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Salutació
Benvolgudes binissalemeres
i binissalemers, amb aquesta
glosa vull expressar el sentiment
binissalemer cap a la nostra festa
més gran, Sa Vermada. Una festa
feta pel poble i oberta a tots els
nostres convidats.
Escoltau amb alegria
tots els binissalemers
Binissalem té mil gràcies
i en gloses les vos diré.

No ens oblidarem dels grans
i els hi farem una festa
se la mereixen ben grossa
i ben lluïda com sempre.

Començà el Missèr Llorenç i afegí…

Un bon sopar a la fresca
festa a Can Arabí
uns fideus ben coentets
i regats amb un bon vi.

La Goleta és una rosa
el Pujol és un clavell
el Pou Bo una francesilla
i un estrany morat el Reg.

(*) Podeu consultar a www.ajbinisalem.net el document complet
amb les actuacions per millorar la Festa des Vermar,
aprovat per unanimitat en el plenari de l’Ajuntament.

En Baltasar Bibiloni
el nostre músic major
ens farà el Pregó de festes
amb saviesa i amor.

I va anar glosant les belleses del
nostre poble fil per randa…

Goletart dels goletins
imaginació i cultura
la Mare de Déu (de Robines) hi serà
i la festa no s’atura.

S’acompleix el centenari
aquest any ho celebram
la Festa de la Vermada
la dissenyà pam per pam.

Un bon sus ben animat
pels amics de Xamo-Xamo
bona batalla del raïm
i uns bons fideus fets per l’amo.

Arribam a cinquanta-dos (anys)
que la festa començà
i amb la fe de tot el poble
ben segur no morirà.

Recorreran els carrers
carrosses ben adornades
donant color a la festa
ben plenes i ben animades.

Presentació de la festa
a les bodegues Ferrer
Don Pep Perico ens observa
ben segur sortirà bé.

Hi haurà moltes més coses
ben segur tots ho sabeu
omplirem el nostre poble
per favor no hi falteu.

Hi haurà les Vermadores
que adornaran tot l’entorn
dolces com el manto negro
les més hermoses del món.

I per acabar la festa
beneirem el vi novell
vendran les autoritats
i ens traurem tots el capell.

Temps de verema, 2016
Jeroni Salom Munar
Batle

Rafel Ramis
Regidor de Festes
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Pregó de la Festa

PRONUNCIAT PEL TALL DE VERMADORS
18 DE SETEMBRE DE 2015

CANTAR I BALLAR ENS AGRADA.
PER AIXÒ ARA ESTAM AQUÍ.
VOLEM SEMPRE TASTAR ES VI
QUE SURT DE CADA VERMADA.
PERÒ ARA ENS TOCA PREDICAR
SA FESTA TAN DESITJADA.
ESPERAM SABER-NE EXPLICAR
LA PART QUE SE’NS HA ATORGADA.

Vermadora Major, Vermadores i Vermadors d’honor, Senyor Batle i regidors, antics membres del Tall de
Vermadors, binissalemers i binissalemeres, en nom de l’Agrupació volem
donar les gràcies per haver rebut la
invitació per pronunciar el pregó de
la LI Festa des Vermar i encetar així
una nova edició de la Nostra Festa.
I en el principi dels temps, l’home no
tan aviat es va posar a cantar i ballar.
L’home, com a ésser social que és,
ha tengut sempre la necessitat de
comunicar-se amb la resta d’integrants del seu grup. Primer sorgiren
la mímica i els sons sense articular i,
tot seguit, nasqué la paraula i, amb
ella el llenguatge. Sobre aquestes
bases ha tengut lloc el desenvolupament progressiu de les civilitzacions.
La fabricació del so humà, usat de
manera tan òbvia i gairebé inconscient des dels primers moments del
naixement, i que ara, i aquí mateix, és
protagonista principal de l’inici de la
nostra Festa, va ser fruit de no pocs
anys d’evolució.

Els sons, tant els rítmics com els
melòdics, nasqueren de l’observació
de la natura i de la necessitat humana
d’imitar-la per tal de poder sobreviure. D’altra banda, l’origen de l’expressió vocal musical, la veu cantada,
està associat als rituals, a la màgia i
a les primeres expressions sagrades.
Finalment les emocions, siguin alegries, siguin laments, s’integraren gradualment per donar cos a la reproducció
melòdica de la veu.
Al mateix temps, l’home experimentà
també la necessitat de comunicar-se
corporalment, amb moviments que
copiaven o, fins i tot, exercitaven
els seus gestos caçadors, alhora que
expressaven també aquestes emocions, aquests sentiments, els estats
d’ànim en definitiva. Els sons que
hem anomenat “rítmics” s’acompanyaven, per tant, de certs moviments
també rítmics, que iniciaren el ritual
de la dansa així talment expressada,
la cadència de la qual imità en primera instància els ritmes físics de la
pròpia respiració i dels batecs del cor.
Així, idò, podríem dir que el Tall de
Vermadors és un conjunt de persones que reprodueix sons i executa
certes danses en concordança amb
aquests sons i les emocions que els
inspiren. Per dir-ho de manera que
tothom ho entengui, es tracta d’un
grup de gent que canta i balla.
Un grup com tants altres hi ha hagut,
hi ha i hi seguirà havent, esperam, en

quantitat, insuficient per a cobrir el
consum interior, essent obligada la
importació de vins de fora Mallorca.

el món i en el seu transcórrer. Però
tenim, a més, una especificitat: el ball
i el cant mallorquí. Ho ordenarem així,
a la inversa, ja que el cant, en el nostre cas, està clarament supeditat al
ball, encara que, a vegades, es difícil
esbrinar si va ser primer l’un o l’altre.
I com que, a sobre, el nostre nom i
alguns dels nostres més preuats balls
i cants fan referència a una feina concreta del camp, que no fa falta ni gens
ni mica explicar-vos-la, formam part
important de la Festa que avui inauguram i supòs que, per això mateix, se’ns
ha convidat enguany a pregonar-la.
Per parlar de la creació del Tall de
Vermadors hem de fer una ullada a la
situació socio-econòmica dels primers
anys del segle passat a Binissalem.
És ben sabut que l’any 1891 la fil·loxera
arribà a Mallorca i, amb la seva gran
capacitat de reproducció, va provocar
un efecte fulminant per a les vinyes
de tota l’illa. Les exportacions quedaren paralitzades i el cultiu de la vinya
va quedar devastat. Gradualment es
va anar substituint aquest cultiu per
l’ametllerar, principalment, i la producció de vi quedà limitada a una petita

En els primers anys del segle XX es va
tornar a iniciar una lenta repoblació
de les nostres vinyes i es va reactivar
així l’economia del nostre poble, basada majoritàriament en una economia
agrícola i uns oficis paral·lels a aquesta activitat, tal com els boters, els
ferrers o els picadors de pedra.
Encara, entre els més vells, es recorden a desenes els noms dels cellers
que hi havia a Binissalem i que,
malauradament, alguns d’ells no han
arribat als nostres dies.
Els talls que anaven, respectivament,
de vinya en vinya i que, en acabar la
seva tasca diària, es replegaven i pujaven en carros cap el poble, anaren
creant les cançons més típiques del
vermar, és a dir, les nostres estimades
tonades. Ja en aquesta època, més
concretament durant l’any 1926, part
d’aquestes cançons foren recopilades
per Baltasar Samper i el mestre d’escola don Ramon Morey dins l’Obra del
Cançoner Popular de Catalunya.
Baltasar Samper, músic mallorquí resident a Barcelona, va ésser l’encarregat
de dur a terme la missió de recerca
de les cançons populars per terres de
Mallorca i de les altres illes. Pel que fa
als resultats de la recerca a Binissalem,
aquests varen ésser prou òptims, ja
que es varen recopilar gran quantitat
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ésser el President de l’Agrupació, juntament amb el director musical don
Bartomeu Calatayud.
NOLTROS VENIM DE VERMAR
DE SES VINYES DE DON MIQUEL.
APOSTA AVUI HI HAURÀ
UN BALL DE PINYOL VERMELL.

