
SANT

#SANTJAUME_BINISSALEM

DEL 13 AL 27 DE JULIOL

JAUME
BINISSALEM 2019

FESTES PATRONALS



En el nostre poble hi ha dates que són especials, Sant Jaume 
patró del nostre poble n'és una d'aquestes. L'escola s'ha 
acabat i és el moment d'estar en família, de sortir al carrer, de 
compartir moments, i si tens el gust de tenir vacances, també 
és un bon moment per intentar trobar la pau, per asseure's 
a observar la vida des d'una posició diferent a l'habitual. 
Aquestes dates són importants per analitzar les situacions des 
del respecte i la humilitat, i així poder-nos sentir part important 
d'un lloc anomenat casa.

Que aquestes festes serveixin per passar d'una manera ràpida el període d'adaptació 
propi d'aquests temps. Esperem que aquests dies de calor els nostres joves i no tan joves 
puguin compartir experiències i coneixements que ens ajudin a avançar.

En aquestes festes volem que els nostres petits i no tan petits puguin gaudir de diverses 
activitats i novetats com el "jaleo" de cavalls, espai i companatge, banda de música, 1r 
concurs de Binijoves Cheff, tribut a Mecano...

Una de les frases més interessants que pots trobar en el camí de Santiago és: no tinguis 
pressa per arribar, perquè on has d'arribar és a tu mateix i així poder aprendre tot el que 
et puguin ensenyar les persones que caminen al teu costat, perquè en aquesta vida, amb 
esforç, constància i il·lusió, tot és possible.

Per acabar vull donar les gràcies a totes les persones i associacions que de manera 
desinteressada demostren cada dia el seu compromís amb Binissalem.

Bon Sant Jaume a totes i a tots!

El Batle,
Víctor Martí

21:30h a la Plaça de l’Església
BALL
Organitza: Bar Americano.

DIUMENGE 14
10h a la Plaça de l’Església 
EXPOSICIÓ de cotxes seat 600, 
de motos i de vehicles antics. 

10:30h a la Piscina de Can Arabí 
MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
16h a la Plaça de l’Església 
JOCS INFANTILS 
organitzats per Ciclos Gomila. 

17h Sortida de davant el Cuplé 
CARRERES CICLISTES 
FEDERATS 
Principiants, promeses, alevins, infantils i 
cadets. Inscripcions: 619 814 663 (Toni).

Durant el dia al Poliesportiu Municipal 
TORNEIG DE PÀDEL 
SANT JAUME 
22h a la Plaça de l’Església
cinema a la fresca: CAMPEONES
per a majors de 7 anys.

SALUTACIÓ
SANT JAUME 2019

DISSABTE 13 
10:30h al camp de futbol 
animació amb els 
DIMONIONS 
DE LA FIL·LOXERA 
11h al camp de futbol
BINIBRUT'AL 
INFANTIL 2019 
Pols, colors i animació infantil. Es 
recomana pels més petits ulleres de 
nedar i mocador per la boca.
Organitza: Associació Joves Des Trui.

17h al camp de futbol
BINIBRUT'AL 2019
Verbena d'estiu per a majors de 16 anys.
Shows varis, colors i música. Prohibit el 
consum d’alcohol a menors de 18 anys.
Organitza: Associació Joves Des Trui. 

A partir del capvespre 
al Poliesportiu Municipal 
TORNEIG DE PÀDEL 
SANT JAUME 
21h al Casal de Cultura Can Gelabert
Concert a càrrec de la 
CORAL 3X4 
"...I l'home va trepitjar la lluna".



Normes del concurs:
Grups de 2/3 joves, amb participació activa dels 2/3 
participants, amb nom pel grup.
Elaboració lliure d’un plat que ha de constar al manco 
de 5 ingredients de la següent llista:
- Carabassí, albergínia, ou, pollastre o porc, tomàtiga, 

patata, sobrassada, pasta, mongetes, ciurons, pèsols, 
ceba i pebre.

- Tots els grups poden emprar per condimentar i 
cuinar: oli, sal, pebre, soja, espècies, llavors, farina, 
vinagre i herbes aromàtiques.

- Temps d’elaboració i presentació: 40 minuts, als 35 
minuts s’avisarà de que queden 5 minuts i al darrer 
minut també, quan se digui mans enlaire, s’haurà de 
complir, ja que sinó aquell equip quedarà desqualificat.

