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Salutació
Binissalemers i Binissalemeres,
La pessigolla que sentim els binissalemers a finals d’estiu té una causa: arriben les nostres Festes des Vermar.
Aquest rum-rum interior i el fet que els temes de conversa de carrer girin sobre els preparatius dels actes diu
molt del que signifiquen per al poble de Binissalem aquestes festes. La d’enguany serà la XLV (45ª) edició
d’una festa plenament consolidada i coneguda arreu de l’illa, amb uns actes que ja són molt tradicionals i que
comptaran amb la presència nombrosa de la gent del poble i dels visitants.
Després d’un estiu bastant calorós, la verema ha madurat i sembla que la qualitat del vi d’aquesta anyada serà
molt bona. L’origen de la festa gira entorn del vi, però el seu nucli radica ara en la gran participació de la gent i
de les associacions en l’organització de les festes.
El sentiment de festa es compaginarà amb la responsabilitat d’una bona organització, en el seny de fer festa
sense molestar els altres i procurant respectar el nostre patrimoni cultural i la neteja de les vies públiques.
Com a Batle tenc l’honor de convidar-vos a participar en tots els actes que s’han preparat des de la regidoria de
festes, amb el suport desinteressat de persones anònimes i associacions que fan més gran aquesta festa, que
fan que el nom del nostre poble sigui més conegut arreu de la nostra terra i de l’exterior, que fan que el nostre
sentiment sigui més fort. A totes elles, moltes gràcies.
També hi haurà lloc per a la solidaritat respecte als qui necessiten recursos per conviure dignament, atesa la
situació que estam patint. Tots som conscients que unes bones festes són sinònim d’alegria per compartir amb
les persones més estimades. Tant de bo fos possible que no hi faltes ningú, que hi poguéssim ésser tots, i no
haver de passar els moments d’alegria mesclats amb la tristesa i l’enyorança de les persones més estimades.
Desig de tot cor que trobem tots un moment per a aquest recordatori.

A fer festa som cridats
Binissalemeres i Binissalemers;
I ja demanen els convidats
per la festa dels carrers.

Jeroni Salom Munar
Batle

Sa Festa des Vermar,
és fer festa tots plegats,
grans, petits i mitjana edat,
tots hi hem de participar.

Au idò tots al carrer
a fer festa i passar-ho bé
i si de veres vols tastar
el millor vi del celler,
de cap manera pots faltar
a la Festa des Vermar
Temps de Vermar de 2009

Pregó de Festes
FESTA DES VERMAR 2008

Els raïms de la nostàlgia
Santiago Coll Llompart

Per ordre del Senyor Alcalde es fa saber al públic
que avui comença, “de bon dia veres”, la Festa
des Vermar. També mateix, es fa saber que a “Can
Fumat”, a “Can Xic” i a “Can Melcion”, dijous que
ve, obriran una bóta nova!
Bones tardes a tothom i benvinguts a la casa de Déu.
He volgut començar d’aquesta manera, pensant-me
que era un saig que, complint ordres del senyor batle,
feia una crida per a tots els binissalemers.
Eh! que molts de voltros recorda que era una de les
maneres, o quasi l’única, de comunicació de notícies
municipals a dins el poble? Com heu sentit també
s’emprava per a fer publicitat comercial de productes
que s’havien de vendre a plaça o a altres indrets:
Verdura, tàperes, figues flors, vi, etc., etc.
Guard un record entranyable d’aquelles persones
que exerciren el càrrec de saig, com l’amo en Bernat
Sureda de “Can Pinyol”, l’amo en Tomeu Vallès de “Can
Panada”, l’amo en Joan Moyà de “Can Negocis” i l’amo
en Miquel Moyà de “Can Metos”, de qui a dia d’avui
podem encara comptar amb la seva companyia.
Ara és el moment de salutacions, d’agraïments i de
recordances.

Vermadora major, vermadores, vermadors, voltros
que sou el futur immediat del nostre poble, duis la corona
de la festa amb tota dignitat, senyor batle, regidores i
regidors, binissalemeres i binissalemers. Als de tota
la vida, als de fa manco temps, als nouvinguts, tant se
val si vénen del sud o del nord, perquè ara tots estam
d’acord, una gran festa ens agermana.
Vull agrair el senyor batle que, a través de la seva
regidora de festes, Cati Vallès, m’oferís l’oportunitat de
fer, jo, avui, aquest pregó, aquesta crida. Moltes gràcies.
No sé si vos hi heu fixat, però amb na Cati Vallès hi
convergeixen dos elements importants del nostre
poble: “Ca s’Esquerrà”, pedra viva, i “Can Teco”, vinyes.
És curiós, però és així.
No podíem deixar passar aquesta festa des vermar
sense un record entranyable al que fou el seu fundador,
don Llorenç Moyà de la Bombarda i Gelabert de la
Portella, conegut per uns com “es misser Llorenç”, per
altres com Don Llorenç de “Can Gelabert” i per uns
altres com a “Don Lorencito”.
M’heu de permetre que comenci el meu pregó
amb un petit poema que, servint de record a Don
Llorenç, el seu autor, també me recorda els meus
anys d’infantesa, perquè fa més o manco cinquantacinc anys me varen triar a l’Escola Graduada perquè
el recitàs a la festa dels vells. Festa que feren a Cas
Misser des carrer de ses Roques i que patrocinava

“La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de
Cataluña y Baleares”, avui més coneguda com “La
Caixa”. L’organitzava, com molts recordareu, l’amo en
Gaspar Vallès, popular i carinyosament conegut com
l’amo “en Gaspar torero”. El poema diu així:

Ens aturam aquí perquè ja és hora que arribem a la
vinya i agafem l’ordre, ja que la resta del poema l’he
reservat per a les acaballes de la meva intervenció.
Agafaré ordre (millor seria un capgiró perquè eren
més curts), i vos diré que:

Escoltau amb alegria
tots els binissalemers
Binissalem té mil gràcies
i en gloses les vos diré

Vaig anar a can Ximarró
ho vaig fer a Cas Moliner
vaig vermar a cats Agustins
i també en es Celler

Robines l’antiga vila
és gentil com un pitxer ple de flors
masell d’aromes de vi ranci
i pa calent

Moltes més eren les cases allà on es vermaven, bé les
vinyes pròpies, bé les que es compraven a altra gent.

