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Binissalemeres i binissalemers, des del passat dissabte 29 d’agost 
en què elegirem les Vermadores i Vermadors d’enguany, el poble ja 
torna a bullir. 

Enguany presentam la 51a edició de la Festa des Vermar, després 
d’una 50a edició, l’any 2014,  ben especial i ben sonada. Enguany 
serà igual d’especial i de sonada, així ho vol el poble. 

Una festa ben actual i vigent, que cavalca entre la tradició i la 
modernitat, entre el passat i el present, una festa viva, però que 
té els seus orígens en l’economia, tradicions, cultura i patrimoni 
històrics. Una festa que es projecta i de la que recullen el testimoni 
els infants i jovençans que aprenen a viure-la de la mà dels més 
grans, de la mà de pares, padrins, veïnats, mestres... Una festa que 
ells abocaran, també, als seus fills i filles, i així, per molts d’anys.

Una festa que ret homenatge a la tasca per obtenir un dels nostres 
productes estrella, el raïm, el qual esdevindrà vi. Tasca i producte 
que possibilitaren el treball de la pedra, l’altre producte estrella 
de la vila. El raïm i el vi, en aquest cas, patrimoni material que 
esdevenen gràcies a la cultura de la vila el més preuat patrimoni 
immaterial que tenim, la Festa des Vermar.  

La volem, a la Festa des Vermar, popular, lúdica, alegre, molt 
participativa, respectuosa, sana, educativa, que transmeti valors 
i respecte cap al nostre patrimoni, cap al nostre poble, cap a 
nosaltres en definitiva. És i ha d’esser, ni més ni pus, que una mostra 
de respecte cap a nosaltres mateixos. 

I per materialitzar aquesta festassa vos presentam el Programa de 
Festes que des de la Regidoria de Festes i la Comissió de Festes s’ha 
elaborat, agraïnt la col·laboració a associacions, empreses privades, 
organitzacions i voluntaris i voluntàries que s’hi han implicat. 

Quasi un mes de festes allà on es mesclen els actes protocol·laris 
amb els actes més populars, actes civils i actes religiosos, actes ben 
arrelats des dels inicis, ara ja fa 51 anys, i d’altres més novells. Actes 
per als infants, per als joves, per als grans i per als més grans..., però 
també actes dels quals en pot gaudir tota la població, de forma 
coral, sigui quina sigui la seva edat. 

Un record i agraïment per a les persones que, en altres èpoques, 
han impulsat,  han ajudat a desenvolupar i a fer créixer la Festa, tant 
a les que ja no hi són, com a les que són entre nosaltres.

Gaudiu de la Festa des Vermar, la més estimada perquè és la nostra!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/o 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.

Temps de verema, 2015
Jeroni Salom Munar
Batle

Andreu Villalonga Simonet
Regidor de Festes
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JO SENTIA UN SAlUET, 
CÀNTICS I MÚSICA... 
QUE VENIEN DE CAN GELABERT.

Estic tan entusiasmada que no sé 
si em sortirà res! En principi me fa 
recordar quan jo tenia setze anys! 
I començarem el pregó, el meu 
pregó, no sé si serà un pregó com 
vosaltres desitjaríeu, però esper que 
agradi tot allò que vos conti.

Binissalemers i binissalemeres, 
tota la gent que ha vengut de fora, 
vermadors i vermadores d’enguany i 
d’altres anys, que avui també són aquí, 
senyor rector de la parròquia, don 
Jaume Mas, digníssimes autoritats, 
siau tots benvinguts a aquestes ‘noces 
d’or’ de la Festa des Vermar.

En entrar a dins la vila
en es primer que veuré,
si és es batle li diré
bones tardes o bon dia.

Aquest any, i ja en fa cinquanta que 
feim la festa des vermar, m’han triat 
a mi per fer el pregó. Vaig expressar 
al senyor Batle que jo, possiblement, 
no era la persona més adient; que 
n’hi havia d’altres amb més sabers i 
amb més ganes, però finalment vaig 
dir que sí, que el faria, el pregó. I és 
un honor per a mi que mai m’hauria 
pensat fer de saig per un dia i 
convocar-vos a la festa.

Per als més jovenets –que no ho 
sàpiguen– vos diré que un saig era 

un pregoner, que amb una trompeta 
anunciava els esdeveniments que 
havien de passar al poble, tant si eren 
particulars, com de l’Ajuntament. 
Tots els qui sou aquí, possiblement, 
recordau a l’amo en Miquel Metos, 
aquest sí que tenia veu per pregonar 
tot el que succeïa al poble!

Aleshores, ara, em toca contar-vos un 
poquet, com vaig conèixer la festa. Jo 
devia tenir tretze o catorze anys, quan 
un dia, colcant en bicicleta amb les 
meves cosines a Can Marquet –Can 
Marquet era la casa del meu rebesavi 
Joan Mas– i estant al corral, jo sentia 
un saluet, càntics i música... que 
venien dels jardins de Can Gelabert. 
Can Gelabert abans tenia una paret 
que, pràcticament, confrontava amb 
els jardins o el corral de Can Marquet. 
Com que era, i som molt curiosa, vaig 
demanar què passava a Can Gelabert 
i qualcú em va dir:
-Celebren una festa des vi, també 
regalen botelles de vi als convidats! Hi 
ha gent de cultura, escriptors, poetes, 
pintors, músics, gent de teatre...!

Això ja em va entusiasmar! En aquell 
temps, les jovenetes com jo, teníem 
les portes tancades pràcticament 
a tot! Era un temps de repressió 
on tot era pecat, fins i tot anar a 
combregar; si havies menjat alguna 
cosa... ja pecaves!

Fixeu-vos, era el 10 d’octubre de 
1965, Llorenç Moyà i el grup de joves 
del Club Atlant, varen organitzar una 

festa privada a Can Gelabert i allà 
es va dir ‘no hem de permetre que 
desapareguin les nostres antigues 
i belles tradicions, dissortadament, 
ferides de mort’. I així varen 
reviscolar la festa. I molt! 

I vet aquí, que al cap d’uns anys, 
aquesta festa se va fer a la plaça, 
jo volia participar-hi, em vaig vestir 
de pagesa, ben endiumenjada de 
senyora, tot allò que vaig trobar... 
i, cap a la plaça hi manca gent! Era 
el primer any, el 1967, que se feien 
vermadores i tenc un retrat, d’aquell 
any, davant la Mare de Déu de 
Robines, que va pintar Pau Fornés, 
que en certa ocasió, va venir a sopar 
a ca nostra; ell ja havia participat a 
les primeres festes a Can Gelabert i 
me va dir el següent:

-Demà te’n vas a s’Ajuntament –devia 
ésser principi del 1980, bé no me’n 
record molt bé– i els dius, que si 
es dia de sa festa des vermar hi ha 
revetla en lloc de ball de bot, jo me’n 
duré la Mare de Déu de Robines!

Amb motiu de la presentació de les 
primeres vermadores, aquest any de 
1967, el missèr [Llorenç Moyà] va dir 
aquestes paraules:
-“tots som binissalemers i digníssims 
convidats, que volem alegrar-nos i 
beure, i riure i folgar. Avui no hi ha 
llençols capaços de tapar l’alegria 
de la vermada, tots som germans. 
A Binissalem hi arriben tots els qui 
tenen bona fe, els qui estimen, els qui 
aixequen una bandera, la de la pau”

Aquest any [el 1967] jo encara no 
era vermadora, i a l’any següent, una 
persona de la comissió [del Club 
Atlant] Biel Fiol, de Can Truita, que 
tots coneixeu, va venir a ca meva, per 
demanar si volia ésser vermadora; 
jo vaig estar més contenta que ‘un 
pasco’, però sempre hi havia un 
però per part de la família –i de la 
meva no en parlem!– cosa que ara 
els joves no ho entenen, perquè, 
com tots sabeu, les qui han de ser 
vermadores, en aquest moment, els 
pares són els qui estan més contents i 
fan propaganda perquè els fills siguin 
elegits vermadores o vermadors. Al 
nostre temps, no era com ara, fins i 
tot, diuen que costava anar a cercar 
les persones que volien que ho fossin; 
encara que es digui que ara és una 
elecció ‘democràtica’ i llavors no. Jo 

PREGó PRONUNCIAT PER 
MARGAlIDA BIBIlONI JAUME.
19 DE SETEMBRE DE 2014

5PROGRAMA 
D’ACTES 
FESTA DES 
VERMAR 2015



crec que les qui eren vermadores 
tenien moltes ganes de ser-ho, però 
era la comissió de festes que anava a 
cercar-les i qualque vegada rebé una 
bona portada, alguna treta a defora 
de la casa i la prohibició a la filla de 
ser-ho.

