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“Sa Vermada arriba a la seva
edat d’or, com deim aquí
per celebrar mig segle de
convivència del nostre poble
amb la seva festa del vi...”
Binissalemeres i binissalemers,
Si durant tot aquest any el Club Atlant i l’Ajuntament ja hem anat
desplegant actes commemoratius de la cinqüentena edició de la Festa de
sa Vermada, ara ja podem dir que tenim la festa aquí!!! Sa Vermada arriba a
la seva edat d’or, com deim aquí per celebrar mig segle de convivència del
nostre poble amb la seva festa del vi.
Corria l’any 1965 quan l’il·luste Llorenç Moyà Gelabert de la Portella i la
seva colla d’amics del Club Atlant posaven en marxa una festa per rendir
culte al món del vi, també engalanada d’uns matisos culturals, i aquesta
festa ha acabat mig segle després essent una de les més grans i populars
de Mallorca... Qui ho havia de dir... !!!
Els actes de la Vermada d’enguany seran molt especials, ja que combinaran
els elements propis de la festa com l’entenem actualment amb tota una sèrie
d’actes que reconeixeran la feina feta per tota una sèrie de persones, com
l’amo en Pedro Fullana “es Carter”. Serà una edició molt emotiva i recordada.
Per aquest motiu, des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament i dels integrants
de la Comissió de Festes que tant ajuden en l’organització de la festa, s’han
preparat tota una sèrie d’actes participatius que comptaran amb més pressupost
municipal per la despesa d’aquests altres actes commemoratius.
De ben segur que el poble ajudarà en seguir fent aquesta festa més gran,
obrint ca seva al visitant, convidant a la taula a tots aquells que gaudiran
un altre any de la nostra gastronomia més típica, a ser més hospitalaris,
peròtambé és el moment de reivindicar civisme, respecte al patrimoni,
a fer festa amb moderació, i si ens fa ganes beure vi o altres begudes
alcohòliques fer-ho de forma responsable, i també pensem que hi ha gent
que per motius de salut no pot gaudir de la festa com cal.
Acabar aquesta salutació amb un agraïment sentit cap a totes les persones
que han fet possible aquesta festa, des dels orígens fins ara, persones de
renom i anònimes, Vermadores i Vermadors, batles i regidors, associacions i
persones col·laboradores, a la gent que ja no es troba entre nosaltres i a tot
el poble de Binissalem. Gràcies.
I acabaré amb aquella glosa que diu:
“Cinquanta edicions que celebram
aquesta festa tan nostra,
ho feim amb tanta il·lusió
com tots feim les de ca nostra”
Molts d’anys i bona festa.
Visca Binissalem, visca sa Vermada.
Temps de Vermar, 2014
Jeroni Salom Munar
Batle
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Pregó pronunciat per
Bartomeu Villalonga Moyà,
capellà binissalemer.
20 de setembre de 2013

Jo sentir vull les cantades
del bell temps de les vermades,
alegres com cant d’ocell.
I sentir les castanyetes,
esclafits de mamballetes,
guitarres acompanyant.
I veure com la carrera
plena està de gent que espera
fins que el ball es vagi armant.

Vermadora major, vermadores i vermadors,
senyor batle, autoritats, binissalemeres i
binissalemers. He volgut començar amb
unes gloses del poema Enyorança del
P. Joan Payeres Bonafé, fill del poble,
missioner paül i que les escrigué el 1919
quan es trobava al continent americà, en
concret al Perú, per demostrar que per
a tots aquells que vivim a Binissalem o
duim sang d’aquestes contrades, el mes
de setembre, amb motiu de les Festes
des Vermar, és el més important del
calendari. Els qui vivim aquí sabem que
l’any gira entorn d’aquestes festes que
avui començam i l’any natural binissalemer
va de setembre a setembre, és a dir, de
Vermada a Vermada.
Aquests dies que ens disposam a viure
són esperats per tots, grans i petits, amb
tota la il·lusió del món, i treuen el millor de
nosaltres: infinitat de mostres i exposicions
de tota casta, multituds de grups i
associacions col·laborant en actes culturals,
populars o esportius, la gastronomia festiva
—amb els famosos fideus de vermar— fent
que aquests dies mengem més que mai

plegats, el ball de bot i la música de festa
o els carrers engalanats. Tot això és una
autèntica realitat i és possible perquè amb
temps ens preparam per viure-les de la
millor manera. I quan arriba el Diumenge
de la Festa, ja gairebé sense forces per
continuar després de tants de dies de
celebració i de bauxa, sempre acabam
citant-nos fins l’any que ve.
Els binissalemers hem d’estar ben
orgullosos i presumir de celebrar aquestes
festes, perquè durant dues setmanes,
fins al darrer diumenge de setembre, som
els qui celebram les festes de la verema
més sonades de tota l’illa de Mallorca. En
el món són més de vuitanta els països
productors que apareixen en el mapa
vitivinícola mundial, representant centenars
de regions, amb les seves respectives
tradicions i amb les seves festes amb motiu
de la verema. I comparteixen amb nosaltres
alguns punts de la festa com és el de
trepitjar raïm, el fet d’oferir el primer most
a la Mare de Déu, així com la desfilada
de carrosses, els balls folklòrics típics o
l’elecció de la vermadora reina de la festa.
Totes aquestes festes sorgiren com a símbol
de l’alegria pel final de la collita. I sense cap
dubte aquestes celebracions ens retrotreuen
als temps en què el vi era el pont entre els
déus i els homes. El seu origen està marcat
per la relació entre l’ésser humà i els déus
antics, és a dir, les forces de la naturalesa.
L’acord entre les deïtats, així com la seva
generositat, portava amb si l’aliment per al
cos i també per a l’ànima. D’aquí el caràcter
religiós, en el sentit més ampli del terme,
d’aquestes celebracions.
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les seves colònies de la Península itàlica
_la hispànica, o a terres franceses_ les
seves tradicions agrícoles, entre elles la
celebració de les festes per la verema.
Diuen els historiadors que aquestes festes
gregues es caracteritzaven per reunir a rics
i pobres en una bauxa que durava dies; on
tot quefer polític o militar quedava oblidat
i s’enaltia la profunda tradició agrària que
connectava el poble amb els seus orígens.
Al mateix temps, es donava gràcies per la
nova collita, que renovava el cicle fantàstic
d’unió entre allò terrenal i allò diví, entre
l’immortal i el mortal, ja que el vi no era sinó
el pont entre els homes i els déus.

