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DIVENDRES 10

A les 18h a la finca de Morneta
ELS CICLES DE LA VIDA 
Taller a càrrec de Mans i terra 
Activitat amb aforament limitat. 
Inscripció prèvia als telèfons 
669 010 094 (Mònica) 
o al 630 455 392 (Magui) 
i concertar el punt de trobada. 

DISSABTE 11

A les 18:30h el punt de trobada serà 
a la Plaça de l’Església
Llegendes teatralitzades 
Itinerari amb Gaspar Valero, historiador, i la 
companyia Qmiras Producciones i inclòs dins 
el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell 
de Mallorca. 
Activitat amb aforament limitat. 
Inscripció prèvia a l’ajuntament de 
Binissalem. Telèfon 971 886 558.
Accessible en llengua de signes.

De 20 a 24h al carrer Goleta 
GOLETART. Aquest any obrirem el carrer 
a l’art per a tornar obrir les portes a l’art en 
pròximes edicions. 

A les 20h a Can Gelabert
Inauguració de les exposicions:
- Sala Directori i Sales Florentines: 
 Paz Alomar
- Sala Imperial: “La Casa Amarilla” 
 Les exposicions citades romandran al 

casal fins el 20 d’octubre.
 Horari: de 15:30 a 21h de dilluns a 

divendres. Dissabtes de 10 a 13h.

- “Binissalem. Oberts a tu” 
 Presentació del vídeo turístic promocional, 

editat per l’Ajuntament de Binissalem 
amb la col·laboració del Departament de 
Turisme i Esports del Consell de Mallorca. 
“Binissalem. Abierto a ti”, “Binissalem. 
Open to you”, “Binissalem. Wir haben für 
sie geöffnet”. Serà penjat a les xarxes 
i reproduït al Casal de Cultura de Can 
Gelabert. 

A les 21h al Jardí de la 
Casa Llorenç Villalonga
JOANA E. (teatre)
Basada en la novel·la de Maria Antònia 
Oliver. Versió escènica de la novel·la 
homònima (1992) de Maria Antònia Oliver, 
creada i interpretada pels manacorins Toni-
Lluís Reyes, Catalina Florit i Francesca Vadell.

DIUMENGE 12

A les 20h a Can Gelabert
Un segle de roba
Un passeig per la indumentària popular 
mallorquina del segle XIX. 
A càrrec d’aires d’Andratx.
Activitat amb aforament limitat. 
Inscripció prèvia a l’ajuntament de 
Binissalem. Telèfon 971 886 558.  

DIMECRES 15

A les 20h a les Bodegues de Biniagual 
MicroVermada
4 peces de teatre breu relacionades 
amb el vi i les festes de Vermar.
Preu 15€. Reserves al telèfon 
i whatsApp 653 087 429.
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DIJOUS 16

A les 20h a les Bodegues de Biniagual 
MicroVermada 
4 peces de teatre breu relacionades 
amb el vi i les festes de Vermar.
Preu 15€. Reserves al telèfon 
i whatsApp 653 087 429.

DIVENDRES 17

A les 19h a la Plaça de l’Església
Binissalem. Un passeig 
en temps de verema. 
Itinerari patrimonial pel centre històric de 
Binissalem. A càrrec de Maria Coll i Borràs - 
Difusió de patrimoni. Duració de 19 a 21h 
Activitat amb aforament limitat. Inscripció 
prèvia al telèfon 629 573 114
Accessible en llengua de signes.

A les 20h a les Bodegues de Biniagual 
MicroVermada 
4 peces de teatre breu relacionades 
amb el vi i les festes de Vermar.
Preu 15€. Reserves al telèfon 
i whatsApp 653 087 429.

DISSABTE 18

X CURSA RURAL INTERVINYES 
Sortida: Bodega Jose Luis Ferrer
Distància: 6,5 kilometres

Curses infantils a les 17h
Sub 6. 100 metres 
(Si compleix els 6 anys dins el 2021, ja es considera sub 8)

Sub 8. 300 metres 
(Si compleix els 8 anys dins el 2021, ja es considera sub 10)

Sub 10. 600 metres 
(Si compleix els 10 anys dins el 2021, ja es considera sub 12)

Sub 12. 600 metres 
(Si compleix els 12 anys dins el 2021, ja es considera sub 14)

Sub 14. 1200 metres 
(Si compleix els 14 anys dins el 2021, ja es considera sub 16)

Sub 16. 1200 metres 
(Si compleix els 16 anys dins el 2021, ja es considera sub 18)

Cursa 6,5 km a les 18h
Absoluta, Veterans 45, Sub 23 i Locals.

