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DEL 9 AL 25 
SETEMBRE 2016
BINISSALEM

LII FESTA 
DES VERMAR



a la “LII FESTA DES VERMAR” que, patrocinada per l’Ajuntament de Binissalem i  
amb la col·laboració dels vinaters de la vila, tendrà lloc el propvinent dia 25 de setembre de 2016.

Aquesta “LII FESTA DES VERMAR” pretén, una vegada més,  
continuar la restaurada i antiga devoció a la Mare de Déu de Robines i, al mateix temps,  

conservar la tradició que a l’entorn del vermar existeix al nostre poble i a la seva comarca.

En l’espera de veure’ns honorats amb la vostra simpàtica assistència,  
rebeu el testimoni de la nostra consideració.

Binissalem, temps de vermar de 2016

Del 9 al 25 de setembre
Actes culturals, esportius, festes 
infantils, revetlles per als majors i per 
als joves, sopar a la fresca i “fideus de 
vermar” a balquena.

Dies 9 i 10 de setembre
Goletart.
Inauguració d’exposicions 
a Can Gelabert.

Dia 11 de setembre
Festes de Sant Gall a Biniagual.

Dia 16 de setembre
A les 20 hores concentració 
a l’Ajuntament.

A continuació imposició de bandes 
a les vermadores i vermadors, pregó 
de la festa a càrrec de Baltasar 
Bibiloni, amb l’actuació del Cor 
Cantilena, sota la direcció de Cristina 
Llabrés, tot a l’Església parroquial de 
Nostra Senyora de Robines.

Dia 17 de setembre
Festa dels trepitjadors.

Dia 18 de setembre
Homenatge a la vellesa.

Dia 22 de setembre
Fideus de Vermar a Can Arabí.

Dia 23 de setembre
Sopar a la fresca.

Dia 24 de setembre
Desfilada de carrosses.

Dia 25 de setembre
A les 10.15 hores, arribada dels 
vermadors i vermadores i les 
autoritats, acompanyades pels 
xeremiers i els gegants Aina i Jaume.

A les 10.30 hores, Missa Solemne 
a la Parròquia.

A les 11.30 hores, als Vasos de 
l’Església, ofrena del most novell a la 
Mare de Déu de Robines i actuació 
del Tall de Vermadors.

L’horabaixa mentre comença a 
rajar el vi més franc que l’aire i amb 
més graus que el joc i tothom boca 
badada i xucla que xucla, ballada 
popular per agrupacions de la 
nostra terra i tota la pesca i bones 
tassonades de vi, d’aquell vi de 
Binissalem que canta la glossa:

FESTES D’UN POBLE

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

Pau Riera Picó (Selva)
Primer premi XVIX Concurs de Glosses 
Festa des Vermar 2015

Ens honoram de convidar-vos
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