades. 
biblioteca@ajbinissalem.net / whatsapp 686334394. 
Indicar: nom i llinatges, edat i tel. de contacte.

divendres 27
Mercat setmanal
a la plaça des Rasquell

> A les 11h 
Inauguració de la tanca del camí de Pedaç
Binissalem per la igualtat

> A les 20.30h al Teatre Municipal

Representació de l’obra
“Aquell carrer”
Un text de Toni Gomila dirigit per Ferran Utzet i interpretat 
per Catalina Florit i Toni Gomila. Amb el suport del Consell 
de Mallorca (Circuit d’Arts Escèniques). Reserva d’entrades 
biblioteca@ajbinissalem.net / whatsapp 686334394. 
Indicar: nom i llinatges, nombre d’entrades 
i tel. de contacte.



dissabte 28 
> A les 10h al Casal de Cultura de Can Gelabert.  

Concentració d’autoritats, gegants, 
caparrots i xeremiers.

> A partir de les 11h i durant tot el dia 
a l’entrada de l’ajuntament. 
Projecció dels audiovisuals:

Binissalem. Oberts a tu 
Audiovisual turístic promocional editat per l’Ajuntament 
de Binissalem amb la col.laboració del Departament de 
Turisme i Esports del Consell de Mallorca. “Binissalem. 
Abierto a ti”, “Binissalem. Open to you”, “Binissalem. 
Wir haben für sie geöffnet”. 

No hi ha cap pedra que no tengui bri 
Audiovisual editat per l’Ajuntament de Binissalem dedicat a 
la pedra viva i als picapedrers de Binissalem. 

Els secrets de la pedra
Quatre peces audiovisuals que revelen els secrets de la 
tècnica de la pedra en sec. Gremi de Margers de Mallorca 
amb la col.laboració del Consorci Serra de Tramuntana. 

Què és el Consell d’infants 
Els representants del Consell d’infants de Binissalem, 
curs 2021-2022, es presenten i expliquen què és un Consell 
d’infants i perquè és important.

> De les 11 a les 13h a la plaça de l’Església

Demostració a càrrec del Gremi 
de Margers de Mallorca.

> A les 12h a la plaça de l’Església.  

“Xapam sa pedra”
amb la participació de Bernat Moyà. 

Inauguració de la Fira 
i volta per les parades i exposicions

> A les 12h a l’Escola Graduada

Actuació de l’associació Primeros Passos amb 
els espectacles Psicodance i Dance Fusion. 

> De les 12 a 15h a la plaça de l’Església.
Hi haurà instal.lada una zona food trucks
amb l’actuació de “Jazz Burbon”.
> De 16 a 19.30h al Parc de la Rectoria 
Jocs familiars amb el Binitrui
Vine a jugar amb tota la família.

TALLER D’ESTAMPACIÓ DE BOSSES
Donatiu mínim 4€ per participant 
(inclou tot el material). Places limitades.

ESCAPA DEL PARC
Si quedéssiu tancats al Parc de Sa Rectoria, sabríeu sortir? 
Tendreu 30 minuts per demostrar la vostra destresa, 
desxifrant codis i enigmes. 
Podreu sortir o necessitareu ser rescatats?
Torns: 16 h, 16:45 h, 17:30 h, 18:15 h, 19 h
S’agruparan els participants en equips de 5-7 persones. 
Places limitades. Els menors de 8 anys hauran d’anar 
acompanyats per un adult. 
Donatiu mínim 5€ per participant, inclou berenar.
Entrada gratuïta per als menors de 5 anys.
Amb la col.laboració de Galletes Rossellons.
  



> A les 21h al Parc del Rasquell 
“Correfoc familiar”
Concepte nou de correfoc que apropa aquesta activitat 
a les famílies amb infants de qualsevol edat. La colla de 
dimonions músics i cremadors realitzaran una demostració 
de foc i música i a continuació es convidarà a les famílies 
de totes les edats a cremar petits artificis de foc amb els 
dimonions i dimonis. Aquells que duguin els “politxons” 
fets al taller els podran fer servir. Es vol crear un ambient 
familiar amb la figura del dimoni i el foc. La música dels 
tambors animarà la festa i es podran fer fotografies amb els 
dimonis i dimonions vestits. Durada aproximada 1h.

diumenge 29
> De les 10 a les 13h al Parc de la Rectoria 
Jocs familiars amb el Binitrui
Vine a jugar amb tota la família.

TALLER D’ESTAMPACIÓ DE BOSSES
Donatiu mínim 4€ per participant 
(inclou tot el material). Places limitades.