Vaig ésser vermadora, com bé ha dit 
la presentadora Maria Antònia Bibiloni, 
l’any 1968. Crec que gràcies que a la 
comissió de festes del Club Atlant, hi 
havia na Maria Joana Company, que 
era veïnada i clar era una persona de 
confiança de la meva família i seria 
l’encarregada de acompanyar-nos per 
tot, tenia més esma que nosaltres i així 
no aniríem totes soles! Això que férem 
el dissabte passat, bé ara no sé si era 
dissabte, un dia d’aquests, el dia que 
anàrem al Consolat tots plegats... en 
aquell temps ens demanaven a veure 
amb qui havíem d’anar-hi, qui ens duia! 
Vos contaré un parell d’anècdotes 
d’aquest any de 1968; nosaltres les que 
érem vermadores –avui aquí quasi hi 
són totes les de la meva ‘quinta’– ens 
ho passàrem molt bé!

Na Maria Joana Company ens duia 
amb un ‘sis-cents’ a Ciutat i pertot, un 
dia anàrem a sopar a s’Arenal, un altre 
dia a un hotel del Passeig Marítim, 
un altre dia vàrem anar a convidar 
‘les autoritats’. També anàrem a 
saludar un senyor que es deia Alfons 
Barceló, crec que era advocat, a la 
seva casa: Can Barceló de la plaça de 
Quadrado de Palma; aquest senyor 

va tenir una relació amb nosaltres –les 
vermadores– durant molt de temps 
i ens va donar un castell, sí, sí un 
castell! Una cinquena part per hom del 
castell, que ell tenia a Olite, a Navarra, i 
nosaltres ben satisfetes de tenir aquest 
castell a Olite. Érem les seves nebodes 
i ens deixava el Castell d’Olite!

Després, aquest any també, vaig 
tenir l’oportunitat d’entrar, per 
primera vegada, al Teatre Principal; 
els més majors recordaran que 
hi havia unes festes que es deien 
‘festes de primavera’, a aquestes 
festes hi enviava, cada poble, la 
seva representació. Imaginau-vos... 
entrar al Teatre principal, Marisa 
Medina presentava l’acte i, allà, 
totes satisfetes nosaltres, al ‘palco’, 
representant Binissalem a les ‘festes 
de primavera’ de Palma!

I d’anècdotes, no sé, és que vos 
avorriré si vos en cont més. Anàvem, 
també, amb l’amo en Salvador 
Beier que ens duia amb un ‘citroen’, 
un ‘dos cavalls’ i ens va dur a un 
restaurant..., bono! Quasi, quasi, 
vàrem haver de firmar per confirmar 
que era l’amo en Salvador Beier qui 
ens acompanyava.

Un altre d’aquestes coses va ser 
que a partir d’aquest moment, jo ja 
vaig començar a pregonar, en certa 
manera, la festa des vermar. De 
llavors ençà, per tot anava ‘picant’ 
per parlar de la festa i de Binissalem. 

I vos contaré un fet que va succeir 
a principis de l’any 1971, vaig tenir 
la sort de guanyar un premi a un 
programa de TVE, el programa es 
deia ‘Estudio abierto’, el presentava 
José Mª Iñigo, era un pic cada 
setmana i aquell dia, a mi em feren 
anar a dormir i no vaig saber si jo 
havia guanyat, fins que a l’endemà 
dematí, ve na Catalina des Casino 
amb un telegrama on me deien que 
havia guanyat un premi –pensau que 
en aquell moment només hi havia 
TVE– tothom se n’havia informat 
manco jo! Havia d’anar a Madrid per 
participar en el programa següent. 
A la fi, vàrem partir cap a Madrid, 
tampoc havia estat mai a Madrid 
i, vàrem arribar a Prado del Rey. 
Jo encara no era major d’edat i 
vaig anar acompanyada per una 
altra persona que sí que ho era, 
major d’edat. A la TVE hi anàrem 
amb ensaïmades, ametlles i –no 

podia faltar!– unes botelles de vi 
de Can Pep Perico que era el vi de 
Binissalem més bo que hi havia al 
poble. Ja ens teniu cap amunt a 
Prado del Rey amb les botelles de 
vi, les ensaïmades i les ametlles... 
el presentador –el programa era en 
directe– quan em va presentar va dir:
-Margarita Bibiloni de Benissalem’

I jo ràpidament li vaig dir:
-No, això no; de Benissalem, no. De 
Binissalem, la tierra del vino i de la 
festa des vermar!

Per jo, aquesta vegada va ser la 
primera vegada que vaig parlar de 
Binissalem i del seu vi i de la festa 
des vermar, crec que devien esser 
un parell de milions de persones que 
veien i escoltaven el programa ‘Estudio 
abierto’ de la Televisió Espanyola.

Ara després d’aquestes anècdotes, 
vos diré que també les anècdotes les 
tenia cada any, quan em veien arribar 
als diaris, i a les emissores de ràdio 
–que primer n’hi havia poques– ara ja 
n’hi ha moltes i ho saben tot. Però fa 
molts d’anys les emissores de ràdio 
eren dues o tres. Tots els periodistes 
que em coneixien, deien:
-“ja ve sa pesada, ja ve sa vermadora, 
ja és aquí sa festa des vermar de 
Binissalem! I ses botelles de vi? 
Venga, ho celebrarem!”.

Això sí, sempre amb botelles de vi, 
perquè ‘on hi ha vi, hi ha amor’. I 
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molt de vi i molt d’amor deu haver-
hi a Binissalem, perquè la festa que 
començà a Can Gelabert, hagi durat 
tant de temps. El que Llorenç Moyà 
volia era una festa digna, en la qual 
hi participàs tothom, perquè això 
és el que es mereix el nostre vi i el 
nostre poble.

El gener del 1968, el segle passat, es 
va fer el “document de can Dameto”, 
on s’explicava la filosofia que es volia 
per a la festa des vermar i per a la 
seva continuïtat. Alguns punts, no els 
vos diré tots, d’aquest manifest deien:

- Emprau el català de Mallorca com 
únic i exclusiu idioma oficial.

- S’ha de crear i dissenyar la imatge 
corporativa per distingir tota la 
promoció, la publicitat i els actes de 
la festa des vermar de Binissalem.

- Hi ha d’haver a cada edició de 
la festa, una botella de vi, per 
commemorar l’any i celebrar la 
vermada, [cada any es fa].

Ja més endavant, es va fer un 
decàleg d’intencions per ésser un 
bon binissalemer; diuen que aquest 
decàleg el varen trobar ‘a un paper 
grogós, color de vi blanc vell,...’, ara 
bé, per tot allò que es diu, jo crec 
que el varen escriure els joves del 
Club Atlant i missèr Llorenç Moyà. 
Alguns dels punts, del decàleg 
per ésser un bon binissalemer o 
binissalemera, recomanen fer alguna 
d’aquestes accions:

- Has de veure sentit a tot allò que 
els altres només hi veuen coses, has 
de prendre consciència del paper 
que els signes tenen en el si de la 
vida social, intel·lectual i sentimental.

- Beu a rompre vi de Binissalem, 
substància rica, noble, generosa i 
viva –però beu-lo amb seny!– perquè 
és un vi garrit que empeny!.

- Usa sempre la nostra llengua, que 
és més dolça que un crespell de 
Pasqua, talment com es diu a l’oració 
de la Mare de Déu de Robines.

