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Després de dos anys la Vermada torna, com un
gegant guerrer. Aquesta cinquanta-sisena Vermada

ja és aquí, la festa que ens defineix com a poble, la que
ens agermana, la que ens fa oblidar les nostres diferències i ens uneix.
Han passat dos anys, però la boira dels dies no ens ha
fet oblidar l’aroma del cassot o del vestit de pagès i és
en aquests moments quan ens posam els nostres vestits que ens adonam dels seus poders, ens confereixen
una força màgica per defensar les nostres arrels. El cos
té un esclafit que ens porta al passat per afrontar el
present segurs de qui som i de cap a on volem anar. En
aquest mateix moment es comencen a sentir les olors
dels fideus, els renous del carrer, les caminades cap al
forn, les visites als comerços, la curolla per endiumenjar
la casa i el carrer, el poble bull, l’esperit de la festa ens
captiva i tornam a fer-ho una vegada més, sense saber
ni com ni perquè i simplement perquè així ha de ser...
La Vermada fa protagonista a tothom, és el poble el
que la fa i l’empeny. El jovent, candidats a Vermadores
i Vermadors, els vinaters i vinateres, els pagesos i
pageses, els veïnats i veinades, les associacions, els

comerços, la comissió de festes, la regidoria de festes,
els voluntaris i les voluntàries, la policia, la brigada,
els serveis socials... tots feim feina perquè aquesta
Vermada sigui la millor.
En aquesta Vermada tan especial vull tenir un record
per aquells joves vermadors que el destí ens ha robat.
A totes aquelles persones que la Covid se’ns ha enduit,
el vostre record ens agermana encara més, la solidaritat
entre noltros ens ha fet superar la pandèmia, per això,
un record a tots i totes que han contribuït a destruir
aquesta plaga.
No vull acabar sense expressar el meu agraïment als i les
joves que s’han presentat en aquesta elecció per esser
Vermadores i Vermadors, en un any tan complicat, amb
una elecció tan diferent, us vull dir que per a mi és un
honor poder compartir aquesta experiència. Totes les
candidatures es mereixen haver estat elegides! Sou el
millor!!! i sempre tendreu el nostre reconeixement i la
nostra gratitud a la vostra valentia. Tots i totes junts som
Binissalem, junts som Sa Vermada... units com a poble
som invencibles!!! Visca Binissalem i visca Sa Vermada.
Temps de verema, 2022
J. Víctor Martí
Batle
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Binissalemeres, Binissalemers. Senyores i Senyors, bon vespre.
Vermadora Major, Vermadores i Vermadors d’honor, Aida, Xisca,
Catalina, Llorenç i Mateu, enhorabona per l’elecció i per l’excel·lent
imatge que donau en tots els llocs on heu anat. Una felicitació que faig
extensiva als pares, padrins, germans i familiars. Sé per pròpia experiència que estau contentíssims i orgullosos d’acompanyar a la vostra nissaga
en un acte com el d’avui.
Poder assumir el compromís de pregonar la Festa des Vermar, és un
immens honor amb el qual mai havia somiat. Un encàrrec que l’animosa
Comissió de la Festa, va tenir a bé oferir-me en la cinquanta-cinquena
edició. Als seus integrants faig arribar la meva sincera gratitud.
Autoritats no m’he oblidat de vosaltres, estic segur que enteneu
que vos hagi deixat en la cua protocol·lària, en benefici de “Les” i “Els”
genuïns protagonistes de l’acte. Així i tot Senyor Batle i Consistori, una
salutació agraïda per haver ratificat la decisió de la Comissió. Em compromet intentar estar a l’altura de l’ocasió i minvar els possibles costos
de la vostra ingènua temeritat. Tampoc deixaré fora de les salutacions al
nou senyor Rector. Li desitj el millor en la seva nova etapa a Binissalem.
Sigui benvingut.
Amigues i amics Binissalemers, aquesta església i aquest faristol
donen testimoni dels pregoners que m’han precedit, persones d’una
provada categoria humana i intel·lectual. Ni hi haurà prou si n’anomenam alguns, com Llorenç Moya Gelabert, la filòloga Aina Moll, el que
fou President del Congrés de diputats, Fèlix Pons, o els il·lustres, Josep
Maria Llompart i Jaume Vidal Alcover.
Record amb simpatia la proximitat humana d’altres pregoners que
ja com a Batle vaig acompanyar en aquest mateix banc: Carme Riera,
Maria Antònia Oliver, l’escriptor Binissalemer Miquel Àngel Vidal,
l’exbatle Salvador Cànoves, els cofundadors de la festa, Biel Fiol i Toni
Moyà i Joan Barceló, l’homo del temps. Em varen fer sentir molt còmode
i relaxat. Creieu-me si vos dic que en aquells moments ho necessitava.
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Supòs que aquesta petita mostra serà suficient per a
entendre l’atreviment dels proponents de la meva candidatura. Però amb la humilitat deguda i malgrat la meva audàcia, crec que conviure 18 anys en la rereguarda de la Festa i
6 més, a primera línia com a Batle, alguna cosa donarà per
a contar i entretenir a tan amable i esper que benvolent
concurrència.
Miguel de Cervantes, l’insigne escriptor, patí serioses
dificultats quan va començar a escriure El Quijote, almanco
així ho diu en el pròleg: “muchas veces tomé la pluma para
escribirlo, y muchas la dejé, por no saber que escribiría, con
el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la
mano en la mejilla, pensando...” El resultat final li va anar d’allò
més bé, perquè malgrat els titubejos inicials, Cervantes va
crear la millor obra escrita de la llengua castellana.
Em figur que vos demanau el perquè d’aquestes referències al Quijote? Mirau, d’ençà de l’encàrrec, estava un
pèl indecís i confús i per si això fos poc, havia d’aguantar la
conya diària dels meus contertulians del cafè matiner. El
relat d’en Cervantes em confortà, perquè també jo, moltes
vegades obria l’ordinador, i moltes vegades l’apagava per
no saber que escriure, igualment, com ell, amb la pantalla
davant, el colze en l’escriptori i la mà en la galta, i també
pensava... És evident que per molt que pensàs, no seria mai
en Miguel de Cervantes. No obstant això, almanco, podria
imitar-lo i fer meva la seva tenacitat i constància, redactant
un pregó mínimament acceptable.
Evitaré entrar en qüestions sobre el vi, que no conec,
tampoc en referències històriques, mitològiques o poèti-
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ques. Molts dels meus predecessors han treballat aquests
temes i certament molt bé, com ho va fer Camilo José Cela,
en aquella històrica conferència de 20 de Setembre 1983
en l’antic “Cine Visamar”.
Compartiré amb vosaltres, pors, preocupacions i sentiments, parlaré dels moments difícils, faré autocrítica,
contaré experiències i alguna anècdota que pugui recordar, d’aquelles que es van teixir entre les bambolines de
la Festa. Tot plegat sense seguir cap ordre cronològic o
temàtic. Senzillament el que brolli del meus records en cada
moment. Aprofit el moment per demanar amb antelació
disculpes si observau imprecisions o errades. Per desgràcia
no tot està escrit i la memòria és fràgil.
He dit abans que Camilo José Cela, el que fora l’any
1989 Premi Nobel, va pronunciar un brillant elogi del vi, en
el marc de la dinovena edició de la Festa. El batle d’aleshores, Guillem Pons i el regidor de l’oposició, Salvador
Cànoves, enviats a Son Armadans per convidar-lo, m’imagín
que hi anaven una mica temorosos, tant per l’aura d’enfant
terrible de Cela, com pels possibles honoraris elevats de
l’escriptor. Això si, duien un passaport especial, una targeta
escrita de puny i lletra per Donya Teresa Gelabert, vídua de
l’amic de Cela, Llorenç Vilallonga, que deia: “a estos señores
atiéndelos como si fueran mis amigos” La resposta de Don
Camilo va ser excel·lent, un si clar i llampant i com a gratificació només un sopar per a ell i els seus amics.
Tot va anar com una seda, Don Camilo abarrotà el
local, el sopar se celebrà a Can Gelabert molt abans de la
seva restauració, amb un excel·lent tumbet de menú, cuinat
per l’amo Andreu Pompero, bon vi i postres. Vengueren

un bon grapat d’amics i acompanyants de Cela. La factura
de la vetlada, no la conec ni l’he anat a cercar. Supòs que
generosa. El prestigi de la Festa, l’enrenou mediàtic i el
màrqueting, com deim ara, del vi i de la cuina binissalemera,
s’ho mereixien.

la Comissió com l’Ajuntament tàcitament hi estaven d’acord.
Però els límits i les atribucions no s’havien marcat clarament.
Semblava inevitable que es produïssin tensions, no tant per
la gestió de Sa Vermada, sinó més bé per la memòria del seu
origen i la consideració deguda als fundadors.

Però fixau-vos que, malgrat que la presència d’un Cela
en un programa des Vermar fos un fet destacat, l’excepcional, pens, varen ser les persones que feren la convidada.
No era un cas puntual o cerimonial entre govern i oposició.
La realitat era que l’oposició gestionava competències de
govern, entre elles la de cultura, responsable de l’esdeveniment. És necessari igualment mencionar que el primer
consistori democràtic de l’any 1979, va instituir dins el marc
de la Vermada, el Certamen Internacional de Pintura, ara
anomenat d’arts plàstiques, precisament segons proposta
i gestió, també d’un regidor de l’oposició, en Llorenç Reus.

La situació va esclatar l’any 1988 arran de la designació
de la vermadores. L’Ajuntament volia que es triassin mitjançant votació dels joves. La Comissió pel seu compte ja havia
decidit i anunciat la terna de vermadores, amb tot el que això
suposava. La reacció de l’Ajuntament quan se n’adonà, va ser
fulminant; s’ordenà la realització d’una crida anunciant dia i
hora de votació. Hi era present, vaig participar en la decisió,
tenia el cor estret i molt preocupat pel caliportal que mos
venia damunt. La votació a empentes i rodolons es realitzà.
Varem passat una Vermada moguda, traumàtica i desagradable. A poc a poc s’ha anat consolidant i acceptant el nou
sistema. Com a exemple molt recent, el d’enguany, amb 20
candidates i 15 candidats, i amb més de 1.400 votants.