La Goleta és una rosa
el Pujol és un clavell
el Pou Bo una francesilla
i un estrany morat es Reg
Can Macià i Bellveure
tant belles pedreres té
que les pedres
regalimen set colors
També diré
l’alegria de les vinyes
amb les set castes de raïm
Gargollassa, mantonegro
fogoneu i moscatell
i aquell dolç com sucre candi
que li diuen raïm panser
El calop de dues castes
Blanc i vermell
Que en el gener
Entre els torrons i les neules
Si un és bo l’altre ho és més

Can Fumat, Can Melcion, Can Novell
Can Seda, Can Pere Seda, Can Perol
Can Xic, Can Perico, Can Peix
eren cases conegudes
a on es feia allò mateix
Ses vinyes des botadors
de Son Roig, Son Agulló
Biniagual i es Velar
vermàrem d’allò millor
Es vermaven totes les vinyes del terme de Binissalem,
però també es feia de pobles veïnats, com Consell,
Biniali, Sencelles, Santa Eugènia, etc.
Verema!
Posa-la-te dins s’esquena
Ja la t’hi posaràs tu que les tens més plena
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Era un crit que se sentia molt sovint quan teníem la
senalla plena i perquè vengués uns dels homes o
al·lots més revenguts a recollir la verema. Aquests
la posaven a dins les seves cistelles més grosses i
després omplien la portadora. Ja havíem començat a
vermar.

Mantonegro, fogoneu,
callet, pepita i calop
gargollassa i moscatell
raïm panser i bon arrop
Una llista de raïms:
-uns per dur a la portadora passant pel cubell, fins al
cup.
-uns altres de balança, de consum immediat.
-un altre amb les seves varietats blanc, vermell i
negre, que eternitza la seva vida i fa que, aferrat a la
serment i xuclant aigua de dins uns pots de vidre, duri
fins ben passades les festes de Nadal, aquí on la seva
presència a taula enriquia els torrons i les neules.
Com haureu endevinat, me referesc al calop. Per a mi
l’aristòcrata de tots els raïms que es fan i es desfan, el
qui a part del vi pròpiament dit enalteix el nostre poble.
Mirau si el calop és un raïm important i de categoria
social que a binissalem, quan hem volgut anomenar
una persona amb certs atributs de poders de qualsevol
mena, hem dit sempre: aquest és un calop. Quan un
binissalemer se sentia agraït a un misser que li havia
arreglat un plet, a un funcionari que l’havia posat
ordre a una paperassa o a un metge que l’havia curat
d’una malaltia, sempre els regalava una canastra amb
unes vergues de raïm.

Ja ho sé que avui en dia aquesta antiquíssima tècnica de
conservar el raïm gairebé ja s’ha perdut, i ens han envaït
aquests raïms forasters, despersonalitzats i plastificats,
però com que estam aquí per recordar i reviure tot “lo”
nostro, hem parlat del calop, com també s’ha fet a la
petita, però densa i culta, exposició que d’aquest raïm
estimat han fet en Bernat Nadal de “Can Catorze” i en
Francesc Canals amb la inestimable col·laboració de
l’il·lustre i amic fotògraf Vicenç Matas.
Observau que aquests dos últims binissalemers que
he anomenat foren qualque dia nouvinguts.

Un trinxet ben esmolat
Senalla de garballó
Portadora ben pitjada
Tot ja és llest per pesar-ho
Vos heu aturat mai a pensar que un estri tan petit i
modest tengués una trascendència tan gran a la vida
de Binissalem? M’estic referint al trinxet. Una eina, fins
i tot empegueïdora, perquè quan ha acabat la seva
feina amaga el seu full a dins el mànec, bé de fusta,
bé de banya.
Curiosament, els trinxets, si no vaig equivocat, s’han
comprat sempre a Consell o a Sineu perquè al nostre
poble no hi havia trinxeters, que jo sàpiga.
Seria hermós dur penjat al travó dels calçons dels
homes, o al puny de la falda de les dones, un trinxet
durant la festa des Vermar, així com ho duen des
que fou fundat el 1920 tots els integrants del nostre
estimat i respectat Tall de Vermadors.

El Tall de Vermadors de Binissalem ha estat sempre un
dels primers ambaixadors del nostre poble arreu del
món i, segons diuen els experts, la primera agrupació
folklòrica de Mallorca. Com sabeu, en futbol, també
fórem els primers.

balladors, i per l’altra l’amo en Miquel “s’Òliba” i na
Leonor de “Ca sa Clota”, que ballaren per sempre més i
de manera magistral es copeo matancer. Dels primers,
en tenim el plaer de comptar amb la seva presència, i
dels altres en tendrem sempre el record i l’estima.

Permeteu que recordi, i sé que això vos alegrarà, a dues
parelles de ball que ompliren de personalitat el nostre
tall: per una banda en Josep de “Can Sales” i na Catalina
“Melciona”, que durant molts d’anys foren els primers

Aquell pic majestuós
Sempre emprava es majoral
Per pitjar ses portadores
Com si fos ceptre reial
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D’aquesta glosa emergeix per damunt de tot la figura
institucional del majoral, persona experimentada,
entrada en anys, d’absoluta confiança dels senyors
i dels amos, pont d’unió entre el capital i el treball.
En definitiva, un personatge indispensable per a la
coordinació i bon fi de la feina des vermar.
M’heu de permetre que torni a entrar al rebost del meu
sentimentalisme i vulgui recordar, per damunt de tots
els que vaig tenir, a un majoral. També era nouvingut.
Era pollencí, casat a Consell i va triar Binissalem per
viure i morir.
Va ésser el majoral de “can Ximarró”. El record com
si fos ara. Alt, sec, capell de palla, camisa blava per
damunt els calçons, i calçat amb porqueres. Un brotet
d’herba a la boca i una tanyada palada a la mà. Mai
la va emprar per fer cap malifeta a cap al·lot; ans al
contrari, per apuntar-nos si en terra hi havia caigut
qualque singló que noltros no havíem posat a la
senalla. Li vaig tenir i li tendré sempre una admiració
i un apreci. M’estic referint i m’estic emocionant, a
l’amo en Biel Mercè, més conegut com l’amo en Biel
“de sa Terra Grossa”.