Si cercam els orígens de la festa amb
motiu de la verema ens hem de dirigir
als registres històrics més antics que
es remunten a l’any 1000 aC, a les
costes de la Mar Mediterrània Oriental,
específicament a la regió fenícia i l’antic
Israel, és a dir, a Canà de Galilea, Judea
i l’actual Líban, on es mantenen fins avui
les tradicions festives de les veremes
més antigues, de les quals almenys hi ha
registre escrit.
Sense oblidar el món grecoromà que és el
responsable de difondre la vitivinicultura
per tota la Mediterrània europea, portant a

A la nostra illa, per trobar-ne els orígens
ens hem de retrotreure a la conquesta
romana del 123 aC, que va suposar
l’acostament definitiu de Mallorca a
la cultura del vi provocant una ràpida
i completa introducció del vi, no sols
com a producte importat que arribà
primer gràcies al fenicis, sinó també
com a producte elaborat, gràcies a la
incorporació de la vinya com a conreu.
A més la cultura del vi és vista com un
fenomen de civilització i de progrés social,
i per aquest motiu es fomentà en tot
moment el seu ús i consum.
Es curiós veure i observar que el vi en la
cultura mediterrània en la qual ens trobam
inserits geogràficament té la connotació de
signe de convivència festosa i per tant de
comunió, ja sigui aquella que es viu a una
taula entre amics i que podem denominar
comunió horitzontal o aquella que
anomenam comunió vertical per relacionarnos amb la divinitat.
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Homer, autor de les principals poesies
èpiques gregues, com l’Ilíada o l’Odissea,
un milenar d’anys abans de Crist, ja cantava
les meravelles del vi com a ingredient
típic de la festa. El terme grec emprat per
Homer per designar el vi és el de beguda
embriagadora, però també utilitzat en
el sentit de joiós i suau al cor, arribant
a definir-lo com a beguda divina del
perfum sobrehumà, possiblement perquè
transposa l’home en una dimensió superior,
desconeguda. Plutarc, historiador, assagista
grec, sacerdot i magistrat, distingeix dos
efectes del vi: l’alegria i l’embriaguesa.
Aquesta darrera segons ell, duu a fets i
paraules que valdria més oblidar; en canvi
l’alegria positiva pròpia del vi duu al cant, al
riure, al ball propi de la festa.
Pel que podem trobar a la literatura bíblica,
hem de fixar la nostra mirada en primer lloc
en els llibres sagrats de Cohèlet i Siràcida
on se subratlla la importància del vi per una
vida humana vertaderament plena. Diu així:
“Per als homes, el vi és vida, si es beu amb
moderació. Quina vida més dura quan no hi
ha vi! Al principi, Déu va crear el vi perquè
fos l’alegria dels homes. El vi begut quan
convé i amb mesura és l’alegria del cor i
la joia de l’ànima” (Sir 31, 27-29) i en un
altre lloc afirma: “Vi i música alegren el cor”
(Sir 40, 20). En un altre llibre el profeta
Isaïes remarca: “En aquesta muntanya,
el Senyor de l’univers oferirà a tots els
pobles un banquet de plats gustosos
i de vins selectes: de plats gustosos i
suculents, de vins selectes i clarificats” (Is
25, 6). Es tracta d’un banquet al qual són
convidats tots els pobles, sorgint la imatge

d’una taula immensa i gojosa de la qual
s’hi participa en plena fraternitat, sense
divisió de cap casta, on no hi ha lloc per
a la tristesa. En aquest mateix sentit els
Proverbis sentencien: “Més aviat porteu
beguda al qui està perdut, vi al qui viu en
l’amargor: que begui i oblidarà la misèria, ja
no recordarà la seva pena” (Prov 31, 6-7).
Però no tan sols això, sinó que en el mateix
llibre s’afirmarà que és Déu mateix qui ens
prepararà la taula, ens alimentarà amb el
seu pa i el seu vi.
Seguit aquesta línia trobarem Jesús de
Natzaret participant a unes noces a Canà
de Galilea on manca el vi. En aquest
primer miracle del Mestre, el vi simbolitza
abundància, de joia i de qualitat, però
el punt culminant el trobarem a l’Última
Cena. En ell Jesús prendrà una copa de
vi, dient l’acció de gràcies i donant-la als
seus deixebles dirà: “Beveu-ne tots, que
això és la meva sang, la sang de l’aliança,
vessada per tothom en remissió dels
pecats” (Mt 26, 28). En ella Jesús ens està
parlant d’un banquet, d’una gran fraternitat,
asseguts tots a la mateixa taula on es
beurà el vi nou i definitiu, un vi que podem
pregustar aquí a la taula de l’Eucaristia i
que per la intervenció de l’Esperit Sant de
Déu es converteix sacramentalment en la
sang redemptora vessada una vegada per
sempre. El gran apòstol Pau en una de les
seves cartes a la comunitat cristiana de
Corint (en el Peloponès grec) afirmarà que
el calze de vi de l’Eucaristia és la mateixa
sang de Crist, la mateixa sang de Déu.
Fent, així, del vi el més gran dels fruits de la
terra, juntament amb el blat.
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Per tant de tot allò exposat fins ara podem
extreure que la simbologia del vi és un
factor que anima a la convivència, empeny
a la cohesió, a la unió; en definitiva, a
la relació fraternal. A més gràcies a
les sentències sapiencials sobre el vi,
hem vist que aquest forma part de la
cultura mediterrània en la seva dimensió
quotidiana, expressant per una part la seva
unió amb la veritat i la joia, però al mateix
temps marcant-ne el perill de perdre el
seny i el control sobre un mateix. Sense
deixar d’apuntar el fet de la comunió
vertical amb la divinitat, posant en evidència
una altra experiència humana que
introdueix el vi en l’àmbit religiós, fent-ne
d’ell el lloc de trobada amb Déu mateix.

