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

Comencem la festa!!! Na Marga i en 
Joan que són de bon menjar ja estan 
impacients per encetar el Peccata Minuta; 
na Joana, en Mateu i na Marian no es 
volen perdre la Revetlla de Binibrut'al; en 
Tomeu, i na Lluïsa s'entrenen per a la Milla Urbana i na 
Maria i en Pau es preparen per al Play Back. Aquests dies 
a la nostra plaça fins i tot s'hi pot compartir platja. 

Amb aquest mini relat de noms inventats he volgut 
recrear el que són les festes de Sant Jaume: diversió, 
cultura, esforç, tradició, emoció... Aquestes festes 
són l'excusa perfecta per a fer poble, conèixer-se i 
retrobar-se, per parlar, riure i escoltar, perquè amb seny i 
respecte, tot allò que ens uneix ens fa més lliures.

Per acabar vull agrair l'esforç de particulars i 
associacions, demostrant un any més el compromís amb 
el nostre poble. Moltes gràcies i bon Sant Jaume!!!

El Batle,
Víctor Martí

`

SANT JAUME 2018

12. dijous

PECCATA 
MINUTA De 20 a 24h

Plaça de l'Església de Binissalem
Convidam els xefs de Chefs(in) per a què 
mostrin els seus pecats venials en petit 
format i cream un sopar degustació de 8 
plats maridats amb bon vi i una degustació 
de formatges artesans menorquins.

A aquesta edició hi participen Tomeu 
Arbona, Miquel Calent, Tomeu Lassio, 
Miquel Gelabert, Pep Lluís Mayol, Xesc 
Reina i Andreu Benítez més algun xef 
pendent de confirmar. Vas al teu ritme. 
Fora presses. Degustant cada mossegada 
mentre gaudeixes Binissalem.

L’edició limitada d’estiu és per a només 
300 persones. El preu és de 49€.
Tickets a www.chefsin.es

14. dissabte

BINIBRUT'AL
2018 16:30h

Verbena d'estiu i d'horabaixa. Amb més 
pols, més colors i més música que mai. 
Escoltarem i ballarem música de tots els 
colors a càrrec de Biel Castell, el Show del 
Comandante i Gela. Entrada gratuïta i preus 
populars. Es recomana dur pels més petits 
ulleres de nedar i mocador per la boca. 
Organitza: Associació Joves Des Trui 

15. diumenge

28ena MILLA 
URBANA DES DE 1990

+ CURSA 
POPULAR (4.8 km)
Festes de Sant Jaume 2018

Sortida a les 9:30h. Passeig des Born
Distància del circuit urbà: 
808x2 voltes (milla)
808x6 voltes (cursa popular) 

CATEGORIES

Milla Urbana
- Iniciació: 3-5 anys (50 m)
- Prebenjamí: 6-7 anys (500 m)
- Benjamí : 8-9 anys (500 m)
- Aleví: 10-11 anys (808 m)
- Infantil: 12-13 anys (808 m)
- Cadet: 14-15 anys (1616 m)
- Junior: 16-18 anys (1616 m)
- Sub 23 (1616 m)
- Veterans m40 
 masculí/femení (1616 m)
- Sènior masculí/femení (1616 m)

Cursa Popular
- Absoluta
- Locals



21:30h a la Plaça de l'Església
Ballada Popular amb el grup Estol Porrerenc 

19. dijous

20h Parc de la Rectoria
Enfilall de lectures
Lectures de Josep M. Llompart
En acabar hi haurà un tassó de gelat. 
Organitza: OCB de Binissalem

21h al Casal de Cultura Can Gelabert 
Concert Magnòlia 
Joan Castells i Noemí Garcies

22:30h a la plaça de l'Església 
Cafè concert. Amb l'actuació 
del grup a capel·la SUPER VOICES

20. divendres

9h a la Plaça de l'Església
Mercat local 

22h al Passeig des Born
Rebentat Musical. 
Amb l'actuació de la majoria 
dels grups que han participat en les 
10 edicions.

22h a la Plaça de l'Església 
Revetla amb l'actuació d’orquestra swing 
amb Marga Pocoví i Toni Frontera

21:30h al pati cobert de l'Escola Graduada 
Cinema a la fresca, amb la projecció de la 
pel·lícula Perfectos Desconocidos

16. dilluns

18:30h a la plaça Església tallers i festa 
infantil a càrrec d'È temps lliure

A la Plaça de l'Església

PLAY BACK 
INFANTIL 20:30h

Inscripcions a l'Ajuntament 
fins dia 14 a les 15h. Per a 
nins i nines de 6 a 15 anys. 
Organitza: Escola d'Estiu i 
Activitats Aquàtiques.