- Se competirà de 3 en 3 grups, però en realitat la 
competició serà entre tots, ja que el resultat de les 
puntuacions no se dirà fins al final.

- Cada component del jurat; farà la seva valoració 
personal de cada plat i només diran alguna cosa del 
mateix, però no la puntuació que li donen. Només se 
dirà la puntuació al final del concurs, cada persona 
del jurat tindrà la seva puntuació i se sumarà a la dels 
altres, en cas d’empat 2 o més grups pel primer premi 
es farà una valoració conjunta entre el jurat i decidiran 
quin es el millor plat amb una explicació pertinent.

17h al Parc de la Rectoria
1ER CONCURS DE 
BINIJOVES CHEFF
Inscripció a l’Ajuntament fins día 15 de juliol. 
Màxim 9 grups
Premis:
1r premi 100€ (aquest premi l’haurà de recollir 
un menor acompanyat d’un adult) 
2n premi Sopar a ca S’hereu (valorat en 60€)
3r premi Berenar a Can Lluís (valorat en 20€)

Explicació del concurs d’una durada de 4h: 
Participants: joves de 12  a 18 anys, grup 
de 2/3 participants actius amb un nom de 
grup. Hi ha d’haver un adult supervisant la 
seguretat dels joves (Pere i Alícia).
Puntuació: de 1 a 5 per presentació, gust, plat 
binissalemer i originalitat. Puntuació total, el 
grup amb més punts guanyarà el premi.
Col·laboren: Bar Ca s’Hereu, Bar Can Lluís, 
Ferreteria Sa Quartera, Fornet de la Soca, 
Reflexologia Vida i més, De tot un poc.

20:30h al Casal de Cultura Can Gelabert
ALTAMAR 
Danzas Cortesanas del Renacimiento y el 
Barroco. A càrrec de Guillermo Femenías 
(guitarra renaixentista, llaüt renaixentista 
i viola de mà) i Jaume Compte (guitarra 
renaixentista, zarb, riq i panderos) i els 
ballarins José Cabrera i Beatriz Lora.

22:30h a la Plaça de l'Església 
café concert amb l'actuació de 
DUO HOMBRE 80

DIVENDRES 19
9h a la Plaça de l’Església
MERCAT LOCAL
10:30h al centre de dia 
PROJECCIÓ DEL 
CAMPAMENT SOCIAL 
2019
Durant el capvespre 
al Poliesportiu Municipal 
TORNEIG DE PÀDEL 
SANT JAUME 

DILLUNS 15
18:30h a Can Gelabert
A L'ESTIU... ACTIVA'T 
AMB EL TEU NET O NETA
Taller de memòria per a padrins i padrines 
amb els seus nets i netes. Dinamitza't per 
Maria Perelló Contestí, Educacdora Social
Inscripció previa a l’Ajuntament.

DIMARTS 16
20h a Can Gelabert
Conferència a càrrec d'Andreu 
Ramis Puigròs, historiador: 
"SANT JAUME, 
FESTA D'ESTIU"

DIMECRES 17 
20h al Parc de la Rectoria
Enfilall de lectures
ELOGI I ÚS 
DE LA PARAULA
En acabar hi haurà un tassó de gelat
Organitza: OCB de Binissalem
Inscripcions a binissalem@ocb.cat

DIJOUS 18
18h a la Plaça de l’Església
FESTA INFANTIL 
AQUÀTICA I FESTA 
DE L'ESCUMA
Castells inflables, escuma…
Portau roba de bany i tovallola.

20h al Poliesportiu Municipal 
FINAL INFANTIL 
DE FUTBET
21h FINAL AMATEUR 
DE FUTBET 
Organitza: Bar Poliesportiu Binissalem
Col·laboren: Ajuntament de Binissalem 
i Licors Moyà.

20h al Passeig d'Es Born
XI REBENTAT MUSICAL 
Amb les actuacions de: IDO SI, OUS DE 
SOMERA, LOS FANGUEROS, COOLCAB, 
ZEST, JUANJO MONSERRAT, PELIGRO 
i THONY BLOOM.

20:30h al teatre municipal 
LAS LOCAS AVENTURAS 
DE EL QUIJOTE
Gala benèfica per l’associació Un Somriure per 
Txernòbil. Preu: 10€ adults, de 5 a 14 anys 5€ i 
menors de 5 anys gratuït.