Sa portadora ben plena
Se treia amb sos cimalers
Per poder ésser carregada
En es cubell poc després
Cimalers o cemalers, tant se val. Eren dos pals llargs,
forts i consistents aquí on s’hi enganxaven, pels
braços, les portadores, perquè els més forts del tall les
treguessin a la camada. Després passava el carro amb
el cubell i es descarregava el raïm ben pitjat de dins les
portadores, una vegada fos pesat, naturalment.

A molts indrets del món oficis rurals han esdevingut
esports locals, regionals i fins i tot nacionals. Jo per
la meva deformació a dins el món de l’esport podria
pensar en una prova d’atletisme, que deu sap si podria
arribar a ésser olímpica, que fos una carrera de parelles
duent els cimalers amb les portadores penjant i més
o manco plenes de raïm. Vagi per endavant el meu
suggeriment per a la propera Festa des Vermar.

Un bon vi de l’any passat
Per berenar botifarres
I per fer-nos entrar en gana
Verdes olives trencades
Aquelles olives trencades, que només feia vuit dies
que les havien salades i ja les mos duien al tall per fer
companatge. Qualque vegada pareixia que menjaves
fusta, però la seva amargor feia que trobàssim els fideus
més bons que mai perquè entre altres coses ho eren.
He parlat de botifarres per berenar. Idò bé, me conten que
hi va haver un tall que quan berenaven de pa i botifarra,
la persona que repartia les tallades els hi llevava sa corna
per posar-la després als fideus, per a fer llacor.
Diuen que l’olla dels fideus amb aquelles cornes
pareixia una processó de caperutxes, i com que es
pensàvem que escatimaven la carn varen protestar
enèrgicament durant dos dies. El tercer dia, quan veren
que no se’ls feia cas, varen tirar els fideus dins un clot
de figuera i partiren a peu cap al poble. Deixaren el
majoral més tot sol que la una. No va tenir més remei
que encalçar-los amb la bicicleta i negociar amb ells
la qualitat dels fideus del sendemà. Se pot dir que
va ésser la primera vaga i que ni la UGT, ni les CCOO,
n’haurien tret tant de profit.

Bons fideus de cabriela
bon bollit d’ovella vella
un formatge ben curat
i vi de la terra bella
Terra bella i terra hermosa
ses contrades de Robines
és Binissalem augusta
call vermell i bones vinyes
Tal com mos diu la Bíblia, i jo ho crec, déu nostre senyor
va fer el primer home i la primera dona amb fang que
tenia a la vora, però del que n’estic ben segur és que
quan va fer la primera binissalemera i binissalemer
també el va fer amb fang, però amb fang fet de terra
de call vermell.

Ell ens va contestar:
- “Si no veniu amb jo, haureu d’anar a peu en es
poble”.
No ens ho pensàrem dues vegades. Ens traguérem
les espardenyes, els calçons i els calçons blancs, els
que en duien. Pujarem al carro i ens tirarem dins el
cubell. Podeu pensar que quan el carro va ésser al cup
per descarregar la verema, el que hi va haver ja era
most. Als més alts, el most els arribava als pits; als més
baixets, ja podeu pensar.
Entràvem al poble, venint de Son Roig, i la primera
casa que trobàvem era Can Mequis. Erem un cor
desorganitzat, però gosàvem cantar les tonades des
vermar. La primera era la següent:

Amb so cubell caramull
i amb so carro carregat,
partíem cap a la vila,
sa tasca s’havia acabat.

En es castell d’Alaró
hi ha un arbre que fa caquis
si voleu sebre can Mequis
està en es cap de cantó

Quan havíem acabat la tasca el mateix carro que ens
havia duit el dematí al tall, quasi sempre ens venia a
cercar el capvespre per tornar al poble. I dic quasi
sempre perquè una vegada, quan vàrem acabar
s’ordre, només ens va bastar per omplir mig cubell.
Pens que el carreter, es menador del carro, expert en
la seva feina, era l’amo en Pep Vallès, també conegut
com l’amo “en Pep Beiot”.

Com a poble veïnat, tenc amics a Alaró. Sempre els
dic, maldament se m’emprenyin, que el Castell també
és nostre. I dic això perquè voltant el cantó de “Can
Mequis” apareix el Castell d’Alaró com a retaule de
fons del nostre campanar.

Li vàrem demanar quan vendria el carro a cercar-nos
i ell irònicament ens va dir:
- “Si no veniu amb jo, malament ho teniu”.
- “Però l’amo en Pep, si duis es carro amb so cubell i
sa meitat ple de raïm”.

No n’havíem parlat del nostre campanar. Enguany fa
cent anys que el vàrem acabar. Què vos he de dir jo
d’aquesta emblemàtica construcció tan nostra?
Durant cent anys ha vigilat el dia a dia del nostre
poble com a testimoni fefaent de l’activitat ciutadana,
rural i fins i tot industrial, que durant molts d’anys ha
caracteritzat Binissalem.
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també com a moll de càrrega dels porcs grassos que
es venien a pesar al pes públic?
Campanar que per als al·lots del meu temps va tenir
sempre un atractiu fora mida. Aprofitàvem, si podíem,
quan la porteta estava oberta, per pujar-hi i presumir
a davant els nostres amics de l’altura allà on havíem
estat capaços d’arribar. “Jo he arribat fins a ses
segones, jo fins a ses terceres”, fins i tot qualcún fins
a “ses darreres”, allà on s’hi accedia des d’una escala
de caragol de fusta, bastantes vegades en mal estat.
Però el risc de caure per aquelles escales no era el
pitjor. El pitjor era quan qualcú deia amb un crit de terror
“s’escolà mos espera a baix!”. Aquell escolà major, jo
diria l’escolà de tots els escolans, que durant cinquanta
anys va exercir el seu càrrec amb tota dignitat i tota
professionalitat. Quan ell agafava “es mando”, tothom
anava més dret que un fus, però s’ordre i s’eficàcia
estaven garantits. Però no ens oblidem que, baixant el
campanar, ens esperava l’escolà arromangat per fernos pagar en forma de cascarró el tribut per la nostra
poca eima. Als cinquanta anys de la seva feina se li va
voler fer un homenatge merescut, el qual per mor de
la mort sobtada de la seva dona, madò Maria de “Can
Jordà”, es va suspendre. Ja mai més es va a tornar a
reprendre aquesta iniciativa. Vagi, per tant, el meu
homenatge i el meu record més entranyable a l’amo en
Joan “Escolà” que, com he dit abans, vull catalogar de
l’escolà de tots els escolans.
Si sou qualque dia al Castell d’Alaró identificareu
Binissalem pel nostre campanar. Del pont d’es tren
de Lloseta, des de ses costes de son Lluc de Consell,
baixant ses costes de Sencelles cap a Biniali, veureu
el nostre campanar. Malgrat les autopistes i els
ponts que han destruït la personalitat dels nostres
camins, des de damunt d’ells i mirant cap a la serra