La feina d’aquells regidors és de suposar que va ser
encertada, però al meu entendre, el mèrit més valuós fou
la forma de fer política de llavors, el tarannà dels gestors
públics d’aleshores i dels Batles,Toni Amengual i Guillem
Pons. Eren altres temps. Lamentablement ben aviat aquests
costums polítics tan saludables es van esfumar. En un sistema tan controlat pels partits, aquesta pràctica és gairebé
inviable.
No seria honest si no parlàs de les dificultats de la Festa i
si no fes una mica autocrítica. En tota activitat en la qual participen individus, grups, i egos a vegades desmesurats, no tot
són flors i violes, els moments de crisi són inevitables. El primer consistori de la nova etapa democràtica s’havia fet càrrec
de la Festa. No podia ser d’una altra manera. Crec que tant

Aquella situació està més que superada. Durant tots
aquests anys he intuït que el problema no fou el sistema
d’elecció. Crec que les dues parts del conflicte volíem
que més prest o més tard es canviás la forma de triar a les
Vermadores. Trenta anys després s’ha demostrat amb fets,
que els uns i els altres estimàvem i volíem el millor per a la
Festa, per això és evident que les coses s’havien d’haver fet
molt millor. Segur que va faltar diàleg i sobrar inexperiència.
Aquesta era la qüestió de fons. Es la meva opinió.
Passarem aquest mal tràngol, les relacions es varen
anar normalitzant i l’any 2004 el Consistori que jo presidia, durant els actes de la cloenda, a proposta del Grup
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Municipal del Partit Popular i en nom de tot el Consistori,
retérem un senzill homenatge a aquelles persones cofundadores de la Festa. Aquells joves que, juntament amb el nostre l’insigne poeta Llorenç Moyà, sembraren la llavor d’una
festa, que ara, cinquanta i cinc anys després, mos n’adonam
de la transcendència que ha tengut per Binissalem. Vàrem
recordar-nos d’aquell grup de persones que, amb entusiasme i estimació al seu poble i a les seves tradicions, despertaren l’interès cultural i foren un revulsiu en la vida social de
Binissalem.
Hem de parlar inexcusablement d’un altre moment
delicat per la Festa. Dos anys després, l’any 1990, patirem
una crisi de caràcter econòmic, provocada per la creació de
la D.O. Binissalem. L’Ajuntament, com no podia ser d’altra
manera, donà suport sense fissures al nou estatus. Aquesta
decisió suposava guanyar autenticitat per a la festa, però
per altra banda perdíem una bona part dels seus suports
materials. Els vinaters que quedaven fora de la nova DO
Binissalem, i que fins aquell any havien contribuït econòmicament de manera considerable i aportaven tot el vi de
la Festa, amb tota la raó, deixaren d’aportar doblers i vi.
Les conseqüències negatives per la caixa municipal foren
inevitables. No record xifres, però si el sentiment d’angoixa
que em provocà. Els comptes municipals sempre tenen dificultats, però a principis de la dècada dels 90, la situació era
especialment delicada. Ni les nòmines estaven assegurades.
No podria dir com en sortirem del mal pas, però la Festa va
continuar.
Per relaxar un poc la narració i aprofitant que parlam
del vi que aporten les bodegues a la plaça, vos contaré una
historieta real. Com sabeu el vi se serveix amb botes de
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roure. L’any 1998 no va ser així, aparegueren a la plaça uns
dipòsits d’acer inoxidable molt “xulos”. Amb sa boca petita dèiem que, si els cellers es modernitzaven i empraven
aquests tipus de contenidors, l’Ajuntament per descomptat,
també volia innovar. Ara que ja ha prescrit el pecat, diré el
vertader motiu. No teníem botes, no hi havia botes. Les
que empraven no eren de propietat municipal i el propietari
nos les havia preparat. Pareix que no l’avisarem amb temps
suficient. Els entesos sabeu que aquesta feina no es pot fer
d’un dia per l’altre. Tampoc mos servia comprar botes noves,
perquè també necessiten un temps de preparació. O sigui,
no quedar més remei que innovar, i innovarem de granat.
Però també mos varen ploure llosques de tots els vents.
Des d’aquell any, la primera tasca de la llista de feines de Sa
Vermada, va ser comanar i preparar ses botes. No tinguérem mai més ganes d’innovar.
En el meu debut com a Regidor, l’any 1983, s’inclogué
per primera vegada la Festa a la Vellesa en el programa de la
Vermada. N’he viscudes 24 edicions al costat de l’entranyable Pere Fullana. Ben aviat m’hi vaig enganxar i comprometre. El destí va voler que la darrera Festa Homenatge en la
qual vaig oficiar com a batle, l’any 2006, em tocà recordar,
amb molt de pesar, la defunció de l’amo Pedro, i demanar
que els binissalemers no oblidàssim mai els seus esforços
per mantenir viva la flama d’aquesta Festa. Recordareu que
fa uns instants he rememorat l’homenatge als joves fundadors de la Festa des Vermar. En Pere Fullana també en va
ser protagonista d’aquell acte i amb tota la intenció no l’he
mencionat, perquè, malgrat la seva important i vital ascendència sobre Sa Vermada, avui el volia recordar sobretot
per la Festa de la Vellesa, la seva festa més volguda. Molt
aviat l’amo Pedro i jo connectarem, i això que políticament

estaven als antípodes un de l’altre. Convivíem amb aquest
aparent conflicte obviant els temes que ens podien allunyar.
No teníem cap acord, simplement no en parlàvem. Perquè
fer-ho?, si el que ens unia era la Festa dels Majors. Des del
1987 fins al 1997 férem camí junts, ell i el seu “Patronato
de la Vejez”, duien sa batuta i L’Ajuntament una part de
la intendència. Per cert el popular Patronat amb el qual
s’anunciava La Festa, gairebé puc assegurar que no existí
formalment, avui diríem que era virtual. Més aviat imagin
que el nom provenia dels temps de l’amo Gaspar Vallés
“Es Torero”, fundador de la Festa de la Vellesa i que l’amo
Pere l’emprava per donar llustre a l’homenatge i aconseguir
millors col·laboracions.
L’any 1997 em va comunicar que aquell seria el seu
darrer any al davant de la Festa. L’any següent compliria 80
anys i volia celebrar la diada amb els seus familiars i amics.
Tenia ben guanyat gaudir durant uns anys de la seva obra.
Així doncs el setembre de 1998, ja lliure de lligadures, es
va presentar a l’Ajuntament a les 10 i mitja, com manaven
els canons, vestit de vint-i-un botó, i més content que unes
pasqües.
L’ajuntament acceptà el repte de fer-se càrrec de la
feinada d’aquell homo. Seguirem quasi al peu de la lletra el
seu full de ruta, amb mínimes modificacions. El programa
era ben clar: Durant el mes d’agost convidada personal a
cadascun dels homenatjats i en el diumenge de la Festa:
Concentració a la sala, murta al carrer, a les onze menys
quart, repicar de campanes, en Joan i en Tomeu tocant les
xeremies, processó ben ordenada fins a l’església, Missa
solemne, ball de l’ofrena, discurs del Batle, Cant de na
Maria Cànoves,Tall de Vermadors i punt final. Més tard

un bon dinar, no massa carregat d’espicis i fàcil de païr, i al
capvespre el Batle, Vermadores i regidors es repartien les
visites a les padrines i padrins que no havien pogut assistir a
l’acte d’homenatge. L’endemà dilluns, missa en sufragi dels
padrins que durant l’any ens havien deixat.
Hi falta un detall, la vara del batle sempre l’havia de dur
la persona més major, presidint la comitiva. Durant almenys
quatre anys em va anar divinament perquè va presidir la
Festa l’amo Jaume Moya, l’amo Jaume Corb. Ens vam fer
gairebé amics i a més mos férem costat. Els dos asseguts
en aquest banc de la presidència, en diferents edicions,
sofrirem una espècie d’acubó per la calor, i mos haguérem
d’estopejar mútuament. Preneu nota senyor Batle i senyor
Rector, el discurs i sermó, curtets.
Que voleu que vos digui, m’agradava aquest guió i em
sedueix la idea de poder gaudir-lo, si em toca, acompanyat en
la processó per les meves nétes o si no pogués assistir esperant a casa, a les autoritats, la coca i el regalet. Així ho esper.
En un dels apartats de L’obra d’en Jaume Pons, “50
Festes des Vermar a Binissalem. Evolució d’una Festa”, fa
referència a la creació del dinar dels trepitjadors a l’any
2000, al mateix temps que la primera batalla de raïm.
Encerta quan diu que “l’ambient que es creà amb el dinar
de trepitjadors va ser fantàstic i que acabàvem d’entrar en
una nova dimensió de sa Vermada” Al mateix temps que et
don les graciés, amic Jaume, per la gran ajuda que el teu
llibre m’ha suposat per a la confecció d’aquest discurs, i si
m’ho permets, tot seguint el fil de la teua oportuna reflexió, al meu entendre, existien dos antecedents que podrien
fer-nos intuir ja, la nova etapa. Em referesc a la fideuda de
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Ca Arabí instituïda l’any 1982 i deu anys després, quan els
agosarats veïnats del Carrer des Fang iniciaran el camí cap
al que ara coneixem com Sopar a la Fresca.
Les dues activitats apuntaven sense cap dubte al que
tan fidelment interpretà el pregó del llavors President de
Congrés de diputats Félix Pons, “La Festa des Vermar, va
dir, és la festa que ens recorda el treball i el descans de
tot un poble. La Festa era l’expressió de la comunicació
col·lectiva: del ball, de les corregudes, de les vetllades, de la
gastronomia sospirada i privilegiada, de la litúrgia solemne,
de les enramades i de la murta,”
La recerca entusiasta d’uns joves va fer renéixer i va
difondre l’amor pel nostre vi i les vinyes, pels nostres oficis i eines, pels cellers, els cups, les botes congrenyades.
Pretenien que els Binissalemers fessin seus els valors de la
nostra tradició entorn del vi, i també dels seus moments
de descans i festa. Trenta-cinc anys després, el coratge, la
utopia i la feina, també d’un grapat de joves, els joves des
Trui, escenificaren de manera perfecta les paraules d’aquell
pregó: comunicació col·lectiva, balls, gastronomia, enramades i murta.
La festa de Ca Arabí, els carres endiumenjats i sopar a
la fresca, culminà amb un colofó excepcional, la festa dels
trepitjadors, la festa de demà. Tot plegat una nova dimensió
de la Festa
La Festa dels Trepitjadors no seria la mateixa sense la
batalla del raïm i això que reconec que si el Batle Canoves,
més jove i amb més marxa que jo, hagués deixat el càrrec
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uns mesos abans, és molt probable que sa batalla s’hauria
retardat. A les persones de la meva generació, encara que
no patirem greus penúries de fam, ens escandalitza que es
malgastin aliments. En els anys següents em va tocar suportar critiques, quasi sempre de l’exterior, contraposant la
fam dels necessitats amb la dilapidació de menjar. Periòdics
i emissores em reclamaven justificacions quasi cada dia
durant les festes. Vaig haver d’exprimir-me el cervell per a
poder sortir del pas. Aquest exercici de reflexió, però, em va
encaminar a poc a poc a dubtar de les meves conviccions.
No era just demonitzar als qui malgastaven unes tones de
raïm de poca qualitat, ni molt menys fer-los sentir responsables de la fam i la necessitat de tot el món.

dels menys massificats. I els altres, els més emblemàtics són
producte també exclusiu de la iniciativa veïnal. Sopar a la
Fresca, Festa dels Trepitjadors, Carrosses, o el Concurs de
trepitjar raïm.