No oblidem tampoc com el món grec
profà i la literatura jueva, dels quals en
som hereus, han dedicat al vi també grans
sentències sapiencials. Com a mostra, un
botó: La primera és aquella dita universal
en la seva formulació llatina: In vino veritas!
Ja que segons Plató no hi ha sistema millor
per a la veritat que la prova del vi per així
conèixer la forma de ser de cada un. O el
llibre sagrat de Siràcida que apunta que
“com el foc prova el metall, el vi prova els
cors” (Sir 31, 26). La segona sentència
és aquella que diu: “El vi alegra el cor de
l’home”, que trobam al llibre dels Salms,
manifestant així amb la beguda del vi
la superació de les preocupacions i les
dificultats de la vida.

I és que d’una o altra forma tota aquesta
simbologia pròpia del vi i la cultura que
d’ella es desprèn és present i es viu en
la nostra festa aquests dies. L’any 1965,
data de la primera festa des Vermar a
Ca’n Gelabert, va ser quan un grup de
joves entorn de D. Llorenç Moyà Gelabert
de la Portella intuïren perfectament la
importància del vi per als binissalemers, ja
que segurament des de l’arribada del cultiu
de la vinya amb la conquesta romana de
Mallorca duita a terme pel Cònsol Quint
Cecili Metel en el segle I aC, o quan el
mateix escriptor Plini a les seves cròniques
parla ja dels vins baleàrics comparant-los
amb els millors de la península itàlica,
aquestes contrades han destacat pel seu
vi. Importància que durant la dominació
àrab i malgrat les prohibicions coràniques,
va fer que no desaparegués el cultiu de
la vinya, ja que segons conten els nostres
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avantpassats, el musulmà Beni Abet va
oferir al rei Jaume I el Conqueridor raïms
d’excel·lent qualitat.
Després de la fundació de Binissalem
com a poble el 1300 pel rei Jaume II de
Mallorca, les corts d’Aragó primer i de
Castella després, varen afavorir una relativa
expansió del cultiu de la vinya, mitjançant
un règim de llicències de plantació. Varen
ser freqüents les comandes de vi per
part d’aquestes corts. No podem oblidar
que aquí hem tengut el Celler del Rei on
Alfons V el Magnànim cobrava l’impost dels
delmes i primícies sobre el vi.
Però serà en el segle XIX el període de
màxim esplendor del cultiu de la vinya i
la producció de vi a Mallorca en grans
quantitats i de gran qualitat. Aquest fet
comporta grans exportacions a França,
fent de Binissalem una terra de gran
desenvolupament econòmic. Com a exemples
d’aquest gran moment d’esplendor, cal
assenyalar en primer lloc el que comenta
l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria en el seu
Die Balearen, obra magnífica que descriu la

bellesa de les Balears del XIX, on apunta
en el volum monogràfic dedicat als pobles
i costums, la gran fama de Binissalem,
en concret pel vi que es fabrica en grans
quantitats i el qual s’ha de considerar, com
apunta l’arxiduc, dels millors de Mallorca i, en
general, de les Balears.
Com a segon exemple la novel·la Els
viatges de Clovis Dardentor, escrita pel
gran escriptor aventurer d’origen francès
Juli Verne, que novel·lant la visita a
Mallorca del protagonista, fa referència
a l’excel·lència del vi de Binissalem, la
fama del qual, diu ell, s’estén més enllà de
l’arxipèlag balear.
Esplendor vitivinícola que acabarà a finals
del mateix segle XIX amb l’arribada del
mal de la fil·loxera. Ja mai més el cultiu del
raïm i tot el que envoltava el vi serà el que
era. Hem d’esperar a les darreres dècades
del segle XX, coincidint amb l’inici de la
festa que celebram avui, per veure com el
panorama vitivinícola de l’illa recupera la
seva esplendor no tant en quantitat, però sí
pel que fa a la seva important qualitat.
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Amb aquest ràpid repàs de la història de
la qual en som hereus, he intentat plasmar
perquè el nostre poble de Binissalem no es
pot entendre sense el vi, ja que bona part
de la seva vida ha girat entorn d’ell i del
cultiu de la vinya, endemés del picar pedra,
els cultius de fruits secs, o les fàbriques
de sabates, creant així tota una cultura
tradicional i pròpia que trobam en allò que
és més nostre i característic, com és el cas
de les tonades des Veremar cantades pels
veremadors i veremadores:
Diuen que en anar a vermar
se’n duen ses portadores
al·lotes anit se fa
es ball de ses vermadores.
O aquella que diu:
Venim de sa vermada
per això tenim pocs jocs,
es raïms són petits i pocs
i mala nit que hem passada.
No és d’estranyar idò que el raïm, el vi i
tota la cultura que gira entorn d’ells siguin
els elements principals de les festes
des Vermar que a poc a poc s’han anat
convertint en la festa més popular del nostre
poble, passant la celebració del Sant Patró,
Sant Jaume, en un més que segon terme.
D. Llorenç Moyà, ideòleg i inventor de la
festa, s’atreví a glosar damunt el nostre vi
de la següent manera en aquella primera
edició celebrada al cup de Can Gelabert:
Ni borgonya, ni xerès,
ni Porto ni altres pamplines
que passen per coses fines
però que al fons no són res.
Jo, malgrat esser pagès,
no camin a les tentines,
ni tast cap de les metzines
que de vins el nom han pres.
Sols bec dins crestall encès,
l’orgull reial de Robines.
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I per la seva part el també poeta Jaume
Vidal Alcover, natural de Manacor i amic de
D. Llorenç Moyà, quan compon els gojos
dedicats a la Mare de Déu de Robines, no
pot deixar de glosar també l’excel·lència del
vi de les nostres terres:
Que sigui digne d’ésser
vi de missa, honor de taula
aquell goig de la paraula
i miracle de la fe.
Vetlau-lo, envellint davall
les geloses teranyines,
puix que donau cap al tall,
Mare de Déu de Robines.
Voldria que aquestes paraules meves en
el pregó de la XLIX festa des Vermar ens
animassin a tots a estimar més el que
hem estat i el que avui som, i a la vegada
ens ajudassin en la construcció del futur
del nostre poble. I no voldria avui vespre
abusar de la vostra paciència per això
acab dient-vos:
Sa darrera i no en cant d’altra,
sa darrera i no en cant pus.
Si he comès alguna falta,
perdonau-me, Bon Jesús!
Esper amics i amigues haver estat a
l’alçada d’aquells que han pensat en mi per
pregonar la festa d’enguany. I agrair de tot
cor les paraules de presentació.
Molts d’anys i bones festes a tots.
Visca es Vermar!
Visca Binissalem!