22h a la Plaça de l’Església revetlla amb 
L’ORQUESTRA BIG 
MARITIM 



16h a les pistes de Petanca del Punt Verd
TORNEIG 12 HORES 
DE PETANCA 
19h a la Plaça de l’esglesia 
FESTA DE LA PLATJA
Retorna un any més la mítica Festa de Sa 
Platja del Sant Jaume binissalemer. La nostra 
plaça no té res a envejar a les millors platges 
del món. Molta arena, para-sols, hamaques,  
i moltes sorpreses.

Vine a gaudir de la posta de sol a la Platja de 
l’esglèsia de Binissalem. Et pots imaginar una 
millor manera de començar la revetlla amb els 
teus? Música a càrrec de 
DJ T-MARK i
BRYAN DI MAURI
20:30h al Casal de Cultura Can Gelabert
Inauguració de les exposicions de 
CONCHA SAMPOL I 
PERE EMILI MARTÍNEZ
Performance basada en el poema "As doces 
meninas de outrora" del brasiler Horácio Didimo 
i musica del també brasiler Heitor Villalobos.

23h a la Plaça de l’Esglesia 
REVETLLA JOVE
Tria la vestimenta més fresca, estiuenca i 
platjera que tenguis i vine a passar aquesta 
màgica vetllada amb nosaltres a la platja de 
Binissalem. Actuacions de 
CIRCO, BAIX'N'NICOTINA 
I DJ INNA MB
Jo també faig poble! I tu?
Organitza: Associació Joves des Trui

DIUMENGE 21
29ª MILLA URBANA 
DES DEL 1991
+ CURSA POPULAR 
(4.8 KM) BINISSALEM
Festes de Sant Jaume 2019

Sortida a les 09:30h al Passeig des Born
Distància del circuit urbà: 
805 x 2 voltes (milla)
805 x 6 voltes (cursa popular) 

CATEGORIES:
Milla urbana   
- Sub 8: 3-7 anys (50-200 m) si fa els 8 anys 
 al 2019 ja es considera sub 10.
- Sub 10: 8-9 anys (500 m) si fa els 10 anys 
 al 2019 ja es considera sub 12.
- Sub 12: 10-11 anys (805 m) si fa els 12 anys
 al 2019 ja es considera sub 14.
- Sub 14: 12-13 anys (805 m) si fa els 14 anys 
 al 2019 ja es considera sub 16.
- Sub 16: 14-15 anys (1609 m) si fa els 16 anys 
 al 2019 ja es considera sub 18.
- Sub 18: 16-18 anys (1609 m) si fa els 18 anys 
 al 2019 ja es considera sub 23.
- Sub 23: (1609 m) si fa els 23 anys al 2019 
 ja es considera senior.
- Veterans m40: 1609 m.
- Veterans m 50: 1609 m.
- Senior: 1609 m.
Cursa popular (4830 m)
- Absoluta
- M40
- Locals

Premis:  
- Curses infantils 
 Detall per tots els participants
- Junior-senior-veterans
 Premi als tres primers 

DISSABTE 20
10h al Poliesportiu Municipal Alba Torrens, 
Pavelló Antoni Ladària Binissalem
3R TROFEU ST JAUME 
SAD. CLUB SAD 
BINISSALEM 
Entrada gratuïta. 
Organitza: S. Quetglas CLUB SAD BINISSALEM 
Col·labora: Ajuntament de Binissalem 

Durant el dia al Poliesportiu Municipal 
TORNEIG DE PÀDEL 
SANT JAUME 
11h a la Plaça de l’Església 
FESTA DES CAVALLS 
Amb la col·laboracio dels cavalls de Sant 
Jordi. Passacarrers, jaleo i corre aferrats.
Amb l’actuació de la Banda de Música de 
Binissalem. 

Récord prova: premi especial
Rafael Vallcaneras Flores 
04:20 Categoria Masculí (2011)
Marina Krasimirova 
04:55 Categoria Femení (2016)

Inscripcions: Directament a traves de la plana 
http://www.elitechip.net i el dia de la cursa a 
partir de les 08:00 h davant la sortida.

Preu de la inscripció: 
5€ amb chip groc + 2€ per lloguer de chip.
(la inscripció dona dret a participar
a les dues curses).
Les categories infantils tenen 
inscripció gratuita.