És tapar-se els ulls davant una realitat incontestable:
Les societats que mos deim avançades, no avançam gens,
en la generació de mitjans i recursos, perquè les poblacions
massacrades per guerres i fam, puguin produir els seus propis béns més bàsics. Admet sense reticències que la batalla
de raïm és una bona opció pel relaxament dels més joves.
És saludable que comencin el curs ben animats. Estic segur
que els que s’haurien de posar d’acord per formar govern a
Madrid, que els veig molt estressats i malhumorats, si demà
es mesclassin amb la jovenesa al Camí de Pedas i després a la
Plaça, dinar i bauxa, no hi hauria cap pacte que se’ls resistís.

La setmana des Vermar és més que un conjunt d’actes,
de sopars i balls. La Festa des Vermar és participació, és
amistat, és germanor. Es essencialment l’explosió del nostre
caràcter de poble. La Festa des Vermar és tan valuosa pels
binissalemers, perquè els valors que posam en comú en
aquests dies, son els que durant tot l’any modelaran la nostra vida diària com a poble. El nostre poble, sigui de 7.000,
8.000 o 9.000 habitants, sempre serà Binissalem, amb tot
el que aquest concepte significa.

És hora de concloure. Son els moments dels agraïments
i del comiat. Sovint es diu que Sa Vermada es fa tota sola
i és veritat,en tant les iniciatives brollen espontàniament.
Ens basta repassar el programa d’enguany: Goleart, Diada
Ciclista, Correguda de botes, Microvermada, Benvinguda
a Sa Vermada, Voltant Voltant, per citar-ne alguns actes

És obligat fer idò un reconeixement a Associacions,
Entitats, Escoles, Col·lectius de tota mena, als joves, als
empleats municipals, als regidors i batles de totes les èpoques, als homes i dones que inverteixen temps i doblers, en
el muntatge i decoració de taules i carrers, amb l’objectiu
de transformar Binissalem en un màgic menjador, digne dels
nostres convidats. A tots gràcies per l’ajuda que em vàreu
donar, que donau i ben segur que continuareu donant.

Nosaltres tenim vinyes...
altres pobles també
Nosaltres tenim vi...
altres pobles també
Nosaltres tenim arrels...
i altres pobles també
Però en una cosa som únics...
Som Binissalemers
Tem cansar-vos amb tanta xerrameca per la qual
cosa, benvolguts binissalamers i binissalameres, senyores i
senyors, Vermadores i Vermadors, Senyor Batle, autoritats,
Senyor Rector, amb aquestes paraules, les mateixes del meu
darrer discurs a una vermada a l’any 2006, aquest pregoner
acaba.
“Visca Binissalem”, “Visca Sa Vermada”.
Molts d’anys.

Així doncs té sentit aquella glossa que un grup de joves
escrigueren amb lletra ben grossa a una carrossa, ja fa, no sé
quants anys, més de 15 segur. Deia així.

11

TOT EL GRAN MITE DEL VI
Concurs de glosses 2019
Primer Premi
Va ser la primer vinya
que en el món es va plantar
allà Noé s’hi engatà
i tots van seguir la llinya:
quan és massa a pics rapinya
i el patriarca ho patí,
al seu fill Cam maleí
i va perdre el seny de vista:
sembla una cosa molt trista
però ens llegà el seu bon vi
Fou Bacus el déu romà
del bon vi del paradís,
i pels grecs fou Dionís
que la vida va alegrar,
també els varen estimar
i va fer.hi grans conquestes,
els del teatre i les festes,
blanquet i rauxa i orgies,
allà escampava alegries
tot gaudint de belles gestes

Jesús va obrar el miracle
a les noces de Canà,
que quan el vi va faltar
enmig del gran espectacle
i l’aigua era un obstacle
per la festa conquerir
Ell va transformar en vi
tota l’aigua que sobrava:
de les àmfores rajava
el suc del raïm diví.
Sigues creient i formal
quan has de viure la vida
i fes qualque bona eixida
en aquest lloc terrenal;
viu alguna bacanal
que això sí que t’ho endús
esperant el més enllà
gaudeix del vi que aquí hi ha
talment com va fer Jesús
Felip Munar i Munar
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A les 19h davant Vins Nadal

Correguda de botes

Dirigit a persones majors de 18 anys.
Organitza: Vins Nadal
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
Més informació al final del programa
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Torrens i comptarà amb la presentació de
totes les obres per part dels seus autors.
Finalitzarà a Can Gelabert, on dues
artistes franceses, convidades en el marc
del programa ART PERTOT, clausuraran
l’exposició i donaran peu a l’actuació dels
grups musicals Alanaire i Go Cactus,
guanyadors d’edicions anteriors d’Art
Jove, a les 22,30h. Aquella mateixa
nit es donaran a conèixer el nom de les
propostes guanyadores.
SO

LMA

A PA
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MIR

Fam de Paraula i Terra
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A les 21h al Jardí de la Fundació Mallorca
Literària de Binissalem
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LLORENÇ VILLALONGA

A

A les 19h al Poliesportiu Alba Torrens
s’inaugurarà l’exposició urbana amb les
intervencions de carrer realitzades pels
artistes finalistes del certamen d’Arts
Visuals del programa cultural Art Jove
2022, convocat per l’Institut Balear
de la Joventut. L’exposició s’articula en
un circuit que ens convida a recórrer
els carrers de Binissalem aturant-nos
en set propostes que, a partir del diàleg
amb la història, l’espai i els habitants del
poble, han volgut donar color i forma
a la noció de veïnatge. El recorregut
oficial de l’itinerari artístic començarà a
les 19h, al Poliesportiu Municipal Alba
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Art Jove urbà a Binissalem.
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ART PERTOT: Audrey Briot
Instal·lació sonora
“Fleurs de Catalogne”
Can Gelabert,
Sala d’exposicions Florentines

A NI

CISC

FRAN

AT

AL

SANT

A les 9h Sortida des de la Plaça de l’Església
Recorregut: Plaça Església, carrer Mostra, Gaspar Vallés i
Camí de Can Arabí. En arribar a Can Arabí berenar
Recollida de tiquets a l’Ajuntament els dies 5, 6 i 7 de
setembre de 8,30 a 14,30h
Preu: 1 €. Inclou: berenar i beguda.
Serà obligatori portar casc.

ART PERTOT: Alice Baude
Instal·lació
“Cette puissance qui
nous appartient”
Carrer de la Portella (parterre
del parc de Can Gelabert)
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XLI Diada ciclista Festa des Vermar

7. Marina Enrich II
Video performance
“En temps primer...”
Can Gelabert a Celler
de Sa Vermada
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Entre les 20 i les 00 h es durà a terme
el Goletart a l’espai comprès entre carrer
Goleta 1, la Plaça Metge Borràs i el tram
del carrer Goleta fins a la Plaça de s’Olla.
Es tracta d’una iniciativa de gent de
Binissalem per a gent del poble en la qual
diverses cases de l’espai indicat obriran
les portes per a què diversos artistes de
Binissalem i altres municipis de Mallorca
puguin exposar les seves obres de
distintes disciplines.

Gimcana Juvenil. Activitat de dinamització adreçada
al jovent de Binissalem de 12 a 17 anys.
Inscripcions a la web www.tempslliureprojectes.com a
l’apartat d’activitats en marxa.
Iniciativa emmarcada en el projecte de dinamització
municipal “Binissalem marxa”

SOR

E
AF

GOLETART

De 10 a 13 h

RS

CA

4. Helena Pons
Instal·lació “Dits”
Carrer de la Glòria, 2

6. Biel Llinàs
Instal·lació
“Un veïnatge deslocalitzat”
Carrer del Sac / carrer Portella
(instal·lació deslocalitzada)

GRA
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R
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CT

Trobada a la plaça de l’església
de Santa Maria de Robines.
L’activitat es desenvoluparà al Centre
Històric de Binissalem.
Condueix l’activitat Maria Coll i Borràs.
Difusió de patrimoni.
Activitat gratuïta. Places limitades
Si vols conèixer la Festa des Vermar
inscriu-te al 629 57 31 14

S

3. Alba Plaza
Mural participatiu
“La teva impronta importa”
Pati Fundació Sa Llavor

5. Ana Velchev
Escultures “1cos1 1 111 cos”
Carrer Sant Vicent de Paul, 14
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Itinerari patrimonial:
Binissalem. Un passeig
en temps de verema
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De 18 a 20,30h

L
PA

ES

Taller de decoració de bicicletes

A partir de les 9h al Pub Cuplé
Torneig de truc Vermada 2022
Inscripcions fins dia 8 de setembre al Pub Cuplé o al
telèfon 629 613 477 (Toni Salas). Preu 10€ / persona.
Imprescindible que almanco 1 dels membres de la parella
estigui empadronat a Binissalem. Places limitades
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€
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A les 18h al Parc de la Rectoria

DISSABTE 10
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DIVENDRES 09

2. Pablo Roso
Instal·lació “Oficina turística”
Passeig d’es Born, 2
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LVI Festa des Vermar
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1. David González Espejo
Mural en moviment
“Balla i t’oblidaràs de la mort”
Poliesportiu Municipal
Alba Torrens

Recorregut
Art Jove urbà
a Binissalem
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Artistes
Art Jove urbà
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PROGRAMA
D’ACTES
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Amb Mar Grimalt, Salvador Miralles
i Roger Pistola
Recital homenatge a Damià Huguet
i Miquel Àngel Riera.
A INCA
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N

GOLETART
RO

IG

Entre les 20 i les 1h es durà a terme el
Goletart a l’espai comprès entre carrer
Goleta 1, la Plaça Metge Borràs i el tram
del carrer Goleta fins a la Plaça de s’Olla.
Es tracta d’una iniciativa de gent de
Binissalem per a gent del poble en la qual
diverses cases de l’espai indicat obriran
les portes per a què diversos artistes de
Binissalem i altres municipis de Mallorca
puguin esposar les seves obres de
distintes disciplines.
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#goletart2022

GO
LET
ART

09 set. 20 - 00h.
10 set. 20 - 01h.

