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a la “XLIX 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 29 de setembre de 2013.

Aquesta “XLIX 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 2013

Del 13 al 29 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 13 i 14 de setembre

Goletart.

Dia 14 de setembre

Inauguració exposicions Can Gelabert.

Dia 20 de setembre

A les 20 hores Imposició de bandes a les 
vermadores i vermadors.

A continuació pregó de la festa a càrrec 
de Mosèn Bartomeu Villalonga Moyà, 
capellà binissalemer, amb l'actuació del 
grup Musicantes de Mallorca sota la 
direcció de Irina Capriles, interpretaran 
cançons de Guillem d'Efak amb 
arranjament per a cor i piano de Baltasar 
Bibiloni, tot a l’Església Parroquial de 
Nostra Senyora de Robines.

Dia 21 de setembre

Festa dels trepitjadors.

Dia 22 de setembre

Homenatge a la vellesa.

Dia 25 de setembre

Mostra de cuina intercultural.

Dia 26 de setembre

Fideus de Vermar a Can Arabí.

Dia 27 de setembre

Sopar a la fresca.

Dia 28 de setembre

Desfilada de Carrosses.

Dia 29 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 glossa:

Crisi i vi, no van pel mateix camí

Enguany no sé com glosar
ses excel·lències des vi.

Per dir-vos-ho en parlar fi
ben fort m’hi hauré d’aferrar.

Ses coses vénen mal dades;
es refranyer en fa ressò,
“a ses penes punyalades

i glopades de vi bo.”

Maldament estam en crisi
pel vi tendrem uns racons
amb molt sobrades raons

per assaborir amb vici.
Antoni Amengual Amengual, “Costitxo” 

Primer premi XVI Concurs de Glosses 
Festa des Vermar 2012

Ens honoram de convidar-vos
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