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“S’ajuntament fa 
a saber a n’es públic 
que ses Festes de Sa Vermada 
ja són aquí... 
Hi haurà jocs, música 
i vi per tothom...”

Binissalemeres i binissalemers;

Així començaven les crides temps enrere per anunciar fites a destacar. 
És bo recordar d’on venim per saber on anam i per això, a Binissalem 
sempre hi haurà un respecte i un recordatori per a totes aquelles 
persones que varen ajudar a fer un Binissalem més gran i millor. 

Des de la Comissió de Festes de l’Ajuntament integrada per 
persones i associacions, i en nom de la regidora Paula Moyá, vos 
volem enviar una cordial salutació amb el desig que disfruteu de les 
activitats programades.

Teniu a les vostres mans un programa de festes molt semblant 
a altres anys. A destacar el dia de la imposició de bandes a la 
Vermadora Major i a les seves Vermadores i Vermadors d’Honor. A 
continuació el pregó de festes, a càrrec del nostre apreciat mossèn 
Bartomeu Villalonga. L’entranyable Festa de la Vellesa, que entrarà 
dins la LXI edició. Els multitudinaris Fideus a Ca’n Arabí, Sopar a la 
fresca i Desfilada de carrosses. Per acabar dia 29 de setembre amb 
l’ofrena del most novell a Nostra Senyora de Robines.

Com a novetats a destacar tenim una correguda de botes a les 
Bodegues Nadal, i la inauguració de GOLETART. Una iniciativa 
fantàstica dels veïnats de sa Goleta on faciliten, dins la seva vivenda, 
la possibilitat a artistes novells per mostrar el seu art a tot el públic.

Vull aprofitar aquestes quatre retxes per enviar un missatge de 
tranquil·litat, il·lusió i esperança cap a tots els meus veïnats. Dir-vos 
que sense tirar coets, i gràcies a la vostra comprensió, les coses dins 
l’Ajuntament comencen a anar millor. Segur que els pressuposts de l’any 
que ve permetran una important baixada d’imposts. Tot funciona gràcies 
als vostres recursos, que gestionam amb responsabilitat i transparència.

Estic convençut que seran unes festes de molta participació 
gràcies a totes les associacions, i com no, a les binissalemeres i 
binissalemers que hi posen tots els ingredients perquè Binissalem 
sigui recordat com un poble on tothom és ben acollit. Un poble que 
vol respectar i respecte el nostre patrimoni, la nostra cultura i les 
nostres tradicions.

Temps de Vermar, 2013
Jeroni Salom Munar
Batle



Pregó de la Festa des Vermar 2012  

Casualitats 
de la vida
Pregó pronunciat per 
Jaume Vallès Jaume 
i Bartomeu Pons Comas, 
president i entrenador 
del CD Binissalem. 
21 de setembre de 2012

Vermadores, vermadors, Senyor Batle, 
autoritats, binissalemeres i binissalemers.

En representació de tot el club i molt 
especialment del meus companys de la 
junta directiva, vull agraïr la invitació que 
se’ns ha fet per a pronunciar el pregó de la 
festa des Vermar de l’any 2012.

Dit això si li hagués de posar un títol el 
pregó de avui li posaria, “casualitats de la 
vida” perquè aquest senyor que tenc al 
meu costat, Tomeu Pons de ca’n Canut 
i entrenador del nostre primer equip, no 
sé si el destí o la casualitat, ha fet que 
desde ben petits tenguéssim vides lligades. 
Començarem anant a la mateixa escola 
“s’academia San Jaime”, bé he de dir que ell 
és dos anys més vell que jo, encara que no 
ho paregui, però abans anavem tots junts, 
bé com ara, començarem a jugar junts amb 
els alevins del “San Jaime”, Déu meu quins 
anys, quins camps, quines dutxes, quins 
balons, Mare de Déu si els nostres al·lots 
ho vegessin, també férem el servei militar 
junts, “Ingenieros XIV”, tan de bó que no 
hi va haver guerra perque haguessiu estat 
ben arreglats amb aquests dos soldats, per 
acabar jugant junts a tercera divisió amb 
el nostre estimat equip dels “assules”, i no 
acaba aquí, el darrer entrenador que vaig 
tenir abans de retirar-me del futbol actiu, va 
ser en Tomeu i la consecució de l’ascens a 
tercera divisió, i ara ell és l’entrenador i jo 
soc el president i l’equip ha tornat a pujar 

de categoria i fins i tot ha guanyat la copa 
Federació espanyola, i ara jo vos deman 
casualitat o el destí?

Fins i tot ara feim es pregó de la festa des 
Vermar, 48ena edició, el que vol dir que 
d’aquí dos anys “sa vermada” cumplirà 50 
anys, i casualitat o destí d’aquí dos anys 
el nostre club celebrarà el centenari, 50 
anys separen la festa de totes les festes 
amb el millor club de tots els clubs. Per 
cert fa uns dies varem ser distingits pel 
Consell de Mallorca amb el premi JaumeII 
per la trajectòria de 98 anys d’existència 
i passetjar el nom de Binissalem arreu 
d’Espanya, que si per qualque cosa ens ha 
servit és perquè ara al manco ja ens diuen 
“Binissalem” i no com abans que deien 
“Benissalem” i ara escriuen Binissalem 
amb dues esses i no amb una com abans, 
el que no està tan clar és on va estudiar 
geografia el que posa els àrbitres de la 
Federació espanyola, ja que ens envien els 
àrbitres de Tenerife i Las Palmas de Gran 
Canaria, per proximitat geogràfica, que s’ho 
facin mirar perquè això no és ni casualitat, 
ni el destí, això és ignorància.

I el que hem de tenir clar tots els presents, 
és que si no fos pels nostres avantpassats, 
presidents, directius, jugadors, socis, 
simpatizants i familiars això no seria 
possible, com tampoc ho seria “sa festa de 
sa vermada” si dels seus fundadors, no ens 
haguessim implicat tots per arribar aquí on 
som avui, per tot això gràcies a tots ells, 
perquè gràcies a ells avui podem presumir 
de la millor festa i el millor club. Els que me 
coneixen saben que sempre dic que el cel 
es blau, bé ara “assul”, i que des d’alla ens 
empenyen tots i un per un, amb totes les 
seves forces i amb tot el seu cor, perquè els 
“assules” siguin el que són i “sa vermada” el 
que és, a tots ells gràcies i mil gràcies. 
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I casualitat o destí, el nostre club és com 
una gran vinya, on s’escoleta de futbol són 
les arrels d’aquests ceps que poc a poc 
comencen a donar el primers raïms que 
són el nostres nins, que tira a tira es van 
fent grans com els ceps i ja comencen 
a ser vi jove, per després seguir creixent 
i passa a ser criança, això si, sempre la 
vinya ben cuidada i mimada per part dels 
nostres cuidadors que són els entrenadors, 
i per seguir creixent i arribar a ser un bon 
reserva, no del “banquillo”, sino del vi, i 
llavors el gran reserva, que aquest any es 
diu Binissalem 2ªB any 2012, això és el 
nostre club i això és la nostra gran vinya, 
on el millor enòleg i tastador és el nostre 
entrenador, per cert que enguany ens han 
donat la medalla al millor vi de “Lemona” i 
el premi “San Florentino Pérez de Madrid”, 
a tots ells moltes gràcies.
 