20
22

Obrim les portes a l’art

ACTUACIONS DIA 9

EXPOSICIONS
Goletart PMB3

Goletart PMB4

20:30h Fundació Sa Llavor

Virginia Valles González

Tamara Nielsen

Presentació de la novel·la “L’instant
abans de l’impacte” de Glòria de Castro

Goletart 15

Goletart 23

22:30h Plaça Metge Borràs

Yolanda Pacheco Ruiz

Esperanza Plaza Ruiz

Concert de Piolet Swing

Goletart 25

Goletart 26

Aina Cristina Vives Pérez

Aina Beltrán Paty

ACTUACIONS DIA 10

Goletart 28

Goletart 30

Joan Bonnemaison Moyà

Álvaro Javier Ulloa Arancibia

20:30h Can Carreter
Concert de música clàssica
a càrrec de Quartet Martí

Goletart 31

Goletart 32

23:00h Plaça Metge Borràs

L.B. Estefan

Demora Sandru

Concert de blues a càrrec del grup
Blues Beer Band

Goletart 36

Goletart 37

Ibrahima Kande

Aina Martí Martorell

Goletart 46
Juana Sánchez Guisado i
Miquel Angel Llabrés Romero

Goletart 55
Pep Aguilar Aguiló

Goletart 57

Goletart 59

Juan Carlos Coll Martín

Trinidad Campillo

Goletart 63

Goletart 63 (Pati)

Joaquim Cànoves Pol

Llorenç Vicens Visiedo

Goletart 72

Goletart 78A

Alberto Diego

Nieves Guri

Goletart 80
Emira Myftiu Anadolli

LLOC: CARRER DE SA GOLETA, BINISSALEM.

DIUMENGE 11

DILLUNS 12

A les 10h al camí de Son Roig km. 2
(aeròdrom de Binissalem)

A les 18h a Can Gelabert

Regal de “Baptismes de l’Aire” als nins/
es i joves que venguin (places limitades),
cal que els menors vagin acompanyats del
pare, mare o tutor. Regal de baptismes
amb Blokart per a tots els interessats.
Exposició d’aeronaus ultralleugeres.
Exposició de maquetes d’aeronaus de’n
Joan Borel. Exposició d’aus rapinyaires i
exhibició de vol de falcons amb el falconer
Pau Bennàssar. Batejos en Blokart amb
Santi Oliver (campió del món). Exposició
de material del servei de recerca i
salvament SAR.

A les 19 hores

Col·laboren: Ajuntament de Binissalem, Associació Aviació
a les Aules, Associació Balear de Blokart, Protecció Civil,
Club de Vol “Es Cruce”, Aeròdrom de Petra, Aeròdrom
de Binissalem, “Patín de Cola Aviación”, “Aeroclub de
Camarenilla”, Aeròdrom de Son Albertí, Exèrcit de l’Aire,
“Base Aèrea de Son Sant Joan”, Esquadró del SAR
(Servicio Aéreo de Rescate y Salvamento), “Real Aero
Club de Balears” i Balear Helicòpters.

A les 19h
Punt de trobada: Plaça de l’Església
Llegendes teatralitzades a Binissalem
Itinerari amb Gaspar Valero, historiador,
i la companyia Qmiras Producciones i
inclosa en el Catàleg d’Activitats Culturals
del Consell de Mallorca.
Inscripció prèvia a l’Ajuntament
Tel 971 886 558. Aforament limitat

Exposició estàtica d’aeronaus ULM,
Exposició d’aus rapinyaires i
Exhibició de vols amb falcons

A les 17h al Camí de Pedaç

Inauguració de la creu

Festa de Sant Gall a Biniagual

A les 18,00h Ballada dels Caparrots
acompanyats dels Xeremiers i
seguidament jocs tradicionals.
A les 19,00h Missa oficiada
per mossèn Xisco Vicens.
En acabar gelat i coca per tothom.
A les 20,30h Actuació de Marta Elka

Taller de reflexologia podal i holística
Mètode Vida i més
A càrrec d’Alicia Sánchez

“Un viatge per les aromes
de la DO Binissalem”

Curs a càrrec de José Escalona, professor
de viticultura i enologia de la UIB
Duració 1,5 h
Preu 10 € (places limitades)
https://binissalemdo.com/ca/un-viatgeper-les-aromes-de-la-do-binissalem/

DIMARTS 13

A les 18,30h a les vinyes de les Bodegues
José Luis Ferrer. EmmascarART
Vine a experimentar i gaudir d’una
proposta manipulativa en un entorn
vinícola. A càrrec d’Il·lusions Efímeres.
Adreçat a infants de 2 a 8 anys. Inscripció
prèvia. biblioteca@ajbinissalem.net /
whatsapp 686334394. Indicant la data
seleccionada, nom i llinatges de l’infant,
edat i telèfon. Places limitades.
Organitza: Biblioteca de Binissalem
Amb el suport Consell de Mallorca

A les 21h a Can Gelabert

XIV Tast de vins
“Un viatge al món del syrah”

Dirigit per Tolo Hernández professor de
l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Preu: 10€. Venda de tiquets a
l’Ajuntament els dies 8, 9 i 12 de
setembre de 9 a 14h. Places limitades
Organitza: Enofles de la Parra
Més informació al final del programa

DIMECRES 14
A les 17h a la Plaça de l’Església

Ludoteca infantil

A càrrec de E. Temps lliure
Amb el suport del Departament de
Cultura, Patrimoni i Normalització
Lingüística del Consell de Mallorca
A les 17h a Can Gelabert

KubeSat@IB

Taller/Seminari per descobrir les
tecnologies de fabricació digitals presents
en un FabLab i construir un KubeSat per
arribar a la estratosfera.
Taller “Muntatge d’una sonda d’exploració
per un viatge estratosfèric”.
Elaboració d’equips pel primer vol de test
de la sonda. Amb un globus d’Heli captiu
es farà un llançament de la sonda.
Seminari a les 19:30h “La importància de
les tècniques de fabricació digital per a
les Illes Balears. Indústria personalitzada
i sostenible” a càrrec del Dr. Bartomeu
Alorda, professor/investigador del
departament d’enginyeria Industrial
i Construcció de la UIB.
Activitat adreçada a joves majors
de 12 anys.

Amb el suport de la Conselleria de Fons
Europeus, Universitat i Cultura, Direcció
General política Universitària i Recerca
mitjançant el finançament del projecte
CONG2020/18, la Universitat de les
Illes Balears i la Biblioteca de Binissalem.
A les 20h a Biniagual

4 peces de teatre breu relacionades
amb el vi i 1 micro-concert

(hi haurà aparcament habilitat)
Organitza: Myotragus teatre
Preu 18€ (Copa de vi inclosa en el preu)
Reserves 653 08 74 29
(whatsApp i tel)

DIJOUS 15
A les 18,30h a les vinyes de les Bodegues
José Luis Ferrer. EmmascarART
A les 19,30h a la Finca de ses Roques de
Vins Ripoll Tast de vins amenitzat amb

la Banda de Música de Binissalem.
Places limitades. Inscripció prèvia a
l’Ajuntament 971 88 65 58
A les 20h a Biniagual

4 peces de teatre breu relacionades
amb el vi i 1 micro-concert
Organitza: Myotragus teatre
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PROGRAMA D’ACTES

A les 19h a Can Gelabert

LVI Festa des Vermar

XXXIII Mostra de Cossiols
Més informació al final del programa

DISSABTE 17

A les 19,30h
Inauguració de les exposicions:
· Obres selecionades al 43è Certamen
d’Arts Plàstiques i Visuals Vila de
Binissalem 2022 i entrega dels premis
· Donald G. Murray. Trenta anys de fotografia de Mallorca 1980-2010
· Càpsula (Projecte en col·laboració amb
LCA Málaga) Video-art
Artistes: Victoria G. Masdeu, Felip Caldés,
The apartment man, David Campaner.
4 peces de vídeo-art que tornen a Can
Gelabert després de ser projectades a
diferents esdeveniments organitzats per
LCA Málaga per la seva ciutat.

A les 10h

A les 20h a Can Gelabert

4 peces de teatre breu relacionades
amb el vi i 1 micro-concert

Cercavila popular previ al “xupinasso”
de la festa dels trepitjadors, guiats per
grups musicals, per començar amb bon
peu les nostres festes.

Companyia Migrants
Informació i inscripcions a
cangelabertdelaportella@gmail.com

A les 20h a l’Ajuntament

A les 12h

DIVENDRES 16
A les 18 h al Passeig des Born

Mostra de treballs de Patchwork
A càrrec de les alumnes
de Francisca Rosselló

A les 18h, just davant Can Novell

Benvinguda a sa Vermada
Un bon glopet de vi dolç
i tonades des Vermar,
i ballades per llevar
a ses sabates sa pols.
Que es carros tornen a entrar
com feien un temps primer.
Que un bon binissalemer
ha de voler recordar
com era es temps de vermar
i aquells Talls de Vermadors.
Que sa Festa fa ajuntar
a pobres i a senyors,
i així, amb tots ets honors,
Benvinguda li hem de dar.
Si ens voleu acompanyar
en aquesta passejada,
un poc abans de les sis
devers Can Novell serem,
i pes poble escamparem
de sa Vermada, s’encís.