de tonades, fent referència també a
la gran quantitat de talls que hi havia
arreu de les nostres contrades.
Una vegada observat aquest context,
no resulta difícil entendre com va néixer el Tall de Vermadors.
El Tall va ésser fundat, encara que
no hem pogut trobar cap font escrita que així ho pugui testimoniar,
l’any 1927, de la mà de don Pere
Alcover, telegrafista de Binissalem,
la seva esposa Miquela Gralla i don
Ramon Morey, mestre d’escola destinat durant molts d’anys a Binissalem.
L’activisme de na Miquela per fer
front a una situació cultural adversa
donà pas a la creació de l’agrupació
folklòrica. Podríem dir que el que ells
varen fer va ésser dinamitzar, organitzar i canalitzar el que ja existia
realment.
Segons la revista La Nostra Terra, l’any
1934, l’Ajuntament de Binissalem volgué que les seves festes recuperassin
la tradició. Així, durant el temps de
festa es veien passejant pels carrers
pageses amb el rebosillo i falda fonada i els balladors portant calçons a

l’ampla. Ballaven boleros, boleres,
jotes, copeos i mateixes, alhora que
cantaven, amb acompanyament de
guitarres, els boleros des vermar,
típics de Binissalem.
Les coses canvien a partir de l’any
1936. Les represàlies, les amenaces,
l’empresonament i el posterior alliberament de don Pere Alcover, amb
el càstig de dos anys de suspensió
de treball i trasllat a Sevilla, fa que
el Tall vegi rompuda bona part de la
seva activitat i alegria per la cruenta
guerra civil.
Una vegada acabada la guerra, va
ésser l’amo en Fasto Pericàs, que
fou batle del poble, qui es va encarregar de continuar amb el projecte
amb l’ajuda de l’amo en Bartomeu
Pons de Can Canut. Es reprengueren
les actuacions a diferents pobles de
Mallorca, encara que l’etapa de l’amo
en Fausto fou breu, ja que va haver
de deixar la direcció per problemes
de salut.
Posteriorment, a partir de l’any 1947,
fou don Miquel Llabrés, advocat i
també batle de Binissalem, més conegut com a don Miquel Simó, qui va

Es podria dir que aquesta fou una
de les èpoques daurades del grup.
L’any 1951 participà al Certamen
Internacional de Folklore que es celebrava anualment a Palma. L’any 1953
obtingué un important guardó en
el Concurs Nacional de Cançons i
Danses Populars que es celebrava
anualment a Madrid. Es tornà a repetir aquesta mateixa experiència dos
anys més tard.
Dues actuacions també importants
de l’època, que cal esmentar, foren la
del luxós Transatlàntic Andrea Doria,
amarrat al port de Palma, que dissortadament es va enfonsar tràgicament
l’any 1956, i l’actuació, també aquest
mateix any, durant la lluna de mel
dels prínceps de Mònaco, Rainiero i
Grace Kelly, a l’hotel Formentor.
Arribats a aquest punt ens trobam
que la progressiva tendència cap a un
augment de l’economia industrial, i
les seves repercussions en la vida col·
lectiva de la gent, tengué uns efectes
socioculturals molt clars, especialment a partir de l’inici de la dècada
dels anys 60. S’inicia, al mateix temps,
l’etapa de la mecanització del camp,
de les grans construccions urbanístiques, del turisme de masses, i tot això
suposà un canvi en els costums que

es reflecteix directament en la pèrdua
de l’interès cap a la cultura popular.
Les cançons des vermar foren substituïdes per altres que corresponien
a un àmbit social molt més ampli i els
balls d’un temps queden del tot superats per les noves fórmules i maneres
del treball agrícola. Donades les circumstàncies, l’interès per la cultura
popular decau i, a finals dels anys cinquanta i principis del 60, l’agrupació
del Tall de Vermadors va camí de la
seva pràctica desaparició.
I és així com durant les primeres
quatre edicions de les Festes des
Vermar iniciades l’any 1965 quan
encara la festa es feia a Can Gelabert
de la mà de don Llorenç Moyà i al
poble no hi havia cap grup folklòric,
aquest convidava alguna parella de
binissalemers per interpretar alguna
peça; més tard vendrien grups d’altres pobles per ballar al final de la
festa, cosa inadmissible a un lloc com
Binissalem, amb cançons i tradicions
ben nostrades.
A finals de la dècada dels anys 70 es
va voler tornar a formar el grup, però
l’intent va ésser de bades.
I vet aquí que l’any 1985, essent regidor de cultura n’Andreu Moyà de Can
Martillo, fou gran entusiasta de la
música i del ball mallorquí, quan es va
fer altre cop tot el possible perquè un
grup de gent, que havíem començat a
aprendre a ballar de la mà d’en Jaume
Serra, ens plantejàssim reprendre la
tasca que el Tall de Vermadors havia
deixat anys enrere. N’Andreu va fer
totes les gestions oportunes des del
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L’any 1988, participàvem per primera vegada a un festival internacional. Tothom estava molt il·lusionat,
sense saber exactament on anàvem.
Va ésser com un somni; gent d’arreu
del món, una organització impecable,
milers i milers de participants i de gent
que acudia a l’esdeveniment, unes carpes grandioses amb uns escenaris de
pel·lícula, enormes, adornats amb uns
grans motius florals; no ens podíem
creure tot allò que vivíem.
seu càrrec públic perquè així pogués ser. D’aquesta manera, i comptant també amb la molt important
col·laboració de persones enteses en
aquest tan propi llegat cultural, vàrem
ballar per primera vegada durant les
festes de Sant Jaume de 1985.
A partir d’aleshores es va fer feina de
valent, enlairant-se una altra vegada,
mai més ben dit, el Tall de Vermadors.
Des d’aquest dia està present a totes
les festes i esdeveniments importants
del poble, i molt especialment a les
nostres Festes des Vermar.
Cal mencionar que l’any 1987 el Tall
de Vermadors va actuar a una festa
privada a la finca de Can Garrover.
Els Srs. Spencer varen organitzar una
festa per un grup d’amics anglesos.
Entre ells hi havia una senyora que era
membre de la comissió del “Festival
Internacional de Llangollen”, que es
celebra anualment al país de Gal·les.
Aquesta senyora va quedar encantada amb la puresa dels cants i balls.
Ella mateixa va enviar la documentació i, tot seguit, el Tall va esser admès
per a participar en aquell festival.

Comencen les actuacions i quedam
classificats per a la final. Ningú podia
donar crèdit a tanta bona sort. Una
vegada a la final, el Tall de Vermadors
obté el primer premi de música i
el segon de ball. Esclatà la bogeria entre el membres del grup, i
quan repetirem la cançó guanyadora
“L’amo de Son Carabassa”, que era
la peça presentada en el concurs de
música, l’auditori s’hi va afegir fent
mambelletes al compàs.
Són coses que no es poden descriure,
que s’han de viure. Això també és una
mostra més de com el ball i la música tradicional mallorquina és sempre
molt ben acceptada arreu del món.
Ens va agradar tant l’experiència que
l’any següent la tornàrem a repetir.
Aquest mateix any, amb motiu de
la 25èna Festa des Vermar, vàrem
convidar al nostre poble, per a celebrar-ho d’una manera ben especial,
al grup FOLKLÒRIC D’ESTAMBUL,
(F.O.T.E.M. FOLKLOR TANITMA ve
EĞİTİM MERKEZİ). Va ser l’inici de
tota una sèrie d’intercanvis amb altres
grups folklòrics d’arreu d’Europa.