És evident que els èxits de la temporada 
anterior han tengut molta trascendència, 
n’estam molt satisfets, però el gran èxit 
d’un club com el nostre és mantenir i cuidar 
els 21 equips que tenim aquest any, veure 
disfrutar un nin jugant a futbol, veure’l 
compartir moments bons i dolents amb els 
seus companys, és el millor premi que ens 
poden donar.
 

Enguany cumplim 98 anys, i si tots 
poguessim parlar quina història podriem 
contar, 98 anys donen per molt: rialles, 
llàgrimes, festes, dinars, sopars, correlines, 
qualque àrbitre que l’hem encalçat, i sobretot 
molt de sacrifici, hores i hores darrera el 
futbol, nits fora dormir, problemes i molt de 
sofriment, per arribar a la frase mítica “tan 
mateix ens anirem per dolents”, però de tot 
això me qued amb el sacrifici familiar, les 
hores que deixam de dedicar-vos, dies que 
no hi som, dies malsofrits, dies trists, per 
tot això, gràcies de tot cor, per deixar-nos 
dedicar a allò que més ens agrada, futbol, 
futbol i futbol.

I ara vos deixaré amb el meu veinat, que 
d’això en sab més que jo i d’un bon grapat.

Sa vermada és el millor que hi ha
d’això cap dubte hi ha
i si la volem millorar 
els “assules” hem de fitxar
perquè els “assules” quan volen 
també són el millor que hi ha 

Molts d’anys, bones festes, i “assules”.

Jaume Vallès Jaume
President CD Binissalem



Vermadores, vermadors, autoritats, 
binissalemeres i binissalemers.

Voldria donar un títol a les paraules que 
llegiré tot seguit. Que servís d’introducció, 
de resum de tot el que vendrà. No se m’ha 
ocorregut altra cosa que “Lliçons DEL futbol”. 
Així en majúscula el DEL, per deixar ben clar 
que no venc a donar cap lliçó de futbol, més 
que res per ser coherent amb allò que he 
dit sempre, que de futbol tothom en sap, i a 
més és ver. Parlaré per tant de les lliçons que 
m’ha proporcionat al llarg d’una cinquantena 
d’anys el futbol i que crec que poden ser 
aplicables a qualsevol altre aspecte de la 
nostra vida. Al cap a la fí, ja ho deia aquell 
entrenador escocès: ”El futbol no és una 
qüestió de vida o mort, és més important que 
tot això”. Ja sé que no tothom està d’acord 
amb aquesta afirmació i n’hi ha molts altres 
que pensen que el futbol no és més que una 
estupidesa protagonitzada per onze contra 
onze corrent amb calçons curts darrere una 
pilota inflada d’aire, com els seus cervells. 
Intentaré demostrar que aquest esport és 
qualque cosa més, és passió, és estimació, 
és record, és alegria, és tristesa, és festa. És 
poderós el futbol, aconsegueix moltes coses, 
per no anar més enfora ha permés que algú 
que no ha fet res per mereixer-ho rebi l’honor 
de fer de pregoner de la festa del seu poble, 
xerr per jo. Mai m’hagués imaginat esser on 
som ara mateix, i sense el futbol tampoc hi 
hagués arribat mai.

Pregonar vol dir divulgar, donar a conèixer. 
En aquest sentit la nostra estimada Festa 
des Vermar, fa de magnífic altaveu, del nostre 
poble. Tothom sap que quan arriben els 
darrers dies de setembre, Binissalem serà 
el protagonista. Portades de diari, ràdios, 
informatius de televisió, reportatges... tots 
tenen un tema central: Binissalem. Als d’aquí, 
els de tota la vida i també els nouvinguts, 

ens omple d’orgull ser visitats, ser el centre 
d’atenció, obrir les nostres cases de pinta en 
ample, retrobar-te amb els binissalemers que 
venen per aquestes dates a fer unes copes 
amb els vells amics, retrobar-te amb els 
foravilers que, convidats o no, es presenten 
per la vila per recordar els dies passats amb 
un binissalemer anys enrere per part o banda. 
Tots feim la festa. Tots l’hem convertida en 
una fita importantíssima de l’any. Cada any hi 
ha un abans i un després de la Vermada. Tot 
gira en torn de la Vermada. 

La llarga tradició d’aquesta festa, el saber fer 
dels antics organitzadors, dels no tan antics i 
dels actuals han dotat d’un carisma especial 
a aquests dies. Han aconseguit, el que ara 
se’n diu, una marca. La Vermada no necessita 
propaganda. La Vermada s’ha fet gran. La 
Vermada ja camina tota sola. Però vet aquí 
que els organitzadors volen un pregoner, o 
pregoners. Una genteta amb poques feines 
que conti quatre historietes relacionades 
amb la festa, que entretengui una estona, 
que ajudi a donar el sús a uns dies frenètics 
d’actes, menjars, beures, xerrades i altres, 
més o menys sans, excessos. I enguany li ha 
tocat a ell. Ell, és un personatge d’una edat 
respectable, venerable, que ha format part 
de les nostres vides, les de tots, perquè crec 
que es fa de mal trobar en tot el poble una 
persona que, directament o indirecta, no hi 
hagi tengut relació. Pot ser en uns dies ha 
brillat més, pot ser en altres temps tenia més 
visitants, més seguidors, pot ser no tenia 
tanta competència, pot ser en altres dies 
era el punt central de reunió de jovenets i 
jovenetes, i de no tan jovenets i jovenetes, pot 
ser, pot ser... 