ESCAPA DEL PARC
Si quedéssiu tancats al Parc de Sa Rectoria, sabríeu sortir? 
Tendreu 30 minuts per demostrar la vostra destresa, 
desxifrant codis i enigmes. 
Podreu sortir o necessitareu ser rescatats?
Torns: 10 h, 10:45 h, 11:30 h, 12:15 h
S’agruparan els participants en equips de 5-7 persones. 
Places limitades. Els menors de 8 anys hauran d’anar 
acompanyats per un adult. 
Donatiu mínim 5€ per participant, inclou berenar. 
Entrada gratuïta per als menors de 5 anys.
Amb la col.laboració de Galletes Rossellons.

Les activitats necessiten inscripció prèvia 
al whatsapp 669986080 o a correu@binitrui.org
Més informació firapedra.binitrui.org

> A les 18h a la paradeta dels Dimonis
Taller de Politxons
Taller de decoració de petits pals de fusta “Politxons” 
que són el que guien els ceps per a que creixin rectes. 
En farem una adaptació per a que puguin ser usats pels 
infants durant el correfoc familiar per a posar-hi bengales 
i així fer-los participar de la festa del foc. 
Activitat de nova creació vinculada a la cultura de la 
vinya i els dimonis de Binissalem.
Cal apuntar-se al correu de la colla (safil.loxeradelinfern@
gmail.com) ja que hi ha places limitades.

> De 18 a 20h recorregut pel recinte firal amb 
l’animació del grup Txaranga
“Els Valencians”
DINAMITZACIÓ INFANTIL 
GLOBOFLEXIA

> A les 20h a l’església parroquial 
Santa Maria de Robines
I Monogràfic Baltasar Bibiloni
Producció dedicada a la figura del compositor binissalemer 
que inclou la suite La Posada de la Núvia, sobre textos 
del poeta Llorenç Moyà, també binissalemer i  Iam Hies 
Transiit, per a cor a cappella, en estrena absoluta. 

Júlia Farrés-Llongueras (soprano), Tomeu Bibiloni 
(baríton), Mario Isaac Vallés (clarinet), Daniel Regincós 
(violoncel), Anna Balvak (piano), Coral Nit de Juny (Rita 
Ferrer Miquel, directora), Art Vocal Ensemble, cor (Llorenç 
Gelabert Gual, director)



Les activitats necessiten inscripció prèvia 
al whatsapp 669986080 o a correu@binitrui.org
Més informació firapedra.binitrui.org

> A partir de les 11h i durant tot el dia 
a l’entrada de l’ajuntament. 
Projecció dels audiovisuals:

Binissalem. Oberts a tu 
Audiovisual turístic promocional editat per l’Ajuntament 
de Binissalem amb la col.laboració del Departament de 
Turisme i Esports del Consell de Mallorca. “Binissalem. 
Abierto a ti”, “Binissalem. Open to you”, “Binissalem. 
Wir haben für sie geöffnet”. 

No hi ha cap pedra que no tengui bri 
Audiovisual editat per l’Ajuntament de Binissalem dedicat a 
la pedra viva i als picapedrers de Binissalem. 

Els secrets de la pedra
Quatre peces audiovisuals que revelen els secrets de la 
tècnica de la pedra en sec. Gremi de Margers de Mallorca 
amb la col.laboració del Consorci Serra de Tramuntana. 

Què és el Consell d’infants 
Els representants del Consell d’infants de Binissalem, 
curs 2021-2022, es presenten i expliquen què és un Consell 
d’infants i perquè és important.

Al Passeig des Born 
5è Taller d’herbes dolces
> A les 11h primer torn 
> A les 12h segon torn 
Taller per a majors de 18 anys. Places limitades. 
Donatiu mínim 8€. Inclou el material necessari 
per a una botella de mig litre. 
Inscripció prèvia indicant el torn al whatsapp 669986080
o a correu@binitrui.org

> De 11 a 13h recorregut pel recinte firal amb 
l’animació del grup Txaranga “Una ronda”
DINAMITZACIÓ INFANTIL 
GLOBOFLEXIA

> A les 12h a la plaça de l’Església
Actuació del Tall de Vermadors 
> A les 13h a la plaça de l’Església
Tocada de Fira
Passacarrer dels dimonis i dimonions músics de 
Sa Fil.loxera de l’Infern que realitzaran un recorregut 
per tota la zona de la fira. El recorregut acabarà amb una 
sonada final. 