Serveis al corredor
Samarreta tècnica 
Commemorativa de la cursa pels 600 
primers dorsals a la cursa de 6,5 km
Cronometratge via elitechip
Jutges FAIB
Ambulàncies i equip mèdic (tesma)
Refresc final (per els participants)
Servei de guardarroba
Parking habilitat pels corredors 
davant la sortida

Premis als tres primers 
classificats cursa 6,5k
Record per a tots els participants 
curses infantils
Atenció especial a les mesures covid19 
(reglament)
Inscripcions: www.elitechip.net

PREUS
9€ amb chip groc (+ 2€ lloguer de chip)
+ 1€ per no federats 
en concepte d’assegurança.
El dia de la prova fins 30’ abans + 4€
De 3 a 16 anys inscripcions gratuïtes
+ info: www.facebook.com/cursarural/ 
Web cursa: 
http://cursaruralsavermada.blogspot.com
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A les 20h a les Bodegues de Biniagual 
MicroVermada 
4 peces de teatre breu relacionades 
amb el vi i les festes de Vermar.
Preu 15€. Reserves al telèfon 
i whatsApp 653 08 74 29.

A les 21h a Can Gelabert
Concert Il·lustrat: Pep Suasi i Marc 
Grasas amb il·lustració de Diego Ingold.
Combinació de Música i Arts Plàstiques.
Activitat amb aforament limitat. Inscripció 
prèvia a: cangelabertdelaportella@gmail.com 
o 971 886 996. 

DIUMENGE 19

A les 20h a les Bodegues de Biniagual 
MicroVermada 
4 peces de teatre breu relacionades 
amb el vi i les festes de Vermar.
Preu 15€. Reserves al telèfon 
i whatsApp 653 087 429.

A les 20:30h al Parc de la Rectoria 
Concert a càrrec de JAZZFOUR
Activitat amb aforament limitat. 
Inscripció prèvia a l’ajuntament de 
Binissalem. Telèfon 971 886 558.

DIMARTS 21

A les 18h al Pati del CEIP Robines 
MULTIAVENTURES 
Rocodrom, tir amb arc, circuit espartà, 
jocs, esports,... 
Organitzen Departament de turisme i Esports 
del Consell de Mallorca i è temps lliure
Activitat amb aforament limitat. 
Inscripció prèvia a l’ajuntament de 
Binissalem. Telèfon 971 886 558.

DIMECRES 22

A les 20h al Parc de la Rectoria
Actuació del Tall de Vermadors 
Activitat amb aforament limitat. 
Inscripció prèvia a l’ajuntament de 
Binissalem. Telèfon 971 886 558.

DIJOUS 23

A les 20h al Pati del CEIP Pedra Viva 
TROBADA DE BALL EN LINEA 
Activitat amb aforament limitat. 
Inscripció prèvia als monitors organitzadors.

DIVENDRES 24

A les 20h al Teatre Municipal 
La malalta imaginària
Obra de teatre de Molière adaptada 
per Es Seregall. A càrrec d’Es Seregall-
Associació Cultural.
Activitat amb aforament limitat. 
Inscripció prèvia a l’ajuntament de 
Binissalem. Telèfon 971 886 558.

DISSABTE 25

A les 18h al Pati del CEIP Pedra Viva
Concert de el CERCLE I MAISURT 
Activitat amb aforament limitat. 
Inscripció prèvia a l’ajuntament de 
Binissalem. Telèfon 971 886 558.
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A les 19h a Can Gelabert 
Mostra de cossiols 
Per participar en la mostra s’ha de fer 
inscripció a l’ajuntament del dia 20 al 22 
de setembre. 
Hi haurà servei de recollida municipal per 
aquells cossiols, els propietaris dels quals 
no puguin traslladar-los. Aquest servei 
serà d’un màxim d’un cossiol per domicili i 
sempre que el seu trasllat, tant per volum, 
característiques i pes siguin viables.

DIUMENGE 26

A les 11h al Pati cobert de l’Escola Graduada
Missa Solemne oficiada pel Excm. i Rvdm. 
Sr Sebastià Taltavull amb la participació del 
Tall de Vermadors i l’acompanyament dels 
xeremiers de Binissalem.

A les 19h a Can Gelabert 
Mostra de cossiols 
Per participar en la mostra s’ha de fer 
inscripció a l’ajuntament del dia 20 al 22 
de setembre. 
Hi haurà servei de recollida municipal per 
aquells cossiols, els propietaris dels quals 
no puguin traslladar-los. Aquest servei 
serà d’un màxim d’un cossiol per domicili i 
sempre que el seu trasllat, tant per volum, 
característiques i pes siguin viables.

DILLUNS 27

A les 21h al Teatre Municipal 
Entrega de premis del XXIV Concurs 
de gloses i combat de Glosa 
Organitza: OCB Binissalem 
Col·labora: Ajuntament de Binssalem 

Des de l’Ajuntament s’anima al poble 
de Binissalem a endiumenjar les 
cases i comerços amb la bandera 
de Binissalem i/o altres elements 
decoratius que facin referència al 
temps de Vermar. 