Supòs que tots sabeu de qui parl, d’El 
Binissalem. No fa falta afegir res més. Si 
deim El Binissalem, el tema queda centrat. 
(per cert, vos heu fixat que quan parlam del 
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nostre personatge usam l’article literari, com 
quan deim el rei, el Papa, l’altar, la trona, el 
Bon Jesus, la mar, etc... tots personatges 
peculiars). Si senyor, d’acord organitzadors, 
el pregoner és El Binissalem però no només 
avui capvespre, ja en du molts d’anys. 
Enguany, El Binissalem ha pregonat “per 
tota Espanya”, com diu un delegat que és 
una meravella, el nom d’un poble petit, humil, 
coneixedor de les seves limitacions però 
orgullós de ser qui és. Enguany ha viscut una 
de les temporades més trepidants de la seva 
llarga vida. Probablement una de les més 
emocionants. Una d’aquelles que ens ha fet 
posar la pell de gallina més d’una vegada, no 
tant sols per allò que s’aconseguia (al cap 
i a la fi una victòria és cosa d’un dia, demà 
tothom ha d’anar a fer feina, deim tantes 
vegades els que ens dedicam al futbol de 
per aquí) però sí perquè ens ha fet pensar en 
tots aquells que no ho han pogut viure entre 
nosaltres. Oh!!! Si hagués estat aquí... ens han 
repetit mil i una vegades per tots els carrers 
del poble. El missatge és el mateix però 
cada un el fa extensiu a persones diferents, 
cada un pensa amb un ésser estimat que ja 
no hi és. Hem disfrutat més per ells que no 
per noltros. I això ho ha fet ell, El Binissalem. 
Un fet així no s’aconsegueix d’un dia per 
s’altre, és una tasca contínua, teixida amb 
moltes suades, temps robats a les famílies, 
nefrades pels genolls i per les cuixes, amb 
mans esquinçades per fer tornar “cristianes” 
unes camisetes blaves, uns calçons i unes 
calces que l’endemà tornaves a trobar ben 
aplegades damunt la camilla per poder tornar 
entrenar, amb xerrades que un escoltava 
quan un home ensabonava la cara a un altre 
per poder-lo afaitar, o quan dins un cotxe 
camí d’un concert de cant coral un altre 
contava les peripècies que havia passat un 
dia jugant dins aquell camp del poble que tot 
just acabàvem de deixar darrere, o aquell altre 
que explicava l’aventura del fixatge d’aquell 
jugador a qui havien anat a convèncer a l’altra 
punta de l’illa amb una moto amb sidecar, o 
a aquell que el varen fitxar per una gelera, o 
aquell altre per un motoret, o aquell seguidor 
que va exigir als afeccionats presents no 
moure’s fins que els jugadors poguessin 
abandonar les casetes d’on no els deixaven 
sortir... en fi la història d’un poble escrita al 
voltant d’ell. D’El Binissalem.

Clar, tot això forma part de la nostra història 
col·lectiva, al menys la d’aquests darrers 
quasi cent anys, però en aquesta tasca, 
en la que m’hi encapritxat moltes vegades, 
no ens hi podem dedicar avui. De fet hi ha 
dos joves periodistes que en homenatge 
al centenari s’han arromengat i segur 
que faran un gran treball, com se mereix 
l’ocasió. Avui sembla un bon dia per fer un 
recordatori del què ha estat aquest darrer 
any, fent-vos arribar les vivències més 
íntimes o menys conegudes que ens ha 
deparat aquesta temporada extraordinària.

La planificació d’una temporada futbolística 
sempre comença per preparar les tasques 
que s’han de fer en funció d’uns partits 
que s’hauran de jugar, bàsicament la lliga 
i la copa Federació. La lliga està molt 
programada, 38 partits, dues voltes, tots 
sabeu de què vos parl. Tots sabem que 
és una competició de llarga durada, de 
la regularitat, d’esser-hi cada diumenge, 
i cada dia. Del treball constant. Aquí no 
hi valen les estudiades a darrera hora. El 
resultat serà el fruit de la dedicació de 
tot un any de feina. Vos sona?? No n’heu 
sentit parlar moltes vegades de la vinya, 
tot l’any s’hi fa feina, podar, llaurar, abonar, 
esporgar, ensofrar, vermar... no ets pots 
descuidar cap mes. El futbol no és més 
que un exemple com d’altres de com s’ha 
de fer la feina ben feta. El futbol no és com 
la vida, és la vida.

La lliga, per dir-ho d’alguna manera, és el 
vi de cada dia, el vi casolà. Un respecte per 
aquest vi. No tot han de ser grans marques, 
grans bodegues.

Quan començàrem la temporada no ho 
sabíem però enguany hi havia un espai 
reservat a una vinya petita. La lliga, el vi 
nostre de cada any, ens ha sortit bo, vaja 
si ha estat bo, més tard en parlaré. Ja 
feia un parell d’anys que provàvem una 
varietat nova, uns ceps joves que cada 
any uns mildius inqueros o ciutadans ens 
feien malbé la collita. A la fi hem trobat el 
remei, esquitarem a temps, podarem quan 
era hora, dues plogudes quan tocava i 
aconseguirem la copa Federació a nivell 
autonòmic. Un bon vi, a nivell casolà. 
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Quines festes que ferem!!! Els directius, 
espavilats, varen passejar la copa per tot, 
presentacions, diaris, televisions,... però la 
cosa no va acabar aquí. Com que veiem 
que el producte agradava varem decidir 
exportar, donar-lo a provar. Els primers 
convidats foren catalans, de Sant Boi. 
Experts vinaters, els germans de llengua 
degustaren amb fruïció el nostre vi. Quatre 
tassons per hom els deixaren assaciats 
pel partit de tornada. En vista de l’èxit 
partirem cap a una altra terra de vi; La 
Manxa. A Toledo jugant al camp més gros 
d’Espanya, el Salto del Caballo, alliberats de 
pressions ens divertírem, treguérem un bon 
resultat, patírem molt de fred i alegrarem 
una ciutat morta. El centre d’operacions 
fou un lloc anomenat “La Venta del Alma”. 
No varem vendre res i amb l’ànima intacta 
els esperàrem a Can Fetis i d’una manera 
educada els despatxàrem. Li va tocar al 
Rayo B, un filial en estat de gràcia que 
ens va perdonar. Quan arribaren aquí 
demanaren on era “el estadio”. Quan se’n 
varen donar compte eren a Vallecas altra 
vegada. Ara ja saben on és Binissalem. 
Erem a semifinals, varem poder constatar 
que Teruel existeix, i alguns fins i tot 
comprovaren que els cuixots d’allà són 
superiors. Com superiors es creien ells. 
Els ho vaig intentar dir, “en casa vais a 
sufrir”. Es veu que en castellà no som 
molt convincent. Deu ser ver que hem de 
millorar el nostre nivell de castellà? Tornem 
al català. No abandonem el català. Ja ho 
crec que patíren, ben esculats quedaren. 
A casa, molt sovint he sentit repetir les 
paraules d’un soldat convidat per un tio meu 
que en periode militar va venir per festes a 
provar el nostre producte estrella: “El vi de 
Binissalem no engata, però asseu” deia ell, 
que no es podia aixecar de la cadira. 

