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Ja som a Sa Vermada! 

A vegades sentim a dir que tal festa o tal altra són festes molt participades. 
La Festa des Vermar no és que sigui una festa participada, sinó que 
és una festa que fa el poble; és una festa que no neix de l’ajuntament, 
sinó que neix del poble i és feta pel poble. L’ajuntament coordina, però 
tots els binissalemers d’una manera o una altra feim festa. Tots som 
coorganitzadors de la festa: o muntant una carrossa, o endiumenjant el 
carrer, o fent el sopar de fideus, o organitzant una exposició, o la Fira 
des Vi, o la Fira des Vermar, o el sopar per a la gent gran, o la festa gran 
per als nostres padrins, o duent un cossiol al concurs o fent fotos per al 
concurs de fotografia, o... són tantes i tantes les activitats en les quals un 
es pot implicar que això fa que tots d’una manera o una altra facem la 
Festa des Vermar, facem poble.

Enguany és la primera vegada que m’adreç a vosaltres en aquest programa 
de festes com a Batle de Binissalem. D’entrada vos puc dir que és un gran 
honor per a mi. Jo som dels que creu que la major satisfacció que pot 
tenir un polític és ser batle del seu poble. I, per això, d’entrada vos ho he 
d’agrair a tots i dir-vos que he assumit aquesta responsabilitat que m’heu 
donat amb moltes ganes i molta il·lusió. I amb aquestes mateixes ganes 
i aquesta mateixa il·lusió, l’equip de govern amb la regidora de festes 
de manera destacada vos hem preparat aquest programa de festes, fruit 
de l’esforç de moltíssims de binissalemers, que com deia al principi, de 
manera anònima, fan Sa Vermada.

Permeteu-me també que aprofiti aquestes retxes per explicar-vos una 
novetat de les festes d’enguany: l’euro solidari. A l’Ajuntament hem 
pensat que durant aquestes festes hauríem de tenir un detall amb aquelles 
persones que no ho passen tan bé, ja sigui a causa d’una malaltia, per 
problemes d’exclusió social... I per això hem pensat, tant pel que fa al 
sopar de fideus de Can Arabí com al vi que l’ajuntament regala per al 
sopar a la fresca, que es contribueixi amb Un Euro Solidari que anirà 
destinat íntegrament a les associacions de caràcter benèfic del nostre 
poble. Estic segur que tots hi estareu d’acord.

I ara ja, a fer festa! Sortiu al carrer, participau, parlau amb els veïnats per 
veure com podeu endiumenjar millor el vostre carrer, els més joves a fer 
la millor carrossa... Tots tenim qualque cosa a fer durant Sa Vermada. A 
gaudir de la festa!

Visca sa Festa des Vermar!

Salut i molts d’anys a tots!

El vostre batle,
Jeroni Salom

Salutació



Pregó que llegesc el dia 16 de setembre del 2006 a Binissalem amb motiu de la 
XLII Festa del Vermar. 

Mare de Déu de Robines vos invoc perquè m’ajudeu a treure endavant aquest 
pregó i el temps que faci a partir d’ell. Si vos he de dir la veritat, he vengut 
aquí “enganat” i tot cregut que el meu paper s’hauria de limitar a pregonar 
la qualitat dels vins que es produeixen a la vostra contrada i per anunciar en 
nom del batle i de tot l’ajuntament una notícia, que tots els aquí reunits ja 
saben: comencen les festes de sa Vermada del 2006.

Només som un periodista del temps que explica el que normalment és 
sabut de tothom i com la majoria dels homes del temps tenc fama de 
mentider i d’endevinar poc. Promet fer un discurs breu i per començar, 
no he entès com han convidat a un simple home del temps, un pregoner 
de l’aigua, per fer un pregó del vi. Tot el que vaig a dir és insegur, com el 
temps mateix, i discutible. De totes maneres gràcies a tots per la vostra 
presència i paciència. 

M’agradaria ser com en Noè, aquell que va dir als animals “no vos preocu-
peu que això només seran quatre gotes” i que va haver d’aguantar un diluvi 
que va durar quaranta dies i quaranta nits –o cent-cinquanta– que en 
això les sagrades escriptures no es posen massa d’acord. En Noè va ser 
qui va plantar la primera vinya i sentia més afecte pel vi que pels animals 
que havia de salvar del diluvi. Conten les escriptures que el vi era el seu 
millor company. Fins i tot, agafava qualque trompa que faria empegueir a 
un elefant. Un dia que en va beure massa –mirau com devia anar– va arri-
bar a passejar-se nuu pel carrer. Bé, idò, en Noè després del diluvi encara 
va viure tres-cents cinquanta anys, de manera que va morir als nou-cents 
cinquanta. Si això no demostra que el vi no fa mal i és beneficiós per al 
cos, ja me direu que demostra. 

Binissalem, aquest terme ric de vi i pobre de blat i aigua, segons definició 
de Llorenç Moyà Gilabert de la Portella –i la Bombarda com li agradava 
d’afegir-se ell mateix– té una història del vi, tan antiga com la mateixa his-
tòria. Al segle XIV ja s’hi documenten grans extensions de vinyes, conreu 
que progressà en extensió, qualitat i renom. 