de Tramuntana tenim una vista preciosa del nostre
poble amb el campanar com a primer actor. Vos
imaginau el perfil de Binissalem sense el campanar?
Com Barcelona sense la Sagrada Família, com París
sense la Torre Eiffel o com Londres sense el Big Ben.
Ni més, ni manco.
Fins i tot quan l’avió ve de Barcelona i entra a l’illa per la
Serra o per la Badia d’Alcúdia la manera d’identificar el
nostre poble és el nostre campanar. Campanar que com
se sol dir popularment no podem perdre mai de vista. O
com diu el poeta: “vila altiva i coronada per l’orgull
del campanar”. Vos puc garantir que quan s’arriba a
Mallorca des de Madrid no es veu el campanar.
El 1908 es va acabar amb la forma que avui podem
contemplar. L’anterior només arribava fins a “ses
primeres”, era un campanar més baix que el cimbori,
minso, escafit, fins que qualcú va decidir que els
binissalemers ens mereixíem qualque cosa més. I
vet ací el campanar més majestuós de tot Mallorca,
de possiblement inspiració d’altres campanars
germans que presumeixo que hi ha, per exemple,
a la Normandia francesa. En Jaume Vallès Pol de
“Ca s’Esquerrà”, casat a “Cas Cabo”, va ésser el
responsable de la seva construcció. Com també ho
va ésser de dos xalets: del que encara hi ha entre
l’antic quarter de la guàrdia civil i la via del tren, i del
de “Cas Bessonet”, que hi ha a la carretera PalmaInca cantonada del camí de Biniagual.

Havíem passat per davant “Can Antic” i “Can Novell”,
passàvem per davant “Can Xic” i quan érem a
davant “Can Melcion” es nostro cor gosava cantar el
següent:

A can Melcion hi ha
una guarda d’al·lotetes
totes són molt petitetes
i alegres com no n’hi ha
Qui m’ho havia de dir a mi que un dia dotze de setembre
tendria la immensa sort i l’encert de casar-me amb
una melcioneta petita i alegre, amb na Dolores de
“Can Melcion”.
Arribàvem a la plaça i aquí no podíem deixar de cantar
aquella tonada des vermar que deia:

Ses senyores de sa plaça
han pujat un escaló
i han refuat en Xambó
perquè el troben paret baixa
Tonada que demostrava la categoria social dels
senyors i senyores que vivien a la plaça.

Per acabar i reprenent el poema de Don Llorenç amb
el que he començat la meva intervenció, voldria dir
el següent: he parlat de les vinyes, del trinxet, de les
portadores, dels cimalers, dels cubells, del vi, dels
majorals, dels fideus de vermar, del call vermell, de
l’aristocràcia del calop i també del campanar. Enfilall
de béns dels quals, entre molts d’altres, ens sentim
eternament orgullosos. A posta, com diu el poeta:

Mos diuen les altres viles
que som estufats
i bé qui no s’estufa com noltros
és perquè no pot ni té.
I la galana estufera
l’hem de dur com un clavell
els fadrins a la solapa
i les joves valga’m déu
les ninetes a la boca
que ara és rosa i ara és neu
Servem idò l’estufera
per fer veritat el vell adagi
que dins Mallorca mos diu
els binissalemers el bon vestit del diumenge
el duen els dies feiners
He dit. Moltes gràcies.

Arribàvem a les cases, baixàvem cansats del carro,
rebíem les ordres pel sendemà i ens anàvem a ca
nostra.

El carro continuava per dins el poble, pel carrer
Bonaire, passàvem per davant es pontarró del Reg.
Vos recordau d’aquell pontarró tan hermós, que a més
de servir per a transitar per damunt la síquia servia
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Glosa des Vermar

primer premi concurs de gloses 2008
Duc sa vinya ben cuidada

El color d’olor de vi de Binissalem

Llaur sa vinya sol ixent
amb sa bisti’ i s’arada
amb sa terra ben girada
vaig tapant tot s’excrement,
jo m’hi pos de matinada,
quan ha romput l’alborada
ja surt el sol resplendent;
es meu cor està content
de veure créixer es sarment
sa verdor va apareixent
amb força cada vegada.
Es rém vigorosament
creix bé dins sa pampolada,
just fins a sa veremada
sempre hi pos tot l’esment,
a dins sa bóta el sent
que lluita fogosament:
vol ser un vi de patent
amb molta d’anomenada.

D’un rém me’n menj un singló
sempre n’he fet companatge,
sa vinya llaur amb tractor
amb ses eines d’engranatge,
ses parres duen verdor
i xuclen a bon paratge;
anit farem homenatge
a ses eines de labor
molts d’anys de tradició
de pare a fill s’herevatge:
bisti’, carro, morrió,
arada i cametó,
i tot el demés bagatge
ara està per un racó,
cerquem un poquet d’estatge
només per recordar-ho;
alcem amunt es tassó
es vostre vi és es millor
tot ell té nom i llinatge.

Binissalem té conró
i bon terreny per fer vinyes,
Maria quan me rapinyes
me fas fer es carretó
per damunt ses estormies
i m’infles ses xeremies
i es mànec des xapetó
ara veig que no destries
es teus atacs de fortor
són com un cap de fibló
t’has begut un corteró
de vi bo sense manies.

