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Hi ha expressió més marcada a la fesomia de les binissalemeres i binissalemers 
que quan parlam de les nostres festes des Vermar? Sens dubte no n’hi ha; 
se’ns transformen tots els trets i, fins i tot, els sentiments. 

Passen els anys i ens feim vells, però així i tot ho acceptam perquè també 
arriben bons moments com són les nostres festes més entranyables. 
Parlarem de vi, de la collita, de fer bauxa, però continuarem reivindicant que 
són les festes més participatives de tota l’illa. És una festa de casa cap a fora, 
de carrer, de comiat de l’estiu. 

Unes festes on s’ajunten la tradició i la innovació, unes festes on les 
binissalemeres i els binissalemers volem ser el centre d’atenció per tot arreu i 
no escatimam esforços a l’hora de convidar totes les amistats, i així compartir 
la festa i els bons moments. 

Amb tota sinceritat, vull destacar la col·laboració de tots els veïnats i de les 
associacions per fer que la nostra festa sigui cada vegada més gran. En nom 
de tots, vos n’estic agraït. 

Feia falta ser a la plaça el dia de l’elecció de les vermadores i vermadors per 
viure l’ambient que es començava a respirar, les ganes de festa.  A tots els joves 
participants en l’elecció de vermadores i vermadors, els vull agrair la seva 
predisposició. A les vermadores i vermadors elegits, vertaders ambaixadors 
de la festa, els vull felicitar, a ells i a les seves famílies, i encomanar-los el 
sentit de responsabilitat i el paper important que representaran aquests dies. 
Enhorabona. 

Així mateix, vos vull informar que enguany continuarem apostant per una 
Vermada solidària, i destinarem tots els euros que voluntàriament aporteu a 
les associacions socials i infantils que realitzen activitats a Binissalem. Volem 
seguir compaginant festa i solidaritat. Un altre aspecte a destacar serà la 
reutilització de tassons de plàstic als actes de bauxa, tot procurant un major 
civisme i respecte pel nostre patrimoni i pel medi ambient. Compaginar la 
festa amb el seny, la tolerància i el civisme és possible. 

Hi ha un moment de la festa on creim que tots hem de fer un punt i a part per 
tenir consciència i un especial record per a aquelles persones que ja no són 
amb nosaltres i per a aquelles que, per diversos motius, no poden gaudir de 
la festa com cal. Per a totes elles, un especial record.

Binissalem, temps de Vermar de 2008

Jeroni Salom Munar
Batle
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Vermadores i vermadors, autoritats, familiars, binissalemers i amics tots.

Entre muntanya i planura
floria un jorn de ventura
ma dolça Binissalem
d’ametllers emmantellada
i de pàmpols coronada
sembla ciutat de Betlem.

Així començava el pare Payeres el seu poema titulat Enyorança. Li he volgut 
manllevar els seus versos que per mi són la fotografia del meu poble de Binissalem. 
Un poble de pau, cases amb la taula parada, que floreix entre muntanya i planura i 
és coronat pels pàmpols de les seves vinyes, que delicadament formaran els arcs 
del calop.

En primer lloc vull manifestar el meu agraïment al Batle de Binissalem i al seu 
consistori que m’han convidat a pronunciar aquest pregó per donar inici a les festes. 

Me consider poc adequada per fer aquest pregó; no entenc de vins, ni de vinyes, ni 
de literatura, ni de poesia. Així i tot, assumesc el risc perquè les meves arrels són 
ben binissalemeres, nascuda al carrer de Bonaire, a cas Corb; han estat pocs els 
anys de la meva vida que he pogut respirar l’aire net d’aquest poble i contemplar 
les seves muntanyes, les meves muntanyes, amb els colors verds i blaus amb bella 
harmonia amb els penyals rosats, com no n’he vists a cap altre lloc del món. 

La meva visió de la història de Binissalem abraça 18 anys escassos, quan encara no 
celebràvem les festes des vermar però sí que vermàvem fent festa, menjant fideus 
ben coents i berenant de pa amb formatge i raïm.

Record amb emoció el retorn de les vermadores i els vermadors entrant per la 
bassa i avançant pel carrer de Bonaire. El sol era post i el cel mostrava la claror 
rosada pròpia de la tardor. Quan algun dels infants besllumava els carros, avisava 
fent bulla a fi que tothom sortís al carrer. I ja es podia escoltar la tonada des vermar.

En entrar a dins la vila
an es primer que veuré
si és es batle li diré:
“Bones tardes” o “bon dia”

Ara començam a entrar
en el carrer amb alegria 
¿no em diríeu, vida mia,
en a quin portal està?

Les vermadores i vermadors pujats als carros i dins el cubell, tocant les castanyetes 
adornades amb cintes de colors vius, cantant les gloses amb la tonada del 
vermar, que recordaven la història del poble, els malnoms de la gent, les il·lusions 
amagades, les fites de cada carrer, els personatges de cada indret, els detalls que 
identificaven les cases... i les que aprofitaven també per retreure algun fet que el 
poble censurava amb delicadesa. 

Treballar fent festa és tot un art. És l’art dels binissalemers que hem elegit els 
treballs de la vermada per fer-ne la nostra festa. La festa des Vermar per celebrar la 
feina i el descans de tot el poble. En definitiva, la festa per celebrar la collita del raïm 
amb el desig del bon vi.

Tornar cansats de vermar, tocant castanyetes i cantant per tal que els nins, les 
padrines i les mares desenfeinades sortissin a saludar-los i donar-los la ben 
vinguda, mostra la noblesa de cor i la virtut de la feineria, que ens ha caracteritzat 
com a poble.

Els pregoners que m’han precedit, cadascú dins el seu estil, han escrit pàgines 
precioses de la nostra història, la cultura, el vi, les tradicions, la literatura, les festes 
de Binissalem i per tant resulta difícil anar-los darrera. 
No tenc més remei per posar la meva pròpia pinzellada, que fer-ho des d’allò que 
més he fet: ensenyar i educar. I també com a reconeixement a l’aportació que la 
meva congregació religiosa ha fet a l’educació i l’ensenyança dels nins i les nines 
d’aquest poble, durant més d’un segle i mig.