- El ‘siau qui sou’, del poeta mossèn 
Miquel Costa i Llobera, et servarà 
fidel a la llengua i a la terra, a la 
pau, al seny i a l’amor i farà que 
no t’allunyis massa de la visió del 
campanar de Binissalem.

¿I a hores d’ara, el 2014, que 
celebram el 50 anys de la festa des 
vermar, el Club Atlant , n’està content 
de com es du la filosofia de la festa 
que plasmaren al document de Can 
Dameto? ¿El missèr Llorenç Moyà, 
també hi estaria, de content? ¿El 
millor homenatge que es pogués fer 
a la festa des vermar, seria un museu 
des vi, a Can Gelabert o a un altre 
lloc? ¿Ara que tenim la Denominació 
d’Origen Binissalem i molts i bons 
vinaters; per quan el nostre Museu 
del Vi de Binissalem? Moltes 
preguntes per un pregó!
Bé, abans no tot era festa, nosaltres 
avui en feim, però també se feia 
feina, molta feina d’anar a vermar, i 

molt feixuga, per aquells i aquelles 
que hi anaven. He parlat amb una 
persona, que ara ja té anys, que hi 
va anar de joveneta: és n’Antònia 
‘palema’, ella conta que, de vegades, 
en anar a vermar, passaven un poc 
de gana i sobretot, molta set, perquè 
els més granadets els pispaven els 
fideus i només hi havia una olla, o 
també es quedaven amb la gerra on 
hi havia l’aigua. N’Antònia ‘Palema’ 
m’ha dit que quan arribaven al 
poble, tots els vermadors cantaven, 
encara que anassin ben cansats i ben 
afeixugats de la feina de tot el dia!

Unes gloses de les quals ella se’n 
recorda, les vos diré:

A sa fonda des senyors,
quan hi van a menjar-hi,
el menjar més saborós
a Binissalem, és el vi.

M’agrada molt es gelat,
una tassa me’n beuria,
després de vermar tot el dia,
en es tall de Can Fumat.

Si vas a collir murtons
no els has de collir d’en terra,
no sabeu que en Pere Seda
ha perdut ses messions.
N’Antònia ‘Palema’ m’ha dit moltes 
més gloses; qualcú les hauria de 
recollir i enregistrar-les...
Ara ja, pràcticament, per anar 
acabant, aquí fa molta calor...! Vos 
voldria dir que aquests cinquanta 
anys de vermada, fossin com una 
rondalla, recollida per qui ho va 

fer amb les rondalles de Mallorca: 
mossèn Antoni Maria Alcover i 
narrada per Francesc de Borja Moll, 
i ja que això no ha pogut ser, heu 
escoltat la meva rondalla.

Finalment, dic a tothom i, sobretot, 
als polítics: no balleu la yenka, 
derecha/derecha, izquierda/
izquierda. Ballau el bolero des vermar 
i així la festa anirà com una seda i la 
tendrem per molts d’anys.

El Déu Bacus, el déu del vi, ens ha 
ajudat que sempre hi hagi continuïtat 
de nous vermadors i noves 
vermadores. Au, idò, que tenguem 
tots i totes una festa ben vitenca, 
amb sarau per llarg! 

I al cel ens vegem tots plegats, 
amèn!

Gràcies per la vostra atenció.
Voldria recordar les vermadores 
que ja ens han deixat, perdonau-me 
l’emoció que no hem deixa parlar! 
Són quatre: Joana Comas, Mabelín 
Cerdà, Magdalena Pujades i Pilar 
Fullana, així com també el seu pare 
Pedro Fullana ‘es carter’. Descansin 
en pau.

Margalida Bibiloni Jaume
(Binissalem, 1951)
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50 anys

PRIMER PREMI 
CONCURS DE GlOSES 2014
 
T’arriba la maduresa
plena de joia i d’encís
gaudeixes de la bellesa
i vius en un paradís.

De cada pic ets més jove,
més fresca i plena de vida
saps bé que la gent t’adora
i ets de cada any més garrida

Quan més va més t’engalanes
i més guanyes amb el temps
per tu mouen peus i cames
i van d’orella calents
els joves d’aquesta terra.

Saps quants d’admiradors tens?
Flabiol, tambors, guiterra
sons de xeremia al vent!
Portadores i carrosses,
raïm, gabriela, fideus,
vi, festa i rialles grosses
tradició de cap a peus!

Canta el glosador i explica
amb paraules ben nostrades
que és a tu, a qui dedica
les seves millors glosades!

Els carrers per tu es vesteixen
de festa i de colorins
i a Binissalem gaudeixen
d’un cel ple de paperins.

El cor farceixes de festa
a tot binissalemer,
de tot Mallorca la resta
de la gent que a veure’t ve.

Tu ets la més desitjada,
amb tu tothom vol ballar
i amb cinquanta anys de durada
t’has fet tan apreciada
que tothom et vol besar,
perquè ets com l’alenar,
que t’has fet imprescindible.
Ets oberta i ets sensible
i a viure vols convidar

Benhaja aquell que t’estima
Benhaja qui et va inventar
i benhaja qui endevina
que ets LA FESTA DEL VERMAR!

Francesca C. Cabot i Clar

GlOSA 
DES VERMAR
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Programa 
d’actes
DIVENDRES, 11

De 20 a 00h
GOlETART, obrim les portes a l’art.
Al carrer Goleta, Binissalem.

EXPOSICIONS
Pep Joan Tugores a Goletart 1
Emma García a Plç. Metge Borràs 4
Joan Moyà a Goletart 25
Guillem Rosselló a Goletart 20
Catalina Guardiola a Goletart 23
Maties Oliver a Goletart 27
María José Batanás a Goletart 28
Victori Bestard a Goletart 29
Liliana Boffi a Goletart 30
Juan Torrelló a Goletart 32
Jaume Pons a Goletart 40
María Cano a Goletart 57
Trinidad Campillo a Goletart 59
Luis Maraver a Goletart 60
Miquel Segura a Goletart 60
Toni Salom a Goletart 45
Ricardo Sacco a Goletart 63
Certamen Casa XXI a Goletart 66
Aitana Arnao a Goletart 72
Astrid Stolberg a Goletart 73
Pep Fiol a Goletart 80

ACTUACIONS
A les 20:30h
Juanjo Moserrat (cantautor de 
guitarra), a Goletart 1.
A les 21:30h
La Immensitat del Temps 
(espectacle audiovisual), a la Plaça 
de s’Olla.
A les 22:30h
Iván Criado Chamberlain (funció 
poètica), al Molí de s’Olla.
A les 23:30h
Joe Woodman & The Woodpeckers 
(swing & blues), a la Plaça de s’Olla.

RACó lITERARI 
Al Molí de S’Olla, amb la presència 
dels autors i les seves obres:
Jaume Pons lladó amb la novel·la 
“Mentre el llop encara aleni”.
Elena Bestard amb el llibre 
“49 poemas de amor y una 
chaqueta olvidada”.

A les 21h
a la Casa Museu Llorenç Villalonga
l’INCENDI DE lES PAPAllONES

L’incendi de les papallones és un 
projecte integral (llibre, espectacle 
teatral i il·lustració) que parteix 
d’una reflexió que l’autora, Agnès 
Llobet, fa al voltant de tres persones 
que resideixen en habitatges 
tutelats, pacients derivats de 
psiquiatria.

Interpretació: Agnès llobet
Direcció: Emilià Carilla
Entrada: 10€
Reserva d’entrades: 
info@fundaciocasamuseu.cat
Organitzat: Casa Llorenç Villalonga. 
Museu Literari
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DISSABTE, 12

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, Patín 
de Cola Aviació SL, Ass. Aviació a 
les Aules, Club de Vol “És Cruïlla” 
(Vilafranca) i Mallorca Gyrocopter 
Flightschool (GIAT).

De 17 a 19h
8è TORNEIG DE TIR AMB ARC de la 
Festa des Vermar, modalitat flu-flu. 
Al camp de futbet de Can Arabí.