Entre la vostra gent sempre hi ha hagut bon esperit d’observació i 
d’interpretació. Llorenç Moyà, del qual se’n compleixen enguany 25 anys 
de la seva mort, va posar belles paraules encertades a Binissalem i la 
seva festa. El cit. [Els] ceps retorçuts que esmalten de verdor la plana sens fi, 
coberta d’una solada de còdols rodons i rogencs [...] És el vinyet, el famós vinyet 

de Binissalem, conegut pels romans i que tanta glòria i esplendor ha donat a la 
vila... L’esperit d’observació es basa en la noció fonamental del sentit 
comú i del món que ens envolta. Els binissalemers fa molts anys que 
sabeu defensar el que és vostre. Vos defensàreu al segle XV dels senyors 
ciutadans, quan en plena crispació social vos prengueren les terres 
del terme. Però l’agricultura a gran escala va arribar amb els àrabs. Els 
moros del juz’ de Qanarussa que conrearen les alqueries de Robines, 
Beni Salam, Beni Rasjell, Arraya, Abbenbasso o Abdacus plantaven vinya 
perquè els metges musulmans receptaven vi, prohibit per l’alcorà, com a 
medicina. Posteriorment, els repobladors catalans continuaren sembrant 
i consolidant tan preuada planta i és de suposar que no només per a 
utilitzar-la durant la consagració litúrgica com a vi de missa. 

Amb la conquesta dels territoris ocupats pels musulmans va sorgir una nova 
cultura rural, la qual va cristal·litzar en una rica tradició oral i en el refranyer. 
Podem veure encara com en les rimes dels refranys es va atresorar una cultura 
que avui ja ens és costós d’entendre. No només en la predicció del temps a 
curt termini, sinó també en els terminis llargs. Tota una amplíssima gamma 
de sentències sobre vents, els dies de la lluna i de l’any, previsió de calor i de 
fred, de pluja o calabruix es troben en ells.

Les sentències del refranyer han estat cultura viva durant segles, i es trans-
metien en els ambients pagesos de pares a fills, independentment que 
els uns i els altres, en la seva majoria, fossin analfabets. Sentències per a 
sembrar, per a regar, per a llaurar, per a saber quan convenia quedar-se a 
casa o cercar un refugi segur quan era pròxima la tempesta. En aquestes 
sentències es recull també una extensa compilació de la cultura vitiviní-
cola rural. La vinya i el vi desenvolupen un paper essencial en el viure i la 
cultura de la gent d’un poble i de tota una contrada o país.

Al camp es recullen ara els darrers fruits de l’any i convé una certa tranquil·litat 
atmosfèrica per fer la verema. Per això diu el refrany que voldrien els vinaters 
que des de la Mare de Déu a Sant Miquel mai no plogués. Tot el cicle climàtic 
anual es troba descrit en els nostres refranyers.
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Els dies i les hores passen implacables. Volat irreparabile tempus haureu 
llegit a qualque rellotge de sol. El temps fuig d’una manera tant ràpida 
que quan torna ens ha passat, almanco, un any per damunt. I és que els 
refranys ens ajuden i fan el pronòstic. D’un setembre molt humit, surt molt 
de vi però aigualit. El calendari ens recorda que després d’aquestes festes 
de la Vermada, amb el temps amenaçant tempesta podem veure el cel, a 
l’octubre, com una sola ennigulada, igual i grisa. És recomanable per Sant 
Lluc, matar es porc i tapar es cup. Podrem justificar els plaers més sensibles 
d’un octubre vinater, pare del bon gener contemplant Binissalem davall la 
pluja perquè octubre finit, raïm recollit. 

I arribarà la tardor, i durant el novembre, amb les darreres fruites de la 
tardor, tendrem vi novell i ja se sap que per Sant Martí, ençata sa bóta de 
vi i que el bon vi no necessita ram. Les teulades de les cases brillaran amb la 
rosada. L’hivern, que s’iniciarà enguany dia 22 de desembre, amb algun 
horabaixa curt i de bon temps, exaltarà la nit i el fred i sempre és recoma-
nable si vols tenir bona vinya, que li toqui el sol de migdia. D’aquí a tres mesos 
celebrarem les festes nadalenques. Si s’any se’n va nedant, dolent per sa vinya 
i malament pes camp.

Entrarà el nou 2007 i amb la lluna de gener, la més clara de l’any, segons 
el parer de la gent, els dies tornaran a créixer. Pes gener, es camp llaurar, 
sa vinya podar i es vi trascolar. Passarà Sant Antoni, el vell sant patró de la 
pagesia. Hi ha una glosa dedicada a Sant Antoni que m’agrada i que és 
tota una denúncia social, diu: 

Sant Antoni, Sant Antoni, 
una cosa et voldria dir, 
que es pobres planten sa vinya 
i es rics se beven es vi. 

Al febrer, amb la flor d’ametler, tot començarà a reviure de bell nou i amb 
els trons de febrer, dolents per sa vinya i bons pes sementer arribarà el carnaval. 
I recordarem que amor i vi, a alguns fa viure i a altres morir. Vendrà el març 
i la quaresma: sa vinya regalada, pes març podada recorda un altre refrany. 
Tot serà primavera i amb el mes d’abril de cel transparent sempre dispo-
sat als canvis patirem perquè abril finit, es cep florit i llaurar la vinya brotada 
és pitjor que una calabruixada o de vinya mal llaurada, anyada esguerrada. 

