
xlvii Festa 
des Vermar

Binissalem del 10 al 25 de
Setembre de 2011





a la “XLVII 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 2011.

Aquesta “XLVII 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.

B IN ISSALEM, TEMPS  DE  VERMAR  DE  2011

DEL  10  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.

DIA  16  DE SETEMBRE

A les 20 hores 
Imposició de bandes a les vermadores i vermadors. A continuació 
pregó de la festa a càrrec de Bernat Forteza amb l'actuació del Grup 
coral 3x4 de Binissalem, 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  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:
Concurs de Raïms.
Seguidament 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 glosa:

Jo recit un calendari
que em donà un vinater,

pagès binissalemer
venia del món agrari,
també era ben fener

la terra era el sagrari,
la vinya el Déu vertader,
just així ell m’ho digué:
“Vet aquí el costumari,

cada mes lo que has de fer”.

Gener
Mos ve el mes de gener

la parra està adormissada,
ella pega una becada

ben segur que ho ha mester,
li podem dar una llaurada

si la saó hi ve bé,...

Antoni Bisanyes Cànaves (Pollença)
Primer premi XIV Concurs de Gloses 

Festa des Vermar 2010



D
ib

ui
x:

 B
ea

tr
iz

 P
ol

o
D

L:
 P

M
-X

X
X
X
-2

0
1

0