A més, el Tall també ha actuat a multitud d’indrets: País de Gal·les, Turquia,
Grècia, Hongria, Romania, Irlanda,
França, Suïssa, i a nombroses trobades
en el conjunt del territori peninsular.
El Tall de Vermadors ha intentat,
com un dels seus objectius bàsics en
aquests darrers trenta anys consecutius que ha participat en les Festes
des Vermar, recuperar i difondre les
tonades de la feina de la verema
que són, al nostre poble, una de les
herències culturals de més alt valor
tradicional i un dels grans tresors del
nostre patrimoni etnològic. Aquesta
funció, per ella mateixa, ja defineix
de per sí la pròpia raó de ser de la
nostra Agrupació.
Les tonades des Vermar, com dèiem,
són unes glosades de festa, que no
es cantaven en actitud de treball,
sinó en un ambient més relaxat, una
vegada acabada la jornada, i quan els
vermadors tornaven de la feina, en
els carros, deixant la gent a les cases
i recorrent així els distints carrers del
poble.
Aquestes tonades s’han anat passant
popularment de generació en generació, des de les més antigues a les
creades de nou al llarg del temps.
Les tonades de feina han estat sempre un d’aquells temes d’investigació
recurrent en els estudis d’etnografia de l’illa de Mallorca. Nombrosos
han estat els autors que han recollit i enregistrat aquestes cançons:
Baltasar Samper, tal com hem
esmentat abans, l’investigador musi-

cal Alan Lomax, en Francesc de Borja
Moll, el pare Ginard o Josep Massot i
Muntaner, entre molts d’altres.
També don Llorenç Moyà Gelabert
en va fer una bona recopilació, a més
d’ésser ell mateix l’autor d’algunes
d’elles ja que, havent format part de
l’antic grup de ball del Tall, va dedicar
una tonada a cada membre d’aquest
grup. Una d’elles diu així:
EN ES CARRER HI HA TIRINGA
DE JOVES ENAMORATS,
PERQUÈ N’ANITA MENDINGA
A SA FINESTRA HA GUAITAT.

O, la que es va fer a ell mateix:
SI NO TENS SOUS EN ES BANC
CANTA AMB SO COR BEN OBERT
UN FILL DE CAN GELABERT
FA SES GLOSES BEN DE FRANC.

Ja més recentment, en Bartomeu
Munar i Fiol de cas Secretari, com a
ell mateix li agrada anomenar-se, amb
l’ànim que es mantengui l’esperit i l’essència de celebrar la fi de la verema, va
trobar interessant recollir algunes de
les lletres de les tonades, publicant-les
l’any 2009 en el “Recull Incomplet de
Lletres de la Tonada de Vermar”.
Una altra tasca molt important
també ha estat la recuperació de
la indumentària típica dels nostres
avantpassats, respectant l’estil propi
de la roba del segle XIX i principis del
segle XX. El vestit de pagès forma
part de la història i la cultura de
Mallorca, i per aquest motiu s’ha de
preservar i protegir.
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Antigament el ball mallorquí era el
vertader protagonista de les festes
patronals dels pobles i dels figuerals.
Una de les festes que es celebraven
el darrer dia de verema era la FESTA
DEL RAMELL, que podria ésser l’antecedent més pròxim en el temps de la
Festa des Vermar. Cada tall ho celebrava un dia diferent, ja que depenia,
òbviament, de quan s’acabava realment la feina i estava condicionat al
nombre de gent que hi treballava i de
les quarterades de vinya a vermar.
Aquesta festa consistia en lliurar a la
madona de la casa una panera ben
engalanada amb pàmpols i plena de
raïms i confits, per donar-li les gràcies
pel que s’havia rebut. La panera era
portada pels vermadors més joves i,
quan arribaven a la casa, tots cantant
i tocant castanyetes i panderos, era
obligat interpretar aquestes gloses:
VET ACÍ AQUESTS RAMELL
QUE PER VOS EL M’HAN DONAT,
I M’HAN DIT QUE REPARÀS
SI EN FEIS MOLT DE CAS D’ELL.

Sa madona donava les gràcies i oferia
un refresc als vermadors, encara que
cada tall ho feia de manera diferent.
Madò Maria Villalonga de Can Novell,
ens ha contat que a casa seva feien
coques, repartien galetes i confits, i
bevien mistela. Després es feien els
balls i els homes dels cups, els traginadors dels carros i els amics de la
família quedaven a sopar.
Madò Antònia Vallès de Can Palem,
vermadora de Can Fumat i de Cas

Moliner, ens diu que allà també es
donava sa panera i es feia, més o
manco, la mateixa cerimònia. Llavors
quedaven a sopar sols els homes
mentre, les dones anaven a ca seva
per empimpollar-se i, després d’haver sopat, s’organitzava un bon ball:
ELS MOLTS D’ANYS VOLEM DONAR,
A L’AMO I SA MADONA.
QUE L’ANY QUE VE SIGUI BONA,
I EN SALUT POGUEM TORNAR.

No es pot negar que aquesta festa
tenia una vessant un tant servil, i
també masclista, típica de la pagesia i de l’entorn social de la Mallorca
rural de l’època. Eren, clarament,
altres temps.
Igualment podríem veure l’essència
de la festa del ramell en el sopar a la
fresca, que tant d’èxit té a la nostra
localitat i que, al cap i a la fi, repeteix
el ritual de convidar la família i els
amics, parar una bona taula i allargar
la gresca fins que el cos aguanti.
Els recorreguts dels carros pel poble,
tornant de la feina i cantant les diverses tonades constituïren, de bon
principi, l’origen i el primer motiu de
les primeres desfilades de carrosses
organitzades per primer cop a inicis
dels anys 80. De fet, les primeres
carrosses eren bàsicament folklòriques i reproduïen sobretot els cants
esmentats.
Les successives generacions de joves
han anat transformant i ampliant el
contingut d’aquestes carrosses que,
gairebé sempre, això sí, i amb més o

manco imaginació, han retengut un
fil conductor amb el que és la feina,
i també la festa, de Sa Vermada.
Actualment, la desfilada, amb tota
la polèmica inherent a determinades
actituds, s’ha anat transformant ja
més en una espècie de rua, que no
tant amb una memòria d’aquell treball
antic de camp, que s’iniciava amb la
recollida del raïm i acabava, a través
de distintes fases en el procés, en la
producció del vi de la nostra contrada, objectiu bàsic de la feina.
No és que critiquem aquesta evolució
i adaptació de la festa en els temps
moderns. Tot el contrari, això és bàsic
per a la seva vigència. Però sí que
voldríem posar l’èmfasi en que, d’alguna manera, s’hauria de recuperar
també els orígens de la mateixa. Les
noves generacions haurien de saber
mínimament quina és la història i
l’evolució de la verema i el seu context cultural i festiu, des dels seus
inicis fins als nostres dies. L’elecció
de les Vermadores i dels Vermadors,
per posar un exemple, podria tenir
també en compte aquest component
pedagògic.