Maig i juny allunyaran novament les pluges, que en cas de caure 
s’anunciaran sense grans preparatius. I maig ventós i juny calent, fan bon vi 
i bon forment però també diu sa vinya: tant me fa una pluja, com dues, com 
tres, però sense sa des maig no faré res. Al juliol, sa vinya pes juriol, no vol beure 
aigua, sinó prendre es sol, tornarem a patir calor i si a l’agost se senten trons, 
els raïms seran bons. Arribarà novament setembre i tornarem a preparar 
aquestes mateixes festes. Es setembre és vermador i es vi és bo i millor. Es tan-
carà un cicle, però la roda del temps continuarà rodant. I quan madura la 
móra, la vinya ja és veremadora i verema acabada, paner i portadora trencada. 

Sempre m’he demanat si és el poble que fa la festa o la festa que fa el 
poble. Quan la festa lliga persones, costums i interessos, quan corre pels 
camins, es fica dins les cases, es fa poble, s’escampa alegria. I en aquest 
context de refermament de la pròpia identitat, la presència dels altres és 
cabdal. La festa necessita dels forasters perquè el poble vol mostrar-se als de 
fora. Abans, el convidat a la festa gaudia, en no poques poblacions, d’uns 
notables privilegis. Els joves venguts de les poblacions veïnes –deixant a 
banda rivalitats ancestrals– formaven part d’aquest foraster institucionalitzat 
que la festa volia i afavoria. 

Que comencin, idò, les festes. Que esclatin i escampin alegria per tot 
el redol. Permeteu-me emprar el crit de A Binissalem! de la revolta del 
1451 que feu acudir més de dos mil forans al vostre poble. Les festes de 
sa Vermada ja comencen. Des d’avui hi haurà un seguit d’activitats que, 
totes aplegades, donen cos a la festa. Que comenci i el que s’ha de fer que 
es faci. Diu el refrany que qui té vinya i no té trull, del seu vi no en faci orgull. 
Recoman la degustació de bons aliments, que menjar fred i vi calent per al  
cos és dolent. I als joves moderació en les begudes alcohòliques i qui molt 
beu, no va gaire dret ni té secret. 

El temps acompanyarà. Hi ha un vell refrany que afirma: qui es posa a 
predir, s’exposa a mentir. Però hi ha diversos oficis en què no hi ha més 
remei que predir, banyar-se, i afirmar què passarà en el futur. Allà on els 
models matemàtics fallen o es mostren insuficients faig un pronòstic: 
continuarà l’ambient assolellat, el cel es conservarà clar, amb temps sec 
i moderadament calorós. Els ventets de l’embat suavitzaran les hores del 
centre del dia. De nit farà un poc de fresqueta, que a les senyores obligarà 
a treure el jersei. 



Quan era jovençà, record que cantàvem una 
cançó sobre el vi. La cançó era la següent:

Al principi està a la terra. Visca la terra!
Terrem, terrim, terram,

visca la terra, visca la terra
Terrem, terrim, terram

visca la terra que porta el mam

De la terra se’n va a la vinya. Visca la vinya!
Vinyem...

De la vinya se’n va a la bóta. Visca la bóta!
Botem...

De la bóta se’n va a la boca. Visca la boca!
Boquem...

De la boca se’n va a la panxa. Visca la panxa!
Panxem...

De la panxa se’n va a la mm mm. Visca la mm 
mm!

Mm mm...
De la mm se’n va a la terra. Visca la terra!

Terrem...

Agafant aquesta cançó com a fil conductor, 
m’he proposat escriure unes dècimes sobre 

un molt especial: “CICLE DEL VI”

Al principi està a la terra. Visca la terra!
Un temps Déu creà la terra

i hi posà la substància
que dóna gust i elegància
i que a la boca s’aferra.

I Déu que és bo i mai l’erra,
en va posar per aquí

perquè se transformi en vi
i a l’home doni alegria

quan en begui cada dia,
ja que el vi és un do diví.

De la terra se’n va a la vinya. Visca la vinya!
De la terra va a la vinya
tot pujant per les arrels,
i a la vinya sota els cels

va creixent com una pinya;
la natura bé s’enginya

transformant matèria en fruit
i sense fer cap descuit,

amb el sol i amb la pluja
tota la substància puja:

no queda cap granet buit.

De la vinya se’n va a la bóta. Visca la bóta!
De la vinya va a la bóta
un cop feta la vermada,
la fruita ja tramudada

en most que cau gota a gota,
llavors l’alcohol li rebrota:

torna a mudar la substància
i al celler en abundància
es transforma en bon vi.

I a Binissalem així
li dóna tanta importància.

De la bóta se’n va a la boca. Visca la boca!
De la bóta va a la boca

on es pot apreciar
el bon gust i el tarannà
i les delícies que evoca.
Acompanyant una coca

o un bon tros de porcella
sempre hi trobam la botella

de vi de Binissalem
que és pel gust un goig suprem.

Amb el vi, la vida és bella!