Organitzen: Tall de Vermadors,
Amics dels Cavalls i Associació
Arròs amb Salseta.
Participen: Caparrots de Binissalem
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A les 19h a Can Gelabert

Obertura del
XXXIII Mostra de Cossiols
Més informació al final del programa

A les 20h a Biniagual

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 de Esperança
Munar Pascual amb l’actuació de la coral
3 x 4 sota la direcció d’Antònia Borràs
Presenta l’acte Virgínia Moll Pascual.

Voltant voltant

Pregó inici de festa

Concentració davant el balcó
de l’Ajuntament i inici de la festa.
Col·labora: Xamo Xamo.
Tot seguit, a la zona del poliesportiu

Gran batalla de raïm

A les 14h i fins a les 00,30
a la Plaça de l’Església

XX Dinar i Festa dels Trepitjadors

El dinar serà de fideus de vermar.
Organitza: Joves des Trui
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
Més informació al final del programa

Assaig obert de VPO

A les 20h a Biniagual

4 peces de teatre breu relacionades
amb el vi i 1 micro-concert

DIUMENGE 18
LXVIII 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.

A les 11h Missa d’honor per als nostres
padrins i padrines oficiada per mossèn
Francesc Vicens i en sufragi dels majors
que no són entre nosaltres.
Amb l’actuació del Tall de Vermadors,
de na Maria Cànoves, i dels gegants
Jaume i Aina.
Presenta l’acte Maria Coll i Borràs.
En acabar dinar pels homenatjats.
A les 17.30h a la Plaça de l’Església

XXII Concurs de trepitjar raïm

Com sempre, es comptarà amb la
presència de Dionís, déu grec del vi,
i la invocació dels seus poders...
La concentració dels participants
es farà a les 17h al cantó de can Mequis
(cantonada carrer de Bonaire amb
carrer de Llorenç Villalonga).
Organitza: Associació Arròs
amb Salseta.
Patrocina: Ajuntament de Binissalem
Més informació al final del programa

A les 19h al Pub Cuplé

Torneig de futbolí

Preu 20€ per parella.
Hi haurà 3 premis segons les
inscripcions fetes.
Les inscripcions es faran al Cuplé
fins dia 16 de setembre.
A les 19h a Can Gelabert

XXXIII Mostra de Cossiols
Més informació al final del programa

A les 20h a Biniagual

4 peces de teatre breu relacionades
amb el vi i 1 micro-concert

DILLUNS 19
A les 17.30h. Al pati de Can Gelabert

La bruixa Ma-Maduixa

Concert didàctic teatralitzat.
Adreçat a públic familiar. Inscripció
prèvia: biblioteca@ajbinissalem.net /
whatsapp 686334394. Indicar nom
i llinatges de l’infant, edat i telèfon.
Places limitades. Organitza: Biblioteca
de Binissalem. Amb el suport Consell
de Mallorca Departament de Cultura,
Patrimoni i Política Lingüística.
A les 19,30h

Concert al Pou d’en Torrens

Es serviran vins de la bodega Sa Cabana
Places limitades.
Inscripció a l’Ajuntament 971 88 65 58.

DIMARTS 20

A les 18 h a la Plaça de l’Esglesia

Taller de decoració de botelles de vi
A càrrec de Mans i Terra

A les 19h a Can Gelabert
Xerrada Educativa impartida per
Daniel Fuster de l’empresa Perpetuum
que ens introdueix al món de les
criptomonedes amb la seva ponència
“Veritats i mentides de les criptomonedes”
Activitat gratuïta. Reserva d’assistència
al telèfon 615 81 70 13
A les 20.30h i fins a la 1:00h
al Pati cobert de l’Escola Graduada

Sopar per a la Gent Gran

Per a majors de 60 anys empadronats
a Binissalem. Sopar i animació musical
amb Tony Frontiera.
Recollida de tiquets a l’Ajuntament.
Imprescindible presentar el DNI.
Més informació al final del programa
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DIMECRES 21

DIVENDRES 23

A les 18h a Can Gelabert

A les 8h

impartida pel matemàtic Juan Gabriel
Gomila. Activitat gratuïta. Reserva
d’assistència al telèfon 615 81 70 13

A les 20.30h i fins a les 03.00h

II Jornada d’Educació a Binissalem

A les 20h a la Plaça de l’Església

Actuació de l’Escola de ball
del Tall de Vermadors

DIJOUS 22
A les 21h i fins a les 00.00 h

XXXIX Festa de Fideus de Vermar

Tots a Can Arabí per a poder menjar
uns bons fideus de vermar.
Enguany els fideus de vermar de Can
Arabí s’acosten, una vegada més, al
Producte Local, aquesta vegada amb
l’elaboració d’un calderó amb fideus de
farina de varietat local, de blat barba, i
amb carn “ME ecològic de Mallorca”.
Col·laboren: Apaema Associació Producció Agrària
Ecològica Mallorca, Associació de Varietats Locals de
Mallorca, Pagesos Ecològics de Mallorca, Me ecològic de
Mallorca, Es Molí de Sant Antoni, Galletes Rossellons

Amb l’actuació dels Xeremiers,
seguidament ball per a tothom
L’Ajuntament recomana que la pujada es
faci a peu i que cada persona dugui els
seus propis plats i coberts.
Hi haurà venda de coques per part
de l’Agrupament Escolta Pedra Viva.
Col·labora aportant el vi
el celler José L. Ferrer.
Més informació al final del programa

Mercat a la Plaça des Rasquell
Sopar a la fresca

Convidam tot el poble a endiumenjar
el carrer que enguany tendrà premi,
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 la cotxera del
convent de la Caritat el mateix dia de la
inscripció. Dies 19 i 20 d’11 a 13h
i 21 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. L’horari del Punt
Verd és de 7 a 14h i de 17 a 20h.
Només es recollirà el rebuig.
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.

Hi haurà serveis especials de tren:
Palma-Binissalem
23,10h / 00,40h / 02,10h
Binissalem-Palma
00,00h / 01,30h / 03,00h
A la 1,00h
A la Plaça de l’Església

Correfoc Ottepeg

Espectacle creat conjuntament entre
Sa Fil·loxera de l’infern i Xamo Xamo.
Compost per un Correfoc de dimonions
seguit d’un Correfoc de dimonis.
Recomanacions de seguretat: Portar roba de cotó,
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 taparse les orelles per disminuir els sorolls de les explosions
pirotècniques. Obeir les indicacions de l’organització,
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 i serveis d’ordre públic. 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. Els propietaris de les cases i
establiments que es troben dins la zona de foc han de
protegir les finestres i qualsevol element que pugui rebre
un bany d’espires durant l’espectacle. 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 no es fan
responsables dels accidents que hi pugui haver.
Correfoc de dimonions: Durant aquesta part de
l’espectacle només es permetrà l’entrada per ballar amb els
dimonions a infants i joves de fins a 16 anys per raons de
seguretat. Essent d’igual compliment les recomanacions de
seguretat generals anteriors.
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PROGRAMA D’ACTES / LVI Festa des Vermar

A les 19h davant Sa Rectoria
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.

DISSABTE 24

DIUMENGE 25

A les 17h

A les 10,45h

Acompanyades per l’Associació
de la Tercera Edat i els Xeremiers
de Binissalem.

per l’Ajuntament, acompanyats pels
Xeremiers, Tall de Vermadors i els
Gegants de Binissalem, Jaume i Aina.

Desfilada de Carrosses

Més informació al final del programa

De les 17,30 a les 23h
Al Parc de la Rectoria

Obertura de la XVII Fira del Vi

A les 20h Inauguració oficial
Organitza: Agrupació de Fires i Festes
de Binissalem.
Patrocina: Ajuntament de Binissalem
A partir de les 21,00h i fins a les 05,00h
a la Plaça de l’Església
Gran revetlla amb l’actuació de la
Decada Prodigiosa, Orquesta Oasis
i Sustrandos
De les 19 a les 23h al carrer Sa Mostra.
Punt d’informació “No i punt” per
conscienciar a la ciutadania en general
i jovent en particular en contra de les
agressions sexistes a les festes.
De les 22 a la 1h de la matinada
al carrer Sa Mostra.

Punt informatiu “No siguis ase”

per sensibilitzar i informar a la
població jove (major de 18 anys)
sobre el consum abusiu d’alcohol,
oferint pautes de reducció de riscs
del consum.
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Recepció d’Autoritats

A les 11,00 h

Missa solemne a l’Església de Santa

Maria de Robines oficiada per mossèn
Jaume Mas.
A les 11,45h als vasos de l’Església

Ofrena a Santa Maria de Robines
del most novell a càrrec dels Vermadors
i Vermadores de 2022.
Ballada dels Gegants de Binissalem
acompanyats pels Xeremiers
Actuació del Tall de Vermadors
Presenta l’acte Nofre Pasqual

LA CAMISETA

DIJOUS 29

PEL SOPAR A LA FRESCA

A les 18h a Vins Nadal
Desfilada de moda de la dissenyadora
Mercedes Oliver.

TENS DEL 5 FINS AL 13 DE SETEMBRE

DIVENDRES 30

ES PODEN COMANAR A:
Can Xiscos · Can Pep des Pla · Can Murtó
Can Gaspar · Bar Americano · Bar Poliesportiu
Ca s’Hereu · Ajuntament de Binissalem

A les 20,30 al Teatre Municipal
Festa de celebració del Concurs
de Glosses.

De les 16,30 a les 20,30h
Al Parc de la Rectoria

Carrer des Fang

Segueix la XVII Fira del Vi

CONCENTRACIÓ,
SORTIDA
I PUNT
D’ABOCAMENT
AL POLÍGON

COMANA

En acabar Ballada popular
amb els grups Revetllers i Terra Roja.
Vi de franc per a tothom
cedit per José L. Ferrer.