Quan jo vaig començar a córrer per aquest poble de Binissalem, la jornada de feina 
era de 48 hores setmanals per aquelles persones que havien tengut sort d’entrar a 
les fàbriques de sabates. La gent que conreava la terra i les vinyes la jornada anava 
de sol a sol i de cap a cap de setmana; per aquests, el ritme de feina era temps de 
sembrar o de segar o de vermar, i de cap a cap d’any. Els menestrals, cosidores, 
perruquers... tenien un altre ritme i horari; la jornada de feina era més curta o més 
llarga, segons els encàrrecs.

Així, doncs, la feina a les fàbriques marcava els ritmes al poble. La sirena (el corn) 
de les set i mitja anunciava que s’havia de deixar el llit; quatre grapades d’aigua per 
la cara i cap a la fàbrica. Els qui anaven al camp ja havien partit al toc d’Avemaria. 
Les mares que anaven a les fàbriques partien ben aviat per deixar els infantons a la 
Cuna de Can Moyà.

Els infants, un poquet més ronseros, s’arreglaven per partir a l’escola i estar a la 
fila a les vuit i mitja. Els homes i les dones a les fàbriques, els nins a les escoles, 
les mestresses de casa fent les feines, els carrers romanien buits, les carreres ben 
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granades i regades; es podien veure algunes bicicletes a les portes de les fàbriques. 
Les cases obertes o amb la clau al pany. A vegades passava algun carretó amb una 
somereta i un vellet que partia més tard a fer feina al camp. 

I fins a les onze i mitja que s’escoltava el renouet dels nins que sortien de les 
escoles i anaven rodant cèrcols pel carrer o aturant-se a fer ballar baldufes. Les 
nines ben aviat a ca seva per ajudar a la mare a posar taula o acabar el dinar. Si hi 
havia temps sortien al carrer, les nines a jugar a rajoleta o saltar corda i els nins fent 
ballar baldufes, jugant a bolles o jugant a pilota al carreró. 

A les 12 sonaven els corns i sirenes de les fàbriques, tocaven les campanes per 
l’Avemaria i els homes i les dones i els joves que feien feina a la fàbrica tornaven a ca 
seva a dinar. Era l’hora de dinar. A les dotze i mitja tothom a ca seva asseguts a taula. 
Altre cop els carrers buits. Les bicicletes a les portes de les cases. Les cases obertes.

Al capvespre a les 2 es tornava a començar la feina a la fàbrica i a les dues i mitja 
els nins a les escoles. Els carrers buits. A l’horabaixa a les 5 sortien els nins i tots 
a berenar. Les mares o les padrines preparaven el berenar de pa amb oli o pa amb 
sobrassada o una pastilleta petita de xocolata. A les 6 es podien escoltar altre cop 
els corns i sirenes i tothom que sortia de la feina i cap a ca seva. (Fixau-vos com el 
rellotges no feien falta; n’hi havia prou en guaitar al carrer i comprovar si ja sortien 
de les fàbriques). Els que treballaven al camp i a les vinyes arribarien més tard. 
Fet fosc i després de tocar l’Avemaria. Aquest era el ritme de feina, aquesta era 
l’organització del poble.

En aquest context de poble feiner, estructurat, responsable, organitzat... uniforme, de 
bons costums i de bon veïnatge, podem pensar com era de fàcil educar en les virtuts i 
els defectes (tot inclòs). Tenguem present que els infants a vegades ens escolten, però 
sempre ens imiten. Formar els joves i els infants era missió de tot el poble.

Fa falta un tall per vermar una vinya, per educar un infant tot el poble. 

El rector, els vicaris, les monges, el batlle, el mestre, el municipal eren figures de 
màxima autoritat per indicar quin era el comportament correcte i per tant tenien 
l’obligació moral de corregir els comportaments dels menors.
Les virtuts i els defectes eren comuns per a tots; les bones formes d’educació i les 
formes no correctes estaven ben definides i eren compartides per la gent del poble. 

Tota persona adulta era reconeguda com a figura d’autoritat i, per tant, podia 
corregir a qualsevol dels nins o de les nines i aquests li ho tenien en compte. 

Talment el llenguatge, que amb la nostra pròpia fonètica (“È”!), ens fa sentir de 
ca nostra, amb identitat i amb les diferències respecte dels altres. Així eren els 
principis sobre els quals es basava l’educació per ser del poble, d’aquest poble 
(l’educació ciutadana que diríem avui). 

L’escola feia la seva feina, ensenyava a llegir, escriure i fer comptes; les tres 
competències bàsiques de tota persona que sabia lletra.

Els nins s’havien d’espavilar més per no fer el ridícul en anar a prestar el servei 
militar. Les nines, si feia falta, quedaven a ca seva a ajudar a germans més petits 
o atendre els padrins i majors que tenguessin a la casa i en tot cas per ajudar a sa 
mare a netejar, rentar roba, fer dinar, arreglar el corral o granar la carrera. 

Nins i nines eren sortats si podien assolir el certificat d’escolaritat, llevat d’un parell 
de nins privilegiats que anaven a escola amb bicicleta a Sant Francesc d’Inca o 
estudiàvem, nins i nines, batxillerat lliure. 

L’escola era el lloc de la socialització un poc més ample. Se sortia de la família 
per anar escola i aprendre, però sempre molt gelosos de la intimitat familiar, dels 
costums i maneres de fer; de l’abundància o escassetat de recursos de casa, mai 
no se’n parlava; això pertanyia al secret familiar, amb la qual cosa es facilitava 
conformar-se amb la sort que a cadascú li havia tocat.

L’escola en tot moment reforçava l’educació de les famílies, assegurava l’educació 
cristiana i alhora era estímul per als pares i les mares perquè fessin les coses ben 
fetes, pensant en el “què diran” i que els tests s’assemblen a les olles.

Si bé la vida escolar era més o menys breu, era temps d’alegria i rialles, (recordem 
les berenades a Can Perantoni, Bellveure o el Cocó, cantant Avui son les verges tots 
hi hem d’anar/ amb sa panereta bunyols a menjar; fora de costura ja disfrutarem/ 
de pa i confitura en berenarem); espai d’amistats de tota la vida i la institució que, 
juntament amb la parròquia, forjava les personalitats, formava les consciències i 
estimulava la pràctica de les virtuts.