Erem a la final. Uns bascos a qui havíem 
desitjat conèixer tot l’any ens esperaven. 
La collita era bona de veres. Quins dies 
d’excitació col·lectiva varem començar a viure. 
Arribat el dia i l’hora el voltant del terreny 
era ple de gent, personalitats futbolístiques 
nacionals ens havien visitat, trofeus mundials 
també, però dins el terreny de joc tot estava 
molt igualat fins que a les acaballes de la 
primera part. Aquell xut que sortí del lloc més 

impensat acabà al lloc més inesperat de 
la porteria contrària. Quines cares d’esglai, 
resseguint la trajectòria d’una pilota que 
ens duia cap allà on mai havíem imaginat. 
La segona part, increïble. Noranta-vuit 
generacions de futbolistes blaus empenyent 
fins el darrer alè, noranta-vuit generacions de 
binissalemers alegrant-se, siguin on siguin. 
Una maneta. Què hem fet? Quina aigua han 
begut aquestes vinyes? Què hem posat dins 
aquestes botes? Eufòria, bogeria per tot, 
però dins el vestidor humiltat. Aquesta és la 
major virtud del nostres jugadors, aquesta 
és una de les lliçons que m’han ensenyat 
enguany. Només acabar el partit, ja es 
notava dins aquell espai íntim, un ambient de 
responsabilitat màxima. Ningú es va veure 
campió mai. No va fer falta dir-los que ens 
esperava una setmana llarga, dura, difícil. 
La unió del grup davant la dificultat va ser 
clau. Són un grup solidari, per allò bo i per 
allò dolent. S’han oferit a pagar la fitxa a 
companys lesionats i la directiva no ho ha 
permès. Són detalls que enorgulleixen a qui 
ha tingut la sort de poder compartir aquests 
anys amb ells. Traspassar aquests valors a 
d’altres circumstàncies socials per les que 
passam són prova evident que el futbol no 
és només córrer. Dins el nostre vestidor mai 
es dona la culpa de qualsevol adversitat als 
altres, com s’acostuma a fer en altres sectors. 
Està prohibit cercar excuses en actuacions 
arbitrals, en contraris deshonestos, en 
meteorologies adverses. Si volem guanyar, si 
volem sobreviure, ens ho hem de merèixer 
i ho hem de lluitar cada minut, cada pilota, 
a cada centímetre del camp. Així, allunyats 
de les alegries i confiances, lícites dels 
afeccionats, partirem cap al Nord i per poc 
que no el perdem, el nord i el cap. Per sort 
que hi va haver televisió i no vos he de 
comptar res d’aquell partit. Tots ho vareu 
veure. Tots? Gent fent voltes per Lemona, 
fent voltes pel poble, anant i venint del bany, 
encenent ciris, tancant-se dins habitacions 
amb el coixí damunt el cap... de tot color, 
me n’han contat de tot color i de per tots 
llocs i contrades, perquè aquest dia tot un 
poble que no és capaç d’anar junt mai, el 
Balear, i part d’Espanya eren del Binissalem. 
Una altra lliçó del futbol, posar-se en el lloc 
de l’altre. Quanta de gent m’ha dit: “no ho 
podia aguantar, passava massa pena per 

Pregó de la Festa des Vermar 2012  
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voltros”. Tant de bo fossim capaços de tenir 
aquests sentiments per altres circumstàncies 
i necessitats més primàries que el futbol. Per 
sort que hi va haver televisió i així noltros 
varem poder reviure tot allò que es va viure 
al poble, que si no ho veig no ho crec i que 
encara ara m’escarrufa. Fent servir aquelles 
paraules tan usades podem dir que aquell 
va ser un partit de fang, suor i llàgrimes. 
Moltes llàgrimes, més de les que us podeu 
imaginar, moltes més de les que vareu poder 
veure per televisió. Llàgrimes com aquelles 
que he pogut veure regalimar per les galtes 
agradoses de les vermadores majors oferint 
el primer most a la Verge de Robines, sentint 
la Balanguera des de la meva privilegiada 
i assolellada posició de component del Tall 
de Vermadors el diumenge de la Vermada. 
Ho passàrem malament dins aquell brou, 
però he sentit comptar que els nostres 
jugadors i d’altres components de l’expedició 
s’adaptaren d’allò més bé al brou que els 
donaren pel Gran Bilbao aquell vespre plujós 
d’abril. L’endemà matí passejant vora la ria 
vaig tenir la gran alegria, comunicada per un 
molt bon amic meu, que la nostra feta havia 
estat motiu inspirador de la glosa diària del 
meu admirat Xurí:

6 a 1. Siula el final! 
Existeix l’ésser suprem?
Campió el Binissalem.
Ha estat d’infart. És igual.
Premi a l’esforç anual;
jugadors que han fet història. 
Pedra viva i memòria. 
Tot i l’advers marcador 
sempre tendrem una opció
d’aconseguir la victòria.

Trasbalsat per l’emoció vaig gosar a 
contestar-li dient:

Amb la glosa es pot combatre,
atacar, defensar-se, lluitar
també fer-nos respectar
tots els arguments rebatre.
Junts serem molt mal de batre
segur que haurem de patir
per assolir el nostre fi.
Tots el del Binissalem
per sempre t’agraïrem 
aquella glosa, Xurí.

Passades totes les recepcions i homenatges 
i després d’haver sentit moltes vegades, 
això que heu fet té molt de mèrit. Jo mateix 
pensava: “sí, molt de mèrit, però no és un 
requisit”. El que era cert era que la temporada 
encara no havia acabat i no se’m va ocórrer 
altra idea que provocar als jugadors dient-los 
que anar a una lligueta d’ascens a 2B no té 
gaire mèrit, de fet ho fan quatre equips de 
les Balears cada any. Allò que heu de cercar 
és aconseguir fites que ningú hagi fet mai. 
Mai cap equip de tercera havia guanyat la 
copa Federació. A veure quan superaran 
això!!! Imaginau-vos qui podria superar una 
temporada d’un equip que guanyi la copa 
i pugi a 2b. Dit i fet. A Albacete, Manlleu 
i Madrid varem poder compartir grans 
moments amb afeccionats del nostre equip, 
binissalemers o no. També varem poder 
comprovar que pel centre de la península 
sempre sorgeixen conflictes idiomàtics. En 
una falta en contra, un company des de la 
banqueta cridava : “es sis, es sis”, reclamant 
un marcatge. “Jesús”, varen contestar, des de 
la grada de Valdebebas. No mos entenen.
 
Quedava el darrer dia, el Madrid C, a casa. 
Una altra jornada excepcional, un altre dia 
inoblidable. Francament tots pensàvem que 
passaria com sempre, que després de tot un 
any de feina vindrien els de Madrid i se n’ho 
durien tot. Però aquest pic no, enguany, al 
contrari del què passa en economia, el futbol 
era dels petits. Un molt bon afeccionat, una 
setmana abans me va dir que no hi podria 
ser, se n’havia d’anar de viatge però que ho 
seguiria per televisió. Dies després donant-
me l’enhorabona me va dir: “gràcies, vaig 
poder bravejar de binissalemer”.