17. dimarts

Al pati cobert Escola Graduada 

FESTA INFANTIL 
AQUÀTICA 18h 

Castells inflables, escuma...
Portau roba de bany i tovallola.

18. dimecres

20h al Pati cobert de l'Escola Graduada
Gran gala dels premis Xamo-xamo 2018

Inscripcions: Directament a través de 
la plana www.elitechip.net i el dia de la 
cursa a partir de les 8h a la sortida.

Preu inscripció: 6€ amb chip groc
+ 3€ per lloguer de chip (la inscripció 
dóna dret a participar a les dues curses).
Les categories infantils tenen 
inscripció gratuita.

CRONOGRAMA

Hora Categoria Dist. Total
9:30 Junior-sub 23 1 milla
9:40 Veterans 1 milla
9:50 Sènior 1 milla
10:00 Iniciació/prebenjamí 50-500 m
10.10 Benjamí 500 m
10:15 Aleví ½ milla
10:20 Infantil ½ milla
10:25 Cadet 1 milla
10:30  Cursa popular 4848 m

17h Sortida davant el Cuplé
Carreres Ciclistes Federats. Alevins, 
principiants, promeses, infantils i cadets. 
Inscripcions: 619 814 663 (Toni).

A la Casa Llorenç Villalonga Llompart

LLUMENERET 
BLAU 20:30h 

Espectacle homenatge a la figura 
de Josep Maria Llompart creant 
un recorregut per tot el seu poemari 
combinant música, paraula cantada, 
paraula recitada i dansa.
Preu: 10€ anticipada / 12€ a taquilla 
Venda anticipada a www.entradium.com

21. dissabte

10h al Poliesportiu Municipal Alba Torrens, 
Pavelló Antoni Ladària de Binissalem

2N TROFEU 
SANT JAUME SAD 
Club SAD Binissalem. Entrada gratuïta. 
Organitza: S. Quetglas Club SAD Binissalem 
Col·labora: Ajuntament de Binissalem 

11h al Parc de la Rectoria 
Actuació infantil 
amb el grup Astronautes Estrellats

FESTA DE 
SA PLATJA

Retorna 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, hamaques, “mojitos”, bona 
música, millor ambient i moltes sorpreses.

19h Mojitada popular. 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 del grup Round Shaped 
Triangles, “mojitos” i més sorpreses.



24. dimarts

GIMCANA POPULAR
Els JDT s’encarregaran de reviure la 
mítica gimcana de les festes de Sant Jaume. 
Una gimcana on la diversió estarà assegurada 
de la primera a la darrera prova. Apunta’t-hi 
abans del divendres 20 a l’Ajuntament.
Grups de 4 persones majors de 16 anys. 
Inscripcions limitades. Premis per als 3 primers.

22h Revetla a sa Plaça de l'Església amb 
l'orquestra Galatzó i la mítica Década Prodigiosa, 
on podrem reviure els seus grans èxits.

25. dimecres

11h a la Plaça de l'Església
Jocs infantils, joies i pal ensabonat. 
Organitza: Escola d'Estiu

19:30h a l’Església de Sta Maria 
de Robines. Missa Solemne. 
Oficiada per mossèn Joan Femenia.

20:30h a la Plaça de l'Església

DESFILADA SOLIDÀRIA 
La recaptació serà a benefici del Rebost 
Solidari. Hi participen Curvas, Bonaire 15, Tot 
Punt, Qkdes i Vitaloptics Binissalem. Decoració 
Padrinets/es del Centre de Dia.

23h fi de festa. Correfoc a càrrec de sa 
Fil·loxera de l'Infern. Començarà a Ca’n 
Gelabert. La ruta completa la podreu trobar al 
portal de la Fil·loxera. I a les 24h castell de 
focs artificials al poliesportiu Alba Torrens.

27. divendres
20:30h a la Casa Llorenç Villalonga 
Cicle converses entre llibres: Escriptores 
amb cambra pròpia. Llegim: El libro de Gloria 
Fuertes. Antología de poemas y vida. Presentació 
i recital a càrrec de Maria Antònia Massanet, 
Lucía Febrero i Vicenç Borràs. Preu: 5€. Venda 
anticipada a www.entradium.com

28. dissabte
De 16 a les 4h a les pistes del Punt Verd

12 HORES DE PETANCA 
Organitza: Club Petanca Binissalem

21h al Casal de Cultura Can Gelabert. 
Inauguració de les exposicions: 
El Viaje - Col·lectiu Fuerdcarta, El Papel del 
paisaje - Montserrat Gómez Osuna i López 
Moral i Actuació del Grup Blues Beer Band.