De la boca se’n va a la panxa. Visca la panxa!
De la boca va a la panxa

on tornarà a canviar,
allà el cor reforçarà

i als pulmons darà més manxa.
El cos en farà una xanxa

dels esforços que ha passat
i es darà per ben pagat

tot gaudint de l’ambrosia
en què es convertí un dia
el vi que ara ha assimilat.

De la panxa se’n va a la mm mm. Visca la mm mm!
De la panxa va a la mm mm

i allà fa molt bona feina:
perquè mos posa bé l’eina

i ens vénen ganes de mm mm.
Amb un poc de vi, la mm mm

se mos posa més calenta
i torna un poc més lluenta

i agafa un coloret roig,
i creix i creix que fa goig...
La dona deixam contenta!

De la mm se’n va a la terra. Visca la terra!
De la mm se’n va a la terra

per reiniciar el procés
i començar un cop més

del nou vi la nova guerra.
Rere l’empar de la Serra
i dins ses terres tan fines
recomençarà a Robines
altre any el cicle del vi;

aquest que té un gust tan fi
per als joves, grans i padrines.

Miquel Campaner

Si aquest pronòstic no endevina –que també podria ser– ens conforma-
rem amb un altre refrany que diu setembre començat, dia desbaratat. En tot 
cas a partir de dilluns, dia 25, no en responc: hi ha senyes de canvis i si 
vessar vi és bon destí; vessar sal, mal senyal. Després de tanta constatació, fins 
i tot en els textos antics ja hi havia algunes discussions sobre si són les 
estrelles les que provoquen els fenòmens atmosfèrics o només un senyal 
que els anuncia. 

Voldria acabar aquest pregó –com no podia ser d’altra manera– procla-
mant l’alegria de viure, que proporciona el generós raïm transformat en 
aquests vins de la vostra pròpia collita, on cada gota alberga una daurada 
retxa de sol. Desig a tots i a totes que el vi de Binissalem serveixi per a 
obtenir il·lustració i divertiment. Per tot això i per molt més, vos desig a 
tots unes festes meravelloses, amb sol o sense, però meravelloses. 

A tothom dic “molts anys”
amb festes i bon humor.
El temps serà el dels refranys.
Vos ho assegura en Barceló.

Joan Barceló i Bauçà
Festa del Vermar 2006

Primer premi X concurs de Gloses
glosa des vermar

EL CICLE DEL VI 



17.30h. BENVINGUDA A LA VERMADA 
 El recorregut començarà davant Buades i es dirigirà cap al 

centre del poble. Tots els qui vulguin apuntar-se al carro ja es 
poden donar per convidats.

 Organitza: Arròs amb Salseta, Associació Amics dels Cavalls
 i Tall de Vermadors.

18h.  DEMOSTRACIÓ DE TIR AMB ARC 
 Al poliesportiu, a càrrec dels arquers de Calvià.

20.30h.  RECEPCIÓ DE LES VERMADORES I VERMADORS 
 A l’Ajuntament, acompanyats pels nostres xeremiers. Acte seguit 

anirem a l’Església per procedir a la IMPOSICIÓ DE BANDES.

21.00h. PREGÓ DE FESTES
 A l’Església, a càrrec de Sor Margalida Moyà, binissalemera, 

Germana de la Caritat amb l’actuació del Cor Cantilena.
 Presenta l’acte Joan Escanellas Llinàs i Catalina Vallès.

Dissabte dia 22

9.00h. XXVIII DIADA CICLISTA FESTA DES VERMAR 
 Sortirem de la Plaça de l’Església per acabar al Pinar de 

Biniagual amb una berenada tots junts.
 Organitza: Club Ciclista Binissalem amb la col·laboració
 de La Caixa.

Dissabte dia 15

 II TROBADA DE GEGANTS 

18.30h. Plantada al Parc de Can Gelabert.

19h.  Cercavila
 Recorregut: Sac, Bonaire, Plaça Quartera (es farà una aturada 

per descansar), Concepció i Plaça Església.

20.15h. A la Plaça de l’Església es presentaran les diferents colles que 
participin a la trobada i després ballaran.

Diumenge dia 16

 TIRADA DE GUATLERES A TUBO

8 a 21h. A la finca de Sa Vinyota.
 Tirada local: inscripcions al mateix lloc a partir de les 10h.
 Tirada oberta a tothom a partir de les 15h. 
 Organitza: Societat de caçadors de Binissalem.
 Societat de caçadors de Lloseta. 

Dimecres dia 19 i dijous dia 20

 CURSET DE TAST DE VINS D.O.

19 a 22h. A càrrec de Tolo Hernández, sommelier, a Can Gelabert, 
organitzat pel Consell Regulador de la Denominació d’Origen 
Binissalem.

 Inscripció: a la Biblioteca Municipal fins a dia 18h a les 12h.
 Quota: 25 euros. 
 Places limitades: 20 persones.

Divendres dia 21

16h. TALLER DE DECORACIÓ DE BICICLETES 
 A la plaça de l’Església.
 Material per portar: paper arrisat (pinocho) de diferents colors i estisores.
 Organitza: Catalina Wray.
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20h.  CONCERT AL BAR DE CAS CABRIT
 Amb l’actuació dels grups:
 TRIO SWING BRASIL
 TOM
 LA VEREDA 

 INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS

20h. Pati Ca Ses Monges de la Caritat
 Inauguració i lliurament de premis,
 XX CONCURS DE COSSIOLS.