Bartomeu Villalonga Moyà,
capellà binissalemer

Glosa des Vermar

Dos raïms
bons
Primer premi
Concurs de gloses 2013
En Joan va anar a vermar
a sa Vinya d’en Sampol;
fou primer en arribar
tot just guaitava es sol.
Sa madona surt a camí
quan veu venir es jovençà;
Començaràs per aquí
que sembles un home sà!

Després jove garrit
cercaràs enmig des pàmpol;
hi ha un cep ben petit
que te farà tornar bàmbol.

Tenc jo dos raïms bons
a punt per tastar i menjar,
com si fossin dues fonts
te podràs assaciar.

També tenc un solc eixut
que necessita aigua fresca;
i per no ser poc agut
n’hi donaràs sense gresca.

A s’hort d’allà darrera
fa temps no hi han anat;
hi pots fer una carrera,
tens un paner assegurat.

Si t’agrada sa feinada
a ca nostra pots quedar;
i si fas bona somada
t’has guanyat es berenar!

A s’hort d’allà darrera
fa temps no hi han anat;
hi pots fer una carrera,
tens un paner assegurat.

Aquell al·lot pren portal
per fugir de s’envestida;
ell cercava un bon jornal
no una dona tan florida!
Jaume Oliver Morell
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Programa
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Dijous, 11
A les 18:00h a la Biblioteca municipal
Presentació del conte infantil
“el Petit vermadoret” escrit per
Bernat Forteza i il·lustrat per Toni Salom.

Divendres, 12
De 18:00 a 00:00h.
GOLETART, obrim les portes a l’art.
Al carrer Goleta, Binissalem.
EXPOSICIONS
Lluna Manresa Oliva a Goletart 62
Astrid Stolberg a Goletart 73
Ivan Criado a Goletart 12 A
Catalina Guardiola a Goletart 30
Susanne Köck a Goletart 1
Jaume Ferrà a Goletart 66
Verònica Benito a Goletart 49
Guiem Rosselló a Goletart 63
Liliana Boffi a Goletart 72
Maria Cano a Goletart 57
Laura Serra a Goletart 25
Toni Salom a Goletart 28
Jeroni Salom a Goletart 28
Vitori Bestard a Goletart 29
Silvia Carbini a Goletart 26
Ramon Gamundí a Goletart 66
Trinidad Campillo a Goletart 59
Llorenç Pons a Goletart 32
Maties Oliver a Goletart 27
Pedrona Bestard a Goletart 40
ACTUACIONS
A les 20:00h La terrible fifi y los
muchachos del pantano, a Goletart 30.
A les 21:00h Leopold Andreae,
a Can Carreter.
A les 22:00h 4’33’’ de John Cage
a càrrec de Tomàs Rosselló,
a la Plaça de S’olla.
A les 23:00h XAMO XAMO
a Plaça del Metge Borràs.

A les 21:00h
Casa Museu Llorenç Villalonga
Esperit de Vinyoli
Un viatge a l’essència poètica de Joan
Vinyoli a través dels seus versos, amb
especials referències al vi i les begudes
espirituoses com a fil conductor que ens
durà a la taverna de la seva literatura i als
grans temes del poeta: l’amor, el verb, el
temps, la solitud i la mort.

Espectacle a càrrec d’Aparaulades: Sílvia
Comes (veu, guitarra) i Sílvia Bel (veu), en
el marc de l’Any Vinyoli 2014.
Entrada: 5 euros. Activitat especial
50 anys de la festa de la Vermada.
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Dissabte, 13
A les 9:30h
CARRERES CICLISTES
• Promeses locals 3 anys / 4-5 anys
Obligatori portar casc. Inscripcions a
l’Ajuntament fins dia 11 de setembre
• Promeses locals 6-7 anys
• Principiants 8-9 anys
• Alevins, Infantils i Cadets
Inscripcions abans de començar la carrera.
A les 10:00h.
EXPOSICIÓ ESTÀTICA D’AERONAUS
ULM. Al camí de Son Roig, km. 2
(aeròdrom de Binissalem). Regal de
“Baptismes de l’Aire” als nens/es i
joves de Binissalem. Regal de baptismes
en Blokart. Col·laboren: Ajuntament de
Binissalem, Protecció Civil, Associació
Balear de Blokart, Patín de Cola Aviació
SL, Ass. Aviació a les Aules, Club de
Vol “És Cruïlla” (Vilafranca) i Mallorca
Gyrocopter Flightschool (GIAT).
De 18:00 a 01:00h.
GOLETART, obrim les portes a l’art.
Al carrer Goleta, Binissalem.
A les 18:00h Visita exposicions.
A les 19:00h Constantin Andreae,
a Can Carreter.
A les 20:00h Tomàs Rosselló a Goletart 59.
A les 21:00h The Soul Diggers a Plaça
del Metge Borràs.
A les 22:00h L’espill a Plaça de S’olla.
A les 23:00h Hombres Pájaro
a Plaça del Metge Borràs.
A les 00:00h Comunicació dels
Guanyadors Certamen Casa XXI i acte
de clausura a Plaça de S’olla.
De 17:00 a 19:00h.
TORNEIG DE TIR AMB ARC de la Festa
des Vermar, modalitat flu-flu. Al camp
municipal d’esports.

A les 18:00h.
CONCURS DE CORREGUDA DE
BOTES. Dirigit a persones majors de
18 anys. Inscripcions a l’Ajuntament fins dia
11 de setembre de les 8:00 a les 14:30h.
Organitza: Vins Nadal
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
Més informació al final del programa.
A les 18:00h.
Entre el Bar s’Hotel i el Pub Cuplé
CAMPIONAT DE TRUC
A les 18:00h Inscripció i sorteig
A les 18:30h Fase de lliga inicial
A les 21:00h Descans per sopar
A les 21:45h Fases eliminatòria
A les 00:30h Entrega de premis
Inscripció al Pub Cuplé, al Bar s’Hotel o
a truc-vermar.es fins dia 13 de setembre a
les 18:00h. 20 euros per parella.
Sopar de fideus amb conill i vi. Preu 6 euros.
Inscripcions un dia abans del torneig al tel.
971 511 503, al Bar s’Hotel o al Pub Cuplé.
Organitza: Bar s’Hotel
Col·labora: Pub Cuplé
Més informació al final del programa.
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INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS:
A les 20:00h. a Can Gelabert
La Festa del Vermar i el Club Atlant:
“50 anys de records” Biel Fiol

15

A les 20:30h. al Convent de les Trinitàries
“Una mirada enrera a la vermada”
A les 20:30h. al Convent de les Trinitàries
Fotografies de Jaume Ferrà

A les 20:00h. a Can Gelabert
“Recull de fotografies de les 50 festes
des Vermar” Bernat Nadal

A les 20:30h. al Convent de les Trinitàries
Eines del camp i fotografia, proporcionat
pel Grup d’Esplai i Amics dels Cavalls.