Pensam, per tant, que actualment
hi ha alguna feina a fer per tal de
recuperar l’autèntica idiosincràsia de
la Festa des Vermar. És cert que la
festa ha de ser del poble. Cada generació hi fa la seva aportació, i així,
com hem dit, no perd la vitalitat que
sentim la majoria dels vilatans cada
setembre de l’any. Però tot això no
ha d’anar, en cap cas, en detriment
de la seva primera causa d’existir, a la
qual últimament hem anat girant una
mica l’esquena, sense tenir massa
en compte el moment històric i el
procés social en el que va sorgir i es
desenvolupà principalment la nostra,
ara tan apreciada, Festa.
Així ho va entendre i hi va col·laborar
en bona part d’ella, i especialment
en la seva irrupció, en Llorenç Moyà.
I l’any qui ve, l’any 2016, que celebrarem el centenari del seu naixement, és una altra bona oportunitat
que tenim, l’Ajuntament, els vinaters
i propietaris de vinyes, el Tall de
Vermadors, totes les entitats i, en
definitiva, els binissalemers i binissalemeres, per redreçar el camí per ell
iniciat tants d’anys enllà.
SA DARRERA I NO EN CANT D’ALTRA.
DE PENSAR ANEM ACABANT.
QUE ARA TOCA ANAR DE MARXA.
BALLEM TOTS DE BON TALANT.
EL TALL DE VERMADORS,
SES FESTES HA PREGONAT.
HO HEM FET AMB MOLT DE GUST,
ESPEREM VOS HAGI AGRADAT.

Binissalem,
Temps de vermar de 2015

GLOSA
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Festes d 'un poble

PRIMER PREMI
CONCURS DE GLOSES 2015

Cada pic que un mallorquí
–és igual d’on ve i on va–
entra per setembre aquí
i veu celebrar Es Vermar
quasi se sent acubar
i ja se pensa morir,
tanta enveja deu tenir
que mai no confessarà.
Veu com ho fan per fer es vi,
cada ball, cada sopar...
Ell també ho vol celebrar,
vol ser-ne part i gaudir
i no atura de pensar:
“Com se fa una festa així?”

Carrosses, gegants, amors,
sopars, jocs, festa nostrada!
Gloses, copes, gusts, olors
i una vila agermanada
són es ingredients millors
per un bon plat de vermada.
Un conjunt de gent xalesta
que ofereix es seu recoble,
compartir, disbauxa i testa,
alegria manifesta,
germanor, amistat honesta,
divertiment i un cor noble.
Tot això fa una festa
i sa festa fa un poble.

Fideus, vi, gent animada,
raïm, nits, trepitjadors,
xeremiers, balladors,
música de matinada,
una tradició servada,
i qualque gat, més de dos.

Pau Riera Picó (Selva)

FESTA DES

VERMAR

Programa d'actes

7

Dimecres

De 10 a 13h
PRIMER CURS “PIZZERO JUNIOR”
Aprèn a fer l’autèntica pizza italiana.
De dia 7 a dia 11 de setembre.
Organitza: Pizzeria Alucho.

9

Divendres
INAUGURACIÓ EXPOSICIONS
A les 19h a Can Gelabert
- Obres seleccionades del XXXVIII
Certamen d’Arts Plàstiques i
Visuals Vila de Binissalem.
- Aina Lorente, Constel·lacions
terrenals.
- Guillem Llabrés, Homenatge
a Llorenç Moyà.
Més informació al final del programa
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De 20 a 24h
GOLETART, obrim les portes a l’art.
Al carrer Goleta, Binissalem.
EXPOSICIONS
Pep Joan Tugores a Goletart 1
Joan Amengual a Plç. Metge Borràs 4
Anna Vallespir a Goletart 20
Maties Oliver a Goletart 27
Toni Salom a Goletart 28
Victori Bestard a Goletart 29
Catalina Guardiola a Goletart 30
Paula Juan a Goletart 32
Manel Mercader a Goletart 40
Antonia Vaquer a Goletart 45
Xavi González a Goletart 52
María José Batanás a Goletart 53
Jaume Pons a Goletart 55
María Cano a Goletart 57
Trinidad Campillo a Goletart 59
Any Llorenç Moyà a Goletart 60
Lluís Vidaña a Goletart 62
Emma a Goletart 63
Abraham Calero a Goletart 66
Óscar Fabricio Rosales a Goletart 72
Toni Bifa a Goletart 78A
Col·lectiu f/7.1 a Goletart 80
ACTUACIONS
A les 21h
H1000VM (electrònica instrumental),
a un lloc sorpresa.
A les 22h
Coral 3x4 (cant a capella),
al pati de Ca’n Carreter.
A les 23h
Eleph & Castel (pop rock),
a la Plaça Metge Borràs.
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A les 18h
CORREGUDA DE BÓTES. Dirigit
a persones majors de 18 anys.
Inscripcions a l’Ajuntament fins dia
9 de setembre de les 8 a les 14:30h.
Organitza: Vins Nadal
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
Més informació
al final del programa.

10

Dissabte
A les 9h davant el Pub Cuplé
TORNEIG DE TRUC VERMADA 2016
Organitza: Pub Cuplé
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
Més informació al final del programa
A les 10h
EXPOSICIÓ ESTÀTICA
D’AERONAUS ULM I COTXES
ANTICS. EXHIBICIÓ DE VOL
AMB FALCÓ
Al camí de Son Roig, km. 2
(aeròdrom de Binissalem).
Regal de “Baptismes de l’Aire” als
nins/es i joves de Binissalem. Regal
de baptismes en Blokart.
Exposició estàtica d’aeronaus
ultralleugeres. Exposició de
maquetes d’aeronaus de Joan.
Exposició de cotxes d’època de
1920/1930 Julià Ramon. Exposició
d’aus rapinyaires amb el falconer
Pau Bennàssar.
Batejos a l’aire per a menors de
18 anys amb autorització del pare,
mare o tutor.
Batejos de Blokart patrocinats per
Santi Oliver (campió del món).
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), Mallorca Gyrocopter
Flightschool (GIAT), Aeròdrom de
Binissalem, Aeròdrom de Petra,
Aeròdrom de Son Albertí, Exèrcit
de l’Aire, S.A.R. (Servicio Aéreo de
Rescate y Salvamento) i Helicòpters
de l’empresa Rotorflug.

De 20 a 1h
GOLETART, obrim les portes a l’art.
Al carrer Goleta, Binissalem.
EXPOSICIONS
Pep Joan Tugores a Goletart 1
Joan Amengual a Plç. Metge Borràs 4
Anna Vallespir a Goletart 20
Maties Oliver a Goletart 27
Toni Salom a Goletart 28
Victori Bestard a Goletart 29
Catalina Guardiola a Goletart 30
Paula Juan a Goletart 32
Manel Mercader a Goletart 40
Antonia Vaquer a Goletart 45
Xavi González a Goletart 52
María José Batanás a Goletart 53
Jaume Pons a Goletart 55
María Cano a Goletart 57
Trinidad Campillo a Goletart 59
Any Llorenç Moyà a Goletart 60
Lluís Vidaña a Goletart 62
Emma a Goletart 63
Abraham Calero a Goletart 66
Óscar Fabricio Rosales a Goletart 72
Toni Bifa a Goletart 78A
Col·lectiu f/7.1 a Goletart 80
ACTUACIONS
A les 20h
Presentació exposició Goletart
60 (xerrada per Carme Bosch,
catedràtica), al pati de Ca’n Carreter.
A les 21h
Heura Teatre (recital poètic),
a la Plaça de s’Olla.
A les 23h
Round Shaped Triangles
(House/funk/soul live),
a la Plaça Metge Borràs.
A les 00h
The Drifting Gumbos
(hillbilly/bluegrass/rockabilly),
a la Plaça Metge Borràs.
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A les 20:30h
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
QUAN LES DONES FUMEN
Teatre Dona, us proposa Quan
les dones fumen, la revisió d’una
catrografia del desig, escrita per
Lluïsa Julià, que relaciona la vida i
l’obra de Simone de Beauvoir i Maria
Aurèlia Capmany, dues filòsofes,
escriptores i activistes que van posar
en valor el paper de les dones a la
nostra societat, amb motiu del 25è
aniversari de la mort de Capmany
(1918- 1991) i del 30è del traspàs
de Simone de Beauvoir (19081986), amb l’objectiu de debatre
i recuperar el seu mestratge i
promoure la seva obra entre les
noves generacions. Amb Núria
Freixa, Araceli Bruch i Assun Planas.
Música: Anna Bofill, Tocsde fum; Lili
Boulanger, D’un vieux jardin.
Entrada: 10€
Reserva d’entrades:
info@fundaciocasamuseu.cat
Amb tast de vins D.O. Binissalem
Organitza: Casa Llorenç Villalonga.
Museu literari.