21h. Can Gelabert
 XXIX Certamen Internacional de Pintura
 “VILA DE BINISSALEM”.

 Exposició Colectiva d’ART CONTEMPORANI 100COVIB.

 MOSTRA D’EINES I UTENSILIS emprats per Vermar
 i Vestits Antics.

21h. Escola Graduada
 MOSTRA D’ART binissalemer.

 TALLERS ARTESANALS curs 2006-07.

21h. Al Parc de la Rectoria
 PINTURES de Biel Valles Stewart

21h. Sales Parroquials
 OLIS I AQUAREL·LES de Margalida Ensenyat,
 Angels Rodríguez, Apol·lònia Vicens.

21h. Cas Pellers
 “SOLIDARITAT COMPARTIDA” d’Alexandre Clariana.

 ESCULTURES DE PEDRA de Jeroni Salom Vallés.

21h. Sala d’Exposicions de SA NOSTRA
 “FLORS I RAÏM” De Paquita Campins.

 “SOBREDOSI DE FANTASIA I COLOR” de Toni Vidal “Bifa”.

21h. Carrer de Sa Creu, 43
 PINTURES de Na Maria Teresa Capel.

21h. Laparra, 8
 CAS JAI TIT olis de Maria Tous i Acuarel·les
 de Carles Marieges.

12h. VIII FESTA DELS TREPITJADORS 
 Concentració a l’Ajuntament i inici de la festa amb la
 Gran Batalla de Raïm.

14.00h. DINAR I FESTA 
 A la Plaça de l’Església, imprescindible que tothom vengui 

vestit de trepitjador.
 Venda de tiquets a l’Ajuntament fins a dia 20 de setembre.
 Preu: 3 €. Dels beneficis obtinguts d’aquesta festa, els Joves 

Des Trui (JDT), en el marc de la vermada solidària faran un 
donatiu. Com a novetat, hi haurà venda de bandoleres de la 
Festa dels Trepitjadors.

 Actuaran: PELILLOS A LA MAR, DONDE ESTABAS TU. 

16 a 20h. JORNADA DE PORTES OBERTES I MERCADET
 DE SEGONA MÀ.
 A Cas Jai Tit, carrer Laparra, 8.



Dilluns dia 24

17h. FESTA INFANTIL, a la Plaça des Rasquell:
 · Jornada infantil de seguretat vial.
 · Circuit d’obstacles en bicicleta.
 · Castell inflable de Futbolí humà.
 · Tallers organitzats pel Casal de Joves.
 · Passetjada amb Ponis.

20.30h. ESPECTACLE EQÜESTRE a càrrec del gran rellonejador 
Jaume Rosselló amb els seus cavalls.

20.30h. TAST DE VINS D’ARREL DE MALLORCA 
 Presentat pels propis vinaters a Can Gelabert.
 Inscripcions fins dia 21 de setembre a l’Ajuntament.
 Preu 2 €. Màxim 40 persones.
 Organitza: Enofles de la Parra.
 
 Bodegues i Cellers:
 Divins (Selva). Vi: Siràbóta 2005
 Can Majoral (Algaida). Vi: Galdent 2005
 Vins Nadal (Binissalem). Vi: Coupage 110
 Jaume Mesquida (Porreres). Vi: Jaume Mesquida 2005
 Tomeu Isern (Estellencs). Vi: Ambrassia 
 Butxet Viticultors (Muro). Vi: Syrah Son Claret 2005
 Vinyes Mortitx (Pollença). Vi: Mortitx Blanc 2006
 

Dimarts dia 25 

17h. TORNEIG DE PLAY STATION (joc PRO EVOLUTION)
 Per a nins i nines de 10 a 13 anys.
 Inscripció al Casal de Joves mitja hora abans de començar 
 Màxim 25 persones.
 Premi tiquet regal de part de l’Ajuntament de Binissalem de 

material esportiu valorat en 50 €.
 Organitza: Casal de Joves. 

19.30h. DANSES DEL MÓN
 Als Vasos de l’Església.
 Organitza: Associació de la Tercera Edat de Binissalem.

20.30h. SOPAR GRATUÏT PER A LA GENT GRAN 
 Al Passeig des Born.
 Hi haurà panada, pa amb formatge, raïm, gelat, ensaïmades, 

aigua, vi i cava.
 Es poden recollir els tiquets a l’Ajuntament els dies 17 i 20
 de setembre de les 17h a les 20 hores.

Diumenge dia 23 

9.30h.  V EXHIBICIÓ DE KARTS 
 Al Polígon Industrial.
 Inscripció de 8h a 8.30h.
 Circuit 1000 m.
 Categoria cadet.
 Categoria 4 temps.
 Categoria 2 temps amb canvis.
 Categoria 2 temps automàtics.

10.30h. LV HOMENATGE A LA VELLESA 

10.30h. Concentració davant l’Ajuntament i desfilada fins a l’Església, 
acompanyats per la colla de xeremiers de Binissalem i els ge-
gants Jaume i Aina.

11.00h. Missa d’honor pels nostres padrins i padrines i en sufragi 
dels majors que no estan entre nosaltres, oficiada per Mossèn 
Jaume Estela Cortès, rector de Binissalem.