Cronograma:
Hora Categoría Edat Dist. Total
9:30 Junior-sub 23 16-18 /18-23 1 milla
9:40 Veterans 40 i posteriors 1 milla
9:50 Sènior 18-40 1 milla
10:00 Iniciació/prebenjamí 3-7 50-200 m
10.10 Benjamí 8-9 500 m
10:15 Aleví  10-11 ½ milla
10:20 Infantil 12-13 ½ milla
10:25 Cadet 14-15 1 milla
10:30  Cursa popular 16 i posteriors 4848 m

Durant el dia al Poliesportiu Municipal 
TORNEIG DE PADEL 
SANT JAUME 
18:00 a la plaça de l'Església conta contes:  
VIATGE AL MÓN 
DE N'AINA 
I és que avegades les històries 
se’ns fan curtes...

19:30 a la plaça de l'Església 
actuació del malabarista:  
ATIRO FIJO 



DILLUNS 22
18:30h a la Plaça de l’Església 
TALLERS I FESTA 
INFANTIL 
A càrrec de È temps lliure.

20h al Cementeri Vell
ESPAI I COMPANATGE 
NÚM. 1
Tres espais - Tres companatges
Aproximació a tres espais de Binissalem amb 
el companatge de tres lectures dramatitzades.
Cementeri Vell
“El gendre” de Llorenç Moyà
Carrer de la Pau
“Els emparedats” de Llorenç Moyà
Can Gelabert 
“El casal” de Llorenç Moyà 
Participen: Caterina Bibiloni, filòloga. Joan 
Pascual, actor. Jaume Seguí, actor. Maria Coll. 
Difusió de patrimoni. 
Activitat itinerant i gratuïta. 
Places limitades.
Inscripcions al 629 573 114.

20:30h a la Plaça de l'Església
PLAY BACK INFANTIL
Inscripcions a l'Ajuntament fins dia 22/07 a les 
14h. Per a nins i nines de 6 a 15 anys. 
Organitza: Escola d'Estiu i 
Activitats Aquàtiques. 
Hi haurà photocool gratuit.

DIMARTS 23
20h al Pati cobert de l'Escola Graduada
GRAN GALA DELS 
PREMIS XAMO-XAMO 
2019
21:30h a la Plaça de l'Església 
BALLADA POPULAR 
Amb el grup Terra Roja.

DIMECRES 24
18h a la Plaça de l’Església
ACTIVITAT 
MULTIAVENTURA 
Rocòdrom i activitats infantils. 
Col·labora Consell de Mallorca.

20h al Teatre Municipal 
V GALA BENÈFICA 
A favor dels animals. Espectacle de dansa 
oriental i ball (flamenc, Lindy Hop i Rock 
and roll). Mercadet i sortejos. Organitza: 
Associació Binianimalis i Centro de Samira

20:30h A la Plaça de l’Església
DESFILADA SOLIDÀRIA 
Amb la participació de Gisela, Curves, Bonaire 
15, qkades, es raconet 10, Floristeria Asen. 
Col·laboren: Perruqueria Yolanda, Perruqueria 
Marilyn, Ferreteria sa Quartera, Papereria 
Robines, Forn de Can Marti, Carnisseria Ca 
na Gori, Perruqueria Joana Maria sastre, 
Ferreteria Can Lopez, Estetica Carmen Nadal, 
Terra de vino, Can Jan, Can Murtó, l’Exquisit, 
Verd i Verdesca, Toto Punt, Centre d’estètica, 
Bar Americano, Horrach, s’Oliba, Pizzeria 
Maku, De tot un poc, Negre fotografia, Can 
Puig, Espiral, Floristeria Es Jardi, Can Novell, 
Cap i Cua, Estetia Bella Dona, Forn Rústic, 
Farmatica Toya, Estanc Nº1, Reflexologia Vida 
i més. Presenta l’acta Raul Valls.

19:30h a la Plaça de l’Església 
PASSACARRERS DE LA 
BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE BINISSALEM 
Per donar la benvinguda als nous musics. 
Recorregut: Can Gelabert, Carrer Llorenç 
Moyà, Carrre de Jesús, Plaça Quartera, Carrer 
Concepció i Plaça Església. Seguidament 
concert amb els nous membres.

De 21:30 a 24h a la Plaça de l’Església
PARADETA COKTAILS 0.0 
Per a joves de 12 a 17 anys.