Binissalem vol dormir
amb pau i molt de silenci,
m’agrada sa convivenci’
i amb voltros la puc gaudir,
anit he vengut aquí
feis festa en es suc diví
amb molta de transcendenci’;
un enòleg me va dir:
com menys parlaràs des vi
demostres intel·ligenci’,
si té molta de solvenci
ell tot sol s’obre camí
els que l’han de conquerir
seguit li fan reverenci’.
Aquest suc ben casolà
de sa vinyeta venia
dolcet com a malvasia,
jo era ben jovençà
quan hi feia d’escolà,
d’amagat des capellà
adesiara en bevia,
per dedins la sacristia
a un racó ell el tenia
es vinet de consagrar.
Antoni Bisanyes Cànaves
(Pollença)
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Programa d’actes
del 12 al 27 de setembre

DISSABTE DIA 12
A LES 10.00h
I CONCURS DE TALLAR RAÏM
“JosÉ Luis Ferrer”

A les vinyes propietat de José Luis Ferrer.
Inscripcions i normes al mateix celler
fins dia 10.

Acte seguit actuació de

CONTEMPORARY CLUB ENSEMBLE:
ARMANDO LORENTE: vibràfon i percussió
EDUARDO BERNABEU: clarinet
ANTONI MIRANDA: guitarra
SUSANA PACHECO: marimba i percussió
TONI CUENCA: baix elèctric
PATTI BALLINAS: bateria

DIVENDRES DIA 18
DIMECRES DIA 16
A LES 21.30h

Projecció de l’audiovisual
“Mallorca al McKinley (Alaska)”
al pati de Can Gelabert.
Patrocinen Ajuntament de Binissalem i
PROINOSA.

A LES 16.00h
TALLER DE DECORACIÓ DE BICICLETES

Al parc de la Rectoria.
Material per portar: paper arrissat (pinocho)
de diferents colors i estisores.
Organitza: Catalina Wray.
A LES 18.00h
BENVINGUDA A LA VERMADA

El recorregut començarà del celler de José
Luis Ferrer i es dirigirà cap al centre del poble.
Tots els qui vulguin apuntar-se al carro, ja es
poden donar per convidats.
Organitzen Associació Arròs amb Salseta,
Associació Amics dels Cavalls
i Tall de Vermadors.

A LES 18.00h
TIR AMB ARC:
II CAMPiONAT federat DE flu-flu.

Al poliesportiu.
Organitzen Arquers de Binissalem.

Plaça Borras

A LES 20.30h

Al Casal de Cultura Can Gelabert,
inauguració de les exposicions:
Dolores Sampol
Ara va de 9!!! triplicitat de lo triple

DIUMENGE DIA 13
FESTA de SANT GALL A BINIAGUAL
18.30h CORREGUDA DE JOIES
19.30h MISSA a càrrec de mossèn Llorenç

Llado, rector de Binissalem.

Obres seleccionades al XXXI
Certamen Internacional d’Arts
Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem
BOTART amb degustació de vi de Can Ribas.

20.00h GELAT i ensaïmada per a tothom.
Seguidament BALLADA POPULAR a càrrec
d’HERBES DOLÇES

Alaró

DIJOUS DIA 17
A LES 21.00h
III TAST DE VINS D’ARREU DE MALLORCA

a Can Gelabert.
Inscripcions fins dia 16 de setembre a
l’Ajuntament.
Preu 4 euros. Màxim 50 persones.
Organitza: Confraria Enofles de la Parra.
Dirigeix el tast l’enòleg Julio Torres.
A LES 21.00h
jornada spining

al Camp Municipal d’Esports.

Plaça Església

FINAL

Creu

Plaça 31 de Desembre

RECORREGUT
BALL DE BOT
Pou Bo

Celler José L Ferrer

INICI
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A LES 14.00h
DINAR I FESTA

A LES 19.00h
XXII CONCURS DE COSSIOLS

Al pati de Can Gelabert
Inauguració i lliurament de premis

21.00h Sala d’exposicions de Sa Nostra
pintures d’Inés Coll
I Dolores Martínez
Pintures de Francisca Negre

A LES 20.00h
RECEPCIÓ DE LES VERMADORES
I VERMADORS

21.00h Canals i Gil Art Contemporani
pintures de Veronika Köhl (munic)
la estética del cuerpo

A l’Ajuntament, acompanyats pels nostres
xeremiers. Acte seguit anirem a l’Església per
procedir a la IMPOSICIÓ DE BANDES.

A LES 20.30h
PREGÓ DE FESTES

A l’Església, a càrrec del grup de teatre
binissalemer Xamo Xamo, amb l’actuació del
Cor Cantilena.
Presenten l’acte Joan Escanellas Llinàs i
Catalina Vallès.
INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS:
21.00h A l’Escola Graduada
MOSTRA D’ART BINISSALEMER.
TALLERS ARTESANALS curs 2008-2009.
21.00h Sales parroquials
Pintures de Mercedes Mir i
Francisca Sirer
21.00h Carrer de Sa Creu, 43
Pintures de Na Maria Teresa Capel

A la plaça de l’Església, imprescindible que
tothom vengui vestit de trepitjador.
Venda de tiquets a l’Ajuntament
fins dia 17 de setembre.
Preu: 4 euros.
Venda de bandoleres de la Festa
dels Trepitjadors. 3 euros
Organitza JDT. Col·laboren Ajuntament de
Binissalem, Consell Insular de Mallorca
Actuaran DE PASO i BAIX N’NICOTINA.

A LES 21.00h

Carrer de la Creu, davant Can Murtó
inauguració exposició a on me dugui
el vent pintures de Toni Bifa.
Sala del Parc de la Rectoria
olis de pedrona bestard

DIUMENGE DIA 20
A LES 9.00h
VI EXHIBICIÓ DE KARTS

Al Polígon Industrial.
Inscripció a partir de les 9h.
Diverses categories

21.00h A Cas Jai Tit
Aquarel·les de carles Marieges
i olis de Maria Tous

A LES 10.30h
LVII HOMENATGE A LA VELLESA

DISSABTE DIA 19

10.30h Concentració davant l’Ajuntament.
Després tots junts anirem cap a l’Església,
acompanyats per la colla de xeremiers de
Binissalem i els gegants Jaume i Aina.