Dijous 12 de juliol
20h Peccata Minuta

Dissabte 14 de juliol
16:30h Binibrut'al 2018
21:30h Plaça Església. Ball

Diumenge 15 de juliol
9:30h Milla Urbana + 
Cursa Popular
17h Carreres Ciclistes 
Federats
20:30h Casa Llorenç 
Villalonga. Llumeneret Blau
21:30h Escola Graduada. 
Cinema a la fresca

Dilluns 16 de juliol
18:30h Plaça Església. 
Tallers i festa infantil
20:30h Plaça Església. Play 
Back Infantil 

Dimarts 17 de juliol
18h Escola Graduada. Festa 
infantil Aquàtica 

Dimecres 18 de juliol
20h Escola Graduada. 
Premis Xamo-xamo
21:30h Plaça Església. 
Ballada Popular

Dijous 19 de juliol
20h Parc de la Rectoria. 
Enfilall de lectures
21h Can Gelabert. Concert 
Magnòlia
22:30h Plaça Església. Cafè 
concert

Divendres 20 de juliol
9h Mercat local
22h Passeig des Born. 
Rebentat Musical. 
22h Plaça Església. Revetla

Dissabte 21 de juliol
10h Poliesportiu Municipal. 
Trofeu SAD 
11h Parc de la Rectoria. 
Actuació infantil 
19h Plaça Església. 
Mojitada popular
23:30h Plaça Església. 
Revetlla jove 

Diumenge 22 de juliol
18h Parc de la Rectoria. 
Contacontes 
19h Parc de la Rectoria. 
Filigrana Show
22h Escola Graduada 
Hollywood El Musical 

Dilluns 23 de juliol
20h Poliesportiu Municipal. 
Final Torneig Futbet 

Dimarts 24 de juliol
22h Plaça Església. 
Revetlla jove

Dimecres 25 de juliol
19:30h Església. Missa 
Solemne
20:30h Plaça Església. 
Desfilada solidària 
24h Correfoc i fi de festa

Divendres 27 de juliol
20:30h Casa Llorenç 
Villalonga. 
Converses entre llibres

Dissabte 28 de juliol
16h Punt Verd. 12 Hores 
de petanca 
21h Can Gelabert. 
Inauguració exposicions

Programa de butxaca 

Mesures de Seguretat del Correfoc
1. Mantenir les portes, finestres i persianes 
tancades, mostradors i vidres protegits, ten-
dals 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 obs-
taculitzar el bon desenvolupament de l'es-
deveniment o el pas fluid dels espectadors 
i participants del correfoc. 

4. No llançar aigua. 

5. No fumar ni encendre foc a prop dels con-
tenidors 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 pruden-
cial 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 ASSE-
NYALADES. 

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

23:30h 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.
Without String, Cirko, 
El Show del Comandante 
i DJ Biel Castell
Jo també faig poble! I tu?
Organitza: Associació JDT

22. diumenge

18h al Parc de la Rectoria
Contacontes de na POLIPONS DE SA CABANYA

 
19h al Parc de la Rectoria
Filigrana Show Acrobàtic

22h al pati cobert de l'Escola Graduada 

HOLLYWOOD 
EL MUSICAL 

la comèdia més divertida i glamurosa 
de l'any. Amics del Ball Espectacles

23. dilluns

20h Final Torneig de Futbet 
Al poliesportiu municipal Alba Torrens
Organitza: Bar Poliesportiu. 
Col·labora: Ajuntament de 
Binissalem i Licors Moyà

XVIII OPEN SAN JAUME
19h. Dia 20 final individual femení consolació 
i final individual femení quadre principal
19h. Dia 23 final dobles consolació i final 
dobles quadre principal
20h. Dia 24 final individual masculí consolació 
i final individual masculí quadre principal



Des de la Regidoria de Festes hem comptat amb la col·laboració de 
persones i associacions que demostren una vegada més el dinamis-
me associatiu que tenim al poble; cap a ells, el nostre agraïment. 
Volem que siguin unes festes participades i que les aprofitem per 
gaudir de la companyia i l’afecte de les nostres amistats.

També esperam que el seny hi sigui present i pensam que la festa 
és compatible amb el descans dels nostres veïnats; hem de gaudir 
de la festa però hem d’entendre que hi ha persones que per cir-
cumstàncies de salut, de feina o altres no poden gaudir-la com cal i 
no en poden sortir perjudicats.

Aquest estiu participa al 
sorteig de 1.000 euros*
acumulA tiquets de compra 
de mínim 15 euros a almenys 
6 comerços de Binissalem. 

*El premi consisteix en 1.000 euros per gastar 
als comerços de Binissalem f ins al 31/12/18. 
el sorteig es farà per les festes des vermar 2018 
davant notari.

Rafel Ramis 
Regidor de Festes