Carrer
Sant Antoni

Recorregut
Desfilada
de Carrosses

Camí de
s’Aigua
Plaça Església

Celler del Rei

€
’
00
8

PREU:

EL PREU INCLOU EL
REGAL DE LA PULSERA
DES VERMAR

EXPOSICIONS

ACTES ESPORTIUS

LVI Festa des Vermar

LVI Festa des Vermar

CASAL DE CULTURA
CAN GELABERT

XXXII Mostra de Cossiols

De dilluns a divendres de 15 a 21h
Dissabte de 17 a 20h
Diumenge de 11 a 13h i de 18 a 21h

SALES PARROQUIALS

Horari exposicions:

Del dia 9 al dia 30 de setembre
al Casal de de cultura Can Gelabert
Punt lila. Espai de lectura amb
perspectiva de gènere.
Durant aquest període, aquests llibres no
es podran portar a casa ni s’oferiran en
servei de préstec. Una vegada finalitzada
Sa Vermada es podran trobar en el Racó
lila que romandrà permanentment
obert a la Biblioteca.
Dissabte 17 a les 19,30h
Inauguració de les exposicions:
· Obres selecionades al 43è Certamen
d’Arts Plàstiques i Visuals Vila de
Binissalem 2022 i entrega dels premis
· Donald G. Murray. Trenta anys de
fotografia de Mallorca 1980-2010
· Càpsula (Projecte en col·laboració amb
LCA Málaga) Video-art
Artistes: Victoria G. Masdeu, Felip Caldés,
The apartment man, David Campaner.
4 peces de vídeo-art que tornen a Can
Gelabert després de ser projectades a
diferents esdeveniments organitzats per
LCA Málaga per la seva ciutat.
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Obertura: divendres dia 16 a les 19h
Dies 20, 21 i 22.

Pintures de Paquita Isern

“Somnis”
Inauguració dia 16 de setembre a les 20h
Obert els dies 17, 18 24 i 25
de les 12 a les 14 h
Del 19 fins dia 25 de 18 a les 21h

XXII OPEN DE TENNIS
TORNEIG VERMADA

Torneig amateur (individual i dobles)
Obert a tothom a partir de 14 anys

XI CURSA RURAL
INTERVINYES

Dijous 22 de setembre

fins a totes les edats i nivells.

Sortida: Bodega José L. Ferrer
A partir de les 17 h les curses infantils
i a partir de les 18 h la cursa de 6,5 km.

Inscripcions fins dia 9 al tel. 617 787 342
o e-mail: mallado@hotmail.com

Categories i horaris:

Inici: dia 12 de setembre

TORNEIG DE
SA VERMADA DE PADEL
Del 5 al 15 de setembre

• Curses infantils 17:00 h.
Sub 6: 100 metres

si compleix 6 anys dins el 2022, ja es considera sub 8

Sub 8: 300 metres

si compleix 8 anys dins el 2022, ja es considera sub 10

Sub 10: 600 metres

Categories 3ra i 4ta masculina
i 4ta femenina
Inscripcions: Miquel Àngel 648 616 713
fins dia 3 de setembre

si compleix 10 anys dins el 2022, ja es considera sub 12

TORNEIG DE PADEL

si compleix 16 anys dins el 2022, ja es considera sub 18

Sub 12: 600 metres

si compleix 12 anys dins el 2022, ja es considera sub 14

Sub 14: 1200 metres

si compleix 14 anys dins el 2022, ja es considera sub 16

Sub 16: 1200 metres

Del 16 al 25 de setembre

Inscripcions per whatsapp: 622 81 72 59
fins dia 5 de setembre. Places limitades
Partits a partir de les 16h
Camiseta per a cada participant i trofeus
per als guanyadors de cada categoria

TORNEIG BÀSQUET
3x3 SA VERMADA
Divendres, 16 de setembre
de les 18 a les 22 hores

De la Categoria Premini a la Sènior
Imprescindible 4 participants per equip
Maria Bibiloni 673 562 077
Sergio 627 807 811

• Cursa 6,5 km 18:00 h.
Absoluta / Veterans 45 /
Sub 23 / Locals

Serveis al corredor:
• Samarreta commemorativa pels 400
primers dorsals a la cursa de 6,5 km
• Cronometratge via elitechip
• Jutges FAIB
• Ambulàncies i equip mèdic
• Refresc final (per els participants)
• Servei de guardarroba
• Parking habilitat pels corredors
• Premis als tres primers classificats
cursa 6,5 km
• Record per a tots els participants
curses infantils.

Inscripcions: http://www.elitechip.net
Preus: 8 euros amb chip groc
(+ 2 euros chip reutilitzable)
+ 1 euro per no federats en concepte
d’assegurança
El dia de la prova fins 30’ abans
(+ 4 euros)
De 3 a 16 anys inscripcions gratuïtes
+ Info: www.facebook.com/cursarural

XIII TIRADA DE PLOMA
FLU FLU

Dissabte 8 d’octubre

Horari de sa Tirada a les 15:00
Participació oberta a tots el Arquers amb
Llicència en vigor i sopar obert a tot el
públic i gent interesada en conèixer el
mon del Tir amb Arc.

Data Limit d’inscripció el dia 30 de

setembre al correu arcbinissalem@
gmail.com ó be al telèfon 636 75 97 12
(Andreu)
Preu Tirada: 12 euros per adult
i 7 euros per menor d’edat
Preu Sopar: 13 euros per persona, inclou
picada, fideus de vermar, postre i beguda.
(Cadascú ha de dur plat, coberts i tassó)

EXHIBICIÓ DE RUGBI

Dissabte 1 d’octubre

A càrrec dels Trepitjadors del Raiguer
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CONCURSOS I ACTES PARTICIPATIUS
LVI Festa des Vermar

CONCURS DE
CORREGUDA DE BOTES
Dissabte 10 de setembre
A les 19h a Vins Nadal
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 serà eliminat.
1r premi: lot de 3 ampolles de vi per a cada
membre i un curset de 3h de tast de vins.
2n premi: lot de 2 ampolles de vi per a cada
membre.
3r premi: 1 ampolla de vi per
a cada membre.
Inscripcions a l’Ajuntament fins dia 8
a les 14,30h.

TORNEIG DE FUTBOLÍ

A les 19h al Pub Cuplé
Preu 20€ per parella.
Hi haurà 3 premis segons les inscripcions
fetes. Les inscripcions es faran al Cuplé fins
dia 16 de setembre.

TORNEIG DE TRUC
VERMADA 2022

Dissabte 10 de setembre
Inscripcions fins dia 08 de setembre al Pub
Cuplé o per telèfon a Toni Salas
(629 613 477). Preu 10€ per persona.
Inici de torneig 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€

XXXIII MOSTRA DE
COSSIOLS

Es diferenciaran dues categories:
Cossiols i cactus.
Hi haurà un obsequi per a tots els
participants.
Es poden apuntar a l’Ajuntament
els dies 12, 13 i 14 de 8,30 a 14,30h
Hi haurà un servei de recollida municipal per
aquells cossiols que els propietari no pugui
tralladar-los. Aquest servei serà de màxim
d’un cossiol per docimicili i sempre que el
seu trasllat, tant per volum, carácterístiques i
pes, siguin viables.
L’exposició serà a Can Gelabert
els dies 16, 17 i 18.
Els cossiols que es vulguin traslladar
personalment, els podran dur al pati de
Can Gelabert dia 16 de 11 a 13h i es podran
recollir el dia 19 de 17 a 20h.
Els que es recullin a domicili seran retornats
el dilluns 19 entre les 9 i les 13h

“UN VIATGE PER
LES AROMES DE LA
DO BINISSALEM”

Curs a càrrec de Jose Escalona, professor de
viticultura i enologia de la UIB
Dilluns 12 de setembre a les 19 hores
Duració 1,5 h
Preu 10 €. Places limitades
https://binissalemdo.com/ca/un-viatge-perles-aromes-de-la-do-binissalem/

XXII CONCURS DE
TREPITJAR RAÏM

Diumenge 18 de setembre
La concentració dels participants
serà a les 17h al cantó de can Mequis
(cantonada carrer de Bonaire amb carrer de
Llorenç Villalonga).
Bases del Concurs:
- Al concurs s’hi ha de participar en grups
de 4 persones.
- Per poder participar en el concurs s’ha
d’anar vestit de trepitjador.
- Els grups es poden apuntar a l’Ajuntament
els dies 12, 13 i 15 de 8,30 a 14,30h i dia
14 de 16,30 a 19,30h
Sorteig. El dijous, dia 15, a les 19,30h,
a l’Ajuntament, es farà el sorteig dels
grups que participaran en el concurs, i el
divendres, dia 16, es penjaran les llistes a
l’Ajuntament. Places limitades.
S’estableixen tres modalitats:
- Nins i nines de 6, 7 i 8 anys (no serà
concurs, simplement demostració).
- Joves de 9 a 15 anys.
- Majors de 16 anys.

Premis per a joves de 9 a 15 anys
1r premi: 100 euros
2n premi: 80 euros
3r premi: 50 euros
Premis per a majors de 16 anys
Modalitat grups simples
1er premi: 200 euros
2n premi: 150 euros
3er premi: un sopar per a 4 persones al bar
restaurant Robines.
Premis per a majors de 16 anys
Modalitat grups mixtos
(dos homes i dues dones)
1er premi: 200 euros
2n premi: 150 euros
3er premi: un sopar per a 4 persones al bar
restaurant can Murtó.
(hi haurà d’haver un mínim de quatre grups
inscrits en cada modalitat per entrar en
competició).