Idò això, bravegem de binissalemers 
aquests dies de setembre i veniu, veniu al 
futbol, veniu que vos hem de mester més 
que mai, veniu i veureu un equip humil i 
orgullós de ser d’on és com tots hi estam 
de sa Vermada.
Visca EL Binissalem, visca Binissalem i 
bona Vermada per a tothom.

Bartomeu Pons Comas
vermada del 2012.



Glosa des Vermar  

Crisi i vi, 
no van 
pel mateix 
camí
Primer premi 
Concurs de glosses 2012
 
Enguany no sé com glosar
ses excel·lències des vi.
Per dir-vos-ho en parlar fi
ben fort m’hi hauré d’aferrar.

Ses coses vénen mal dades;
es refranyer en fa ressò,
“a ses penes punyalades
i glopades de vi bo.”

Maldament estam en crisi
pel vi tendrem uns racons
amb molt sobrades raons
per assaborir amb vici.

Estufera no en durem
perquè anam amb ales baixes;
anirem a ses rebaixes,
però bon vi en beurem
millor, de Binissalem.

No hi ha mals que cent anys durin
ni cos que ho pugui aguantar
qui estreny, es cansarà
d’escanyar colls que remuguin.

Jo sé que el temps de bonança
qualque dia tornarà
tornarà a florir la dança
i el poble trist no estarà.

Veure que regalima es most
dins es cup, fruit d’un bon any,
qui tem de crisi parany
si així, veu fer l’agost?.

Pes cup, mosquits de celler
van xuclant con ses abelles
es most els fa vinaters,
i ells fiblen ses orelles.

Però se’n fot des verí
qui té s’orella calenta,
perquè va mesclat amb vi
i posa panxa contenta.

Si he volgut contar coverbos
és per alegrar sa nit,
no en vull cap de malsofrit
si vos plauen aquests versos.

Antoni Amengual Amengual, “Costitxo”
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Programa 
d’actes
Divendres, 13

De 18 a 00h.
GOLETART, obrim les portes a l’art.

Exposicions
Goletart 28: Escultures de Jeroni Salom i 
pintures de Toni Salom. 

Goletart 30: Pintures de Joan Torrelló.

Goletart 42: Pintures de Petra Manuela 
Steiner i Valentín Arévalo.

Goletart 49: Pintures de Verónica Benito.
Goletart 57: Fotografies de Maria Cano 
amb textos de Manel Barjacoba.

Goletart 59: Pintures de Trinidad Campillo.

Goletart 62: Pintures de Guillem Rosselló.

Goletart 63: Il·lustracions i audiovisual 
de Margalida Vinyes i curtmetratges de 
Carlos Hermoso. 

Goletart 66: Pintures i escultures 
de Pere Fiol. 

Goletart 72: Poesies de Joel Ródenas.

Goletart 73: Pintures de Astrid Prinzessin 
Zu Stolberg Wernigerode.

Goletart Plaça de S’Olla: Escultures de 
Guillem Rosselló.

Activitats*
20h. Goletart 66: MiCROTEATRE XAMO-
XAMO: “Vermada en porcions”.

20.45h. Goletart 59: COnCERT DE ViOLí 
a càrrec de Tomàs Rosselló.

21.30h. Goletart 30: COnCERT ACúSTiC 
a càrrec del grup Privet Drive. 

22.15h. Goletart 72: LECTuRA POèTiCA 
a càrrec de Biel Pol. 

22.45h. Goletart 49: COnCERT ACúSTiC 
a càrrec del grup Books.

23.30h. Goletart 57: FOTOGRAFiA 
inTERACTiVA a càrrec de Maria Cano.

24h. Goletart Plaça de s’Olla: PETiTA 
HiSTòRiA MuSiCAL a càrrec de L’Espill.

En acabar AnEM DE COnCERTS DJ.

* Només divendres dia 13

Dissabte, 14

De 10 a 18h.
GOLETART, obrim les portes a l’art.

A les 15.30h.
TORnEiG DE TRuC DE LA XLiX FESTA 
DES VERMAR. A la Plaça de l’Església 
cara Nord de Binissalem; entre el Bar 
s’Hotel i el Pub Cuplé. Preu per parella: 
20€. Inscripció: Al bar s’Hotel, tel 971 51 
15 03, al pub Cuplé, al facebook del Bar 
s’Hotel o Pub Cuplé, o per correu 
a info@truc-vermar.es.
La data límit per a inscriure’s és el 
divendres 13 de setembre; dia anterior al 
campionat. El pagament s’ha de fer efectiu 
com a màxim el mateix divendres.
Premis 
1er Classificat: 
50% de la recaptació de les inscripcions. 
2on Classificat: 
25% de la recaptació de les inscripcions. 
3er Classificat: 
15% de la recaptació de les inscripcions. 
4rt Classificat: un Sopar per a dues 
persones, a triar, entre el Bar s’Hotel o el 
Pub Cuplé.

* La totalitat de les parelles, i per tant de la quantitat 
recaptada, es farà pública de forma oficial just abans de 
començar el campionat. Entre tant de forma provisional, als 
facebooks i a la web www.truc-vermar.es s’anirà publicant 
el nombre vigent de parelles inscrites.



De 17 a 19h.
TORnEiG DE TiR AMB ARC de la Festa 
des Vermar, modalitat flu-flu. Al camp 
municipal d’esports. 

A les 18h.
COnCuRS DE CORREGuDA DE 
BOTES. Dirigit a persones majors de 18 
anys. Inscripció a l’Ajuntament.
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 cantò.
- S’ha de transportar només amb les mans. 
- S’ha de dur calçat esportiu.
- El grup ha d’estar format per 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 eliminatoria.

- El grup guanyador de cada eliminatòria 
anirà passant de sèrie fins arribar a la final.

- El grup que no cumpleixi les normes del 
concurs será eliminat.

Premis
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.
Organitza: Vins Nadal.

A les 20h. 
inAuGuRACió DE LES EXPOSiCiOnS 
de Can Gelabert:
Jaume Terrassa, Ramon Company i Obres 
Sel·leccionades al XXV Certamen d’Arts 
Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem 
(entrega dels premis).

A les 21h.
ESTREnA ESPECTACLE LiTERARi: 
iMiTACió DEL FOC, a la Casa Museu 
Llorenç Villalonga. En el centenari del 
naixement de Bartolomeu Rosselló-
Pòrcel, espectacle basat en el seu poemari 
més característic. Es tracta d’un muntatge 
que combina la veu i la música amb la 
dansa contemporània en un format molt 

reduït per intentar traduir al llenguatge 
escènic contemporani les imatges (que 
van del simbolisme al surrealisme passant 
pel neopularisme) d’un dels grans poetes 
catalans del segle XX.
Intèrprets: Miquel A. Torrens 
i Aina Pascual Silva
Dramatúrgia: Josep R. Cerdà i Mar Pla
Coreografia: Aina Pascual Silva
Direcció: Josep R. Cerdà
Música original: Jaume Manresa
Disseny gràfic i escenografia: 
Assumpta Capellà 
Reserves al 971 886 014 i 
info@fundaciocasamuseu.cat. Preu: 5€.