DIMARTS
A les 21h
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
X TAST DE VINS a càrrec de Tomeu
Verdura viticultor.
Preu: 6€. Venda de tiquets a
l’Ajuntament els dies 12 i 13 de
setembre de 8 a 14:30h.

14

11

DIUMENGE
FESTA DE SANT GALL
A la Plaça de l’Església.
A les 19h. Correguda de joies.
A les 19:30h. Missa.
A les 20h. Petit refrigeri per a
tothom. Seguidament, ballada
popular amb el grup Ballugall.

DIMECRES
A les 17h
A la Plaça de l’Església
FESTA INFANTIL amb la col·laboració
de la Biblioteca Municipal i el Consell
de Mallorca. Activitats esportives per
a totes les edats.
A les 18h
Al Parc de la Rectoria
AL MAR! Música en família. A càrrec
de Moixonies per créixer. Activitat
adreçada a infants de fins a 8 anys.
De 18:30 a 20:30h
A la seu de la DO Binissalem
CURS LES AROMES DEL VI AMB
LA DO BINISSALEM
Principals aromes del vi, tast de vins
blancs, negres i rosats. Identificació
d’aromes. Principals característiques
de la DO Binissalem i varietats
autòctones.
Preu 20€. Informació i inscripcions
www.binissalemdo.com/professionals
info@binissalemdo.com
Tel. 971 512 191
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A partir de les 20h
Myotragus Teatre presenta:
MICROTEATRE PEL VERMAR. Es
duran a terme peces de microteatre
a les Bodegues Oliver, Vins Nadal,
Ca’n Novell, José Luis Ferrer; i
també al Casal Ca’n Gelabert. Les
bodegues ens obriran les seves
portes i ens oferiran els seus
vins. Preu per peça 3€; preu tot
el recorregut 12€. Informació i
reserves: 653 087 429.
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DIJOUS
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 20h
A Can Gelabert
Presentació de l’audiovisual:
LLORENÇ MOYÀ, DARD BRILLANT,
de Pere Sànchez.
A partir de les 20h
Myotragus Teatre presenta:
MICROTEATRE PEL VERMAR. Es
duran a terme peces de microteatre
a les Bodegues Oliver, Vins Nadal,
Ca’n Novell, José Luis Ferrer; i
també al Casal Ca’n Gelabert. Les
bodegues ens obriran les seves
portes i ens oferiran els seus
vins. Preu per peça 3€; preu tot
el recorregut 12€. Informació i
reserves: 653 087 429.

DIVENDRES
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 Can Gelabert
Obertura del XXIX CONCURS
DE COSSIOLS
L’exposició serà a Can Gelabert els
dies 16, 17 i 18 de setembre.
Més informació al final del programa.
A les 20h. A l’Ajuntament
RECEPCIÓ DE LES VERMADORES
I VERMADORS. Seguidament, la
comitiva, el grup de Benvinguda
a sa Vermada i els xeremiers es
dirigiran cap a l’Església per procedir
a la IMPOSICIÓ DE BANDES ALS
VERMADORS I VERMADORES.

VERMAR 2016

A les 20:30h. A l’Església
PREGÓ DE FESTES a càrrec de
Baltasar Bibiloni, amb l’actuació del
Cor Cantilena sota la direcció de
Cristina Llabrés.
Presentarà l’acte Rafel Ramis.
A partir de les 20h
Myotragus Teatre presenta:
MICROTEATRE PEL VERMAR. Es
duran a terme peces de microteatre
a les Bodegues Oliver, Vins Nadal,
Ca’n Novell, José Luis Ferrer; i també
al Casal Ca’n Gelabert. Les bodegues
ens obriran les seves portes i ens
oferiran els seus vins. Preu per peça
3€; preu tot el recorregut 12€.
Informació i reserves: 653 087 429.
INAUGURACIÓ EXPOSICIONS
A les 20:30
- A les Sales Parroquials
Pintura de Dolores Martínez,
Magdalena Pujadas i M. Margarita
Muntaner.
- A les Bodegues Can Novell
Pintures Jose Luis Godoy
Més informació al final del programa
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DISSABTE
A les 9h
XXXVII 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
desviïn 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 12, 13 i 15 de setembre
de 8 a 14:30h, i dia 14 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.

XVII FESTA DELS TREPITJADORS
A les 9:30h
VOLTANT VOLTANT
Cercavila popular previ al
“txupinasso” de la Festa dels
trepitjadors, acompanyats per la
batucada de la Fil·loxera, per començar
amb bon peu les nostres festes.
Concentració a les 9:30h
a la plaça de l’Església.
Organitza: Joves des Trui
A les 12h
PREGÓ INICI DE FESTA
Concentració davant
el balcó de l’Ajuntament
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.
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 12, 13 i 15 de setembre de 8
a 14:30h i dia 14 de setembre de 8 a
19:30h. El preu és de 7€. 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.
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Seguirà la festa amb les actuacions
musicals de DISCOVERS, SOM
CAPARRUTS, ISLANDERS i DJ
TONIET MARQUES & COMANDANTE
Organitza: Joves des Trui (JDT)
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
A les 17h. Al carrer Antoni Morey
(Bar Can Lluis) CICLISME.
TROFEU FESTES DES VERMAR
XII CHALLENGE DE TARDOR
Organitza: G. D. Gomila
A les 19h. A Can Gelabert
XXIX CONCURS DE COSSIOLS
L’exposició serà a Can Gelabert els
dies 16, 17 i 18 de setembre.
Més informació al final del programa

A les 19h. A Can Gelabert
XXIX CONCURS DE COSSIOLS
L’exposició serà a Can Gelabert els
dies 16, 17 i 18 de setembre.
Més informació al final del programa
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A les 20h
A les Bodegues Vins Can Novell.
GLOSES. Entre el vi i la paraula.
Gloses amb Mateu Xuri: Poesia
improvisada sobre la verema, la
vinya, el vi, els cellers... Amb el
gaudi d’una copeta de vi.
Entrada 5€. Anticipada a Can Novell
o a taquilla (si no estan exhaurides).
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DIUMENGE
A les 10:30h
LXIV HOMENATGE A LA VELLESA

A les 17:30h. A la plaça de l’Església
XVIII 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). Hi haurà repartiment de
vi dolç. Organitza: Associació Arròs
amb Salseta. Patrocina: Ajuntament
de Binissalem.
Més informació al final del programa.

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

DIMARTS
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/ Sa Mostra,
2) els dies 12, 13 i 14 de 9 a 14h.
Preu: 1€. Imprescindible presentar el
DNI a l’hora de recollir el tiquet.
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DIMECRES
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.
Col·labor: Palo Túnel
Més informació al final del programa
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DIJOUS
VI CURSA RURAL SA VERMADA
(INTERVINYES) BINISSALEM
Sortida a les 19h. de la
Bodega José Luis Ferrer
Distància: 7,5 km
Més informació al final del programa.
A les 21h
XXXV 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 Champagne. 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 12, 13, 15, 16 i 19 de setembre
de 8 a 14:30h i dia 14 de 8 a 19:30h.
Import 1€. És imprescindible dur el
tiquet per menjar fideus.
Col·labora aportant el vi
el celler José L. Ferrer.