Amb l’actuació del Tall de Vermadors i de na Maria Cànoves.

13.30h. Dinar de germanor al restaurant Sa Vinya.

15.30h. Visita per part de les vermadores i vermadors als padrins que 
no hagin pogut participar a la festa.

18h. IX CONCURS DE TREPITJAR RAÏM 
 A la Plaça de l’Església.
 Organitza: revista Arròs amb Salseta.



21.30h. XI CONCURS DE GLOSES FESTA DES VERMAR 
 Al Teatre Municipal lliurament de premis
 i lectura de les gloses guanyadores.
 Després combat de glosadors presentat per Felip Munar.

 Els glossadors són:
 Mateu Matas “Xuri”
 Blai Salom “Blai”
 Antoni Socias “Pobler”
 Joan Planisi “Planisi”

Dimecres dia 26 

17h. TORNEIG DE PLAY STATION (joc PRO EVOLUTION)
 A partir de 14 anys.
 Inscripció al Casal de Joves dia 24 i 25 de 17h a 23h.
 Màxim 25 persones.
 Premi tiquet regal de part de l’Ajuntament de Binissalem de 

material esportiu valorat en 50 €.
 Organitza: Casal de Joves.

20.15h.  ACTUACIÓ DEL TALL DE VERMADORS 
 Al Pati de la Rectoria.

21.30h.  MOSTRA DE CUINA INTERNACIONAL 
 Al Passeig des Born.
 Tots els qui estiguin interessats es poden apuntar a 

l’Ajuntament fins a dia 21 de setembre. S’ha de presentar un 
plat típic regional, de qualsevol país del món. Aquest plat hau-
rà de ser suficient per a 5 persones almanco. Cada participant 
rebrà 5 tiquets per a degustacions dels plats presentats.

 A l’hora de la inscripció s’ha de presentar la recepta per escrit 
amb totes les dades del participant.

 Cada participant rebrà dos obsequis de la Mostra, un de part de 
l’Ajuntament i l’altre dels nostre col·laborador Bodegues Túnel.

 També es faran diversos sortetjos entre els participants de regals 
aportats per l’Ajuntament, Bodegues Túnel i dos vals per a dos 
sopars per a dues persones cedits pel Bar Restaurant Robines. 

Dijous dia 27

Durant el matí
 ELS MÉS PETITS PINTEN LA VERMADA 
 Organitzat per les escoles de Binissalem:
 C.C. L’Assumpció.
 C.P. Nostra Senyora de Robines.
 Escoleta Municipal Binipetit.
 Escola Waldorf.

 Els dibuixos s’exposaran a la Plaça durant tot el dijous
 L’Ajuntament obsequiará a les escoles amb material escolar.

18h. INAUGURACIÓ DE LES NOVES PISTES DE TENNIS
 I PARTIT.

21h. FESTA DE FIDEUS DE VERMAR 
 Tots a Can Arabí per poder menjar uns bons fideus de vermar 
 L’Ajuntament recomana que la pujada es faci a peu i que cada 

persona dugui els seus propis plats i coberts.
 Es podran retirar els tiquets per a aquests fideus de vermar al pati de 

Ca Ses Monges de la Caritat el dies 25 i 26 de les 17h a les 20h.
 Col·laboració: 1 € destinat a les Associacions Benèfiques del 

Poble. A Can Arabì també és podran retirar aquest tiquets a 
partir de les 19.30h.

Divendres dia 28

 FESTA LOCAL 

8h. MERCAT A LA PLAÇA

18h. INAUGURACIÓ DE LA VII FIRA DES VERMAR 
 Al pati de l’Escola Graduada.

20.30h. SOPAR A LA FRESCA 
 L’Ajuntament convida a tots els binissalemers i binissalemeres 

a endiumenjar els carrers del nostre poble i que convidem a 
tots els nostres amics i amigues a sopar a la fresca. 

 Per recollir el vi i poder tancar els carrers, és necessari apuntar-
se a l’Ajuntament fins dia 24 de setembre de les 17h a les 20h. 



20.00h. INAUGURACIÓ DE LA IV FIRA DEL VI al Parc de la 
Rectoria

 Horaris: Dissabte de les 18.30h a les 22.00h. 
 Diumenge de les 11.30h a les 14.00h i de les 17.00h a les 21.00h. 

Preu de l’entrada de la Fira: 4 €.
 Organitza: Agrupació de Fires i Festes de Binissalem.
 Patrocinen: Ajuntament de Binissalem, Consell Regulador 

de la Denominació d’Origen Binissalem i Consell Insular de 
Mallorca i Govern de les Illes Balears.

22.30h.  GRAN REVETLLA amb l’actuació de:
 ORQUESTRINA D’ALGAIDA 
 TOMEU PENYA & GÉMINIS
 FENOMENOS BAND

Diumenge, dia 30

10.00h.  VII FIRA DES VERMAR al pati de l’Escola Graduada

10.15h. RECEPCIÓ D’AUTORITATS 
 l’Ajuntament, acompanyats pels Xeremiers, Tall de Vermadors 

i els gegants de Binissalem Jaume i Aina.

10.30h. MISSA DE LA FESTA 
 A l’Església de Santa Maria de Robines, oficiada per Mossèn 

Jaume Estela Cortès, rector de Binissalem.