A les 20:00h. a Can Gelabert
Obres Sel·leccionades al XXVI Certamen
d’Arts Plàstiques i Visuals Vila de
Binissalem (entrega dels premis)

A les 21:00h a la Plaça Església
Sopar a benefici de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer. Hi haurà
fideuà, coca i gelat. Preu: 8 euros.
El tiquets es vendran a l’Ajuntament fins
dijous dia 11 de setembre.

A les 20:00h. a les Bodegues Nadal
“L’Art del vi.” Aquarel·les amb pigments
naturals procedents del vi i els seus
subproductes. Esther Roca Olivieri.
A les 20:30h. a les Sales Parroquials
“Vermad’or: les Vermadores i els
Vermadors de la nostra festa”
Miquel Angel Rosselló Bibiloni
A les 20:30h. a les Sales del carrer
Sant Vicenç de Paül, 5
Pintures de Juan Manuel Reyes Pelaez
Fotografies de Catalina Guardiola Rosselló
A les 20:30h. al cami de s’Aigua
Nova col·lecció d’avarques. Dissenys
propis i exclusius de la marca Torrello’s
taller artesà

A les 21:30h
A la Casa Museu
Llorenç Villalonga
Dimonis
Un professor ha
d’impartir una
conferència sobre
els pecats capitals.
En ella les diferents
formes de perversió
seran introduïdes amb
retalls de premsa
d’actualitat i exemplificats amb monòlegs
dels personatges més diabòlics de William
Shakespeare. Tot i que els personatges
shakespearians que veurem desfilar són
sempre els mateixos, el nostre conferenciant
no restarà mai indiferent davant la presència
del públic. Això farà que cada nova
representació sigui diferent de totes les
anteriors.
Direcció: Joan Gomila
Intèrpret: Lluís Colom
Actor infiltrat: Joan Maria Pascual
Espectacle literari en el marc de
la celebració de 2014 Any William
Shakespeare per commemorar els
450 anys del seu naixement.
Entrada: 5 euros. Activitat especial
50 anys de la festa de la Vermada.
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Diumenge, 14

Dimecres, 17

Festa Sant Gall a Biniagual
A les 18:30h. Correguda de joies.
A les 19:30h. Missa solemne.
A les 20h. Gelat i coca per tothom.
Seguidament ballada popular.

A les 18:00h. a la Plaça de l’Església
FESTA INFANTIL amb la col·laboració
de la Biblioteca Municipal.

A les 20:30h.
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
Microteatre Xamo-Xamo
“Vermada en porcions”

Dilluns, 15
A les 19:30h.
Recorregut per diferents
cellers del Poble.
Concentració a la Plaça per anar
a visitar els cellers. Es farà una petita
explicació de la història de cada celler
i un petit tast dels seus vins. Amb la
participació de la batucada de la Fil·loxera
de l’Infern i el Caparrots de Binissalem.

Dimarts, 16
A les 20:30h.
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
MICROTEATRE XAMO-XAMO
“Vermada en porcions”

A les 20:30h.
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
MICROTEATRE XAMO-XAMO
“Vermada en porcions”

Dijous, 18
A les 19:00h. al parc de la Rectoria
ExposiciÓ i amollada de coloms
Entrega de premis del trofeu de la
50 Festa des Vermar.
A les 21:00h.
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
VIII TAST DE VINS. Vins del món
Organitza: Confraria Enofles de la Parra
Dirigeix el tast Adam Perkal. Preu 5 euros.
Venda de tiquets a l’Ajuntament els dies 15
i 16 de setembre de 8:00h a 14:30h.

Divendres, 19
A les 16:00h. a la Plaça de l’Església
TALLER DE DECORACIÓ DE
BICICLETES. Material per portar: paper
arrisat (pinotxo) de diferents colors i tisores.
Organitza: Catalina Wray.
A les 18:00h.
BENVINGUDA A SA VERMADA amb
els carros entrant al poble, i ball de bot al
carrer, com antany; ah, i amb un glopet de
vi dolç. Així volem donar la benvinguda a Sa
Vermada. Si ens voleu acompanyar, veniu
a les 17:30 hores davant can Buades.
Organitzen: Tall de Vermadors, Amics dels
Cavalls i Associació Arròs amb Salseta.
A les 19:00h. a Can Gelabert
Obertura del XXVII CONCURS
DE COSSIOLS
L’exposició serà a Can Gelabert els dies
19, 20 i 21 de setembre. Els cossiols s’han
de traslladar personalment al pati de Can
Gelabert el dia 19 de setembre de 10h a
13h; es recolliran el dia 22 de setembre de
17h a 20h.
Més informació al final del programa.
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A les 19:00h. a Can Gelabert
Exposició dels treballs
realizats per els alumnes de
ceràmica del curs 2013-2014.
Exposició dels treballs de
Pachtwork del curs 2013-2014
A les 19:30h. a Can Gelabert
RECEPCIÓ DE LES VERMADORES
I VERMADORS que ho han estat
al llarg d’aquestes 50 edicions de la festa.
Seguidament, la comitiva, el grup de
Benvinguda a la Vermada i els xeremiers
es dirigiran cap a l’Església per procedir
a la IMPOSICIÓ DE BANDES ALS
VERMADORS I VERMADORES
D’ENGUANY.
A les 20:30h.
A l’Església, PREGÓ DE FESTES a càrrec
de Margalida Bibiloni “de sa Cabana”,
amb l’actuació del Cor Cantilena sota la
direcció de Tomàs Rosselló Bibiloni.
Presentarà l’acte Paula Moyà.
A les 20:30h.
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
MICROTEATRE XAMO-XAMO
“Vermada en porcions”