La guarda i la custòdia dels menors era també compartida per tots. Es podia anar 
tot sol a l’escola; cert que no hi havia cotxes i només alguna bicicleta a l’hora de 
les fàbriques, però tots sabem la inventiva dels infants per pujar on hi ha perill i 
per ficar el cap per on pensam que no passa... perquè qualsevol infant era protegit 
per tota persona adulta que passàs per allà. L’educació i la protecció era del poble, 
era de tots. 
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Fa falta un tall per vermar una vinya, per educar un infant tot el poble. 

Els pobles com les persones, com els éssers vius, canvien i evolucionen. Binissalem, 
a la segona meitat del segle XX, canvia de dalt a baix: crisi a les fàbriques de 
sabates, boom turístic, serveis terciaris que es multipliquen pertot arreu, mobilitat 
dins Mallorca (amb cotxets “600” es podia anar pertot) comunicacions amb tot el 
món. Tot això fa una sacsada als costums i formes de viure. 

En aquesta etapa de canvi, el nostre poeta Llorenç Moyà, tengué l’encert d’iniciar 
les festes des Vermar (1965); quan ja feia temps que la verema i les collites havien 
deixat de ser allò que havien estat durant segles. Precisament, la tecnificació i 
les presses feien perillar les nostres arrels antropològiques i culturals, fent de la 
vermada la festa del poble, que canta, malgrat tot... 

Venim de la veremada
a posta tenim pocs jocs, 
els reïms són petits i pocs 
i mala nit que hem passada.

I ben convençuts que les nostres arrels culturals tenen molt a veure amb la cultura 
de la plantació de les vinyes, el conreu esmerçat, la collita... perquè

A Binissalem hi ha 
dones que saben cosir, 
homes que saben plantar 
bones vinyes per fer vi.

Dins tota aquesta nova situació, l’educació ha deixat de ser un automatisme social de 
manera que els tests no sempre semblen a les olles.

Però no ens enganyem. Tots educam en un sentit o un altre. Recordem que els 
infants no escolten, imiten. Imiten des de l’autenticitat i coherència. 

Els valors no s’ensenyen, s’aprenen.

Per educar dins la cultura del canvi i amb totes les finestres obertes al món, caldrà 
aprendre a pensar, aprendre a decidir, aprendre a destriar, aprendre a conviure... la 
formació per a la reflexió s’haurà de fer des de l’escola, des de la família i des de la 
plaça del poble. No podem anar cadascun pel seu vent; tots, escola, família i poble, 
hem d’anar d’acord, hem de formar un sol tall. 

Ara com abans per educar els infants i els joves fa falta tot el poble, formant un 
sol tall, com es fa per anar a vermar; posem-nos-hi d’acord i cantem: Donau cap al 
nostre tall, Mare de Déu de Robines.
Arrelem els nostres infants i joves en les tradicions més nostres. 

• Per Nadal, que no hi manqui la sibil·la i les neules i la xocolatada a la plaça. 
• Pels Reis, quan ens visiten ses Majestats, després de la salutació des del balcó 

de La Sala, cap a l’església per adorar l’Infant Jesús i tot seguit la repartició de 
regals als Vasos de l’església. 

• Diumenge de Rams hem de beneir les palmes, els brots d’olivera o ullastre 
collits a Bellveure... i el capvespre escoltar els dotze sermons que anuncien la 
Setmana Santa, representats per la Passió del nostre poeta Llorenç Moyà.

• Dijous Sant, la casa santa, com espai de pregària i de contemplació, adornada 
amb lliris d’aigua, xiringuito i espíria collits dels corrals, encara que sigui un 
ramell de cada casa i entre tots ho feim d’allò millor.

• Divendres Sant, l’enterrament de Jesús en el mateix sepulcre que, a la 
Mare de Déu d’Agost, li servirà de tron, per recordar-nos el triomf de la vida 
damunt la mort.

• Per Pasqua, processó del ressucitoi i berenar de frit i panades.
• Sant Jaume patró de Binissalem, el tenim aquí al retaule, contemplant la Mare 

de Déu Assumpta, exemple del poble que, arrelat a la terra, sap mirar al cel.
• La Mare de Déu d’Agost, perfumada amb les alfabagueres i adornada de 

bellsveures, ens farà alçar els ulls al cel. 
• Les festes des Vermar, des de l’església al portal dels Vasos, ens fan avinent que 

la religió s’expressa en la festa. El most novell ofert a la Mare de Déu de Robines, 
com l’expressió d’un cor agraït.

• Tots Sants, rosaris i bunyols, campanes enyoradisses, que senyalen el cementeri 
per resar pels nostres avantpassats i mentre acariciats pel sol de tardor entre 
muntanya i planura, participam de la missa, som convidats a mirar cap al cel... 
recordant aquest temple i

Son campanar qui fulgura
de l’espai dins la blavura 
com l’astre matiner, 
o un àngel que en dretura
fins al cel no se detura
de la terra missatger. 

(P. Payeres)

I així recordar que el Senyor és qui ens dóna la vida i la terra i el raïm i acompanya 
cada dia aquest poble peregrinant, obrint els braços als nous vinguts i fent colla, 
convidant al nostre tall, la mare de Déu de Robines.

Vull recordar amb agraïment les persones que, formant un sol tall, han exercit el seu 



Jo volia fer una glosa
per sa festa des vermar;
i no és gran cosa es glosar
si t’han inspirat la cosa.
Es saber, ja mai fa nosa; 
mes si no hi ha inspiració 
més val posar-te a un racó, 
deixar anar ses fantasies.
Vull provar de fer poesies 
bevent de vi, un tassó.

Ja he trempat bé sa guitarra
“Franja roja”, es natural,
color de vi excepcional 
com tot lo d’aquesta terra.
Ceps, amb aromes de serra 
que es veu a la llunyania:
Bec poc, poc, sense ver via,
suaus efl uvis olorant;
es vi m’anirà animant
mentre fas sa poesia.

No heu reparar que un bon vi
saborós  pel paladar, 
quan ve que el voleu passar
dins sa boca vol seguir?
Però endins l’hem d’excedir
passant per sa gargamella,
tant a mascle com femella 
misteri de gust li en dóna
cossigolles de persona
que endolceixen la querella.