A les 18h 
CONCURS DE CORREGUDA DE 
BOTES. Dirigit a persones majors de 
18 anys. Inscripcions a l’Ajuntament 
fins dia 11 de setembre de les 8 a les 
14:30h. Organitza: Vins Nadal
Col·labora: Ajuntament de 
Binissalem
Més informació al final del programa.

A les 18h 
Entre el Bar s’Hotel i el Pub Cuplé
CAMPIONAT DE TRUC.
A les 18:00h Inscripció i sorteig.
A les 18:30h Fase de lliga inicial.
A les 21:00h Descans per sopar.
A les 21:45h Fase eliminatòria.
A les 00:30h Entrega de premis.
Inscripció al Pub Cuplé, al Bar s’Hotel 
o a truc-vermar.es fins dia 11 de 
setembre a les 18h. 20€ per parella.

Sopar de fideus amb conill i vi. 
Preu 6€. Inscripcions un dia abans 
del torneig al tel. 971 511 503, 
al Bar s’Hotel o al Pub Cuplé.

Organitza: Bar s’Hotel 
Col·labora: Pub Cuplé
Més informació al final del programa.

INAUGURACIó D’EXPOSICIONS 

A les 19h a Can Gelabert
- Obres Sel·leccionades al XXXVII 

Certamen d’Arts Plàstiques 
i Visuals Vila de Binissalem 
(entrega dels premis)

- Escultures de Miquel Planas 

De 20 a 1h
GOlETART, obrim les portes a l’art.
Al carrer Goleta, Binissalem.

EXPOSICIONS
Pep Joan Tugores a Goletart 1
Emma García a Plç. Metge Borràs 4
Joan Moyà a Goletart 25
Guillem Rosselló a Goletart 20
Catalina Guardiola a Goletart 23
Maties Oliver a Goletart 27
María José Batanás a Goletart 28
Victori Bestard a Goletart 29
liliana Boffi a Goletart 30
Juan Torrelló a Goletart 32
Jaume Pons a Goletart 40
María Cano a Goletart 57
Trinidad Campillo a Goletart 59
luis Maraver a Goletart 60
Miquel Segura a Goletart 60
Toni Salom a Goletart 45
Ricardo Sacco a Goletart 63
Certamen Casa XXI a Goletart 66
Aitana Arnao a Goletart 72
Astrid Stolberg a Goletart 73
Pep Fiol a Goletart 80

ACTUACIONS
A les 20:30h
Constantin Andreae (guitarra 
clàssica), a la Plaça de s’Olla.
A les 21:30h
Joan Bonnín (malabarismes), 
a Goletart 1.

A les 22:30h 
laura Cardona (dansa), 
a la Plaça de s’Olla.
A les 23:30h 
Damià Oliver (cantautor de 
guitarra), a la Plaça Metge Borràs.
A les 00h 
Nomenament guanyadors i acte de 
cloenda, a la Plaça Metge Borràs.

RACó lITERARI 
Al Molí de S’Olla, amb la presència 
dels autors i les seves obres:
Margalida Vinyes amb el “recull 
d’històries gràfiques sobre la Serra 
de Tramuntana”.
Jaume Pons lladó amb la novel·la 
“Mentre el llop encara aleni”.
Elena Bestard amb el llibre 
“49 poemas de amor y una 
chaqueta olvidada”.

DIUMENGE, 13

FESTA SANT GAll A BINIAGUAl
A les 18:30h. Correguda de joies. 
A les 19h. Missa. 
A les 20h. Gelat i coca per tothom. 
Seguidament ballada popular amb 
el grup Terra Rotja.

DIMARTS, 15

A les 21h 
a la Casa Museu Llorenç Villalonga 
IX TAST DE VINS. Vins de la regió 
de Veneto. Organitza: Confraria 
Enofles de la Parra. 
Dirigeix el tast: Àdam Perkal 
Preu: 5€. Venda de tiquets a 
l’Ajuntament els dies 14 i 15 de 
setembre de 8 a 14:30h.

DIMECRES, 16

A les 18h a la Plaça Església 
FESTA INFANTIl. Amb la 
col·laboració de la Biblioteca 
Municipal. Activitats esportives, 
contacontes al Teatre Municipal, 
tot rondalles a càrrec del Grup 
Cantarelles i a continuació donam 
color a Sa Vermada. Per participar en 
aquesta activitat cal incripció prèvia 
a la Biblioteca els dies 14 i 15 de 
setembre. Grups d’infants de totes 
les edats (màxim 5 nins per grup).

A partir de les 20:30h
“TEATRE Al BAR” 4 minihistòries 
d’amor als bars: Hotel, Americano, 
Cuplé i L’Exquisit representades 
per actors/actrius binissalemers. 
4 passes per dia. Preu per història 
2€. Reserves al 653 087 429. 
Venda anticipada dia 14 i 15 al 
teatre de Binissalem de 18 a 20h. 
Organitza: Lluís Valenciano. 
Hi haurà tapes i pinxos a la venda.

DIJOUS, 17

De 18 a 21h
DE lA VINYA A lA COPA AMB 
lA DO BINISSAlEM
Programa del curs:
La DO Binissalem. El camí de la 
qualitat. Viticultura i Enologia. 
Nocions bàsiques del tast de vins. 
Tast dirigit.
El curs començarà a una vinya 
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i continuarà a la seu del Consell 
Regulador (Celler del Rei, 9). 
Preu: 20€.
Informació i inscripcions: 
www.binissalemdo.com 
o al telèfon 971 512 191.
Més informació al final del 
programa.

A partir de les 20:30h
“TEATRE Al BAR” 4 minihistòries 
d’amor als bars: Hotel, Americano, 
Can Murtó, Cuplé i L’Exquisit 
representades per actors/actrius 
binissalemers. 
4 passes per dia. Preu per història 
2€. Reserves al 653 087 429. 
Venda anticipada dia 14 i 15 al 
teatre de Binissalem de 18 a 20h. 
Organitza: Lluís Valenciano. 
Hi haurà tapes i pinxos a la venda.

DIVENDRES, 18

A les 16h al Parc de la Rectoria
TAllER DE DECORACIó DE 
BICIClETES. Material per portar: 
paper arrisat (pinotxo) de diferents 
colors i tisores. 
Organitza: Catalina Wray.

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

A les 19h a Cas Jai Tit
Exposició “Naturaleza y paisaje 
interior” pintura i gravat 
a càrrec de Chacana.

A les 19h a Can Gelabert
Obertura del XXVIII CONCURS
DE COSSIOlS.
L’exposició serà a Can Gelabert 
els dies 18, 19 i 20 de setembre. 
Els cossiols s’han de traslladar 
personalment al pati de Can 
Gelabert el dia 18 de setembre de 
10h a 13h; es recolliran el dilluns dia 
21 de setembre de 17 a 20h.
Més informació al final del programa.

EXPOSICIó DElS TREBAllS 
REAlIZATS PElS AlUMNES DE 
CERÀMICA del curs 2014-2015.

EXPOSICIó DElS TREBAllS DE 
PATCHWORK del curs 2014-2015

A les 20h a l’Ajuntament
RECEPCIó DE lES VERMADORES 
I VERMADORS. Seguidament, la 
comitiva, el grup de Benvinguda a la 
Vermada i els xeremiers es dirigiran 
cap a l’Església per procedir a 
la IMPOSICIó DE BANDES AlS 
VERMADORS I VERMADORES. 

A les 20:30h a l’Església
PREGó DE FESTES a càrrec del Tall 
de Vermadors, amb l’actuació del 
Cor Cantilena sota la direcció de 
Tomàs Rosselló Bibiloni.
Presentarà l’acte Andreu Villalonga.

A partir de les 20:30h
“TEATRE Al BAR” 4 minihistòries 
d’amor als bars: Hotel, Americano, 
Cuplé i L’Exquisit representades 
per actors/actrius binissalemers. 
4 passes per dia. Preu per història 
2€. Reserves al 653 087 429. 
Venda anticipada dia 14 i 15 al 
teatre de Binissalem de 18 a 20h. 
Organitza: Lluís Valenciano. 
Hi haurà tapes i pinxos a la venda.