DIVENDRES
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. Dia 20 de 11 a 13h i dia
21 de 11 a 13h i de 17 a 19h. 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 23. 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
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: 1916: Reversus est.
Col·labora: Grúas Amengual.
Recomanacions de seguretat:

Portar roba de cotó, etc., preferiblement 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’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 anteriors, ni Fil·loxera
de l’Infern ni tampoc l’Ajuntament de
Binissalem es fan responsables dels
accidents que hi pugui haver.
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DISSABTE
A les 17h
DESFILADA DE CARROSSES 2016
Acompanyades per l’Associació
de la Tercera Edat, Xeremiers de
Binissalem i Binicada.
Més informació al final del programa
A les 17:30h. Al Parc de la Rectoria.
Obertura de la XIII FIRA DEL VI
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 Martini, Gin Tonics Band,
La Loca Motora i un Dj per acabar.
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DIUMENGE
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 Bartomeu Villalonga
Moyà, rector del Seminari.
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 2016. Presenta
l’acte Maria Coll. Ballada dels
gegants de Binissalem Jaume i
Aina acompanyats pels Xeremiers.
Actuació de na Maria Cànoves
i del Tall de Vermadors.
A les 16:30h
Al Parc de la Rectoria.
Segueix la XIII FIRA DEL VI
Horari: de 16:30 a 20:30h.
Organitza: Agrupació de Fires i
Festes de Binissalem.
Patrocina: Ajuntament de 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/o discussions
Respecta les hores de descans i l’entorn del nostre poble
Utilitza els
contenidors, les papereres i els banys
químics instal·lats per a l’ocasió
Organitza un retorn segur a casa.

A les 18h. A la Plaça de l’Església.
VI DE FRANC per a tothom cedit
per José L. Ferrer.
A les 19h. Al Celler Vins Nadal-Albaflor
MARE NOSTRA
Mare Nostra és un espectacle en
procés creatiu que proposa un
viatge per les tradicions musicals
mediterrànies, mares de la nostra
cultura, tot fent-les dialogar amb
l’actualitat a través de la cançó
d’autor. Il·luminà amor és un versícle
del llibre Amic Amat cantat a
mode d’Inquilab (peça musical
àrabo-andalusa). Experiment que
tracta d’acostar la tradició andalusí
algeriana als textos de Ramon Llull.
Un punt de trobada entre les ribes
nord i sud del Mediterrani.
Entrada: 10€. Reserva d’entrades:
info@fundaciocasamuseu.cat
Activitat en el marc de les Festes
des Vermar 2016. Inclou tast de vins
guiat de Vins Nadal-Albaflor (D.O.
Binissalem), a càrrec d’Esperança
Nadal, enòloga.
Organitzat: Casa Llorenç Villalonga.
Museu literari
A les 19h. FOTO DE FI DE FESTA
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 Es Revetllers i Terra
Rotja.

COMANA

LA CAMISETA

PEL SOPAR A LA FRESCA
DE DIA 29 D'AGOST FINS DIA 10 DE SETEMBRE
ES PODEN COMANAR A:
Ca'n Gaspar · Ca'n Xiscos · Ca'n Tronxo · Ca s'Hereu · Ca'n Murtó · Cas Mussol
Es Txiri · Can Pep des Pla · Ajuntament
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Exposicions

Actes participatius

Al Casal de Cultura Can Gelabert.
Inauguració dia 9 a les 19h
- Obres seleccionades XXXVIII
Certamen d’Arts Plàstiques i
Visuals Vila de Binissalem.
- Constel.lacions terrenals de
Aina Lorente.
- Homenatge a Llorenç Moyà de
Guillem Llabrés
Inauguració dia 16 a les 19h
- XXIX 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

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

HORARI DE LES EXPOSICIONS

A les Sales Parroquials
Inauguració dia 16 a les 20:30h
- Pintures de Dolores Martinez
Fernández, Magdalena Pujada
i M Margarita Muntaner.
Horari exposicions:
Dissabte de 18 a 21h
Diumenge de 11 a 13h i de 18 a 21h
Dies 19, 20, 21, 22 de 18 a 21h
A les Bodegues Can Novell
Inauguració dia 16 a les 20:30h
- Pintures Jose Luis Godoy
Horari exposicions: De dia 16 a dia
25 de 9 a 13h i de 15 a 20h.

6’50€

PREU:

A L'AJUNTAMENT HI HAURÀ TALLES DE MOSTRA
DISPONIBLES

ORGANITZA

EL PREU
INCLOU
EL REGAL
DE LA
PULSERA
DES
VERMAR

COL·LABORA

27

FESTA DES VERMAR 2016

Actes Esportius

TORNEIG SOCIAL ABSOLUT
INDIVIDUAL I DOBLES DE TENNIS
Dia 23 a les 20h. Finals dobles
consolació i dobles quadre principal.
Dia 24 a les 20h. Finals individual
consolació i individual quadre
principal.
TORNEIG FEDERAT DE TENNIS
Els caps de setmana de l’1 al 16
d’octubre. Categories: benjamí,
aleví, infantil i cadet. Finals dia 16
d’octubre a les 11h.
PARTIT AMISTÓS DE BÁSQUET
Dimecres 21 a les 21h. Primera
Nacional femenina del CB Binissalem.

HORARI D’INSCRIPCIONS

- Tast de vins
dies 12, 13 de 8 a 14:30h.
Preu: 6€.
- Concurs de cossiols
dies 12, 13 de 8 a 14:30h
i dia 14 de 8 a 19:30h
- Diada ciclista Festa des Vermar
dies 12, 13 i 15 de 8 a 14:30h
i dia 14 de 8 a 19:30h
- Dinar dels trepitjadors
dies 12, 13 i 15 de 8 a 14:30h
i dia 14 de 8 a 19:30h
- Concurs de trepitjar raïm
dia 13 de 8 a 14:30h
i dia 14 de 8 a 19:30h
- Sopar gent gran
dies 12, 13 i 14 de 9 a 14:30h
a les oficines dels Serveis Socials.
- Mostra de cuina
dies 12, 13 I 15 de 8 a 14:30h
i dia 14 de 8 a 19:30h
- Fideus a Can Arabí
dies 12, 13 i 15 de 8 a 14:30h
i dia 14 de 8 a 19:30h
- Sopar a la fresca
recollida del vi a l’Ajuntament
dies 20 de 11 a 13h i dia 21 de 11 a
13h i de 17 a 19:30h
- Recollida de camisetes
a l’Ajuntament dies 20, 21 i 22
de 8 a 19:30h o als punts de venta.
- Concurs de carrosses
dies 12 i 13 de 8 a 14:30h
i dia 14 de 8 a 19:30h
Reunió informativa dia 19 a les 20h
al Teatre Municipal
- Concurs d’aparadors
dies 12 i 13 de 8 a 14:30h
i dia 14 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 bóta de vi.
- La bóta 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 serà eliminat.
1er premi: lot de 3 botelles de vi per
a cada membre i un curset de 3h de
tast de vins.
2on premi: lot de 2 botelles de vi
per a cada membre.
3er premi: 1 botella de vi per
a cada membre.
Inscripcions a l’Ajuntament fins
dia 9 de 8 a 14:30h
TORNEIG DE TRUC
VERMADA 2016
Inscripcions fins dia 8 de setembre
al Pub Cuplé o per tel. a Toni Salas.
Preu 10€ per persona. Inici a les 10h.
1r premi 50% de les inscripcions
2n premi 35 % de les inscripcions
3r premi 15% de les inscripcions
4t premi 2 botelles d’herbes
Dinar de Fideus de Vermar 10€
CURS LES AROMES DEL VI
AMB LA DO BINISSALEM
Principals aromes del vi, tast
de vins blancs, negres i rosats.
Identificació d’aromes. Principals
característiques de la DO Binissalem
i varietats autòctones.
Preu 20€. Informació i inscripcions:
www.binissalemdo.com/professionals
info@binissalemdo.com
Telf 971 512 191
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XXIX CONCURS DE COSSIOLS
Es diferenciaran dues categories,
cossiols i cactus.
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 12 i 13 de 8 a 14:30h i dia
14 de 8 a 19:30h. L’exposició serà
a Can Gelabert els dies 16, 17 i 18.
Els cossiols s’han de traslladar
personalment al pati de Can
Gelabert el dia 16 de 10 a 13h; es
recolliran el dia 19 de 17 a 20h.
XVIII 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 degustació de
vi dolç.
Hi haurà tres modalitats:
- Nins i nines de 6, 7 i 8 anys
(fora de concurs).
- Al·lots/es de 9 a 15 anys
- Majors de 16 anys
Bases del Concurs:
- Es farà en grups de 4 persones.
- Es poden apuntar a l’Ajuntament
el dia 13 de 8 a 14:30h i el dia 14
de 8 a 19:30h. El dimecres dia 14 a
les 19:30h a l’Ajuntament, es farà el
sorteig dels grups que participaran
en el concurs.
- Places limitades.
- Per participar s’ha d’anar vestit
de trepitjador.
Premis. Joves de 9 a 15 anys
1r premi 120€, 2n premi 90€ i 3r
premi 60€. Premi especial de 50€
per a grups mixtos integrats per 2
homes i 2 dones sempre i quan hi
hagi un mínim de 2 grups inscrits.
Nota: El grups mixtos també
optaran als tres premis generals (de
120€, 90€ i 60€), de manera que si
un grup mixt queda entre els tres
primers a la classificació general,
el premi de la modalitat mixta (de
50€) serà declarat desert.
Premis. Majors de 16 anys
1r premi 240€, 2n premi 180€ i 3r
premi un sopar per a 4 persones al
restaurant Robines. Premi especial