M’he begut es primer vas 
i me trob més animat.
Uns versos ja he rimat
I ja m’han sortit més clars.
¿I si un altre me’n “bocàs”?
¿Què no faria colló?
I me dic: i per què no?
Ja som ‘gafat sa botella 
tan galana com és ella 
amb un vi amb tant de sabor.

Salut! I ses fantasies 
m’han pujades al cervell,
ve com en el dit l’anell
per escriure poesies.
Són clares les alegries
que un tassó de vi me dóna
tothom és bona persona; 
veig un món amb harmonia
és sana aquesta alegria 
que el meu esperit corona.

No me sortien cançons 
I ara me’n surten a mils.
Inclòs tenc més nets es fi ls
i més clares ses raons;
són aquestes condicions
per fer una bona glosada 
i en que no sigui premiada
ningú em llevarà aquest gust
perquè estic en el punt just 
de tenir en el cel entrada.

Es vi “binissalamé” 
és qui ha fet aquest miracle,
de lo vulgar a un espectacle 
que destriï de lo més bé.
I tot  seguit aniré 
perquè tenc ganes de riure,
a aprofi tar per escriure    
i serà molt divertit
que abans d’anar-me’n al llit
me peguin ganes de viure.

Saltironar amb la femella 
que, amorosa, correspon;
es vi m’ha llevat sa son
i m’ha portat cap a ella
i com que és jove i molt bella
a tots voltros vos puc dir
que amb dos tassonets de vi,
que m’han sabut com a mel,
es ver que he entrat en el cel
i d’ell, ja no en vull sortir.

Glosa des Vermar
Primer premi XI concurs de Gloses

DUES COPES DE VI 
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Serafín Guiscafré Genovart 
(Artà)

mestratge dins el poble de Binissalem, rectors i vicaris, batles i municipals, mestres 
i monges, padrins i padrines... que amb els seus avisos i l’advertiment afectuós “ho 
diré a ta mare”, exercien d’àngels de la guarda per protegir i endreçar aquelles vides 
tendres i encara no formades.

Enhorabona poble de Binissalem, que ha passat de ser una societat estàtica a una 
societat moderna; que convida a la festa des Vermar, la festa de la feina ben feta, la 
feina feta amb colla, la feina feta amb alegria, la feina acabada i ben acabada, fins 
arribar al cup amb el nou most. 

Amb el sol la verema ha madurat
i el bon vi dins la foscor de la bota 
assoleix el grau, la vida tota 
que la seva saba ha xuclat. 

(Joan Moyà)

Enhorabona a tots els qui formam aquest poble obert i acollidor que convida a 
ballar i a sopar. Poble que surt al carrer, per fer-ne una gran sala amb taula parada, 
recordant les tradicions i costums. 

Conservem allò que és bo
deixem el que fa mal a l’altre
estimem terra i llenguatge
així farem un poble millor.

I encara abans d’acabar permeteu-me que ho faci amb una pregària del nostre 
poeta Llorenç Moyà a la Mare de Déu de Robines 

Mare de Déu que regnau
sota un arc de pàmpols tendres
i del dilluns al divendres
-i dissabte i tot!- resau,
fei-nos el raïm tan blau
que amb l’atzur nocturn s’encari...
Sabeu?; em fibla un desvari
devot, i jo no el refús: 
quan hi ha raïms madurs
m’agrada passar el rosari...

Molts anys poble de Binissalem i bones festes des Vermar.

Binissalem 21 de setembre de 2007
Margalida Moyà i Pons



Divendres dia 12
20,30 h. 25è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA TERCERA 

EDAD “CLUB JOIES”
 Música en viu a càrrec de Maria Cànovas.

Dissabte dia 13
10 a 14 h. DIADA DE BÀDMINTON
 Pavelló Municipal Antoni Ladària. 
 Per participar en les competicions programades es necessaria 

inscripció previa a l’Ajuntament, a partir dels 6 anys.

18,00 h. TIR AMB ARC Ir CAMPIONAT DE PLOMA FLU-FLU
 Al poliesportiu. 
 Organitzen: arquers de Binissalem. 

20,00 h. Inauguració de l’EXPOSICIÓ DE PEP CANYELLES I MARIANO 
MAYOL “1+1=1”

 Al Casal de Cultura Can Gelabert.

20,30 h.  Inauguració de l’EXPOSICIÓ DE BERNAT NADAL I XESC CANALS  
“CALOP I CALOPERS” amb la col·laboració de Vicenç Matas.

  Als salons de SA NOSTRA.

Diumenge dia 14
18 a 21 h. TIRADA DE GUATLERES A TUBO  
  A la finca de Sa Vinyota.
 Tirada local: inscripcions al mateix lloc a partir de les 10 h.
 Tirada oberta a tothom a partir de les 15 h. 
  Organitzen: Societat de caçadors de Binissalem.
  Societat de caçadors de Lloseta.
 
 FESTA SANT GALL A BINIAGUAL 

18,30 h.  CORREGUDA DE JOIES
 
19,30 h.  MISSA a càrrec de Mossèn Llorenç Lladó, Rector de Binissalem.

20,00 h.  GELAT I ENSAÏMADA per a tothom.
 Seguidament BALLADA POPULAR a càrrec d’ES REVETLERS.

20,00 h.  CONCERT A CAS CABRIT
 Bossa nova amb l’actuació de SILVIA PATRICIO.

Programa d’actes
del 12 al 28 de setembre 

Dijous dia 18 

21,00 h. II TAST DE VINS D’ARREU DE MALLORCA
 A Can Gelabert.
 Inscripcions fins dia 17 de setembre a l’Ajuntament.
 Preu 3 €. Màxim 50 persones.
 Organitza: Confraria Enofles de la Parra.
 
 Cellers i vins: 
 • Binigrau vins i vinyes: Nounat
 • Macià Batle: Blanc únic
 • Armero i Adrover: Callet - Pinot Noir
 • Finca Son Bordils: Merlot
 • Ramanyà: Brut Goig
 

Divendres dia 19
16,00 h. TALLER DE DECORACIÓ DE BICICLETES 
 A la plaça de l’Església.
 Material per portar: paper arrissat (pinocho) de diferents colors i 

estisores.
 Organitza: Catalina Wray.