A LES 9.00h
XXX 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”.

A LES 12.00h
X FESTA DELS TREPITJADORS

Concentració a l’Ajuntament i inici de la festa
amb la Gran Batalla de Raïm.
Ens acompanyaran el Déu Dionisos i els
xeremiers de Binissalem.

11.00h Missa d’honor per Als nostres
padrins i padrines i en sufragi dels majors
De les 16.00 a les 20.00h
JORNADA DE PORTES OBERTES

a Cas Jai tit
Hi trobareu:
Material pedagògic
Llibres i contes per a infants
Servei de restauració i cafeteria
Mercadet de 2ª mà
Exposició d’aquarel·les
de Carles Marieges
i olis de Maria Tous

Carrer d’en Laparra, 8.

que no hi són entre nosaltres, oficiada per
Mossèn Llorenç Lladó, rector de Binissalem.
Amb l’actuació del Tall de Vermadors, de na
Maria Cànoves, i dels gegants Jaume i Aina.

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.
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DIMECRES DIA 23
DIMARTS DIA 22

A LES 17.30h
XI CONCURS DE TREPITJAR RAÏM

A la plaça de l’Església.
Acompanyats pel TALL DE VERMADORS
i EL DÉU DIONISOS
Organitza: Associació Arròs amb Salseta.
A LES 20.30h
Actuació de la Banda Municipal de
Música de Binissalem, al Parc de la Rectoria.
A LES 20.30h
Projecció de del llargmetratge Zhao

al Teatre municipal de Binissalem.

Fitxa tècnica
Zhao. Drama. 2007.
Espanya
Direcció: Susi Gozalvo
Guió: Susi Gozalvo
i Rafa Botella
Protagonistes:
Miguel Ángel Silvestre
i Menh-Wai Trinh
Durada: 91 minuts
Preu: 2 euros
Amb la participació del
binissalemer
Miquel Àngel Rosselló

DILLUNS DIA 21
A LES 17.30h
FESTA INFANTIL, a la plaça de l’Església

-Jornada infantil de seguretat vial.
(Col·laboren policia municipal de Marratxí,
Binissalem i Protecció Civil de Binissalem)
-Circuit d’obstacles en bicicleta.
-Diversos tallers i jocs.
-Passejada amb ponis.

A continuació Espectacle Medieval
de Cavalls Batalla del rei en Jaume,
a càrrec del Centre Eqüestre Nord d’Inca
A les 20.00h

Al Celler de Vins Nadal
VI-BLIOTECA, glops de lletres i vins
(lectures al voltant del vi)
Acompanyarem la vetllada amb vi de
Binissalem i mossegades de vermada.
A les 21.30h
XIII 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 glosadors són: Rafel Roig «des carritxó»
Blai Salom «Blai», Jaume Joan «Toledo»
Miquel Cano «Gardinyet»

de LES 19.00 a LES 22.00h
CURS DE TAST.
TALLER D’AROMES I DEFECTES
FESTA DES VERMAR

Dates: 22 i 24 de setembre de 2009
Lloc: Seu del CRDO Binissalem
Carrer Celler del Rei, núm 9, 1r pis. Binissalem.
Organitza Consell Regulador de la
Denominació d’Origen
A LES 19.30h
DANSES DEL MÓN

Als Vasos de l’Església.
Organitza: Associació de la Tercera Edat
de Binissalem.

A LES 20.30h
SOPAR GRATUÏT PER
A LA GENT GRAN

A l’aparcament
cobert de l’Escola
Graduada.
Hi haurà panada, pa
amb formatge, raïm,
gelat, ensaïmades,
aigua, vi i cava.
Es poden recollir
els tiquets a
l’Ajuntament els dies
14, 15, 16 i 17 de les
16.30 a les 20 hores.

A LES 20.00h
ACTUACIÓ DEL TALL DE VERMADORS

Al Pati de la Rectoria.

A LES 21.30h
MOSTRA DE CUINA INTERCULTURAL

A l’aparcament cobert de l’Escola Graduada.

DIJOUS DIA 24
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, C.P. Binissalem i Escoleta
Municipal Binipetit.
Els dibuixos s’exposaran a la plaça durant tot
el dijous. L’Ajuntament obsequiarà les escoles
amb material escolar.
A LES 18.00h
II CURSA POPULAR SA VERMADA

Cursa femenina i masculina a partir de 16
anys. Inscripcions de les 17.00h a les 17.45h
al camp de futbol.
Inici de la cursa a les 18.00h.
Premis per categories. Tots els participants
tendran un tiquet per anar a menjar fideus a
Can Arabí en acabar la cursa.
La cursa començarà i acabarà
al poliesportiu municipal.
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RECOMANACIONS DE SEGURETAT:

Fins a l’hora del tancament d’aquest programa
s’han fet gestions per tal que, com s’ha fet en
aquests darrers anys, hi pugui haver serveis
especials dels trens per tal d’assistir al sopar a la
fresca. Aquestes gestions han estat infructuoses
pels conflictes existents entre els treballadors i
l’empresa SFM, per la qual cosa queda enlaire la
possibilitat que aquests trens especials circulin el
divendres 25, dia del sopar a la fresca.

A LES 21.00h
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 22 i 23 de les 17h a les 20h.
Col·laboració voluntària d’1 euro destinat
a les associacions benèfiques i a les dues
associacions infantils de temps lliure del
poble. A Can Arabí també és podran retirar
aquest tiquets a partir de les 19.30h.
Amb l’actuació del TRIO NAUTIC.

Divendres dia 25
FESTA LOCAL

A LES 8.00h
MERCAT a l’aparcament cobert

de l’Escola Graduada

A LES 18.00h
Inauguració de la IX FIRA DES VERMAR
al carrer Creu. Organitza Associació
d’Empresaris de Binissalem.