 

A les 20:30h 
INAUGURACIó D’EXPOSICIONS 

Al local del carrer 
Sant Vicenç de Paül, 5.
- PINTURES A l’OlI de Catalina 

Vallès Pons 
- OlIS de Miquel Barceló Comas 

A les Sales Parroquials 
- PINTURA ESCUlTURA 
 de Jaume Ferrà

DISSABTE, 19

A les 9h
XXXVI 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 
el recorregut, els participants no es 
desviin del circuit establert, en cas 
contrari qualsevol incidència serà 
única i exclusivament responsabilitat 
del participant. És obligatori dur 
casc durant el recorregut, sense el 
seu ús no es podrà participar.

Recollida de tiquets a l’Ajuntament 
els dies 14, 15 i 17 de setembre 
de 8 a 14:30h i dia 16 de setembre 
de 8 a 19:30h. Preu: 1€. 
Inclou: berenar, beure i número 
per participar en el sorteig d’una 
bicicleta i de regals sorpresa. 
Organitza: Grup Esportiu Gomila.

XVI FESTA DElS TREPITJADORS
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 i la 
batucada de la Fil·loxera, per 
començar amb bon peu les nostres 
festes. Hi haurà bons preus, obsequi 
i rifes per a tothom. Concentració 
a les 9:30h a la Plaça de l’Església. 
Organitza: Joves des Trui.

No es permet la venda ni el consum 
de begudes alcohòliques a menors 
de 18 anys segons la Llei 7/2013, 
de 26 de novembre, de règim 
jurídic d’instal·lació, accés i exercici 
d’activitats a les Illes Balears.

A les 12h
PREGó INICI DE FESTA 
Concentració davant el balcó 
de la Rectoria i inici de la festa. 
Col·labora: Xamo Xamo.

GRAN BATAllA DE RAÏM. 
Tot seguit a la zona del Poliesportiu 
ens acompanyaran el Déu Dionisos i 
els xeremiers de Binissalem. Aquest 
any comptarem amb més sorpreses 
i novetats.
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A les 14h a la Plaça de l’Església
DINAR I FESTA DElS 
TREPITJADORS
El dinar serà de fideus de vermar. 
Hi haurà seients numerats, per tant, 
la gent que vulgui seure amb la seva 
família o colla d’amics, recomanam 
que agafi els tiquets tots plegats. 

Els tiquets es vendran a 
l’Ajuntament els dies 14, 15 i 17 
de setembre de 8 a 14:30h i dia 
16 de setembre de 8 a 19:30h. El 
preu és de 7€ i inclou bossa de 
tela de record. Per menjar fideus és 
indispensable dur el plat de fang 
que es va regalar, qui no en tengui 
el podrà comprar el mateix dia i lloc 
del dinar.

Atenció: No es serviran fideus ni es 
tornaran els doblers a la gent que no 
vagi vestida amb el vestit tradicional 
de trepitjador (no valen camisoles, 
vestits llargs, camises blanques, etc...). 
L’organització es reserva el dret de no 
servir fideus a qui no vagi ben vestit o 
no es comporti com a bon ciutadà.

Seguirà la festa amb les actuacions 
musicals de ISlANDERS, MADONA, 
VAl9 i DJ SIMó.
Organitza: Joves des Trui (JDT)
Col·labora: Ajuntament de Binissalem

DIUMENGE, 20

A les 10:30h
lXIII 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 a la plaça de l’Església, 
XVII CONCURS 
DE TREPITJAR RAÏM
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
Col·labora: Centre d’Arts Marcials, 
que farà obsequi d’un val als 
participants.
Més informació al final del 
programa.

DIllUNS, 21

A les 21h a Can Gelabert 
entrega de premis del 
XIX CONCURS DE GlOSES
Organitza: Arròs amb Salseta 
Col·labora: Ajuntament de 
Binissalem
Més informació al final del 
programa.

DIMARTS, 22

A les 19:30h al Pati cobert de 
l’Escola Graduada
DANSES DEl MóN
Organitza: Associació de la 
Tercera Edat de Binissalem 
Col·labora: Ajuntament de 
Binissalem

A les 20:30h al Pati cobert de 
l’Escola Graduada
SOPAR PER A lA GENT GRAN
Per a majors de 60 anys 
empadronats a Binissalem. 
Sopar i actuació musical. 

Recollida de tiquets a les oficines 
dels Serveis Socials (C/ Mostra, 2) 
els dies 14, 15 i 16 de 9 a 14h. 
Preu: 1€.
Imprescindible presentar el DNI a 
l’hora de recollir el tiquet.
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A les 21h
XXXIV FESTA DE FIDEUS 
DE VERMAR
Tots a Can Arabí per a 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 21, 
22 i 24 de setembre de 8 a 14:30h 
i dia 23 de 8 a 19:30h. Import 1€. 
És imprescindible dur el tiquet 
per menjar fideus. Aquests tiquets 
també es podran adquirir a Can 
Arabí el mateix dijous al preu de 3€. 

DIVENDRES 25

A les 8h
MERCAT a la Plaça des Rasquell.

A les 20:30h
SOPAR A lA FRESCA
Convidam tot el poble a 
endiumenjar el carrer, a treure 
cossiols, a obrir les portes als 
visitants i a acollir als nostres 
familiars, amics i amigues a sopar 
a la fresca acompanyats pels 
xeremiers.

La recollida del vi es farà a 
l’Ajuntament el mateix dia de la 
inscripció 22 i 23 de setembre de 17 
a 19:30h. Import 1€ per botella de vi 
(1 botella de vi cada 6 persones).

La Policia Local començarà a 
tancar carrers a partir de les 
16h del divendres 25. Per raons 
de seguretat, emergència o 
organització, l’Ajuntament es reserva 
el dret de tancament, o no, de 
determinats carrers. Es demana 
col·laboració en retirar els vehicles 
que puguin molestar als qui sopen. 

El servei de recollida de fems 
començarà a les 3h 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 de Sa Fil·loxera 
de l’Infern amb l’espectacle Ball 
d’espires amb la colla convidada 
Dimonis a lloure de Felanitx.

DIMECRES, 23

A les 19h a Can Gelabert 
PRESENTACIó DEl llIBRE 
“50 Festes des Vermar a Binissalem 
1965-2014. Evolució d’una festa”, 
de Jaume Pons Comas. La història 
de la nostra Festa des Vermar 
contada festa per festa, any per 
any, des del 1965 fins el 2014. Un 
treball de 270 pàgines amb molta 
informació recopilada i unes 400 
fotografies en color. El Llibre es 
posarà a la venda al preu de 10€. 

A les 20h a la Plaça de l’Església
ACTUACIó DE l’ESCOlA DE BAll 
DEl TAll DE VERMADORS

A les 21:30h 
al Pati cobert de l’Escola Graduada 
MOSTRA DE CUINA
Animam a totes les cuineres i 
cuiners a demostrar les seves 
habilitats culinàries i a enriquir 
el patrimoni gastronòmic de 
Binissalem.

Poden apuntar-se a l’Ajuntament 
els dies 14, 15 de setembre de 8 a 
14:30h i dia 16 de 8 a 19:30h totes 
aquelles persones que estiguin 
interessades en presentar un plat. 
També es farà un sorteig entre tots 
els participants amb diversos regals 
oferits per l’Ajuntament i Bodegues 
Túnel. Més informació al final del 
programa.

DIJOUS 24

A les 18h a Vins Can Novell 
(Carrer Amargura 1 i 3)
EXPOSICIó DE GAIATOS FETS 
A MÀ de Joan Canyelles Bennàssar 

V CURSA RURAl SA VERMADA 
(INTERVINYES) BINISSAlEM
Sortida a les 18:30h de la 
Bodega José Luis Ferrer 
Distància: 6,3km 
(2,5km asfalt / 3,8km terra)

Categories
- Senior  
- Veterans 40
- Locals

Premis per categoria: 
- 1r classificat: 
 lot de productes José Luis Ferrer 
- 2n classificat: 
 lot de productes José Luis Ferrer
- 3r classificat: 
 lot de productes José Luis Ferrer
* Samarreta tècnica commemorativa 

de la cursa pels 600 primers 
inscrits.