18,00 h. BENVINGUDA A LA VERMADA 
 El recorregut començarà davant Buades i es dirigirà cap al centre 

del poble. Tots els qui vulguin apuntar-se al carro ja es poden 
donar per convidats.

 Organitzen: Arròs amb Salseta, Associació Amics dels Cavalls
 i Tall de Vermadors.

19,00 h. XXI CONCURS DE COSSIOLS
                 Al pati de Can Gelabert.
 Inauguració i lliurament de premis.
 
20,00 h.  RECEPCIÓ DE LES VERMADORES I VERMADORS 
 A l’Ajuntament, acompanyats pels nostres xeremiers. 
 Acte seguit anirem a l’Església per procedir a la 
 IMPOSICIÓ DE BANDES.



20,30 h. PREGÓ DE FESTES
 A l’Església, a càrrec de Santiago Coll i Llompart, binissalemer. 

Amb l’ACTUACIÓ DEL COR CANTILENA.
 Presenten l’acte Joan Escanellas Llinàs i Catalina Vallès.

INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS

21,30 h.  A Can Gelabert 
 XXX CERTAMEN INTERNACIONAL D’ARTS PLÀSTIQUES 
 “VILA DE BINISSALEM”
             
 A continuació CONCERT A CÀRREC D’AWA amb Dunia Hedreville, 

veu; Seydou Sisshoko, percussió; Gabriel Escalas, guitarra de 
caixa; Jordi Montserrat, saxo; Rubén García, bateria; Daniel Juan, 
baix elèctric.

                 
 

21,00 h. A l’Escola Graduada 
 MOSTRA D’ART BINISSALEMER
 
 TALLERS ARTESANALS curs 2007-2008

 PINTURES DE VIRGINIA VALLÈS
 
21,00 h. Al Parc de la Rectoria
 MALLORCA TEMPS ENRERA DE GABRIEL PELLICER
 
21,00 h. Sales Parroquials
 PINTURES DE FRANCISCA ROMERO I JOSEFA CORTÉS
 
21,00 h.  A ses païsses de Can Gelabert
 IMATGES DE MALLORCA DE CATALINA DARDER FONT
 
21,00 h. Carrer de Sa Creu, 43
 PINTURES DE MARIA TERESA CAPEL
 
21,00 h.   Evento Galeria espai d’art. Plaça de l’Església
 CONJUNT MULTIDISCIPLINARI 
 YOKO, VICTOR SRAD, NÚRIA BOSC, MANEL LÓPEZ
  Tres maneres d’entendre la societat i una per decorar-li 

l’habitatge. Quatre propostes: pintura, instal·lació i vinil adhesiu 
per a parets. Dins la mateixa mostra s’hi presenta la nova 
col·lecció de moda Rita Mutano: un segell en roba alternativa 
made in Palma que compleix el seu quart any de vida.

 
21,00 h.  A Cas Jai Tit 
 EXPOSICIÓ DE CERÀMIQUES DE KIRA BALL
 
 PINTURES DE WENDY SPOONER

 

Dissabte dia 20
09,00 h. XXIX DIADA CICLISTA FESTA DES VERMAR 
 Sortirem de la Plaça de l’Església per acabar al Pinar de 

Biniagual amb una berenada tots junts.
 Organitza: Club Ciclista Binissalem amb la 
 col·laboració de “la Caixa”.

12,00 h. IX FESTA DELS TREPITJADORS 
 Concentració a l’Ajuntament i inici de la festa amb la
 GRAN BATALLA DE RAÏM. Ens acompanyarà EL DÉU BACUS i ELS  

XEREMIERS de Binissalem.

14,00 h. DINAR I FESTA 
 A la Plaça de l’Església, imprescindible que tothom vengui vestit 

de trepitjador.
 Venda de tiquets a l’Ajuntament fins dia 18 de setembre.
 Preu: 5 € (dinar i capell). 
 Com a novetat, hi haurà sorteig d’un viatge a les Illes Canàries 
 Venda de tiquets: 1 €
 Venda de bandoleres de la Festa dels Trepitjadors: 3 € 
 Organitza: JDT
 Col·laboren: Ajuntament de Binissalem i Consell de Mallorca.

 Actuaran: QUIN VICI, VAL 9 i DJ FOGUER 

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING



12 a 19 h.  A Cas Jai Tit 
 • A les 12 h. PRESENTACIÓ DE L’APEEIB, Associació de 

Professionals i Empresaris Ecologistes de les Illes Balears, a 
càrrec de Jaume Rivera, President.

 • De 14 a 19 h. PORTES OBERTES
 Hi trobareu:
 - Material pedagògic.
 - Llibres i contes per a infants.
 - Fox fibre (roba de cotó ecològica).
 - Servei de restauració i cafeteria.
 - Mercadet de 2ª mà.
 - Exposició de ceràmiques de Kira Ball.  
 - Pintures de Wendy Spooner.

 • A les 16 h. TEATRET DE TITELLES: “MASCHENKA I L’ÓS”
 Carrer d’en Laparra, 8.

20,30 h.  BINISSALEM TECNO DJS AND FRIENDS amb els DJ PITTÍ, 
TONIET, GURI, MIQUEL ROSSELLÓ, ROCA, SEBAS RAMIS, 
MIQUEL LLABRÉS

  Al poliesportiu. 
 Preu: 8 €, inclou consumició.

21,00 h.  CONCERT AL BAR DE CAS CABRIT 
 Amb l’actuació dels grups FRUTO DE LA MANGA i LA VEREDA 

Diumenge dia 21 

09,00 h.  VI EXHIBICIÓ DE KARTS 
 Al Polígon Industrial.
 Inscripció a partir de les 09 h.
              Diverses categories.

10,30 h. LVI HOMENATGE A LA VELLESA 

10,30 h. 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.

11,00 h. MISSA D’HONOR per als nostres padrins i padrines, i en sufragi 
dels majors que no estan entre nosaltres, oficiada per Mossèn 
Llorenç Lladó, rector de Binissalem.

 Amb l’ACTUACIÓ del TALL DE VERMADORS i de MARIA CÀNOVES

13,30 h. DINAR DE GERMANOR 
 Al restaurant Sa Vinya.

15,30 h. VISITA per part de les vermadores i vermadors als padrins que no 
hagin pogut participar a la festa.