22h a la Plaça de l’Església 
Revetlla amb el tribut mecano 
“AIRE” I MARIA'N'GANXA 
Grup elegit pel Consell de Joves.          

DIJOUS 25
11h a la Plaça de l’Església
JOCS INFANTILS, JOIES 
I PAL ENSABONAT
Amb els xeremiers i els gegants Jaume i Aina. 
organitza Escola d’estiu. 



20:30h a la Plaça de l’Església
Amics del ball amb l’espectacle 
1, 2, 3... EL MUSICAL 
23h fi de festa
CORREFOC 
PIROMUSICAL
A càrrec de sa Fil·loxera de l'Infern.
El correfoc començarà a la Plaça 
de l’Església. La ruta serà plaça de 
l'Església, Carrer Creu i camí de pedaç.

18:30h a la Plaça de l’Església
animació infantil amb 
TRENCACLOSQUES 

20h a l’Església
MISSA SOLEMNE 

DIVENDRES 26
18h a Can Gelabert
GRUP DE DEBAT 
I LLUITA CONTRA EL 
CANVI CLIMÀTIC
El grup te la missió d’organitzar activitats 
d’intervenció, empoderament i conscienciació 
contra el canvi climàtic.
L’objectiu últim: el canvi social. 
Si t’identifiques, no ho dubtis i uneix-te!

19h a la Plaça des Rasquell 
FINAL DEL TORNEIG 
DE FUTBOL 3 X 3 
i entrega de premis. 

DISSABTE 27 
FESTA CONTRA EL 
NOMA
9h Cursa popular (inscripcions a elitechip).

11h Entreteniment per els petits i actuació 
del mag Rafa.

14h Dinar de fideuà 
(venda de tiquets a l’Ajuntament 10€)

15:30h Concert en directe en directe amb 
actuació dels grups: ESTACIÓN DE SONIDO,  
TOM TROVADOR, DO-MINATOR, COOLCAB 
i OESTE.

21:30h a la Casa Museu Llorenç Villalonga 
LA MALCONTENTA: 
TEATRE
Una producció de la Cia. El Somni. Direcció: 
José Martret. Intèrpret: Agnès Llobet. 
Adaptació teatral de Rafel Gallego a partir 
de la novel·la “La Malcontenta”, de Sebastià 
Alzamora.

Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem
Preu: 8€ anticipada (www.lallunaenvers.cat) 
/ 10€ taquilla
Residents a Binissalem 20% descompte
Inclou: tast de vins Supernova, del Celler 
Can Verdura, DO Binissalem.

1 Mantenir les portes, finestres i persianes 
tancades, mostradors i vidres protegits, tendals 
recollits o retirats, no tenir roba estesa ni altres 
elements semblants com banderes, etc. 

2 Retirar els vehicles estacionats en la zona 
delimitada per fer el correfoc. 

3 No col·locar cap element que pugui 
obstaculitzar el bon desenvolupament de 
l'esdeveniment o el pas fluid dels espectadors i 
participants del correfoc. 

4 No llançar aigua. 
5 No fumar ni encendre foc a prop dels 

contenidors de material pirotècnic. 
6 Mantenir sempre un mínim d’enllumenat públic. 
7 Respectar el recorregut marcat del correfoc. 
8 Dur roba vella i no inflamable, millor si és de 

cotó, amb mànigues i calçons llargs deixant 
la menor part possible del cos descoberta. 

S’aconsella dur mocador al cap o capell de cotó i 
sabates esportives amb calcetins. 

9 Es pot ballar amb els dimonis baix el foc, però 
no aferrar-s’hi ni estirar-los.  Els vidres de les 
ulleres es poden tacar amb les espires. 

10 En cas de només voler mirar l’actuació el públic 
s’ha de situar a una distància prudencial de les 
espires de foc. 

11 No situar els nins en les primeres files del públic 
espectador.

 QUI PARTICIPA AL CORREFOC ÉS EL PRIMER 
I ÚNIC RESPONSABLE DELS ACCIDENTS QUE 
PUGUIN SUCCEIR EN CAS DE NO COMPLIR LES 
RECOMANACIONS I MESURES ASSENYALADES. 

 Així mateix l’ús del “sentit comú” és un excel·lent 
eina per tal d’evitar incidents i accidents. 

Mesures de Seguretat pels espectadors del Correfoc



Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports
Consell de Mallorca