Dissabte, 20
A les 9:00h.
XXXV DIADA CICLISTA
FESTA DES VERMAR
Sortirem de la plaça de l’Església per acabar
al pinar de Biniagual amb una berenada tots
junts. L’organització recomana que durant el
recorregut, els participants no es desviin del
circuit establert, en cas contrari qualsevol
incidència serà única i exclusivament
responsabilitat del participant.
Recollida de tiquets a l’Ajuntament els dies
dies 15, 16 i 18 de setembre de 08:00h a
14:30h i dia 17 de setembre de 08:00h a
19:30h. Preu: 1 euro. Inclou: berenar, beure
i número per participar en el sorteig d’una
bicicleta i de regals sorpresa.
Organitza: Grup Esportiu Gomila.
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A les 10:00h.
VOLTANT VOLTANT
Cercavila popular pels bars del poble previ al
pregó de la Festa dels Trepitjadors, sempre
acompanyats per la banda de música, per
començar amb bon peu les nostres festes.
Hi haurà bons preus, obsequi i rifes per a
tothom. Concentració a les 9:30h a la Plaça
de l’Església. Organitza: Joves Des Trui.

No es permet la venda ni el consum de
begudes alcohòliques a menors de 18 anys
segons la Llei 7/2013, de 26 de novembre,
de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears.
A les 12:00h.
XV 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.
A les 14:00h. a la Plaça de l’Església
DINAR I FESTA DELS TREPITJADORS
El dinar serà de fideus de vermar.
Seients numerats, per tant la gent que
vulgui seure amb la seva família o colla
d’amics, recomanem que agafin els tiquets
tots plegats.
El tiquets es vendran a l’Ajuntament
els dies dies 15, 16 i 18 de 08:00h a
14:30h. i dia 17 de setembre de 08:00 h
a 19:30h. El preu és de 7,50 euros i inclou
un tovalló de record. Per menjar fideus és
indispensable dur el plat de fang que es va
regalar, qui no en tengui el podrà comprar
el mateix dia i lloc del dinar.
Atenció: No es serviran fideus ni es tornaran
els doblers a la gent que no vagi vestida amb
el vestit tradicional de trepitjador (exemple:
camisoles, vestits llargs, camies blanques,
etc...). L’organització es reserva el dret de no
servir fideus a qui no vagi ben vestit o no es
comporti com a bon ciutadà.
Seguirà la festa amb les actuacions
musicals de PIRATES PIRATS i
LA LOCA MOTORA.
Organitza: Joves des Trui (JDT).
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
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Diumenge, 21

Dilluns, 22

A les 10:30h.
LXII HOMENATGE A LA VELLESA
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.
11:00h Missa d’honor per als nostres
padrins i padrines i en sufragi dels majors
que no hi són entre nosaltres, oficiada per
mossèn Jaume Mas, rector de Binissalem.
Amb l’actuació del Tall de Vermadors, de
na Maria Cànoves, i dels gegants Jaume i
Aina. En acabar dinar pels homenatjats.

A les 21:00h. a Can Gelabert
Combat de glosat
Glosadors: Mateu Matas (Xurí)
i Jaume Juan (Toledo).
Presentació a càrrec de Felip Munar.
Seguidament entrega de premis del
XVIII CONCURS DE GLOSES
Organitza: Arròs amb Salseta
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
Més informació al final del programa.

Dimarts, 23
A les 19:30h. a l’aparcament cobert
de l’Escola Graduada
DANSES DEL MÓN
Organitza: Associació de la
Tercera Edat de Binissalem.
Col·labora: Ajuntament de Binissalem.
Enguany en motiu de la 50 Festa des
Vermar hi haurà premis especials
per als col·laboradors.

A les 17:30h. a la plaça de l’Església,
XVI CONCURS DE TREPITJAR RAÏM
Acompanyats pel Tall de Vermadors,
xeremiers i el Déu Dionisos.
La concentració dels participants es farà a
les 17:00h al cantó de Can Mekis (carrer
Bonaire amb carrer Llorenç Villalonga).
Organitza: Associació Arròs amb Salseta.
Patrocina: Ajuntament de Binissalem
Col·labora: Centre d’Arts Marcials, que farà
obsequi d’un VAL als participants.
Més informació al final del programa.
A les 20:30h.
A la Casa Museu Llorenç Villalonga
MICROTEATRE XAMO-XAMO
“Vermada en porcions”

A les 20.30h. a l’aparcament cobert de
l’Escola Graduada
SOPAR PER A LA GENT GRAN
Per a majors de 60 anys* empadronats
a Binissalem. Hi haurà panada, pa amb
formatge, raïm, coca, gelat, aigua, vi i cava.
I actuació musical.
Recollida de tiquets a l’ajuntament
els dies dies 15, 16 de 8:00 a 14:30h
i dia 17 de setembre de 8:00 a 19:30h.
Import: 1 euro.

* Imprescindible presentar el DNI
a l’hora de recollir el tiquet.
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Dimecres, 24
A les 20:00h. a la Plaça de l’Església
ACTUACIÓ DE L’ESCOLA DE BALL
DEL TALL DE VERMADORS
A les 21:30h. a l’aparcament cobert
de l’Escola Graduada
MOSTRA DE CUINA
Animam a totes les cuineres i cuiners a
demostrar les seves habilitats culinàries
i a enriquir el patrimoni gastronòmic de
Binissalem.
Poden apuntar-se a l’Ajuntament els
dies 19, 22 i 23 de setembre de 8:00h
a 14:30h totes aquelles persones que
estiguin interessades en presentar un plat.
També es farà un sorteig entre tots els
participants amb diversos regals oferits per
l’Ajuntament i Bodegues Túnel.
Més informació al final del programa.
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Els corredors i acompanyants que ho
desitgin podran adquirir un tiquet per sopar
de fideus de Vermar a Can Arabí, al preu
de 2 euros. És imprescindible portar el plat,
tassó i cullera!!!
Inscripcions: http://www.elitechip.net
Preus: 6 euros amb xip groc
(Els altletes no federats 1 euro més en
concepte d’assegurança d’accidents).
El dia de la prova fins 30 minuts abans
(+2 euros).
Organitza: Ajuntament de Binissalem i
Bodegues José Luis Ferrer
Més informació al final del programa.
De 18:00h a 21:00h
De la vinya a la copa amb
la DO Binissalem
Programa del curs:
La DO Binissalem. El camí de la qualitat.
Viticultura i Enologia. Nocions bàsiques del
tast de vins. Tast dirigit.
El curs començarà a una vinya
i continuarà a la seu del Consell Regulador
(Celler del Rei, 9). Preu: 25 euros.
Informació i inscripcions:
www.binissalemdo.com
o al telèfon 971 512 191.
Més informació al final del programa.
A les 21:00h
XXXIII FESTA DE FIDEUS
DE VERMAR