18,00 h. X CONCURS DE TREPITJAR RAÏM 
 A la Plaça de l’Església.
 Acompanyats pel TALL DE VERMADORS i EL DÉU BACUS. 
 Organitza: revista Arròs amb Salseta.

Dilluns dia 22
17,30 h. FESTA INFANTIL 
 A la Plaça de l’Església
 • Jornada infantil de seguretat vial.
 • Circuit d’obstacles en bicicleta.
 • Diversos tallers i jocs.
 • Passetjada amb ponis.



Dilluns dia 22 i dimarts dia 23 
19 a 22 h. CURS DE TAST
 Al Consell Regulador D.O. carrer Celler del Rei, 9, 1r.
  • Generalitats del tast.
 • Tast de vins blancs, negres i rosats.
 • Taller d’aromes i defectes.
 Inscripció (màxim 20 persones) fins dia 19 de setembre de 10 a 14 h. 

al carrer Celler del Rei, 9, 1r, amb fotocòpia del DNI. 
 Preu del curs: 30 €

Dimarts dia 23 

 Al Casal de Joves 
17 a 19 h. COMPETICIÓ DE PLAY STATION. Fins a 13 anys.
 Els participants han de tenir d’entre 10 i 13 anys. 
 Els jocs que poden formar part del torneig poden ser diversos, 

però s’hauran de decidir entre tots els participants. La proposta 
inicial és un torneig de PRO-EVOLUTION (futbol).

 Premi: tiquet regal per part de l’Ajuntament de Binissalem de 
material esportiu valorat en 50 €

 Organitza: Casal de Joves.

19 a 21 h. COMPETICIÓ DE PLAY STATION. A partir de 14 anys.
 Els jocs que poden formar part del torneig poden ser diversos, 

però s’hauran de decidir entre tots els participants. La proposta 
inicial és un torneig de PRO-EVOLUTION (futbol).

 Premi: tiquet regal per part de l’Ajuntament de Binissalem de 
material esportiu valorat en 50 €. Es podran apuntar al torneig 
per telèfon, presencialment o via correu electrònic. El termini 
per apuntar-se s’obrirà el dia 11 de setembre i finalitzarà el dia 
abans de cada competició, per tal de poder preparar el llistat de 
participants. Els al·lots i al·lotes del municipi poden oferir les 
seves propostes de jocs per a la competició de Play Station a 
partir de dia 11 de setembre.

 Organitza: Casal de Joves. 

19,30 h. DANSES DEL MÓN
 Als Vasos de l’Església
 Organitza: Associació de la Tercera Edat de Binissalem

20,30 h. SOPAR GRATUÏT PER A LA GENT GRAN 
 Al Passeig des Born.
 Hi haurà panada, pa amb formatge, raïm, gelat, ensaïmades, 

aigua, vi i cava.
 Es poden recollir els tiquets a l’Ajuntament els dies 15, 16, 17 i 18 

de setembre de les 16,30 a les 20 h.

21,30 h. XII CONCURS DE GLOSES FESTA DES VERMAR 
 Al Teatre Municipal: lliurament de premis i lectura de les gloses 

guanyadores. Després, COMBAT DE GLOSSADORS presentat per 
Felip Munar.

 Els glossadors són:
 Mateu Matas “Xuri”
 Blai Salom “Blai”
 Jaume Joan “Toledo”
               Miquel Cano “Gardinyet”

Dimecres dia 24 

 Al Casal de Joves
17 a 19 h. COMPETICIÓ SING STAR. Fins a 13 anys.
 Premi: tiquet regal per part de l’Ajuntament de Binissalem de 

material esportiu valorat en 50 €
 Organitza: Casal de Joves

19 a 21 h. COMPETICIÓ SING STAR. A partir de 14 anys.
 Premi tiquet regal per part de l’Ajuntament de Binissalem de 

material esportiu valorat en 50 €
 Es podran apuntar al torneig per telèfon, presencialment o via 

correu electrònic. El termini per apuntar-se s’obrirà el dia 11 de 
setembre, i finalitzarà el dia abans de cada competició, per tal de 
poder preparar el llistat de participants.

18,30 h. I CURSA POPULAR SA VERMADA  
 Cursa Infantil, femenina i masculina. Concentració de la plaça de 

l’Església. Al acabar la cursa entrega de premis als 3 primers de cada 
categoria. Sorteig entre tots els participants i sopar-refresc per a tots.

 5 categories:
 Veterans 5000 m.
 Senior Masculí 5000 m.
 Senior Femení 3200 m.
 Infantil-Cadet Masculí 1620 m.
 Infantil-Cadet Femení 1620 m.



19,30 h. Presentació del llibre EL PRIMER LIBERALISME A MALLORCA 
 de VALENTÍ VALENCIANO. Farà la presentació Damià Pons, 

professor de la UIB.

20,00 h.  ACTUACIÓ DEL TALL DE VERMADORS 
 Al Pati de la Rectoria

21,30h.  MOSTRA DE CUINA INTERCULTURAL
 Al Passeig des Born.
 Tots els qui estiguin interessats es poden apuntar a l’Ajuntament 

fins al dia 22 de setembre. S’ha de presentar un plat típic 
regional, de qualsevol país del món. Aquest plat haurà de ser 
suficient per a 5 persones almanco. Cada participant rebrà 5 
tiquets per a degustacions dels plats presentats.

 A l’hora de la inscripció s’ha de presentar la recepta per escrit 
amb totes les dades del participant.

 Cada participant rebrà dos obsequis de la Mostra, un de part de 
l’Ajuntament i l’altre del nostre col·laborador Bodegues Túnel.

 També es faran diversos sortejos entre els participants de regals 
aportats per l’Ajuntament, Bodegues Túnel i dos vals per a dos 
sopars per a dues persones cedits pel Bar Restaurant Robines. 