De les 00.30 a les 03.00h. 
En acabar el campionat de truc, COnCERT 
A CàRREC DE SAnTAnA PROJECT. 
A l’aire lliure, rere la Plaça de l’Església, 
i entre els dos locals organitzadors; i per 
tant, entrada lliure.

Diumenge, 15

A les 9h.
i TROBADA BiniSSALEM AMB MOTO. 
Concentració i berenar al Celler Sa Vinya 
(berenar + cafè: 6€). 10h Sortida pel pla de 
Mallorca (90-120 min.).
Col·labora: Ajuntament de Binissalem. 

A les 10h.
EXPOSiCió ESTàTiCA D’AEROnAuS 
uLM. Al camí de Son Roig, km. 2 
(aeròdrom de Binissalem). Regal de 
“Baptismes de l’Aire” als nens/es i joves 
de Binissalem. Regal de baptismes en 
BLOKART. Col·laboren: Ajuntament de 
Binissalem, Protecció Civil, Associació 
Balear de Blokart, Patí de Cua Aviació SL, 
Ass. Aviació a les Aules, Club de Vol “És 
Cruïlla” (Vilafranca) i Mallorca Gyrocopter 
Flightschool (GIAT).

A les 19h. 
PRESEnTACió DE LA REFORMA DEL 
POu POAL i COnCERT de Tomàs Rosselló 
i Xisco Amengual.

Dimecres, 18 

A les 19h.
MiCROTEATRE XAMO-XAMO: “Vermada 
en porcions” a Can Gelabert.

A les 21h.
Vii TAST DE VinS, a Can Gelabert.
Organitza: Confraria Enofles de la Parra

Dijous, 19

A les 18h.
FESTA inFAnTiL a la Plaça de l’Església.

A les 19h.
MiCROTEATRE XAMO-XAMO: “Vermada 
en porcions” a Can Gelabert.

A les 20h.
PRESEnTACió “DOS AMiCS DE VinT 
AnyS”, a la Casa Museu Llorenç Villalonga.
En l’any que celebram els centenaris dels 
escriptors Salvador Espriu i Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, Sebastià Alzamora ens 
presentarà la seva novel·la, basada en la 
relació d’amistat entre els dos poetes.
Lloc: Casa Museu Blai Bonet.
Organitzat: Casa Museu Llorenç Villalonga.

Divendres, 20

A les 16h.
TALLER DE DECORACió DE 
BiCiCLETES a la Plaça de l’Església. 
Material per portar: paper arrisat (pinoxo) 
de diferents colors i tisores. Organitza: 
Catalina Wray.

A les 18h.
BEnVinGuDA A SA VERMADA amb els 
carros entrant al poble, amb ball de bot al 
carrer, com antany; ah, i amb un glopet de 
vi dolç; així volem donar la benvinguda a Sa 
Vermada. Si ens voleu acompanyar, veniu 
a les 17:30 hores a davant can Buades. 
Organitzen: Associació Arròs amb Salseta, 
Amics dels Cavalls i Tall de Vermadors.

A les 19h.
MiCROTEATRE XAMO-XAMO: “Vermada 
en porcions” a Can Gelabert.

A les 19h.
Obertura del XXVi COnCuRS DE 
COSSiOLS i ii D’ORnAMEnTACió 
FLORAL a Can Gelabert.

A les 20h.
A l’Ajuntament, RECEPCió DE LES 
VERMADORES i VERMADORS 
acompanyats pels nostres xeremiers. 
Acte seguit anirem a l’Església per procedir 
a la iMPOSiCió DE BAnDES.

A les 20.30h. 
A l’Església, PREGó DE FESTES a 
càrrec de Mossen Bartomeu Villalonga 
Moyà capellà Binissalamer, amb l’actuació 
del grup Musicantes de Mallorca, sota 
la direcció d’Irina Capriles. Interpretaran 
cançons de Guillem d’Efak amb 
arranjament per a cor i piano de Baltasar 
Bibiloni. Presenta l’acte Paula Moyà.

A les 21h.
MiCROTEATRE XAMO-XAMO: “Vermada 
en porcions” a Can Gelabert.
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Dissabte, 21

A les 9h.
XXXiV DiADA CiCLiSTA FESTA DES 
VERMAR. Sortirem de la plaça de l’Església 
per acabar al pinar de Biniagual amb una 
berenada tots junts. L’organització recomana 
que durant els recorregut, els participants 
no es desviin del circut establert, en cas 
contrari qualsevol incidència serà única i 
exlusivament responsabilitat del participant.
Organitza: Club Esportiu Gomila amb la 
col·laboració de “La Caixa”.

A les 10h.
“TOuCH RuGBy”, al camp municipal 
d’esports. Partits per adults (a partir dels 
15 anys fins els 95 anys). La participació 
està oberta a tothom que tingui ganes de 
còrrer amb una pilota a les mans. El “Touch 
Rugby” és una modalitat del rugby on no hi 
ha placatge i està regulat per la IRB com 
una modalitat “suau” del rugby XV. 

A les 10h.
VOLTAnT VOLTAnT. Cercavila popular pels 
bars del poble previ al pregó de la Festa 
dels Trepitjadors, sempre acompanyats per 
la banda de música, per començar amb bon 
peu les nostres festes. Hi haurà bons preus, 
obsequi i rifes per a tothom. Concentració a 
les 9:30 a la Plaça de l’Església.
Organitza: Joves Des Trui.

A les 12h. 
XiV FESTA DELS TREPiTJADORS. 
Concentració a l’Ajuntament i inici de la 
festa amb la GRAn BATALLA DE RAïM. 
Ens acompanyaran el Déu Dionisos i els 
xeremiers de Binissalem.

A les 14h.
DinAR i FESTA DELS TREPiTJADORS. 
A la Plaça de l’Església. 
El dinar serà de fideus de vermar. 
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. Actuaran nOWFAST 2, LA LOCA 
MOTORA i DJ SiMO. 
Col·labora: Ajuntament de Binissalem. 
Organitza: Joves des Trui (JDT). 

A les 21h.
A la Casa Museu Llorenç Villalonga.
EL JARDí DE LES DELíCiES: 
“ViBLiOTECA”. A Can Sabater, per la 
vermada, obrim les portes del nostre jardí! 
Us convidam a gaudir d’un autèntic jardí 
de les delícies. Podeu venir a cercar 
el vostre redol de natura i serenor. Hi 
haurà llibres i revistes, racons de lectura 
i una copeta de vi de la DO Binissalem i 
literatura especialtizada sobre enologia. 
També posam a la vostra disposició el 
servei de Bibliojardí en col·laboració amb 
la Biblioteca de Binissalem: veniu a triar 
la vostra lectura i el vostre racó preferit! 
Portes obertes de 10.30 a 13.30h! 
Lloc: Jardí de Can Sabater - Casa Museu 
Llorenç Villalonga.
Amb la col·laboració de la Biblioteca de 
Binissalem i la D.O. Binissalem.