XXV CERTAMEN DE
GLOSES FESTA DES
VERMAR

L’Obra Cultural Balear, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Binissalem, convocam
l’edició número vint-i-cinc 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; escrites en llengua catalana,
originals, inèdites i no premiades en cap
altre concurs.
2. Les gloses han de referir la llibertat
creadora a algun dels temes següents:
- La Festa des Vermar, a Binissalem.
- La verema, la vinya o el vi.
3. Cada partícip podeu remetre fins a un
màxim de tres obres. Perquè l’autoria
en sigui anònima, la respectiva signatura
ha d’ésser un àlies o pseudònim que no
pugui identificar l’artífex.
4. Heu de remetre les obres telemàticament, per correu electrònic, a l’adreça
ocb.binissalem@gmail.com, seguint les

pautes que expressam a continuació:
- Assumpte: XXV Certamen de Gloses
Festa des Vermar
- Cos del missatge: títol de l’obra, sense
dades identificatives personals. Si escau,
hi heu de fer constar entre parèntesi la
condició de glosador local.
- L’original de la glosa, l’heu d’adjuntar
al correu en format pdf. Aquest primer
arxiu ha de tenir com a títol el mateix de
l’obra i l’heu de signar amb el pseudònim
elegit.
- En un segon arxiu, també en format
pdf, posau-hi el títol plica. Hi heu de fer
constar: el guardó a què optau (general,
local o un dels dos locals escolars).
Aquí és el lloc on heu d’indicar les
dades personals (nom i llinatges, adreça
electrònica, telèfon de contacte, el
nom del centre d’estudis si és el cas, i el
vostre pseudònim de referència).
- 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
en un centre d’ensenyança de Binissalem.
5. Les obres es poden presentar, fins a
les 23,00h del dia 23 de setembre de
2022.
6. Establim els guardons següents:
Guardons generals
- 1r: 150 euros, diploma i ampolla de vi.
- 2n: 100 euros, diploma i ampolla de vi.
- 3r: 75 euros, diploma i ampolla de vi.
Guardó local
- Únic guardó local personal: 150 euros,
diploma i ampolla de vi.
Guardons locals escolars
- a) 1r col·lectiu de 100 euros en
material escolar i diploma.
2n col·lectiu de 60 euros en material
escolar i diploma.
- b) 1r individual de 70 euros en material
escolar i diploma.
2n individual de 60 euros en material
escolar i diploma.
3r individual de 50 euros en material
escolar i diploma.

7. La festa de celebració tendrà lloc el
divendres dia 30 de setembre, a les
20,30 hores, al Teatre Municipal de
Binissalem.
8. El jurat pot declarar deserts els premis si
així ho troba justificat.
9. La participació en el concurs implica
l’acceptació de les bases.

DINAR TREPITJADORS

Recollida de tiquets a l’Ajuntament els
dies 12, 13 i 15 de 8,30 a 14,30h i dia 14 de
8,30 a 14,30h i de 16,30 a 19,30h.
Preu: 8€.
Per menjar fideus és indispensable dur
el plat de fang, qui no en tengui el podrà
comprar el mateix dia i al lloc del dinar.
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.
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.
Pensau a dur el tassó de plàstic.

XXXIX FESTA DE FIDEUS
DE VERMAR

Tots a Can Arabí per poder menjar
uns bons fideus de vermar.
Amb l’actuació dels Dimonions de la
Fil·loxera amb l’espectacle “Sent olor...” i
seguidament el grup Duo Phonics.
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 19 i 20 de
8,30 a 14,30h i dia 21 de 8,30 a 14,30h i
de 16,30 a 19,30h.
Import: 1€. És imprescindible dur el tiquet
per menjar fideus.

CONCURSOS I ACTES PARTICIPATIUS / LVI Festa des Vermar
DESFILADA DE
CARROSSES

Inscripció a l’Ajuntament els dies 12, 13 i 15
de 8,30 a 14,30h i dia 14 de 8,30 a 14,30h
i de 16,30 a 19,30h.
Responsables de la carrossa:
- La inscripció l’ha de fer el responsable
de cada carrossa. En el moment de la
inscripció, el responsable 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 documentació requerida.
- El responsable haurà d’anar en tot
moment damunt o devora la carrossa
i haurà de dur el mòbil que ha donat
en el moment de la inscripció en
funcionament per la seva localització
si s’escau.
- El responsable haurà de dur una xapa
identificatica (que es fácil·litarà en el
moment de la inscripció, amb el número
de la carrossa durant tot el temps que
duri la desfilada.
Normativa de la desfilada
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. Tots els vehicles hauran de tenir el
sistema d’il·luminació reglamentari
segons les condicions obligatòries.
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5. Novetat important. Tots els vehicles que
superin 1m des del trespol a la plataforma
han de dur barana. La barana ha d’esser
d’1 m d’altura com a mínim, suports
homologats i travessers rígids. Les
plataformes han d’anar tancades pels 3
laterals, la part posterior pot anar oberta.
6. En quant a la llargària, s’estableix la
mesura màxima de 10 metres per la
plataforma més els 4 metres de la caixa
i una Alçada màxima 3,5m.
Aquesta mesura serà d’obligat
compliment per totes aquelles carrosses
que per desfilar utilitzin camions de
gran tonatge i que el fet de no complir
aquesta norma suposarà l’elimininació
de la desfilada.
7. Fins a les 16.30h es podrà pujar pel
carrer Reg direcció polígon.
8. El jurat estarà integrat per un grup de
persones independents que emetrà el
seu vot una vegada acabada la desfilada.
9. El resultat de les votacions es farà
públic a la plaça.
10. 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.
- Si ets menor d’edat tens prohibit el
consum d’alcohol i si ets major d’edat i
beus fes-ho amb responsabilitat.
- Que s’utilitzin tassons reciclables per
tal de cuidar el medi ambient.
- Anau ben vestits, de pagès o de
trepitjador, durant la desfilada.
- No fumeu damunt les carrosses.
- Evitau 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.
Els dies anteriors a la desfilada,
l’organització controlarà que el muntatge
de les carrosses s’adapti a les normes.
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.
11. Es designarà un lloc per poder tirar tots
els materials de les carrosses una vegada
acabada la desfilada.
12. Per raons de seguretat és imprescindible
que les carrosses estiguin inscrites, en
cas contrari no podran desfilar.
Consultau el plànol inclòs en el
programa de festes, el nou punt de
sortida i recorregut.
Documentació requerida per
inscriure la carrossa
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.
Del conductor
- Carnet de conduir en vigència segons
la categoria del vehicle.
De la carrossa
- Títol de la carrossa.
- Justificant bancari del pagament del
dipòsit de 50€ (en el concepte cal posar
el NOM / TÍTOL de la carrossa), que es
retornarà mitjançant abonament bancari

si es compleixen les normes citades
en aquestes bases.
Del responsable
- Nom, telèfon i DNI (fotocòpia) de la
persona que actuï com a responsable de
la carrossa que ha d’estar empadronat
a Binissalem i ha de ser major d’edat i
anar damunt la carrossa durant tot el
recorregut.
Les comparses també s’hauran d’inscriure.
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
3r premi de 100 euros
4rt premi de 75 euros
5è premi de 50 euros
Premis Comparses i Petites carrosses
1r premi de 300 euros
2n premi de 150 euros
3r premi de 100 euros
4rt premi de 75 euros
5è premi de 50 euros
Premis: Els premis es pagaran mitjançant
transferència bancària al número de
compte facilitat el dia
de la inscripció.

CONCURS DE CARRERS
ENDIUMENJATS

Podran participar tots els carrers de
Binissalem. El tema estarà dedicat a la
Festa des Vermar. Cada carrer serà el
responsable de col·locar 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:
- 1r premi 300 euros.
- 2n premi 200 euros.
- 3r premi 100 euros.
Patrocinat per Disset Consultors.
Inscripcions a l’Ajuntament de dia 12 al 19
de 8,30 a 14,30h i dia 21 de 8,30 a 14,30h
i de 16,30 a 19,30h.

XLI DIADA CICLISTA
FESTA DES VERMAR

Recollida de tiquets a l’Ajuntament
els dies 5, 6, 7 i 8 de 8,30 a 14,30h
Preu: 1€.
Inclou: berenar i beguda

XX TAST DE VINS

A les 21h a Can Gelabert
XX Tast de vins
“Un viatge al món del syrah”
Dirigit per Tolo Hernández professor de
l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Preu: 10€. Venda de tiquets a l’Ajuntament
els dies 8, 9 i 12 de setembre de 9 a 14 h
Places limitades.
Organitza: Enofles de la Parra

CURS DE TAST DE VINS
LVI FESTA DES VERMAR

De 18.30 a 20:30h a la DO Binissalem
(carrer Celler del rei nº9, 1er pis)
Les aromes del vi amb la DO Binissalem
Principals aromes del vi, tast de vins blancs,
rosats i negres. Identificació d’aromes.
Principals característiques de la DO
Binissalem i varietats autòctones.
Preu: 10€
Data límit inscripció: 16 de setembre
Formulari d’inscripció:
https://forms.gle/wz8rhLw1Jj38B1ox5
info@binissalemdo.com
telèfon 971 51 21 91

SOPAR GENT GRAN

Per a majors de 60 anys empadronats
a Binissalem. Sopar i animació musical.
Recollida de tiquets a l’Ajuntament.
Imprescindible presentar el DNI.
Recollida de tiquets a l’Ajuntament els dies
14, 15 i 16 de 8,30 a 14,30
Preu: 1€.

CONCURSOS I ACTES PARTICIPATIUS / LVI Festa des Vermar

SOPAR A LA FRESCA

La recollida del vi es farà a la cotxera
del convent de la Caritat el mateix dia
de la inscripció. Dies 19 i 20 d’11 a 13h
i 21 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. L’horari del Punt
Verd és de 7 a 14h i de 17 a 20h.
Només es recollirà el rebuig.
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.
Hi haurà serveis especials de tren:
Palma-Binissalem

Queda totalment prohibida la pràctica de
botellot. Les sancions previstes poden arribar
fins als 750 €. Recorda que si ets menor de
18 anys tens prohibit el consum d’alcohol i

Evita els conflictes. Bregues... cap ni una!

S’augmentaran els controls policials. S’ha
establert un perímetre entorn dels carrers
de la plaça on no està permesa l’entrada de
begudes alcohòliques.

preservatiu.

Si utilitzes el teu vehicle, gens ni mica
d’alcohol. Abans de sortir, pensa quina nit

ha instal·lats.

altres drogues.

t’espera i com vols que acabi.

Si beus alcohol, alterna’l amb begudes
sense alcohol. No mesclis drogues. L’alcohol

Si qualque persona del teu entorn es troba
malament, no la deixis tota sola i demana
ajuda. L’112 és el telèfon d’emergència.