L’Ajuntament s’afegirà a n’aquesta 
iniciativa penjant fotografies dels 
d’actes més significatius de les festes 
des Vermar. 
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Bases del XXIV  
Certamen de Gloses 

L’Obra Cultural Balear, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Binissalem, convoquen 
l’edició número vint-i-quatre del certamen de 
gloses “Festa des Vermar”, que es regeix per 
les bases següents:

1. Les obres han de tenir una extensió 
mínima de vuit versos i màxima de quaranta.

2. Les gloses han de tractar algun dels 
temes següents:
- La Festa des Vermar a Binissalem.
- La feina de la verema, la vinya o el vi. 

3. Els participants poden presentar un 
màxim de tres obres, les quals han d’anar 
firmades sota pseudònim. Dins un sobre 
a part, a l’exterior del qual ha de constar 
el pseudònim esmentat i el guardó al qual 
s’opta (general, local o un dels dos locals 
escolars, en aquest cas indicant el centre 
on estudien), s’hi han d’adjuntar les dades 
personals (nom i llinatges, adreça postal, 
adreça electrònica i telèfon).
Poden optar al guardó local les persones 
nascudes o empadronades a Binissalem.
Per optar a un guardó local escolar, basta 
que el concursant estigui matriculat a un 
centre d’ensenyança de Binissalem.

4. Les obres es poden presentar, fins a 
les 14.00 hores del dia 23 de setembre 
de 2021, a l’Ajuntament de Binissalem (c. 
Concepció, 7), per triplicat, mecanografiades 
en folis A4, a doble espai i per una sola 
cara. Aquestes obres han d’estar escrites 
en llengua catalana i han de ser originals, 
inèdites i no haver estat premiades en cap 
altre concurs.

5. S’estableixen els guardons següents:
Guardons generals
1r general: 150€, diploma i ampolla de vi.
2n general: 100€, diploma i ampolla de vi.
3r i general: 75€, diploma i ampolla de vi.

Guardó local
1r local: 150€, diploma i ampolla de vi. 

Guardons locals escolars
a) 1r col·lectiu de 100€ 
 en material escolar i diploma. 
 2n col·lectiu de 60€ 
 en material escolar i diploma.
b) 1r individual de 70€ 
 en material escolar i  diploma.
 2n individual de 60€ 
 en material escolar i diploma.
 3r individual de 50€ 
 en material escolar i diploma.

6. L’entrega de guardons tendrà lloc el 
dilluns dia 27 de setembre, a les 21 hores, 
al Teatre Municipal de Binissalem.

7. El jurat pot declarar deserts els premis si 
així ho troba necessari.

8. La participació en el concurs implica 
l’acceptació de les bases. 

ACTES ESPORTIUS 

21 torneig Open Vermada amateur 
(no federat) 
obert a totes les persones que practiquen 
aquest esport sigui el que sigui al seu nivell, 
a partir de 14 anys fins a totes les edats
modalitats individual i dobles amb quadre 
Silver a les dues modalitats. 
Inici del torneig 13 de setembre. 
Data límit d’inscripció 8 de setembre.
Inscripcions al telèfon 617 787 342.

21 Open Vermada (federat)
del 1 al 17 d’octubre 
Categories: benjamí, aleví, infantil masculi i 
femeni, cadet i absolut.
Les partides es jugaran els caps de setmana.
Inscripcions al telèfon 617 787 342.





Enguany, les restriccions ens han permès 
ampliar un poc més l’oferta lúdica, però encara 
no hem pogut programar les festes tal i com 
ens hagués agradat. És per això que hem 
de gaudir d’aquests dies respectant totes i 
cadascuna de les normes establertes per les 
autoritats sanitàries.

S’han de seguir  en tot moment les mesures 
que ja tots coneixem, mascareta quan calgui, 
distància, mans netes, a la vegada que també s’han 
de complir totes aquelles mesures més restrictives 
proposades, per tal d’evitar aglomeracions i/o 
situacions que puguin posar en perill la situació sanitària. 
Els membres i cossos de seguretat vetllaran perquè totes 
aquestes normes es compleixin. 

Els actes programats són gratuïts i tenen  aforament limitat. 
En el programa s’indica com s’ha de fer per reservar la plaça. 
Es recomana assistir amb l’antelació suficient per a no crear 
aglomeracions a les entrades de l’acte. 

Gaudim amb salut d’aquest dies 
amb la il·lusió de que l’any que ve tornem 
a viure la nostra estimada vermada. 

Des de l’ajuntament 
es demana seny i 
responsabilitat durant 
tots aquests dies





Foto de portada: Obra de Pau Lluís Fornés i Victor Borisov que es troba al soterrani de la sala 
directori del Casal de Cultura de Can Gelabert, espai on es celebraren els primers actes, entre amics 

i familiars que donaren origen a la Festa des Vermar. 
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