11.30h. Als vasos de l’Església. 
 OFRENA A SANTA MARIA DE ROBINES DEL MOST
 NOVELL a càrrec dels vermadors i vermadores 2007,
 Presenta l’acte Maria Antonia Bibiloni.

 CONCURS DE RAÏMS 
 Patrocina grupo Teka.
 
 BALLADA DELS GEGANTS DE BINISSALEM JAUME I 

AINA acompanyats pels xeremiers.

 ACTUACIÓ DE NA MARIA CÀNOVES

 ACTUACIÓ DE TALL DE VERMADORS I DANSAIRES 
ESBART DEL MOLLET

17:00h. VI DE FRANC per a tothom i venda de coca 

18:00h. FESTA INFANTIL AMB L’ACTUACIÓ DEL GRUP
 SPAGHETTI, a la plaça de l’Església.

19.30h. BALLADA POPULAR 
 A la Plaça de l’Església amb l’actuació de TRAMUDANÇA I 

AL-MAYURCA. Col·labora Consell Insular de Mallorca.

HORARI TRENS 
Aquests horaris poden ésser sotmesos a 
petites variacions per part de SFM.
Tots els visitants o familiars que 
venguin de fora vila poden entrar pel 
camí de Pedaç, on hi trobaran aparca-
ment habilitat al polígon.
La recollida de fems (rebuig) es farà 
a partir de les 4 de la matinada.

La recollida de vi es farà al pati de Ca Ses Monges els dies 25 i 
26 de setembre. Es demana la col·laboració de 1 € per botella en 
el moment de la inscripció que anirà destinat a les associacions 
benèfiques del poble. Per poder assistir al sopar a la fresca, Serveis 
Ferroviaris de Mallorca (SFM) posará trens especials.

00.30h. A la plaça de l’Església.
 CONCENTRACIÓ DE XEREMIERS 
 BATUCADA a càrrec de:
 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BINISSALEM amb 

el professor Andrés Franco.
 LA ALEGRE REBELDIA 
 Col·labora: Consell Insular de Mallorca.

Dissabte dia 29 de setembre 

10.00h. FIRA DES VERMAR al pati de Escola Graduada

17.00h. DESFILADA DE CARROSSES 2007
 Acompanyades pels xeremiers de Binissalem, Associació de la 

Tercera Edat, Banda de Música de Santa Maria, Sandungueros 
i Kiimba.

 A la plaça de l’Església. Actuació del Tall de Vermadors i Els dan-
saires Esbart del Mollet. El resultat de les votacions es farà públic 
a la plaça una hora després d’haver acabat la desfilada.

 INCA > PALMA

 Inca 23:50 1:20 2:50

 Binissalem 00:00 1:30 3:00

 Palma 00:28 1:58 3:28

 PALMA > INCA

 Palma 23:30 0:40 2:10

 Binissalem 23:29 1:09 2:39

 Inca 23:47 1:17 2:47



Esports
 
TENNIS - VI TORNEIG OPEN VERMADA

Dia 21 de setembre, al Poliesportiu Municipal.
 A les 20.00h. Semifinals dobles.
Dia 21 de setembre
 A les 21.00h. Semifinals femení.
Dia 24 de setembre
 A les 20.00h. Semifinals individual masculí.
Dia 25 de setembre
 A les 20.00h. Final dobles.
Dia 25 de setembre
 A les 21.00h. Final individual femení.
Dia 26 de setembre
 A les 20.00h. Final individual masculí.

CURSA CICLISTA “FESTA DES VERMAR”

Dia 6 de octubre 
 Itinerari: Binissalem (davant Gomila), Crta. Biniali, Camí Vell 

de Muro, Camí de Son Roig, Binissalem. “8 voltes”.
 Organitza: Ciclos Gomila.
 Col·labora: Ajuntament de Binissalem.

BÀSQUET - TORNEIG VERMADA BÀSQUET

Dia 20 de setembre
 A les 19.30h. Junior masculí.
 A les 21.00h. Junior femení.
Dia 21 de setembre
 A les 19.30h. Senior masculí.
 A les 21.00h. Senior femení.

FUTBOL - TORNEIG VERMADA FUTBOL

Dia 16 de setembre
 A les 18.30h. II Regional /Campanet
Dia 20 de setembre
 A les 20.30h. Juvenil preferente /Collerense
Dia 21 de setembre
 A les 19.30h. Benjamí f7 /Collerense
Dia 22 de setembre
 A les 9.30h. Infantil /Collerense
 A les 18.00h. III Divisió /Soletat
Dia 26 de setembre
 A les 19.30h. Infantil f7 /Montaura
 A les 19.30h. Benjamí f8 /Campanet
Dia 27 de setembre
 A les 19.30h. Alevin f7 /Son Cladera
Dia 28 de setembre
 A les 19.30h. Escoleta Municipal de Binissalem /Poblense
Dia 30 de setembre
 A les 19.00h. II Regional /Llucmajor

Exposicions

 PATI CA SES MONGES DE LA CARITAT
 INAUGURACIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS,
 XX CONCURS DE COSSIOLS.
 Dia 22: Inauguració a les 20.00h
 Dia 22 de 19.00h a 21.00h.