> Entre les 12 a 15h a la plaça de l’Església.
Hi haurà instal.lada una zona food trucks amb 
l’actuació de “The Pixie Dixiland”.
> A les 14h al pati cobert de l’Escola Graduada
Dinar de fideus amb conill
Venda de tiquets a l’ajuntament fins dia 26 de maig

> A les 18h al pati cobert de l’Escola Graduada
Ball en línia. Joan Morro

> A les 19h al Teatre Municipal
Crispetes
Taller juvenil del grup de teatre Xamo-Xamo 
Preu: 5€



> SA CARAGOLERA
Menú especial Fira de la 
Pedra i l’Artesania 
www.facebook.com/
SaCaragolera/
www.sacaragolera.com
Camí dels Botadors s/n 
Pol. 3
Reserves 639 37 44 88

> RESTAURANT ROBINES
Menú especial Fira de la 
Pedra i l’Artesania 
Plaça de l’església, 25
Reserves 971 51 11 36

> CAN  MIQUEL
Menú especial Fira de la 
Pedra i l’Artesania 
Conquistador, 6
Reserves 971 88 63 79

> S’OLIVERA
Tapes variades
Menú del dia
Conquistador, 82
Reserves 971 52 12 55 

> CAN JAN
Menú especial Fira de la 
Pedra i l’Artesania 
i a la carta
Plaça Església, 5
Reserves 971 10 84 16

> SA VINYA
Menú especial Fira de la 
Pedra i l’Artesania 
i a la carta
Conquistador, 98
Reserves 971 51 13 73

> CA S’HEREU
Menú especial Fira de la 
Pedra i l’Artesania
Pere Estruch, 1
Reserves 971 88 68 73

> CAN ARABÍ
Camí de Bellveure, Km 1,2
Reserves 971 51 22 11

> TERRA VINO
Sa Creu, 3
871 91 02 26

> FOGUER 76
Plaça Església, 17
971 87 81 31

> ES P’DAL
Nous plats de temporada
Dissabte i diumenge de 12 
a 16h i de 19 a 00h
Passeig des Born, 8
971 51 10 61

> PIZZERIA MAKU
Joan Josep Amengual 
i Reus, 43
971 88 61 63

establiments gastronòmics 
participants

> PIZZERIA VOLVER
Plaça Església, 20
871 25 10 34

> PIZZERIA IL POSTINO
Anselm Turmeda, 5
971 87 05 82

> PIZZERIA DA SALVO
Sa Mostra, 32
603 34 89 75

> GELATERIA 
LA FERNANDINA
Plaça Església, 1

> L’EXQUISIT
Menús especials 
vegetarians, vegans 
i sense gluten
Rectoria, 2
666 40 49 04

> CAN GASPAR
Tapes variades
D’es Fang, 84
Reserves 971 51 18 21

> CAN MATEU
Tapes Variades
Antoni Maria Alcover, 6
971 87 05 38

> CUINAM PER TU
Menjar per endur
Guillem Martí Coll, 13
Reservess 871 85 08 86

> CUPLÉ
Plaça Església, 16
971 41 58 81

> BAR CORINA
Conquistador, 80

> CAN GRAS
Conquistador, 60
971 51 10 97

> CAN LLUÍS
Antoni Morey, 14
971 51 20 21

> CAN PEP DES PLA
De Biniali, 3
971 59 42 35

> S’HOTEL
Passeig des Born, 1
971 51 15 03

> CAN MURTÓ
Plaça Església, 7
871 91 44 46

> BAR POLIESPORTIU
Camí de Pedaç s/n
971 89 69 96

> ES SURO
Sa Mostra, 32
677 32 37 73



pedreres 
Pedra i màrmols de Balears 07 / 607 82 95 58

marbreries 
Marbres Negre Ferrer / 609 769 624
Marbres Torrens Pons / 971 870 291
Pedres i marbres Salom / 971 870 032
Pedrenyal / 971 511 087

picapedrers i col.loCadors 
Bernat Moyà (mestra artesà picador de pedra)
679 875 993 / 607 829 558
José Ramis Rubio / 679 434 709
Tomeu Torrens / 649 088 919

magatzem construccio
Balear 2002 / 971 870 064

exposicions de can gelabert 
Fins dia 30 de maig
> 40 ANYS DE LLUITA LGTBI (1976-2016)

Dia 4 de juny a les 20h
inauguració de les exposicions:
Sales Florentines
> PINTURAS EMILIO MARAVER
Sala Directori
> PAISATGES / PINTURAS DE LUIS MARAVER
Sala Imperial
> CÁMARAS / ALEX JUL

Exposicions obertes fins dia 8 de juliol



P a t r o c i n a

O r g a n i t z e n

C o l · l a b o r e n

Caparrots
de Binissalem