 
 

Dijous dia 25
Durant el matí
 ELS MÉS PETITS PINTEN LA VERMADA
 Els dibuixos s’exposaran a la Plaça durant tot el dijous
 L’Ajuntament obsequiarà les escoles amb material escolar. 
 Organitzat per les escoles de Binissalem:
 C.C. L’Assumpció
 C.P. Nostra Senyora de Robines
 Escoleta Municipal Binipetit
 Escola Waldorf

21,00 h. FESTA DE FIDEUS DE VERMAR 
 Tots a Can Arabí per poder menjar uns bons fideus de vermar 
 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 per a aquests fideus de vermar al pati 

de Ca Ses Monges de la Caritat el dies 23 i 24 de les 17 a les 20 h.
 Col·laboració voluntària d’1 € destinat a les associacions 

benèfiques i a les dues associacions infantils de temps lliure del 
poble. A Can Arabí també és podran retirar aquests tiquets a 
partir de les 19,30 h.

                 Amb l’actuació del trio HONEY
 
 

Divendres dia 26
 FESTA LOCAL 

08,00 h. MERCAT 
 Passeig des Born i voltans de la plaça de l’Església  

18,00 h. INAUGURACIÓ DE LA VIII FIRA DES VERMAR 
 Al carrer Creu
 Organitza: Associaciò d’Empresaris de Binissalem

20,30 h. SOPAR A LA FRESCA 
 L’Ajuntament convida a tots els binissalemers i binissalemeres 

a endiumenjar els carrers del nostre poble i a convidar tots els 
nostres amics i amigues a sopar a la fresca. 

 Per recollir el vi i poder tancar els carrers, és necessari apuntar-
se a l’Ajuntament fins dia 22 de setembre de les 17 a les 20 h. 
La recollida de vi es farà al pati de Ca Ses Monges els dies 23 
i 24 de setembre. Col·laboració voluntària d’1 € destinat a les 
associacions benèfiques i a les dues associacions infantils de 
temps lliure del poble.

 

HORARI TRENS

EL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS COMENÇARÀ
 A LES 3 DE LA MATINADA

 INCA > PALMA

 Inca 23:50 1:20 2:50

 Binissalem 00:00 1:30 3:00

 Palma 00:28 1:58 3:28

 PALMA > INCA

 Palma 23:30 0:40 2:10

 Binissalem 23:29 1:09 2:39

 Inca 23:47 1:17 2:47

Aquests horaris poden ésser sotmesos a 
petites variacions per part de SFM.

Es podrà assistir al Sopar a la Fresca 
utilitzant el servei de trens especials 
que han disposat els Serveis Ferroviaris 
de Mallorca (SFM). 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 
per la carretera de Palma a la fi nca del 
Camí de Son Roig.



01,30 h. CORREFOCS a càrrec dels dimonis de Binissalem FIL·LOXERA DE 
L’INFERN amb l’espectacle IN NOMINE VINDEMIAE. 

 A la Plaça de l’Església.
  
 Recomanacions de seguretat per al correfoc
 • Dur roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i calçons 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 les ulleres.
 • Dur el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.) .
 • Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els renous de 

les explosions pirotècniques. 
 • Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat. 
 • Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics. 
 • Seguir en tot moment les indicacions dels dimonis.
 • Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels 

punts d’assistència sanitària. 
 • En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als 

punts d’assistència sanitària. 
 • En cas de perill, seguir les instruccions dels dimonis. 

 En acabar, BATUCADA amb ELS RENOUERS DE SA PEDRERA.
 

Dissabte dia 27 

10,00 h. FIRA DES VERMAR al carrer Creu.

17,00 h. DESFILADA DE CARROSSES 2008, acompanyades pels xeremiers 
de Binissalem, Associació de la Tercera Edat i altres associacions.

 A la plaça de l’Església, actuació del TALL DE VERMADORS 
El resultat de les votacions es farà públic a la plaça una hora 
després d’haver acabat la desfilada.

20,00h. INAUGURACIÓ DE LA V FIRA DEL VI 
 Al Parc de la Rectoria.
 Dissabte de les 18,30 h a les 22 h. Diumenge de les 11,30 h a les 

14 h. i de les 17 a les 21 h. Preu de l’entrada de la Fira: 5 €.
 Organitza: Agrupació de Fires i Festes de Binissalem.
 Patrocinen: Ajuntament de Binissalem, Consell Regulador de la 

D.O. Binissalem, Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears.

22,30 h. GRAN REVETLLA amb l’actuació de:
 ORQUESTRA 8 VENTS, VETUSTA MORLA i VÉS-HI TU!!
 
 

Diumenge dia 28
10,00 h.  VIII FIRA DES VERMAR
 Al carrer Creu.

10,15 h. RECEPCIÓ D’AUTORITATS 
 A l’Ajuntament, acompanyats pels Xeremiers, Tall de Vermadors i 

els gegants de Binissalem, Jaume i Aina.

10,30 h. MISSA SOLEMNE 
 A l’Església de Santa Maria de Robines, oficiada per Mossèn 

Llorenç Lladó, rector de Binissalem.

11,30 h. OFRENA A SANTA MARIA DE ROBINES DEL MOST NOVELL 
 a càrrec dels vermadors i vermadores 2008.
 Als vasos de l’Església.
 Presenta l’acte: Maria Antònia Bibiloni.

 CONCURS DE RAÏMS 
 Patrocina: Teka griferia
 
 BALLADA DELS GEGANTS DE BINISSALEM JAUME I AINA 

acompanyats pels xeremiers

 ACTUACIÓ DE NA MARIA CÀNOVES i TALL DE VERMADORS 

16,30 h. VI DE FRANC per a tothom i venda de coca. 

17,00 h. Al Passeig des Born, INDIANA: un viatge visual per la història de 
la indumentària tradicional mallorquina dels segles XVIII i XIX i 
dels seus complements, a càrrec de SARAU ALCUDIENC.

19,00 h. BALLADA POPULAR 
 A la Plaça de l’Església amb l’actuació de 
 SARAU ALCUDIENC i S’ESTOL DES GERRICÓ
 Col·labora: Consell de MallorcaPunt d’abocament

restes de carrosses

Concentració

de Carrosses



EXPOSICIONS
Sala d’exposicions de SA NOSTRA
 “CALOP I CALOPERS” de Bernat Nadal i Xesc Canals 
 amb la col·laboració de Vicenç Matas. 
 Dia 13 inauguració a les 20,30 h.
 Dies 14, 19, 20, 21 i 27 de les 19 a les 21 h.
                Dia 28: d’11 a 13 h. i de 17 a 21 h.
                 Patrocina Ajuntament de Binissalem.