Si t’enrotlles, fes el cap viu! Utilitza el
Cuida l’espai. Respecta el descans dels
veïns. No embrutis i utilitza els WC que hi
Diposita els residus a les papereres i
contenidors habilitats. Les sancions van

de 50 a 150 €.

amb drogues provoca efectes imprevisibles.
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COL·LABORADORS

PROGRAMA DE
BUTXACA

LVI Festa des Vermar
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,
Eroski Center
i Supermercat Bip-Bip
Parròquia Santa Maria de Robines
Família Werner i Irene Heyer
Instal·lacions elèctriques Navarro
Instal.lacions electriques Ortiz
Tall de Vermadors
Ciclos Gomila
Disset Consultors

2

1

Colla Gegantera de Binissalem
Associació de Fires i Festes
de Binissalem
Colla de Dimonis
Fil·loxera de l’Infern
Associació Tercera Edat
Associació Arròs amb Salseta
Associació JDT
Associació Enofles de la Parra
Maria Cànoves
La Caixa
Goletart
Lluís Valenciano
Caparrots de Binissalem
Xamo Xamo
Associació Aviació a les Aules
Associació Balear de Blockart
Protecció Civil
Club de Vol “Es Cruce”

Aeròdrom de Petra
Aeròdrom de Binissalem
“Patín de Cola Aviación”
“Aeroclub de Camarenilla”
Aeròdrom de Son Albertí
Exèrcit de l’Aire
Base Aérea de Son Sant Joan,
Esquadró del SAR (Servicio
Aéreo de Rescate y Salvamento)
Real Aeroclub de Balears
Balear Helicòpters
Club Atlant
Club Caçadors de Binissalem
Amics dels Cavalls
Arròs amb Salseta
Xeremiers de Binissalem
Catalina Wray
Baltasar Bibiloni
Virgínia Moll

Sheila Jagan
è-temps lliure
Margarita Bibiloni
Jordi Mayol
Can Gelabert
Casa Museu Llorenç Villalonga
Cuiners fideus de Can Arabí
Col·laboradors/es Sopar Gent Gran
Jurat Carrosses
Personal de l’Ajuntament
Bartolomé Bibiloni Nicolau
Nadal Ramis Ramis
Juan Martí Garcias
Santos Parrilla Núñez
Maria Antònia Pol Fiol
Balear 2002 SL
Germanes de la Caritat
Rebost Solidari

A les 17.30h a la Plaça

XXII Concurs
de trepitjar raïm

A les 19h al Pub Cuplé

Torneig de futbolí

A les 19h a Can Gelabert

XXXIII Mostra de Cossiols

L’Ajuntament de Binissalem vol agrair al Celler José L. Ferrer
la seva col·laboració obsequiant al poble cada any amb les botes de vi
de dijous a Can Arabí i de diumenge a la plaça.

A les 20h a Biniagual

L’Ajuntament vol agrair la col·laboració a totes
les associacions i persones que han participat
desinteressadament en l’organització de la festa.

DILLUNS 19

4 peces de teatre breu
relacionades amb el vi
i 1 micro-concert

A les 17.30h Can Gelabert

La bruixa Ma-Maduixa

Concert didàctic teatralitzat.
A les 19,30h

Concert al Pou d’en Torrens
Es serviran vins de Sa Cabana

DIMARTS 20
A les 18h Plaça de l’Esglesia

Taller de decoració de
botelles de vi

A càrrec de Mans i Terra
A les 19h a Can Gelabert

Xerrada Educativa

Daniel Fuster ens introdueix al
món de les criptomonedes.
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A les 20.30h i fins a la 1:00h
a l’Escola Graduada

A la 1,00h
A la Plaça de l’Església

DIUMENGE 25

Per a majors de 60 anys

Espectacle creat entre
Sa Fil·loxera de l’infern
i Xamo Xamo

Recepció d’Autoritats

Sopar per a la Gent Gran

DIMECRES 21
A les 18h Can Gelabert

II Jornada d’Educació a
Binissalem pel matemàtic
Juan Gabriel Gomila

A les 20h Plaça de l’Església

Actuació de l’Escola de ball
del Tall de Vermadors

DIJOUS 22

Correfoc Ottepeg

DISSABTE 24
A les 17h

Desfilada de Carrosses
De les 17,30 a les 23h
Al Parc de la Rectoria

Obertura de la
XVII Fira del Vi

A les 20h Inauguració oficial

Tots a Can Arabí per a menjar
uns bons fideus de vermar

A les 21h i fins a les 5,00h
a la Plaça de l’Església
Gran revetlla amb l’actuació
de la Decada Prodigiosa,
Orquesta Oasis i Sustrandos

DIVENDRES 23

De les 19 a les 23h
carrer Sa Mostra

A les 21h

XXXIX Festa de Fideus
de Vermar

A les 8h

Mercat a la Plaça Rasquell
A les 20,30h i fins a les
03,00h

Sopar a la fresca

Punt d’informació
“No i punt”
De les 22 a la 1h de la matinada
al carrer Sa Mostra

Punt informatiu
“No siguis ase”

LVI
FESTA DES

A les 10,45h

per l’Ajuntament
A les 11,00h

Missa solemne a l’Església de
Santa Maria de Robines

A les 11,45h vasos de l’Església

Ofrena a Santa Maria
de Robines del most novell
a càrrec dels Vermadors
i Vermadores de 2022

De les 16,30 a les 20,30h

Segueix la XVII Fira del Vi
A les 19h davant Sa Rectoria

Foto de fi de festa

En acabar Ballada popular
amb els grups Revetllers i
Terra Roja.
Vi de franc per a tothom
cedit per José L. Ferrer.

BINISSALEM
2022

DIVENDRES 09
A les 18h

Taller de decoració de
bicicletes
De 18 a 20,30h

Itinerari patrimonial:
Binissalem. Un passeig
en temps de verema
GOLETART

Entre les 20 i les 00h

DISSABTE 10
A les 9h al Pub Cuplé
Torneig de truc Vermada 2022
De 10 a 13 h

Gimcana Juvenil
XLI Diada ciclista
Festa des Vermar

A les 9h Sortida des de la
Plaça de l’ésglésia

Art Jove urbà a Binissalem
A les 19h al Poliesportiu

A les 19h davant Vins Nadal

Correguda de botes

A les 20,30h a la Plaça

A les 19 hores

A les 21h Casa Llorenç Villalonga

A càrrec de José Escalona

Trobada de Ball en Línia
Fam de Paraula i Terra

“Un viatge per les aromes
de la DO Binissalem”

Recital homenatge a Damià
Huguet i Miquel Àngel Riera.

DIMARTS 13

GOLETART

Entre les 20 i les 1h

A les 19h Plaça de l’Església
Llegendes teatralitzades
a Binissalem

DIUMENGE 11

A les 18,30h a les vinyes de
les Bodegues José Luis Ferrer.

A les 10h al camí de Son
Roig km. 2 (aeròdrom de
Binissalem)

Exposició estàtica
d’aeronaus ULM,
Exposició d’aus rapinyaires
i Exhibició de vols amb
falcons
A les 17h al Camí de Pedaç

Inauguració de la creu
Festa de Sant Gall a
Biniagual

EmmascarART

A les 21h a Can Gelabert

XIV Tast de vins
“Un viatge al món
del syrah”

Dirigit per Tolo Hernández

DIMECRES 14
A les 17h Plaça de l’Església

Ludoteca infantil

A càrrec de E. Temps lliure

A partir de les 18,00h

A les 17h a Can Gelabert

DILLUNS 12

A càrrec del
Dr. Bartomeu Alorda

A les 18h a Can Gelabert

Taller de reflexologia podal
i holística

KubeSat@IB

A les 20h a Biniagual

4 peces de teatre breu
relacionades amb el vi
i 1 micro-concert

DIJOUS 15
A les 18,30h a les vinyes de
les Bodegues José Luis Ferrer.

EmmascarART

A les 19,30h Finca de ses
Roques de Vins Ripoll

Tast de vins amenitzat
amb la Banda de Música
de Binissalem
A les 20h a Biniagual

4 peces de teatre breu
relacionades amb el vi
i 1 micro-concert

DIVENDRES 16
A les 18h Passeig des Born

Mostra de treballs
de Patchwork

A les 18h, davant Can Novell

Benvinguda a sa Vermada
A les 19h Can Gelabert

Obertura del
XXXIII Mostra de Cossiols
A les 20h a Biniagual

4 peces de teatre breu
relacionades amb el vi
i 1 micro-concert

A les 20h a l’Ajuntament

Cercavila popular previ
al “xupinasso”

A les 19,30h
Inauguració de les exposicions:
· Obres selecionades al 43è
Certamen d’Arts Plàstiques
i Visuals Vila de Binissalem
2022 i entrega dels premis
· Donald G. Murray. Trenta
anys de fotografia de Mallorca
1980-2010
· Càpsula (Projecte en col·laboració amb LCA Málaga)
Video-art
Artistes: Victoria G. Masdeu,
Felip Caldés, The apartment
man, David Campaner.

A les 12h

A les 20h

Concentració davant el balcó
de l’Ajuntament

Companyia Migrants

Recepció de les
Vermadores i Vermadors
Seguidament, Imposició
de Bandes.

A les 20,30h a l’Església

Pregó de festes

DISSABTE 17
A les 10h

Voltant voltant

Pregó inici de festa

Tot seguit, al poliesportiu

Gran batalla de raïm

A les 14h i fins a les 00:30
a la Plaça de l’Església

Dinar i Festa dels
Trepitjadors

A les 19h a Can Gelabert

XXXIII Mostra de Cossiols

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

Assaig obert de VPO
A les 20h a Biniagual

4 peces de teatre breu
relacionades amb el vi
i 1 micro-concert

DIUMENGE 18
LXVIII Homenatge
a la Vellesa

10:30h Concentració davant
l’Ajuntament.
A les 11h Missa d’honor per als
nostres padrins i padrines. En
acabar dinar pels homenatjats.

15%

DESCOMPTE

a tots els vins fins dia
30 de setembre. Per obtenir
aquest descompte s’haurà
de presentar el programa
de festes.
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Disset Consultors

PROGRAMA D’ACTES
Obra portada: Paula Juan Mir

Dipòsit legal: PM-00695-2022