Diumenge, 22

A les 10h. 
CuRSA CiCLiSTA FESTA DES VERMAR. 
Categoria Ciclomasters. 
Inscripcions al bar Lluis. 
Organitza: C.E. Gomila. 
Patrocina: L’Ajuntament de Binissalem. 
Col·labora: Cicles Gomila.

A les 10.30h.
LXi 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. 
11:00h Missa d’honor per als nostres 
padrins i padrines i en sufragi dels majors 
que no hi són entre nosaltres, oficiada per 
mossèn Jaume Mas, rector de Binissalem. 
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.
XV COnCuRS DE TREPiTJAR RAïM. 
A la plaça de l’Església, Acompanyats pel Tall 
de Vermadors, xeremiers i el Déu Dionisos. 
La concentració dels participants es farà a 
les 17h al cantó de Can Mekis (carrer 
Bonaire amb carrer Llorenç Villalonga). 
Organitza: Associació Arròs amb Salseta.
Patrocina: Ajuntament de Binissalem.

A les 20h.
MiCROTEATRE XAMO-XAMO: “Vermada 
en porcions” a Can Gelabert.

Dilluns, 23

A les 19.30h. 
inAuGuRACió DE L’EXPOSiCió ELS 
QuADERnETS DELS PADRinS. A les 
Golfes del Casal de Cultura Can Gelabert. 
Elaborats aquest curs passat entre padrins i 
néts. Aquests quadernets són petits tresors 
plens de records, imatges, paraules... que 
mantindran units a padrins i néts més enllà 
del temps.

A les 20.30h.
XVii COnCuRS DE GLOSES FESTA 
DES VERMAR, al Casal de Cultura Can 
Gelabert. Lliurament de premis i lectura de 
la glosa guanyadora.

Dimarts, 24

A les 19.30h.
DAnSES DEL Món. Al pati cobert de 
l’Escola Graduada. Organitza: Associació de 
la Tercera Edat de Binissalem.

A les 20.30h. 
SOPAR PER A LA GEnT GRAn.
A l’aparcament cobert de l’Escola 
Graduada. Hi haurà panada, pa amb 
formatge, raïm, coca, aigua, vi i cava. 

Dimecres, 25
 
A les 18h.
DE LA VinyA A LA COPA AMB LA DO 
BiniSSALEM. Programa: La DO Binissalem. 
El camí de la qualitat. Vitucultura i Enologia. 
Nocions bàsiques del tast de vins. Tast dirigit

A les 20h.
ACTuACió DE L’ESCOLA DE BALL 
DEL TALL DE VERMADORS. 
A la Plaça de l’Església.

A les 21:30h. 
MOSTRA DE CuinA.
Al pati cobert de l’Escola Graduada. 
Organitza Ajuntament de Binissalem.
Patrocina: 
Bodegues Tunel.

Dijous, 26

A les 18.30h.
iii CuRSA RuRAL SA VERMADA 2013.
Sortida: davant la bodega José Luis Ferrer 
(Ctra Palma-Inca a l’entrada de Binissalem)
Distància del circuit rural: 8 kilometres.
El circuit transcorrerà per camins de 
terra entre les vinyes propietat de José 
Luis Ferrer i per un tram d’asfalt per tal 
d’enllaçar les dues vinyes del recorregut. 
Avituallament al km 3 i 5.
Categories: Senior masculí, Senior femení, 
Veterans m40 masculí, Veterans m40 
femení, Local masculí i Local Femení.
Premis per categoria
1er: lot de productes José Luis Ferrer. 
2on: lot de productes José Luis Ferrer.
3er: lot de productes José Luis Ferrer.
Tots els participants rebran un tiquet per 
quedar a menjar fideus de vermar el mateix 
dijous. (és imprescindible portar el plat, tassó 
i cullera). A mes al acabar la cursa s’oferirà 
un refrigeri per tots els participants.
Inscripcions: directament a traves de la 
web www.elitechip.net i el dia de la cursa a 
partir de les 17h davant la sortida.
El cronometratge de la cursa correrà a 
càrreg de Elitechip. Es disposarà de servei 
d’ambulàncies i guardarroba.
Assegurança d’accidents pels participants
Presència de jutges federatius. Preu de la 
inscripció: 6€ (5€ pels atletes federats) 
amb chip groc. Les inscripcions el dia de la 
cursa seran a 9€ amb chip groc.
Patrocina:
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Dissabte, 28

A les 11h. 
RuGBy. Al camp municipal 
d’esports, nova jornada de promoció 
de rugby infantil amb jocs i 
partidets. Només per nins i nines de 
5 a 14 anys i tambè està oberta a 
tots els nins que vulguin participar. 
La durada de la jornada és de 2 
hores màxim.

A les 17h. 
DESFiLADA DE CARROSSES 2013. 
Acompanyades per l’Associació de la 
Tercera Edat, xeremiers i Binicada.

A les 18h.
inAuGuRACió DE LA X FiRA DEL Vi, 
al Parc de la Rectoria. Horari: dissabte de 
17.30h a 22.30h, i diumenge de 16h a 
20h. Organitza: Agrupació de Fires i Festes 
de Binissalem. 
Patrocina: Ajuntament de Binissalem 

A les 21h.
A la Casa Museu Llorenç Villalonga.
EL JARDí DE LES DELíCiES: 
“ViBLiOTECA”. A Can Sabater, per la 
vermada, obrim les portes del nostre jardí! 
Us convidam a gaudir d’un autèntic jardí 
de les delícies. Podeu venir a cercar 
el vostre redol de natura i serenor. Hi 
haurà llibres i revistes, racons de lectura 
i una copeta de vi de la DO Binissalem i 
literatura especialtizada sobre enologia. 
També posam a la vostra disposició el 
servei de Bibliojardí en col·laboració amb 
la Biblioteca de Binissalem: veniu a triar 
la vostra lectura i el vostre racó preferit! 
Portes obertes de 10.30 a 13.30h! 
Lloc: Jardí de Can Sabater - Casa Museu 
Llorenç Villalonga.
Amb la col·laboració de la Biblioteca de 
Binissalem i la D.O. Binissalem.

A les 23h. 
GRAn REVETLLA. A la plaça de l’Església, 
amb l’actuació de Trío Cabana, Fulanos de Tal 
i Ojos de Serpiente: tributo a Fito & Fitipaldis.