Tots els visitants o familiars que venguin de
fora vila poden entrar pel camí de Pedaç, on hi
trobaran aparcament habilitat al polígon i també
n’hi haurà a les zones del Restaurant Sa Vinya,
camí de Son Roig i Supermercat Spar.
A LES 01.30h

A LES 20.30h
SOPAR A LA FRESCA

L’Ajuntament convida tots els binissalemers i
binissalemeres a endiumenjar els carrers del
nostre poble i que convidem 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 22 de setembre de les 17h a les
20h. La recollida de vi es farà al pati de Ca
Ses Monges els dies 22 i 23 de setembre.
Col·laboració voluntària d’1 euro destinat
a les associacions benèfiques i a les dues
associacions infantils de temps lliure del poble
El servei de recollida de fems començarà
A LES 2.30h DE LA MATINADA.

A la plaça de l’Església CORREFOC a càrrec
dels dimonis de Binissalem Sa Fil·loxera de
l’Infern i els dimonis de Cambrils Tota l’Edenga
amb l’espectacle L’ERA DEl KAOS.
En acabar BATUCADA
amb Cop de Cap de Cambrils.

- Portar roba de cotó, etc., preferiblement vella,
amb mànigues i pantalons llargs.
- Protegir-se el cap amb un capell que
cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un
mocador de cotó.
- Protegir-se els ulls i també les ulleres.
- Portar calçat adequat (esportiu, de muntanya)
- Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir
els sorolls de les explosions pirotècniques.
- Obeir les indicacions dels serveis d’ordre
públic i de sanitat.
- Respectar les figures de foc, els seus
portadors i els músics.
- Seguir en tot moment les indicacions
dels dimonis.
- Assabentar-se abans de l’inici
del recorregut del correfoc i dels punts
d’assistència sanitària.
- En el cas de patir cremades,
dirigir-se immediatament als punts
d’assistència sanitària.
- En cas de perill, seguir les instruccions
dels dimonis.
- Tenir cura dels infants: no es recomana pujarlos a les espatlles ja que el foc està a l’altura
dels seus ulls.
- La plaça i els seus voltants són zona de foc.
- El públic que participa en el correfoc és el
primer i únic responsable dels accidents
que puguin succeir en cas de no complir les
recomanacions i mesures assenyalades.
- En cas de no complir les recomanacions
anteriors, ni Fil·loxera de l’Infern ni tampoc
l’Ajuntament de Binissalem no es fan
responsables dels accidents que hi pugui haver.
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A LES 20.00h
INAUGURACIÓ DE LA VI FIRA DEL VI

DISSABTE DIA 26
DE LES 9.00 A LES 12.00h

Portes obertes i bateig d’aire a
l’aeròdrom de Binissalem
(vine a volar amb ultralleuger)
A LES 10.00h
IX FIRA DES VERMAR al carrer Creu.

al Parc de la Rectoria
Horaris: dissabte de les 18.30h a les 21.30h,
i diumenge de les 11.30h a les 14.00h i de les
17.00h a les 20.30h.
Preu de l’entrada de la Fira: 5 euros.
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.

A LES 17.00h
DESFILADA DE CARROSSES 2009

Acompanyades pels xeremiers de Binissalem,
Associació de la Tercera Edat i altres.
Al passeig des Born, actuació del Tall de
Vermadors. El resultat de les votacions es farà
públic a la plaça, una hora després d’haver
acabat la desfilada.

A LES 23.00h
GRAN REVETLLA amb l’actuació de:
ORQUESTRINA D’ALGAIDA
NUDO ZURDO
SON DOS

A LES 11.00h
trobada del Grup d’amics dels
Mobylettes a Binissalem.

Concentració a la plaça de l’Església.

Carrer des Fang

Camí
de s’Aigua
Plaça Església

A LES 10.00h
IX FIRA DES VERMAR al carrer Creu

Celler del Rei

PUNT
D’ABOCAMENT

A LES 17.00h

Carrer des Reg

RECORREGUT

A LES 17.00h
IX FIRA DES VERMAR

Demostració de perruqueria canina
a l’estant Sa Botiga dels Animals.

DIUMENGE DIA 27

Guillem Martí

CONCENTRACIÓ

Demostració de perruqueria canina
a l’estant Sa Botiga dels Animals.

A LES 10.15h
RECEPCIÓ D’AUTORITATS

per l’Ajuntament, acompanyats
pels xeremiers, Tall de Vermadors
i els gegants de Binissalem, Jaume i Aina.

A LES 10.30h
MISSA SOLEMNE

A l’Església de Santa
Maria de Robines,
oficiada per Mossèn
Llorenç Lladó,
rector de Binissalem.
A LES 11.30h

Als vasos de l’Església.

OFRENA A SANTA MARIA DE ROBINES DEL
MOST NOVELL, a càrrec dels vermadors i

vermadores de 2009.
Presenta l’acte Maria Antònia Bibiloni.

CONCURS DE RAÏMS

Patrocina Teka Sanitari Systems.
BALLADA DELS GEGANTS DE BINISSALEM
JAUME I AINA acompanyats pels xeremiers.

Actuació de na Maria Cànoves i del Tall de
Vermadors.

A LES 16.30h
VI DE FRANC per a tothom i venda de coca.
A LES 17.00h

Al passeig des Born davant del centre de dia
TALLER DE JOGUINES RECICLADES.
A LES 19.00h
BALLADA POPULAR.

A la plaça de l’Església amb l’actuació
de Quart Creixent i Es Revetllers.
Col·labora Consell de Mallorca.
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AL PARC DE LA RECTORIA
Olis Pedrona Bestard (vegeu horari)

EXPOSICIONS
AL CASAL DE CAN GELABERT

Esports

FUTBOL - TORNEIG VERMADA
Dia 20 de setembre A LES 17.00h

TENNIS - VIII TORNEIG OPEN VERMADA
Dia 19 de setembre a les 10h final

cadet masculí - aleví femení - aleví masculí
DIA 18 DE SETEMBRE SEMIFINALS
absolut masculí - absolut femení
DIA 21 DE SETEBRE SEMIFINALS
dobles
DIA 22 DE SETEMBRE A LES 20.30H FINAL
dobles
DIA 23 DE SETEMBRE A LES 20.30H FINAL
absolut masculí - absolut femení
BÀSQUET - TORNEIG VERMADA
Dia 23 de setembre A lES 19.30h

Partit de bàsquet
Sènior Primera Autonòmica Femení
C.B. Binissalem - C.B. Sant Agustí
A LES 21.00h

Sènior Primera Autonòmica Masculí
Bàsquet Binissalem - Bàsquet Mallorca EBA
TIR AMB ARC
DIA 12 A les 18.00h

al Poliesportiu Municipal
II Campionat de Flu-Flu

Tercera divisió
Binissalem - Poblense
A LES 19.00h

Primera regional
Binissalem - Campanet
I TORNEIG D’ESCACS
PARTIDES SEMIRÀPIDES
Dia 4 de 9.30h a 14.00h
i de 16.00h a 20.00h

Tot seguit lliurament de premis
Lloc: antiga Escola Graduada
Partides a 15 m per jugador.
Es jugaran de 7 a 9 rondes.
segons els participants.
Inscripcions: www. escacs.org
Premis en metàl·lic per als primers classificats
generals, i per als primers jugadors locals.
Amb la inscripció s’inclou el dinar.