Dijous, 25
A les 18:30h a la Bodega José Luis Ferrer
IV CURSA RURAL Sa Vermada
(intervinyes) BINISSALEM
Distància: 7,5 kilòmetres
(6 km terra / 1,5 km asfalt)

Tots a Can Arabí per poder menjar uns
bons fideus de vermar. Amb l’actuació
dels xeremiers i el grup J&V. 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 a
l’Ajuntament els dies 22, 23 de setembre
de 8 a 14:30h i dia 24 de 8 a 19:30h.
Import 1 euro. És imprescindible dur el
tiquet per menjar fideus. Aquests tiquets
també es podran adquirir a Can Arabí el
mateix dijous al preu de 2 euros.
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Divendres 26
Festa Local
A les 8:00h
MERCAT a la Plaça des Rasquell.
A les 20.30h.
SOPAR A LA FRESCA
Convidam tot el poble a endiumenjar el
carrer, a treure cossiols, a obrir les portes
als visitants i a acollir als nostres familiars,
amics i amigues a sopar a la fresca
acompanyats pels xeremiers.
La recollida del vi es farà a l’Ajuntament
el mateix dia de l’inscripció 17 i 18 de
setembre de 17:00 a 19:30h.
Import 1 euro per botella de vi (6 persones)
La Policia Local començarà a tancar
carrers a partir de les 16:00h del divendres
26. Per raons de seguretat, emergència o
organització, l’Ajuntament es reserva el dret
de tancament, o no, de determinats carrers.
Es demana col·laboració en retirar els
vehicles que puguin molestar als qui sopen.
El servei de recollida de fems començarà a
les 3:00h de la matinada.
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.
També hi haurà serveis especials de tren:
Palma - Binissalem

Binissalem- Palma

23:10h

00:00h

00:40h

01:30h

02:10h

03:00h

A les 01:30h a la Plaça de l’Església
CORREFOC a càrrec de Sa Fil·loxera de
l’Infern amb l’espectacle VERUM VINUM
amb la colla convidada Dimonis de Mancor
de la Vall.

Recomanacions de seguretat:
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
pujar-los 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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Dissabte 27
A les 17:00h
DESFILADA DE CARROSSES 2014
Acompanyades per l’Associació de la
Tercera Edat, Xeremiers i Binicada.
Inscripció a l’Ajuntament els dies 15 i 16
de setembre de 8:00h a 14:30h i dia 17
de setembre de 8:00h a 19:30h.
Les comparses també s’hauran d’inscriure.
Dia 18 de setembre a les 20:30h.
al teatre reunió amb tots els responsables
de les carrosses.
Més informació al final del programa.
A les 17:30h.
INAUGURACIÓ DE LA
XI FIRA DEL VI
Al Parc de la Rectoria.
Horari: dissabte de 17:30h a 23:00h,
i diumenge de 16:30 h a 20:30h.
Organitza: Agrupació de Fires i Festes
de Binissalem.
Patrocina: Ajuntament de Binissalem

A les 23:00h.
GRAN REVETLLA
a la plaça de l’Església,
amb l’actuació de Geminis,
Tomeu Penya i Val9.
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Diumenge 28
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 pel Bisbe de
Mallorca Xavier Salines.
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 2014.
Presenta l’acte Mª Antònia Bibiloni.
CONCURS DE RAÏMS i ballada dels
Gegants de Binissalem Jaume i Aina
acompanyats pels Xeremiers. Actuació de
na Maria Cànoves i del Tall de Vermadors.
A les 18:00h. a la Plaça de l’Església acte
de cloenda del 50è aniversari de la festa
des Vermar. En aquest acte es retrobaran
les vermadores i els vermadors dels 50
anys i ens contaran records i anècdotes
viscudes durant el temps que varen ser
vermadores i vermadors.

Seguidament, amb l’objectiu d’animar a la
gent a que el diumenge de Sa Vermada també
llueixi el vestit de pagès/pagesa, es convoca a
totes les persones –grans i petits– que aquell
capvespre vagin vestits a l’ample, davant Sa
Rectoria, per fer la FOTO DE FI DE FESTA.
En acabar BALLADA POPULAR
amb els grup Arreu.
Vi de franc per a tothom cedit per
José Luis Ferrer.
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Horari de
les exposicions
Al Casal de Cultura Can Gelabert.
Inauguració dia 13 a les 20:00h.
• Obres seleccionades XXVI Certamen
d’Arts Plàstiques i Visuals Vila de
Binissalem.
• La Festa del Vermar i el Club Atlant:
“50 anys de records” Biel Fiol.
• “Recull de fotografies de les 50
festes des Vermar” Bernat Nadal.
Dies 19, 20 i 21
• XXVII Concurs de Cossiols.
Inauguració dia 19 a les 20:30h.
• Treballs realitzats pels alumnes de
ceràmica del curs 2012-2013.
• Treballs en Pachtwork de les alumnes
del curs 2013-2014.
Horari exposicions Can Gelabert:
De dilluns a divendres de 15:00h a 21:00h
Dissabtes de 17:00h a 20:00h
Diumenges de 11:00h a 13:00h
i de 18:00h a 21:00h.
Al local del carrer
Sant Vicenç de Paül, 5.
Inauguració dia 13 a les 20:30h.
• Pintures de Juan Manuel Reyes Pelaez.
• Fotografies de Catalina Guardiola Rosselló.
Horari exposicions:
Dissabtes de 18:00h a 21:00h.
Diumenges de 11:00h a 13:00h
i 18:00h a 21:00h.
A les Sales Parroquials.
Inauguració dia 13 a les 20:30h.
• “Vermad’or: les Vermadores
i els Vermadors de la nostra festa”
Miquel Angel Rosselló.
Horari exposició:
Dissabtes de 18:00h a 21:00h.
Diumenges de 11:00h a 13:00h
i 18:00h a 21:00h.
Al Convent de les Trinitàries
Inauguració dia 13 a les 20:30h.
• “Una mirada enrera a la vermada”
• Fotografies de Jaume Ferrà.
• Eines del camp i fotografia
proporcionat pel Grup d’Esplai i Amics
dels Cavalls.
Horari exposicions:
Dissabtes de 18:00h a 21:00h.
Diumenges de 11:00h a 13:00h
i 18:00h a 21:00h.