* Refresc final 

Els corredors i acompanyants 
que ho desitgin podran adquirir 
un tiquet per sopar de fideus de 
vermar a Can Arabí, al preu de 3€. 
És imprescindible portar el plat, 
tassó i cullera! Hi haurà servei de 
dutxes al poliesportiu municipal 
de Binissalem.

Inscripcions: www.elitechip.net 
Preu: 7€ amb chip groc 
(+ 3€ lloger de chip)
El dia de la prova fins 30’ abans 
(+ 3€)
Web cursa:
cursaruralsavermada.blogspot.com
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Recomanacions de seguretat: 
Portar roba de cotó, etc., preferible-
ment vella, amb mànigues i pantalons 
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 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 patir cremades, dirigir-se 
immediatament als punts d’assistència 
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’al-
tura 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 asse-
nyalades. En cas de no complir les 
recomanacions anteriors, ni Fil·loxera 
de l’Infern ni tampoc l’Ajuntament de 
Binissalem no es fan responsables dels 
accidents que hi pugui haver.

PROGRAMA D’ACTES 
FESTA DES VERMAR 2015



DISSABTE 26

A les 17:00h
DESFIlADA DE 
CARROSSES 2015
Acompanyades per l’Associació 
de la Tercera Edat, Xeremiers 
i Binicada.

Inscripció a l’Ajuntament els 
dies 14 i 15 de setembre de 8h 
a 14:30h i dia 16 de setembre 
de 8h a 19:30h. Per fer la 
inscripció s’ha de presentar tota 
la documentació requerida en 
vigència i el responsable de la 
carrossa signarà una DEClARACIó 
JURADA confirmant-ho. Les 
comparses també s’hauran 
d’inscriure. Més informació al final 
del programa.

A les 17:30h
obertura de la XII FIRA DEl VI
Al Parc de la Rectoria. 
Horari: dissabte de 17:30 a 23h, 
i diumenge de 16:30 a 20:30h. 
Organitza: Agrupació de Fires i 
Festes de Binissalem. 
Patrocina: Ajuntament de Binissalem 

A les 22h a la plaça de l’Església
GRAN REVETllA 
amb l’actuació de 
Orquesta lluna Plena
Doctor Gang 
Ses Bubotes

DIUMENGE 27 

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 mossèn Carles Seguí, Vicari 
Unitat Pastoral d’Inca.

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 2015. Presenta 
l’acte Margalida Ripoll.
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 Sa Torre i Ballugall.
Vi de franc per a tothom cedit per 
José Luis Ferrer.

PROGRAMA 
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Horari de 
les exposicions
Al Casal de Cultura Can Gelabert. 
Inauguració dia 12 a les 19h
- Obres seleccionades XXXVII 

Certamen d’Arts Plàstiques i 
Visuals Vila de Binissalem.

- Escultures de Miquel Planas.
Inauguració dia 18 a les 19h
- XXVIII Concurs de Cossiols. 
- Treballs realitzats pels alumnes de 

ceràmica del curs 2014-2015. 
- Treballs en Patchwork de les 

alumnes del curs 2014-2015.
Horari exposicions Can Gelabert
De dilluns a divendres de 15 a 21h
Dissabte de 17 a 20h
Diumenge de 11 a 13h i de 18 a 21h

Al local del carrer 
Sant Vicenç de Paül, 5
Inauguració dia 18 a les 20:30h
- Pintures a l’oli 
 de Catalina Vallès Pons.
- Olis de Miquel Barceló Comas.
Horari exposicions: 
Dissabte de 18 a 21h
Diumenge de 11 a 13h i de 18 a 21h
Dies 21, 22, 23, 24 i 25 de 18 a 21h

A les Sales Parroquials
- Pintura escultura de Jaume Ferrà.
Inauguració dia 18 a les 20:30h
Horari exposició: 
Dissabte de 18 a 21h
Diumenge de 11 a 13h i de 18 a 21h

A Vins Can Novell 
Carrer Amargura 1 i 3
- Exposició de Gaiatos fets a mà 
 de Joan Canyelles Bennàssar. 
Inauguració dia 24 a les 18h
Horari exposició:
Divendres 25 de 10 a 13h i de 17 a 20h
Dissabte 26 de 10 a 13h i de 18 a 20h
Diumenge 27 de 10 a 13h

A Cas Jai Tit
- Exposició “Naturaleza y paisaje 

interior” a càrrec de Chacana.
Inauguració dia 18 a les 19h
Horari exposició:
Dies 24, 25, 26 de setembre i 1 i 2 
d’octubre de 18 a 20h.
Dia 3 d’octubre de 12 a 16h

Horari 
d’inscripcions 
Les inscripcions i la recollida de 
tiquets dels actes programats que 
així ho requereixin es farà segons els 
següent calendari:

- Tast de vins 
 dies 14, 15 de 8 a 14:30h. 
 Preu: 5€. 

- Concurs de cossiols 
 dies 14, 15 de 8 a 14:30h 
 i dia 16 de 8 a 19:30h

- Diada ciclista Festa des Vermar
 dies 14, 15 i 17 de 8 a 14:30h
 i dia 16 de 8 a 19:30h

- Dinar dels trepitjadors
 dies 14, 15 i 17 de 8 a 14:30h
 i dia 16 de 8 a 19:30h

- Concurs de trepitjar raïm
 dies 14 i 15 de 8 a 14:30h

- Sopar gent gran
 dies 14, 15 i 16 de 9 a 14:30h
 a les oficines dels Serveis Socials.
 
- Mostra de cuina
 dies 14, 15 de 8 a 14:30h
 i dia 16 de 8 a 19:30h

- Fideus a Can Arabí
 dies 21, 22 i 24 de 8 a 14:30h 
 i dia 23 de 8 a 19:30h

- Sopar a la fresca
 recollida del vi a l’Ajuntament 
 dies 22 i 23 de 17 a 19:30h

- Recollida de camisetes
 dies 22 i 23 de setembre.

- Concurs de carrosses
 dies 14 i 15 de 8 a 14:30h
 i dia 16 de 8 a 19:30h

- Concurs d’aparadors
 dies 14 i 15 de 8 a 14:30h
 i dia 16 de 8 a 19:30h
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Concursos 
i Actes 
participatius
CONCURS DE 
CORREGUDA DE BóTES
Dirigit a persones majors de 18 anys. 
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 cantó.

- S’ha de transportar només amb 
 les mans. 
- S’ha de dur calçat esportiu.
- El grup serà de 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 eliminatòria.

- 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.
Inscripcions a l’Ajuntament fins 
dia 11 de 8 a 14:30h
Organitza: Vins Nadal
Col·labora: Ajuntament de Binissalem 

CAMPIONAT DE TRUC
Inscripció al Pub Cuplé, al Bar 
s’Hotel o a truc-vermar.es fins dia 12 
a les 18h. Preu 20€ per parella. 
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.
Sopar de fideus amb conill i vi. 
Preu 6€. Inscripcions un dia abans 
del torneig al telèfon 971 511 503, 
al Bar s’Hotel o al Pub Cuplé.
Organitza: Bar s’Hotel 
Col·labora: Pub Cuplé

XXVIII CONCURS DE COSSIOlS
Es diferenciaran dues categories, 
cossiols i cactus. 
Premis
Cossiols 1r. premi: 75 euros. 2n. 
premi: 50 euros. 3r. premi: 35 euros 
Cactus 1r. premi: 75 euros. 2n. 
premi: 50 euros. 3r. premi: 35 euros
Es poden apuntar a l’Ajuntament 
els dies 14 i 15 de 8 a 14:30h i dia 
16 de 8 a 19:30h. L’exposició serà 
a Can Gelabert els dies 18, 19 i 20. 
Els cossiols s’han de traslladar 
personalment al pati de Can 
Gelabert el dia 18 de 10 a 13h; es 
recolliran el dia 21 de 17 a 20h.