Diumenge, 29

A les 10.15h.
RECEPCió D’AuTORiTATS per 
l’Ajuntament, acompanyats pels xeremiers, 
Tall de Vermadors i els gegants de 
Binissalem, Jaume i Aina.

A les 10.30h. 
MiSSA SOLEMnE. A l’Església de Santa 
Maria de Robines, oficiada per mossen 
Llorenç Lladó.

A les 11.30h. 
Als vasos de l’Església, OFREnA A SAnTA 
MARiA DE ROBinES DEL MOST nOVELL 
a càrrec dels vermadors i vermadores de 
2013. Presenta l’acte Mª Antònia Bibiloni.
COnCuRS DE RAïMS i ballada dels 
gegants de Binissalem Jaume i Aina 
acompanyats pels xeremiers. Actuació de 
na Maria Cànoves i del Tall de Vermadors. 

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 Ballugall i Revetllers. Vi de franc per 
a tothom. Cedit per José Luis Ferrer.

A les 21h.
XXXii 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 J&V. 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 23, 24 i 25 de 16.30h 
a 19:30h. Donatiu 2€. És imprescindible 
dur tiquet per menjar fideus. Aquests 
tiquets també es podran adquirir a Can 
Arabí el mateix dijous 26. 

Divendres, 27
Festa local 

A les 8h.
MERCAT al carrer Creu.

A les 20.30h.
SOPAR A LA FRESCA. L’Ajuntament 
convida a tots els binissalemers i 
binissalemeres a endiumenjar els carrers 
del nostre poble i que convidem tots els 
nostres amics i amigues a sopar a la fresca 
acompanyats pels xeremiers. 
Es demana col·laboració en retirar els 
vehicles que puguin molestar als qui sopen. 
El servei de recollida de fems començarà a 
les 3.00h de la matinada. 
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 01.30h. 
A la plaça de l’Església, CORREFOC a 
càrrec dels dimonis de Binissalem Sa 
Fil·loxera de l’infern i la colla convidada 
Escarrufaverros de Campanet, amb 
l’espectacle Soma-Sema. 
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Recomanacions de seguretat: 
Portar roba de cotó, etc., preferible-
ment vella, amb mànigues i panta-
lons 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 muntanya). Tenir cura 
de tapar-se les orelles per disminuir 
els sorolls de les explosions pirotèc-
niques. 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 patir cremades, dirigir-se 
immediatament als punts d’assistèn-
cia 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 recomanacions i 
mesures assenyalades. En cas de 
no complir les recomanacions anteri-
ors, ni Fil·loxera de l’Infern ni tampoc 
l’Ajuntament de Binissalem no es fan 
responsables dels accidents que hi 
pugui haver.



Exposicions

Al Casal de Cultura Can Gelabert.
Inauguracio dia 14 a les 20h.
- Obres seleccionades XXV Certamen 

d’Arts Plàstiques i Visuals Vila de 
Binissalem.

- Obres de Jaume Terrassa.
- Obres de Ramon Company. 
Dies 20, 21 i 22. 
- XXV Concurs de Cossiols i 
 ii d’Ornamentació Floral. 
Horari exposicions Can Gelabert:
De dilluns a divendres de 15h a 21h.
Dissabtes de 17h a 20h.
Diumenges de 11h a 13h i 18h a 21h.

Inauguracio dia 20 a les 20.30h.
- Treballs realitzats pels alumnes de 

ceràmica del curs 2012-2013. 
- Treballs en Pachtwork de les alumnes 

del curs 2012-2013.
Horari exposicions:
De dilluns a divendres de 15h a 21h.
Dissabtes de 17h a 20h.
Diumenges de 11h a 13h i 18h a 21h

Al local de carrer Concepció, 4.
Inauguració dia 20 a les 20.30h.
- La Índia, el resultat de 40 dies viatjant, 

vivint i ceixent per un pais deconegut. 
Exposició fotogràfica a carrec de l’artista 
Carme nadal.

Horari exposicions: 
Dilluns 23 i dimarts 24 de 19h a 21h.
Dissabtes de 18h a 21h.
Diumenges de 11h a 13h i 18h a 21h.

Al local de carrer Sant Vicenç de Paül, 5.
- “Un passeig per les illes” de Toni Bifa. 
- Pigments i textura de Paquita isern.
Inauguració dia 20 a les 20.30h.
Horari exposicions: 
Dilluns 23 i dimarts 24 de 19h a 21h.
Dissabtes de 18h a 21h.
Diumenges de 11h a 13h i 18h a 21h.

A les Sales Parroquials, 
carrer Plaça Església.
- Pintures de Biel Valles.
Inauguració dia 20 a les 20.30h.
Horari exposicions: 
Dilluns 23 i dimarts 24 de 19h a 21h.
Dissabtes de 18h a 21h.
Diumenges de 11h a 13h i 18h a 21h.

Al local de carrer Bonaire,15.
- Pintura Artística de Pepita Coll. 
Inauguració dia 20 a les 20.30h.
Horari exposicions:
Dilluns 23 i dimarts 24 de 19h a 21h.
Dissabtes de 18h a 21h.
Diumenges de 11h a 13h i 18h a 21h.

A la sala de les païsses.
- Colori e armonie de Pietro Vallongo, 
 a benefici del Patronat Joan XXIII.
Inauguració dia 20 a les 20.30h.
Horari exposicions: 
Dilluns 23 i dimarts 24 de 19h a 21h.
Dissabtes de 18h a 21h.
Diumenges de 11h a 13h i 18h a 21h.

al carrer creu
pintures de teresa capel

Tennis

Xii Torneig Festa des Vermar
Dia 24 a les 20h final femenina.
Dia 25 a les 20h final dobles.
Dia 26 a les 20h final individual masculí.
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Col·laboradors

Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Binissalem 

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

Carnissers (fideus de vermar)
Can Puig, Ca Na Gori, Bip-Binissalem 
i Eroski Center 

Parròquia Nostra Senyora de Robines
Família Werner i Irene Heyer
Bodegas Túnel S.L. 
Instal·lacions elèctriques Navarro
Tall de Vermadors
Disset Consultors
Restaurant Robines
Colla Gegantera de Binissalem
Associació de Fires i Festes de Binissalem
Sitemas Técnicos de Mallorca (Noel Capó) 
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
Can Verdura Vinicultors



XLIX Festa
des Vermar

Del 13 al 29 
setembre 2013

binissalem

Recorda que si ets menor de 18 anys 
tens prohibit el consum d’alcohol i 
altres drogues.  Si ets major de 18 
anys i, consumeixes alcohol, fes-ho de 
forma responsable.  Utilitza envasos 
de plàstic i deixa els vidres a casa. 

 Evita baralles i discussions.  
Respecta les hores de descans i l’en-
torn del nostre poble.  Utilitza els 
contenidors, les papereres i els banys 
químics instal·lats per a l’ocasió.  
Organitza un retorn segur a casa.
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