 CAN GELABERT
 XXIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA 

“VILA DE BINISSALEM”.
 Lliurament de premis i inaguració de les obres selecionades. 

Amb la col·laboració de la Fundació SA NOSTRA.

 EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’ART CONTEMPORANI 
100COVIB. Amb les obres de Pep Coll, Biel Bover, Ramon 
Canet, Mariano Mayol, Joan Segura, Menendez Rojas, Ñaco 
Fabré, Pep Guerrero, Jim Bird, Pedro Colina (Rafa Corteza), 
Maria Carbonero, Pep Llambias, Pepe Cañabate, Josep Maria 
Sirvent, Mateu Bauzà, Joan Costa, Mercedes Laguens, Tofol 
Sastre, Amable Villaroel, Joan Avila, Alicia Llabres, Joaquin 
Chancho, Xim Jurado, Joan Ignacio Mendizábal i Alejandra 
Icaza. 

 MOSTRA D’EINES I UTENSILIS EMPRATS PER
 VERMAR I VESTITS ANTICS.
 Dia 22: Inauguració.
 Del dia 24 al 27: 17.00h a les 21.00h.
 Dies 23, 28, 29 i 30: 11.00 a les 13.00 i de 18h a les 21h. 

 ESCOLA GRADUADA
 MOSTRA D’ART BINISSALEMER

 TALLERS ARTESANALS CURS 2006-07
 Dia 22: Inauguració.
 Del dia 24 al 27: 17.00h a les 21.00h.
 Dies 23, 28, 29 i 30: 11.00 a les 13.00 i de 18.00h a les 21.00h. 

 AL PARC DE LA RECTORIA
 PINTURES de Biel Vallés Stewart
 Dia 22: Inauguració.
 Dies 24, 25, 26 i 27: 19.00h a les 21.00h.
 Dies 23, 28, 29 i 30: 11.00h a les 14.00h i de 18.00h a les 21.00h.

 SALES PARROQUIALS
 OLIS I AQUAREL·LES de Margalida Ensenyat
 Angels Rogríguez, Apol·lònia Vicens.
 Dia 22: Inauguració.   
 Del dia 24 al 27: 17.00h a les 21.00h.
 Dies 23, 28, 29 i 30: 11.00 a les 13.00 i de 18.00h a les 21.00h.
    



 Col·laboradors

 CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ 
 D’ORIGEN BINISSALEM

 Antoni Nadal (Son Roig)
 José Lluís Ferrer
 Vins Nadal, SL
 Vinícola Biniagual

 CARNISSERS (fideus de vermar)

 Carnisseria CAN PUIG
 Carnisseria CA NA GORI 
 Carnisseria BIP-BINISSALEM
 Carnisseria EROSKI CENTER SYP
 

 Altres Col·laboradors

 Grupo Teka
 Foto Sans
 Parròquia Nostra Senyora de Robines
 Família Werner i Irene Heyer
 Bodegas Túnel S.L. 
 Instal·lacions elèctriques Navarro
 Jordi Mayol Cruz “Jordi músic”
 Tall de Vermadors
 Di7 comunicació i màrqueting
 Restaurant Robines
 Colla Gegantera de Binissalem
 Associació de Fires i Festes de Binissalem

 CAS PELLERS
 “SOLIDARITAT COMPARTIDA” d’Alexandre
 Clariana. A benefici social de diverses ONG’s,
 Dia 22: Inauguració.  
 Dia 23: 10.30h a les 13.00h i de 18.00h a les 22.00h.
 Dia 28: 18.00h a les 22.00h.
 Dia 29: 10.30h a les 13.00h i de 18.00h a les 22.00h.
 Dia 30: 10.30h a les 13.00h i de 18.00h a les 22.00h.
 Obert dins dia 7 d’octubre.

 ESCULTURES DE PEDRA de Jeroni Salom Vallés.
 Dia 22: Inauguració.  
 Dia 23: 10.30h a les 13.00h i de 18.00h a les 22.00h.
 Dia 24, 25,26 i 27: 18.00h a les 21.00h.
 Dia 28: 18.00h a les 22.00h.
 Dia 29: 10.30h a les 13.00h i de 18.00h a les 22.00h.
 Dia 30: 10.30h a les 13.00h i de 18.00h a les 22.00h.

 SALA D’EXPOSICIONS DE SA NOSTRA
 “FLORS I RAÏM” De Paquita Campins.
 “SOBREDOSI DE FANTASIA I COLOR” De Toni Vidal, “Bifa”. 

 Dia 22: Inauguració.
 Dies 23, 27, 28, 29 i 30: 19.00h a les 21.00h.

 CARRER DE SA CREU, 43
 PINTURES de na Maria Teresa Capel
 Dia 22: Inauguració.
 Dia 23: 18.00h a les 21.00h.
 Del dia 24 al 29: 18.00h a les 21.00h.
 Del dia 30: 11.00h a les 13.00h i de 18h a les 21h.

 LAPARRA, 8
 CAS JAI TIT olis de Maria Tous i Acuarel·les
 de Carles Marieges.
 Dia 22: Inauguració.
 Dia 23: 11.00h a les 13.00h.
 Del dia 24 al 29: 18.00h a les 21.00h.
 Del dia 30: 11.00h a les 13.00h i de 18h a les 21h.
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