Inauguració i lliurament de premis
XXII CONCURS DE COSSIOLS
Dia 18: Inauguració a les 19.00h.
Dia 19: de 19 a 21h. Dia 20: de 18 a 21h.
XXXI CERTAMEN INTERNACIONAL D’arts
plàstiques i visuals “VILA DE BINISSALEM”

Dia 12 a les 21.30h Lliurament de premis i
inauguració de les obres selecionades.
Dia 14 i 18 de 16 a 21h. Dia 19 de 17 a 20h.
Dia 21 a 24 de 16 a 21h. Dia 25 de 18 a 20h.
Dia 27 de 17 a 21h. Amb la col·laboració de Di7.
“ara va de 9 !!! triplicat de lo triple”

De Dolores Sampolia.
Dia 12 a les 20.30h inauguració.
Dia 14 i 18 de 16 a 21h. Dia 19 de 17 a 20h.
Dia 21 a 24 de 16 a 21h. Dia 25 de 18 a 20h.
Dia 27 de 17 a 21h.

AL CARRER DE LA CREU davant Can Murtó
A on me dugui el vent

Toni Bifa (vegeu horari)

SALES PARROQUIALS
Pintures de Mercedes Mir i Francisca Sirer.

(vegeu horari)

CARRER CREU NÚM. 43
Pintures Maria Teresa Capel
SALA D’EXPOSICIONS DE SA NOSTRA
Pintures d’Inés Coll i Dolores Martínez.

(vegeu horari)

Pintures de Francisca Negre. (vegeu horari)
A CAS JAI TIT
EXPOSICIÓ D’Aquarel·les de Carles
Marieges i olis de Maria Tous.

(vegeu horari)

“botart”

Dia 12 a les 20.30h inauguració.
Dia 14 i 18 de 16 a 21h. Dia 19 de 17 a 20h.
Dia 21 a 24 de 16 a 21h. Dia 25 de 18 a 20h.
Dia 27 de 17 a 21h.
“Xv concurs de fotografia”

HORARI EXPOSICIONS
Dia 18: Inauguració a les 21h
Dia 19, 20 i 26, de 19 a 21h
Dia 25 de 18 a 20h
Dia 27 de 11 a 13 i de 17 a 21h

9 d’octubre a les 20h: inauguració. Es podrà
visitar fins dia 31 d’octubre.
ESCOLA GRADUADA
MOSTRA D’ART BINISSALEMER

(vegeu horari)

TALLERS ARTESANALS CURS 2008-09

(vegeu horari)
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vermadores
i vermadors 2009

COL·LABORADORS
Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Binissalem
Consell Insular de Mallorca

Vermada, una gran paraula, un gran sentiment,
una gran festa, tradició. Ja duc 16 vermades i cert
i segur que aquesta serà la més especial, una
vermada diferent i vista d’un diferent prisma com
a vermadora major. Difícil explicar en paraules,
el sentiment del que és per jo ser vermadora
major, i sé cert i segur que és el mateix pels meus
companys, que entre tots estam passant uns
grans dies, i enguany hem tengut la gran sort de
ser nosaltres cinc els representants del poble.

Colla de dimonis Fil·loxera de l’Infern
i dimonis de Cambrils Tota l’Edenga
Associació Tercera edat
Cor Cantilena
Associació Arròs amb Salseta
Associació JDT
Associació Enofles de la Parra

Antoni Nadal (Son Roig)
José Luis Ferrer
Vins Nadal, SL
Vinícola Biniagual
CARNISSERS (fideus de vermar)
Carnisseria Can Puig
Carnisseria Ca Na Gori
Carnisseria Bip-Binissalem
Carnisseria Eroski Center Syp
Teka Sanitary Sistems
Sa Nostra
Parròquia Nostra Senyora de Robines
Família Werner i Irene Heyer
Bodegas Túnel S.L.
Instal·lacions elèctriques Navarro
Tall de Vermadors
Di7 Comunicació I Màrqueting
Restaurant Robines
Colla Gegantera de Binissalem
Associació de Fires i Festes de Binissalem
Foto Sans
Gesfit (Joan Torrens Mari)

Catalina Victòria Moyà Comas
Mena Bibiloni Torrens
Sabina Pons Reus
Jaume Toni Comas Salom
Miquel Àngel Urbano Llabrés
Fotos cedides per
la revista Arròs amb Salseta
i l’Ajuntament de Binissalem.

Representar el poble durant aquesta Festa des
Vermar 2009 suposa un gran honor i una gran
responsabilitat que estarem encantats de viure
i disfrutar com mai. Des d’aquí m’agradaria
fer arribar les gràcies a tota aquesta gent que
ha dipositat la seva confiança en jo i gràcies
a ells he aconseguit ser vermadora major, un
sentiment especial i una experiència inoblidable
que romandrà tota la vida a la caixa forta de la
meva memòria. Aquest mes per jo serà un GRAN
mes, una GRAN experiència plena de moments,
situacions, llocs... els quals em semblen nous
però a la vegada únics, i molt especials. També
dir que enguany ha estat un any amb molta
participació i hauria d’augmentar a mida que
passin els anys, ja que es indescriptible aquesta
experiència de representar el teu poble. Molts
d’anys a tots i que passeu unes bones festes del
Vermar.
Catalina V. Moyà Comas
Vermadora Major
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