XVII CONCURS 
DE TREPITJAR RAÏM
La concentració dels participants es 
farà a les 17h al cantó de Can Mekis 
(carrer Bonaire amb carrer Llorenç 
Villalonga). 
Hi haurà tres modalitats: 
- Nins i nines de 6, 7 i 8 anys.
 (fora de concurs).
- Al·lots/es de 12 a 15 anys 
- Majors de 16 anys
Bases del Concurs:
- Es farà en grups de 4 persones.
- Es poden apuntar a l’Ajuntament 

els dies 14 i 15 de 8 a 14:30h. 
El dimarts dia 15 a les 18h. a 
l’Ajuntament, se farà el sorteig 
dels grups que participaran en el 
concurs.

- Places limitades.
- Per participar s’ha d’anar vestit de 

trepitjador.
Premis
Joves de 12 a 15 anys
1r premi 120 €
2n premi 90 €
3r premi 60 €
Majors de 16 anys
1r premi 240 €
2n premi 180 €
3r premi un sopar per a 4 persones 
al restaurant Robines
Organitza: Associació Arròs amb 
Salseta. Patrocina: Ajuntament de 
Binissalem. Col·labora: Centre d’Arts 
Marcials, que farà obsequi d’un val 
als participants.
Com cada any, tots els participants 
seran obsequiats amb una botella 
de vi obtingut amb el most de l’any 
passat, excepte els nins de 6, 7 i 8 
anys; per ells hi haurà preparada una 
bosseta de caramels.

XIX CONCURS DE GlOSES
L’associació “Arròs amb Salseta” 
i l’Ajuntament de Binissalem 
convoquen la XIX edició del Concurs 
de Gloses “Festa des Vermar”, que 
es regirà per les següents bases:

1. Les obres hauran de tenir una 
extensió mínima de vuit versos.
2. Les gloses hauran de tractar 
algun dels temes següents: 
- La Festa des Vermar a Binissalem.
- La feina de la verema, la vinya o el vi. 
- L’eròtica, relacionada amb alguns 

dels temes esmentats.
3. Els participants podran presentar 
un màxim de 5 obres, les quals hauran 
d’anar firmades sota pseudònim, 
adjuntant-se dins un sobre a part 
les dades personals i a l’exterior del 
mateix el pseudònim esmentat i el 
premi al qual s’opta: General, Local o 
a un dels dos Juvenils.
4. Les obres es podran presentar, 
fins a les 14:00h del dia 17 de 
setembre de 2015, a l’Ajuntament 
de Binissalem (Concepció, 7), per 
triplicat, mecanografiades en folis 
A4, a doble espai i per una sola 
cara. Aquestes obres hauran d’estar 
escrites en llengua catalana i hauran 
de ser originals, inèdites i no haver 
estat premiades en cap altre concurs.
5. S’estableixen els següents premis 
- 1r premi general: 150 euros, 

diploma i botella de vi. 
- 2n premi general: 100 euros, 

diploma i botella de vi. 
- 3r premi general: 50 euros, 

diploma i botella de vi.
- Premi local: 150 euros, diploma i 

botella de vi. 
Premis juvenils 
Per a joves de 10 a 16 anys
- 1r premi: 50 euros i diploma. 
Per a joves de 17 a 25 anys; 
- 1r premi: 50 euros i diploma.
S’haurà d’especificar a quin premi 
s’opta: al General (1r, 2n i 3r), al 
Local o a un dels dos Juvenils. (Els 
premis no seran acumulables).
6. L’entrega de premis tendrà lloc el 
dilluns dia 21 a les 21:30h, 
a Can Gelabert.
7. El jurat podrà declarar deserts els 
premis si així ho troba necessari. 
8. La participació en el concurs 
implica l’acceptació de les bases.

CURS DE TAST DE VINS 
Programa del curs:
La DO Binissalem. El camí de la 
qualitat. Vitucultura i Enologia. 
Nocions bàsiques del tast de vins. 
Tast dirigit. El curs començarà a una 
vinya i continuarà a la seu del Consell 
Regulador (Celler del Rei, 9). 
Preu: 20€.
Informació i inscripcions: 
www.binissalemdo.com 
o al telèfon 971 512 191.
Forma de pagament: 
transferència bancaria al compte 
nº: 0487 2064 7120 0000 3996
especificant nom de l’alumne, curs 
de tast 2015, enviant el justificant 
juntament amb el full d’inscripció a 
info@binissalemdo.com
1. S’emetrà certificat d’assistència.
2. Període d’inscripció i pagament: 
fins dia 14 de setembre.
3. Mínim 10 alumnes i Màxim: 15 
alumnes. En cas de no arribar a un 
mínim d’alumnes, es podrà anul·lar 
el curs i el Consell Regulador 
tornarà els diners de la inscripció.

MOSTRA DE CUINA
Poden apuntar-se a l’Ajuntament els 
dies 14, 15 de 8 a 14:30h i 16 de 8 a 
19:30h totes aquelles persones que 
estiguin interessades en presentar 
un plat. Aquest plat haurà de ser 
suficient perquè puguin sopar 
almanco 6 persones. Les places 
seran limitades. 
En entregar el plat el dia 23 
de setembre s’ha de presentar 
emplenat el full de la recepta que se 
vos haurà donat en el moment de la 
inscripció. En cas contrari, aquesta 
recepta no serà valorada a l’hora 
de fer la publicació del recull de 
receptes. L’horari per presentar el 
plat serà de 20 a 21h.
Cada participant rebrà 4 tiquets 
per a 5 degustacions cada un a 
l’hora d’entregar el plat dia 23. En 
el moment d’apuntar-se s’haurà 
d’anomenar el plat, si és dolç o 
salat, si es serveix calent o fred i 
la seva procedència. L’Ajuntament 
proporcionarà les taules, plats, 
coberts i begudes. Es farà un 
sorteig entre tots els participants 
amb diversos regals oferits per 
l’Ajuntament i Bodegues Túnel.
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V CURSA RURAl SA VERMADA 
(INTERVINYES) BINISSAlEM
Sortida a les 18:30h de la 
Bodega Jose Luis Ferrer 
Distància: 6,3km 
(2,5km asfalt / 3,8km terra)
Categories
- Senior  
- Veterans 40
- Locals
Premis per categoria: 
- 1r classificat: 
 lot de productes José Luis Ferrer 
- 2n classificat: 
 lot de productes José Luis Ferrer
- 3r classificat: 
 lot de productes José Luis Ferrer
* Samarreta tècnica commemorativa 

de la cursa pels 600 primers 
inscrits.

* Refresc final  
Els corredors i acompanyants 
que ho desitgin podran adquirir 
un tiquet per sopar de fideus de 
Vermar a Can Arabí, al preu de 3€. 
És imprescindible portar el plat, 
tassó i cullera! Hi haurà servei de 
dutxes al poliesportiu municipal de 
Binissalem.
Inscripcions: www.elitechip.net 
Preu: 7€ amb chip groc 
(+ 3€ lloger de chip)
El dia de la prova fins 30’ abans 
(+ 3€)
Web cursa:
cursaruralsavermada.blogspot.com
Organitzen: Ajuntament de 
Binissalem i Bodegues José L. Ferrer
Direcció de cursa: 
Pere Reus (696 639 090)

XXXIV 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 21, 22 i 24 de 8 
a 14:30h i dia 23 de 8 a 19:30h. Import 
1€. És imprescindible dur el tiquet per 
menjar fideus. Aquests tiquets també 
es podran adquirir a Can Arabí el 
mateix dijous al preu de 3€. 