de 100€ per a grups mixtos integrats
per 2 homes i 2 dones sempre i quan
hi hagi un mínim de 2 grups inscrits.
Nota: El grups mixtos també optaran
als tres premis generals (de 240€,
180€ i un sopar), de manera que si
un grup mixt queda entre els tres
primers a la classificació general,
el premi de la modalitat mixta (de
100€) serà declarat desert.
El Club d’Arts Marcials faràn entrega
d’un val per als equips guanyadors
de les modalitats de 9 a 15 anys i de
majors de 16 anys.
Organitza: Associació Arròs amb
Salseta. Patrocina: Ajuntament de
Binissalem. Col·labora: Club d’Arts
Marcials.
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 a ells hi haurà preparada
una bosseta de caramels. Els pares
dels menors d’edat, si volen, podran
passar a recollir la botella de vi
juntament amb els seus fills.
XX CONCURS DE GLOSES
L’associació Arròs amb Salseta
i l’Ajuntament de Binissalem
convoquen l’edició número XX
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 14h del dia 15 de setembre de
2016, a l’Ajuntament de Binissalem
(C/ 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€, diploma i
botella de vi.
- 2n premi general: 100€, diploma i
botella de vi.
- 3r premi general: 50€, diploma i
botella de vi.
- Premi local: 15€, diploma i botella
de vi.
PREMIS JUVENILS
Per a joves de 10 a 16 anys;
- 1r premi: 50€, diploma i un llibre.
Per a joves de 17 a 25 anys;
- 1r premi: 50€, diploma i un llibre.
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 19 de setembre, a
les 21:30h, en un lloc encara per
determinar.
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.
MOSTRA DE CUINA
Poden apuntar-se a l’Ajuntament
els dies 12, 13 de 8 a 14:30h i 14 de
8 a 19:30h totes aquelles persones
que estiguin interessades en
presentar un plat. Aquest plat haurà
de ser suficient per a que puguin
sopar almanco 6 persones. Les
places seran limitades. L’horari per
presentar el plat serà de 20 a 21h a
l’Escola Graduada.
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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VI CURSA RURAL SA VERMADA
(INTERVINYES) BINISSALEM
Dijous 22 de setembre 2016
Sortida a les 19h
Bodega Jose Luis Ferrer
Distància: 7,5 km
Categories i horaris
- Curses infantils; de 3 a 12 anys
(50-400 metres) 18:30h.
- Sènior–absoluta 19h.
- Veterans 40
- Veterans 50
- Locals
Samarreta tècnica commemorativa
de la cursa pels 600 primers inscrits.
Refresc final (per els participants).
Inscripcions: www.elitechip.net
Preus: 7€ amb chip groc (+ 3€
lloger de chip) + 1€ per no federats.
El dia de la cursa fins 30’ abans (+ 3€).
De 3 a 12 anys inscripcions gratuïtes.
cursaruralsavermada.blogspot.com
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
Champagne. 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 12, 13,
15, 16 i 19 de setembre de 8 a 14:30h
i dia 14 de 8 a 19:30h. Import 1€.
És imprescindible dur el tiquet per
menjar fideus.
DESFILADA DE CARROSSES
Inscripció a l’Ajuntament els dies
12 i 13 de 8 a 14:30h i dia 14 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:
Del conductor que serà el
responsable del vehicle
- Carnet de conduir
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.
De la carrossa
- Títol de la carrossa.
Del responsable
- Nom, teléfon i DNI (fotocòpia)
de la persona que actui com a
responsable de la carrossa
- Dipòsit de 50 euros que es
retornaran el dia 03 d’octubre de
8:30h a 14:30h. (imprescindible
presentar el rebut emès en el
moment de la inscripció).
Reunió informativa d’assistència
obligatòria. Dia 19 de setembre
a les 20h al Teatre municipal. En
aquesta reunió es donarà el número
que correspongui a cada carrossa
i s’exposarà la normativa que
s’aplicarà durant el recorregut.
És imprescindible per poder desfilar
la presència del responsable de la
carrossa a aquesta reunió.
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 o
comparses 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
reubicar-la per tal que no entorpeixi
el desenvolupament normal de la
desfilada.
5. El resultat de les votacions es farà
públic a la plaça.
6. Evitau la instal.lació damunt les
carrosses, d’aparells musicals que
tenguin un volum excessiu, pot ser
motiu de desqualificació.
7. Serà obligatòria la presència del
responsable, major d’edat, damunt
la carrossa durant tot el recorregut.
8. Es podran realitzar controls
d’alcoholèmia als conductors dels
camions.
9. En cas d’incompliment amb la
documentació la carrossa no sortirà
a la desfilada.
10. S’establiran dos filtres perquè
les carrosses puguin abandonar el
recorregut en cas de desqüalificació.
Aquesta desqüalificació es
comunicarà al responsable de la
carrossa.
11. Hi haurà un Comité independent
que farà de jurat a les carrosses.
Aquest Comité lliurarà una acta amb
el resultat de la seva valoració una
vegada acabada la desfilada.
Cal tenir en compte que la desfilada
actúa com a mirall del nostre poble,
per tant teniu en compte:
- De no beure cerveses o llaunes de
begudes, ni envasos amb logotips
d’aquests tipus de beguda.
- D’aplicar el lema “amb una gota
basta” a l’hora de consumir begudes
alcohòliques damunt la carrossa.
- D’utilitzar tassons reciclables per
tal de cuidar el medi ambient.
- D’anar ben vestits, de pagès o
de trepitjador, durant la desfilada
i evitar que pugin damunt la
carrossa persones que no vagin
vestides amb aquesta indumentària
o de la temàtica de la carrossa.