Al Casal de Can Gelabert
 INAUGURACIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS 
 XXI CONCURS DE COSSIOLS
 Dia 19 inauguració a les 19 h.
 Dia 20 de 19 a 21 h.
                Dia 21 de les 18 a les 21 h.
 
 XXX CERTAMEN INTERNACIONAL D’ARTS PLÀSTIQUES 
 “VILA DE BINISSALEM”
 Dia 19 a les 21,30 h. lliurament de premis i inauguració de les 

obres seleccionades. 
 Dies 22, 23, 24, 25 de les 15 a les 21 h.
 Dies 21 i 27 de les 18 a les 21 h.
 Dia 26 de les 18 a les 20 h.
 Dia 28 de les 11 a les 13 h. i de les 17 a les 21 h. 
 Amb la col·laboració de l’Obra Social SA NOSTRA i Di7.

 EXPOSICIÓ de Pep Canyelles i Mariano Mayol “1+1+=1”
            Dia 13 inauguració a les 20 h.
             Dies 14 i 21 de les 18 a les 21 h.
 Dies 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 de les 15 a les 21 h.
 Dia 19 de les 15 a les 22 h.
 Dia 26 de les 18 a les 20 h.
 Dia 27 de les 18 a les 21 h.
 Dia 28 de les 11 a les 13 h. i de les 17 a les 21 h. 

A ses Païsses de Can Gelabert (veure horari exposicions)
 IMATGES DE MALLORCA de Catalina Darder Font
   
A l’Escola Graduada (veure horari exposicions)
 MOSTRA D’ART BINISSALEMER
 PINTURES de Virgínia Vallès
 TALLERS ARTESANALS CURS 2006-2007

Al Parc de la Rectoria (veure horari exposicions)
 MALLORCA EN ALTRE TEMPS de Gabriel Pellicer 

Sales Parroquials (veure horari exposicions)
 PINTURES de Francisca Romero I Josefa Cortés
 CONCURS FOTOGRAFIA

Carrer de Sa Creu, 43 (veure horari exposicions)
 PINTURES de Maria Teresa Capel

A Cas Jai Tit (veure horari exposicions)
 EXPOSICIÓ DE CERÀMIQUES de Kira Ball
 PINTURES de Wendy Spooner

HORARI EXPOSICIONS  
 Dia 19 inauguració a les 21 h.
 Dies 20, 21 i 27 de les 19 a les 21 h.
 Dia 26 de les 18 a les 20 h.
 Dia 28 de les 11 a les 13 h. i de les 17 a les 21 h.
 

ESPORTS
TENNIS - VI TORNEIG OPEN VERMADA
Dia 19 de setembre, al Poliesportiu Municipal
 A les 20 h. finals dobles.
Dia 20 de setembre
 De les 9 a les 12 h. finals alevins i absoluta masculí i femení.

BÀSQUET - TORNEIG VERMADA
Dia 13 de setembre
 A les 19 h. partit de Bàsquet Sènior Primera Autonòmica Femení.
 C.B. BINISSALEM - C.B. INCA
 A les 20,30 h. Sènior Primera Autonòmica Masculí.
 TEKA BÀSQUET BINISSALEM - BÀSQUET CLUB ESPORLES
Dia 16 de setembre 
 A les 19 h. Júnior Femení. 
 C.B. BINISSALEM - C.B. POLLENÇA 
 A les 20,30 h. Júnior Masculí.
 C.B. BINISSALEM - C.B. POLLENÇA 

BÀDMINTON
Dia 16 de setembre al Pavelló Antoni Ladària

TIR AMB ARC
Dia 13 de septembre, al Poliesportiu Municipal
 A les 18 h. I Campionat de Ploma Flu-Flu

FUTBOL - TORNEIG VERMADA
Dia 20 de setembre
 A les 10,30 h. Juvenil I Regional
 BINISSALEM - SON CALIU CAMPANET
Dia 21 de setembre
 A les 11 h. Infantil I Regional 
 BINISSALEM - LA SALLE ATI
Dia 28 de setembre
                A les 16,30 h. III Divisió 
 BINISSALEM - ALAIOR
 A les 18,30 h. I Regional
 BINISSALEM - S’ARRACÓ

CURSA CICLISTA “FESTA DES VERMAR”
Dia 4 d’octubre 
 Itinerari: Binissalem (davant Gomila), Ctra. Biniali, Camí Vell de 

Muro, Camí de Son Roig, Binissalem. 8 voltes.
 Organitza: Ciclos Gomila.
 Col·labora: Ajuntament de Binissalem.

I TORNEIG D’ESCACS PARTIDES SEMIRÀPIDES   
4 d’octubre a l’antiga Escola Graduada
 De 9,30 a 14 h. i de 16 a 20 h. Tot seguit, lliurament de premis. 
 Partides a 15 min. per jugador. Es jugaran de 7 a 9 rondes segons 

els participants. 
 Inscripcions a la web del Club Escacs Binissalem: www.escacs.org 

Premis en metàl·lic per als primers classificats general i per als 
primers jugadors locals. Amb la inscripció s’inclou el dinar. 



COL·LABORADORS
 Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem
               
 Consell de Mallorca

 Antoni Nadal (Son Roig)
 José Luis Ferrer
 Vins Nadal, SL
 Vinícola Biniagual

 CARNISSERS (fideus de vermar)
 Carnisseria Can Puig
 Carnisseria Ca na Gori 
 Carnisseria BIP-Binissalem
 Carnisseria Eroski Center SYP
 
 Griferia Teka              
 Obra Social SA NOSTRA
 Parròquia Nostra Senyora de Robines
 Família Werner i Irene Heyer
 Bodegas Túnel S.L. 
 Instal·lacions elèctriques Navarro
 Tall de Vermadors
 Di7 Comunicació i Màrqueting
 Restaurant Robines
 Colla Gegantera de Binissalem
 Associació de Fires i Festes de Binissalem
 Foto Sans
 Llibreria Rubines 

Com a novetat, enguany 
hi haurà disponibles 
a l’Ajuntament, bars i 
restaurants col·laboradors 
tassons reciclables 
(amb depòsit d’un euro) 
per utilitzar durant les 
festes.
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BINISSALEM DEL 12 AL 28 DE SETEMBRE 2008
XLIV Festa des