DESFIlADA DE CARROSSES
Inscripció a l’Ajuntament els dies 
14 i 15 de 8 a 14:30h i dia 16 de 8 
a 19:30h. Les comparses també 
s’hauran d’inscriure.
En el moment de la inscripció, el 
responsable de la carrossa haurà de 
signar una DECLARACIÓ JURADA 
(que es facilitarà en el moment de la 
inscripció) de que tant el conductor, 
com el vehicle tenen en vigència 
en el moment de la desfilada, la 
següent documentació:
- Carnet de conduir, que serà el 

responsable del vehicle.
- Permís de circulació.
- Rebut de l’assegurança del vehicle 

i de la plataforma si és el cas, 
indispensable per poder desfilar.

- Fitxa tècnica del vehicle i 
plataforma si és el cas.

Acompanyarà la declaració jurada, 
una fitxa emplanada amb les 
seguents dades:
- Títol de la carrossa. 
- Nom, teléfon i DNI (fotocòpia) 

de la persona que actui com a 
responsable de la carrossa que ha 
d’estar empadronat a Binissalem i 
ha de ser major d’edat.

- Nom i DNI (fotocòpia) del membre 
del jurat.

- Dipòsit de 50 euros que es 
retornaran si es compleixen les 
normes citades en aquestes bases 
el dia 1 d’octubre de 8:30h a 
14:30h. (imprescindible presentar 
el rebut emès en el moment de la 
inscripció).

Hi haurà una categoria de carrossa 
infantil, promocionada pels joves 
fins als 14 anys. En el moment de 
la inscripció s’haurà d’anotar si la 
carrossa es presenta dins aquesta 
categoria.
Premis Tradicional 
1r. premi de 700 euros 
2n. premi de 300 euros 
3r. premi de 100 euros.
Premis Original 
1r. premi de 600 euros 
2n. premi de 300 euros 
Premis Infantil
1r. premi de 300 euros 
2n. premi de 150 euros 
1. L’organització es reserva el dret de 
no deixar sortir o retirar de la volta 
aquelles carrosses que atemptin 
contra el bon funcionament de la 
desfilada.

2. La carrossa ha de dur el número 
de participant ben visible, si és 
possible davant i darrere.
3. És necessari que els conductors 
estiguin dins el camió durant tot el 
temps que duri la desfilada.
4. Alçada màxima 3,5m; Es 
recomana que la llargària de la 
plataforma sigui de 10m. com a 
màxim, en cas que sigui més llarga 
l’organització s’encarregarà de 
reubicarla per tal que no entorpeixi 
el desenvolupament normal de la 
desfilada.
5. El membre del jurat no pot anar 
damunt cap carrossa i es situarà 
al lloc més convenient per a veure 
totes les carrosses. El jurat votarà a 
l’Ajuntament presentant el DNI de 
18:30h a 20:00h (no tendran dret a vot 
els que no respectin aquest termini). 
Sols podrà votar la persona designada 
en el fullet d’inscripció. La votació es 
farà tenint en compte les categories.
6. El resultat de les votacions es farà 
públic a la plaça.
7. Cal tenir en compte que la 
desfilada actua com a mirall del 
nostre poble. Per això us feim les 
recomanacions següents:
- Que no es vegin cerveses o llaunes 

de begudes, ni envasos amb 
logotips d’aquests tipus de beguda.

- Que apliqueu el lema “amb una 
gota basta” a l’hora de consumir 
begudes alcohòliques damunt la 
carrossa.

- Que s’utilitzin tassons reciclables 
per tal de cuidar el medi ambient.

- Procurau anar ben vestits de pagès 
o de trepitjador, durant la desfilada.

- Que no es fumi damunt les 
carrosses.

- També es demana intentar evitar 
l’instal·lació damunt les carroses 
d’aparells musicals que tenguin un 
volum excessiu.

- Que la música que soni durant la 
desfilada estigui en consonància 
amb l’esperit tradicional de la 
festa.

- Que no es facin carrosses de 
temàtica de bars i discoteques 
amb barres ja que espenyen sa 
nostra cultura i festa.

Totes aquestes recomanacions 
es tendran en compte a l’hora 
d’adjudicar els premis i en cas de 
no cumplir-les podrà suposar la 
pèrdua del dipòsit. L’Ajuntament 

no es responsabilitza dels mals 
soferts per qualsevol comportament 
negligent durant l’itinerari de les 
carrosses. L’organització es reserva 
el dret de no deixar sortir a aquelles 
que incompleixin les normes.
8. Es designarà un lloc per poder 
tirar tots els materials de les 
carrosses una vegada acabada la 
desfilada.
9. Per raons de seguretat és 
imprescindible que les carrosses 
estiguin inscrites, en cas contrari no 
podran desfilar.
10. Dies de pagament dels premis: 
els dies 19 i 20 d’octubre, de 8:30 a 
14:30h.

CONCURS D’APARADORS
Podran participar tots els comerços 
de Binissalem. El tema estarà dedicat 
a la Festa des Vermar. El comerç 
serà el responsable del muntatge de 
l’aparador i els elements decoratius 
necessaris. Hi haurà un jurat que 
passarà a valorar per després premiar. 
Es tendrà en compte:
- L’originalitat de l’ornamentació 

amb els elements proposats.
- La reutilització i reciclatge de 

material.
- La correcte composició de 

l’aparador.
Premis:
- Primer premi 300 euros.
- Segon premi 200 euros.
- Tercer premi 100 euros.

Data d’inscripció dies 14, 15 de 
setembre de 8 a 14,30 i 16 de 
setembre de 8 a 19,30 h

TORNEIG SOCIAl 
OPEN FESTES DES VERMAR 
Final dobles consolació: 
dia 21 a les 20h 
Final individual consolació: 
dia 22 a les 20h 
Final dobles quadre principal: 
dia 23 a les 20h 
Final individual quadre principal: 
dia 24 a les 20h 

TORNEIG FEDERAT 
OPEN FESTES DES VERMAR 
Del 3 al 18 d’octubre amb les 
categories benjamí, aleví, infantil 
i cadet. 
Tota la información a la nostra web: 
www.tennisbinissalem.com 
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Col·laboradors
Consell Regulador de la 
Denominació 
d’Origen Binissalem 

José Luis Ferrer
Vins Nadal, SL
Vinícola Biniagual
Can Verdura Viticultors

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

Parròquia Nostra Sra. de Robines
Família Werner i Irene Heyer
Bodegas Túnel S.L. 
Instal·lacions elèctriques Navarro
Tall de Vermadors
Disset Consultors
Colla Gegantera de Binissalem
Associació de Fires i Festes de 
Binissalem
Autoescuela Hidalgo
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
Goletart
Margalida Ripoll
Lluís Valenciano

Caparrots de Binissalem
Xamo Xamo 
Associació Balear de Blokart
Patín de Cola Aviació SL
Associació Aviació a les Aules
Club de Vol “És Cruïlla” (Vilafranca)
Mallorca Gyrocopter Flightschool
Protecció Civil 
Club Atlant
Bernat Nadal 
Miquel Angel Rossello 
Club Caçadors de Binissalem 
Amics dels Cavalls
Arròs amb Salseta 
Xeremiers de Binissalem 
Comissió de Festes 
Catalina Wray 
Baltasar Bibiloni 
Tomàs Rosselló 
Sheila Jagan i Maria Coll 
Margarita Bibiloni 
Ciclos Gomila
Binicada 
Jordi Mayol 
Can Gelabert 
Casa Museu Llorenç Villalonga 
Pere Reus 
Cuiners fideus de Vermar Can Arabí
Col·laborador/es Sopar de Gent 
Gran i Mostra de Cuina 
Jurat Carrosses
Servei Municipal. Aigües de 
Binissalem Antonio Gomila SA
Personal de l’Ajuntament

Fotos cedides per l’Ajuntament de Binissalem, 
la revista Arròs amb Salseta, Biel Ferrer i Tomeu Nadal.

felicita al poble 
de Binissalem per la 

festa des Vermar 
i se'n enorgulleix 
de col·laborar-hi 

any rere any

L’Ajuntament de Binissalem vol agrair al 
Celler José L. Ferrer la seva col·laboració obsequiant 

al poble cada any amb les bótes de vi de dijous 
a Can Arabí i de diumenge a la plaça.
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