- De no fumar damunt les carrosses.
- Que la música que soni durant la
desfilada estigui en consonància
amb l’esperit tradicional de la festa.
- De no fer carrosses de temàtica de
bars i discoteques amb barres ja que
espenyen sa nostra cultura i festa.
Totes aquestes bases es tendran
en compte a l’hora d’adjudicar els
premis i en cas de no complir-les
suposaran 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 bases.
12. Es designarà un lloc per poder
tirar tots els materials de les
carrosses una vegada acabada la
desfilada.
13. Per raons de seguretat és
imprescindible que les carrosses
estiguin inscrites, en cas contrari no
podran desfilar.
14. Dies de pagament dels premis:
els dies 17 i 18 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 correcta composició de
l’aparador.
Premis:
- Primer premi 300 euros.
- Segon premi 200 euros.
- Tercer premi 100 euros.
Data d’inscripció dies 12, 13 de
setembre de 8 a 14,30 i 14 de
setembre de 8 a 19,30 h

Fotos cedides per l’Ajuntament de Binissalem,
la revista Arròs amb Salseta i Vicenç Mates.
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DEL 9 AL 25 DE SETEMBRE 2016

DISSABTE 24
A les 17h
DESFILADA DE CARROSSES 2016
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DIVENDRES 23
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 les 01:30h. A la Plaça de l’Església
CORREFOC

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

DIJOUS 22
A les 19h. de la Bodega José L. Ferrer
VI CURSA RURAL SA VERMADA
(INTERVINYES) BINISSALEM
A les 21h
XXXV FESTA DE FIDEUS DE VERMAR
Tots a Can Arabí per a poder menjar uns
bons fideus de vermar.

Carnissers (fideus de vermar)
Can Puig, Ca Na Gori i Eroski Center
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DIMECRES 21
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

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

Protecció Civil
Aeròdrom de Binissalem
Aeròdrom de Petra
Aeròdrom de Son Albertí
Exèrcit de l’Aire, S.A.R. (Servicio
Aéreo de Rescate y Salvamento).
Helicópters de la empresa Rotorflug
Club Atlant
Bernat Nadal
Miquel Àngel Rossello
Club Caçadors de Binissalem
Amics dels Cavalls
Xeremiers de Binissalem
Comissió de Festes
Catalina Wray
Baltasar Bibiloni
Tomàs Rosselló
Sheila Jagan i Maria Coll
Margarita Bibiloni
Ciclos Gomila
Binicada
Jordi Mayol
Casal de Cultura 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
Antonio Bibiloni Vallés
Bartolomé Bibiloni Nicolau
Nadal Ramis Ramis
Juan Marti Garcias
Santos Parrila Núñez
Maria Antonia Pol Fiol
Bartolomé Ripoll Mesquida

A les 17:30h. Al Parc de la Rectoria.
XIII FIRA DEL VI
A les 22h. A la plaça de l’Església
GRAN REVETLLA
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Col.laboradors
Consell Regulador de la
Denominació
d’Origen Binissalem

LII FESTA DES VERMAR
BINISSALEM

PROGRAMA
DE BUTXACA

FESTA DES VERMAR 2016

DIUMENGE 25
A les 10:15h
RECEPCIÓ D’AUTORITATS
A les 10:30h
MISSA SOLEMNE a l’Església de Santa
Maria de Robines.
A les 11:30h. Als vasos de l’Església.
OFRENA A SANTA MARIA DE ROBINES
DEL MOST NOVELL
A les 16:30h. Al Parc de la Rectoria.
XIII FIRA DEL VI
A les 19h. Al Celler Vins Nadal-Albaflor
MARE NOSTRA
A les 19h. Davant Sa Rectoria
FOTO DE FI DE FESTA.
En acabar BALLADA POPULAR

PROGRAMA D’ACTES

DIMECRES 7
De 10 a 13h.
PRIMER CURS “PIZZERO JUNIOR”
DIVENDRES 9
A les 19h. A Can Gelabert
INAUGURACIÓ EXPOSICIONS
De 20 a 00h. Al carrer Goleta
GOLETART
DISSABTE 10
A les 9h. Davant el Pub Cuplé
TORNEIG DE TRUC VERMADA 2016
A les 10h. A l’aeròdrom de Binissalem
EXPOSICIÓ ESTÀTICA D’AERONAUS ULM
I COTXES ANTICS. EXHIBICIÓ DE VOL
AMB FALCÓ
A les 18h
CORREGUDA DE BOTES
De 20 a 1h. Al carrer Goleta
GOLETART
A les 20:30h
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
QUAN LES DONES FUMEN
DIUMENGE 11
A les 19h. A la Plaça de l’Església
FESTA DE SANT GALL

DIVENDRES 16
A les 16h. Al Parc de la Rectoria
TALLER DE DECORACIÓ DE BICICLETES.
A les 18h
BENVINGUDA A SA VERMADA

DIJOUS 15
A les 16h. Al Parc de la Rectoria
TALLER DE DECORACIÓ DE BICICLETES
A les 20h. A Can Gelabert
LLORENÇ MOYÀ, DARD BRILLANT
A partir de les 20h
MICROTEATRE PEL VERMAR

DIMECRES 14
A les 17h. A la Plaça de l’Església
FESTA INFANTIL
A les 18h. Al Parc de la Rectoria
AL MAR! Música en familia.
De 18:30 a 20:30h
A la seu de la DO Binissalem
CURS LES AROMES DEL VI AMB
LA DO BINISSALEM
A partir de les 20h
MICROTEATRE PEL VERMAR

DIMARTS 13
A les 21h
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
X TAST DE VINS

felicita al poble
de Binissalem per la
festa des Vermar
i s’enorgulleix
de col·laborar-hi
any rere any

A les 19h. A Can Gelabert
XXIX CONCURS DE COSSIOLS
A les 20h. A l’Ajuntament
RECEPCIÓ DE LES VERMADORES
I VERMADORS. IMPOSICIÓ DE BANDES
ALS VERMADORS I VERMADORES.
A les 20:30h. A l’Església
PREGÓ DE FESTES
A partir de les 20h
MICROTEATRE PEL VERMAR
A les 20:30. A les Sales Parroquials
i a les Bodegues Can Novell
INAUGURACIÓ EXPOSICIONS
DISSABTE 17
A les 9h
XXXVII DIADA CICLISTA
FESTA DES VERMAR
A les 9:30h
XVII FESTA DELS TREPITJADORS
VOLTANT VOLTANT
A les 12h
PREGÓ INICI DE FESTA
GRAN BATALLA DE RAÏM.
A les 14h. A la Plaça de l’Església
DINAR I FESTA DELS TREPITJADORS
A les 17h. Al carrer Antoni Morey
TROFEU FESTES DES VERMAR
XII CHALLENGE DE TARDOR

DIMARTS 20
A les 19:30h
Al Pati cobert de l’Escola Graduada
DANSES DEL MÓN
A les 20:30h.
Al Pati cobert de l’Escola Graduada
SOPAR PER A LA GENT GRAN

DILLUNS 19
A les 21h. A Can Gelabert
XX CONCURS DE GLOSES

DIUMENGE 18
A les 10:30h
LXIV HOMENATGE A LA VELLESA
A les 17:30h. A la plaça de l’Església
XVIII CONCURS DE TREPITJAR RAÏM
A les 19h. A Can Gelabert
XXIX CONCURS DE COSSIOLS

A les 19h. A Can Gelabert
XXIX CONCURS DE COSSIOLS
A les 20h. A les Bodegues Vins Can
Novell. GLOSES

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.

DISSETCONSULTORS

IMATGE: DAVID CAMPANER

DL: PM-887-2015