Al carrer Llorenç Villalonga, 101 edifici C
Inauguració dia 13 a les 20:30h.
• Exposició de la nova colecció
d’avarques. Dissenys propis i exclusius de
la marca Torrello’s taller artesà.
Horari exposició:
Dissabtes de 18:00h a 21:00h.
Diumenges de 11:00h a 13:00h
i 18:00h a 21:00h.
A les Bodegues Nadal
Inauguració dia 13 a les 20:00h.
• “L’Art del vi.” Aquarel·les amb pigments
naturals procedents del vi i els seus
subproductes. Esther Roca Olivieri.

Horari
d’inscripcions
Les inscripcions i la recollida de tiquets dels
actes programats que així ho requereixin es
farà segons els següent calendari:
• Tast de vins
dies 15, 16 de 08:00 a 14:30h
i dia 17 de setembre de 08:00 a 19:30h
Preu 5 euros.
• Concurs de cossiols
dies 15, 16 de 08:00 a 14:30h
i dia 17 de setembre de 08:00 a 19:30h
• Diada ciclista Festa des Vermar
dies 15, 16 de 08:00h a 14:30h
i dia 17 de setembre de 08:00 a 19:30h
• Dinar dels trepitjadors
dies 15, 16 i 18 de 08:00 a 14:30h
i dia 17 de setembre de 08:00 a 19:30h
• Concurs de trepitjar raïm
dies 15 i 16 de setembre de 8:00 a 14:30h
• Sopar gent gran
dies 15, 16 de 8:00 a 14:30h
i dia 17 de setembre de 8:00 a 19:30h
• Mostra de cuina
dies 19, 22 i 23 de setembre
de 8:00 a 14:30h
• Fideus a Can Arabí
dies 22, 23 de 8:00 a 14:30h
i dia 24 de setembre de 8:00 a 19:30h
• Sopar a la fresca / recollida del vi
a l’Ajuntament el mateix dia de l’inscripció
dies 17 i 18 de 17:00 a 19:30h
• Recollida de camisetes
dies 24 i 25 de setembre.
• Concurs de carrosses
dies 15 i 16 de 8:00h a 14:30h
i dia 17 de 8:00h a 19:30h.
• Concurs d’aparadors
dies 15, 16 de 08:00 a 14:30h
i dia 17 de setembre de 08:00 a 19:30h
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Concursos
i Actes
participatius
Concurs de correguda
de botes
Dirigit a persones majors de 18 anys.
Normativa:
- Fer 1 volta per relleus a Can Gelabert
transportant una bota de vi.
- La bota s’ha de transportar inclinada,
només pot tocar enterra amb un cantò.
- S’ha de transportar només amb les
mans.
- S’ha de dur calçat esportiu.
- El grup ha d’estar format per 4
membres. Cada membre ha de fer una
recta del quadrat de Can Gelabert.
- Per ordre d’inscripció s’aniran fent els
grups, ja que hi ha un màxim de 4 grups
per eliminatoria.
- El grup guanyador de cada eliminatòria
anirà passant de sèrie fins arribar a la
final.
- El grup que no cumpleixi les normes del
concurs será eliminat.
Premis
1er premi: lot de 3 ampolles de vi per a cada
membre i un curset de 3h de tast de vins.
2on premi: lot de 2 ampolles de vi per a
cada membre.
3er premi: 1 ampolla de vi per a cada membre.
Inscripcions a l’Ajuntament fins dia 11 de
setembre de les 8:00 a les 14:30h.
Organitza: Vins Nadal
Col·labora: Ajuntament de Binissalem

Campionat de Truc
Inscripció al Pub Cuplé, al Bar s’Hotel o
a truc-vermar.es fins dia 13 de setembre a
les 18:00h. Preu 20 euros per parella.
Premis
1er premi: 50% de la recaptació de les
inscripcions.
2on Classificat: 25% de la recaptació de
les inscripcions.
3er Classificat: 15% de la recaptació de
les inscripcions.
4rt Classificat: un sopar per a dues persones.

Sopar de fideus amb conill i vi.
Preu 6 euros. Inscripcions un dia abans
del torneig al telèfon 971 511 503,
al Bar s’Hotel o al Pub Cuplé.
Organitza: Bar s’Hotel
Col·labora: Pub Cuplé

Xxvii Concurs de cossiols
Es diferenciaran dues categories,
cossiols i cactus. Els premis seran:
Cossiols 1r. premi: 75 euros / 2n. premi:
50 euros / 3r. premi: 35 euros
Cactus 1r. premi: 75 euros / 2n. premi:
50 euros / 3r. premi: 35 euros
Es poden apuntar a l’Ajuntament els dies 15
i 16 de setembre de les 8:00h a les 14:30h.
i dia 17 de setembre de les 8:00h a les
19:30h. L’exposició serà a Can Gelabert
els dies 19, 20 i 21 de setembre. Els
cossiols s’han de traslladar personalment al
pati de Can Gelabert el dia 19 de setembre
de 10h a 13h; es recolliran el dia 22 de
setembre de 17h a 20h.

Xvi Concurs de trepitjar raïm
La concentració dels participants es farà a
les 17:00h al cantó de Can Mekis (carrer
Bonaire amb carrer Llorenç Villalonga).
Hi haurà tres modalitats:
• Nins i nines de 6 , 7 i 8  anys.
(fora de concurs, només demostració.
• Al·lots/es de 12 a 15 anys
• Majors de 16 anys
Bases del Concurs:
1. Es farà en grups de 4 persones.
2. Es poden apuntar a l’Ajuntament els dies
15 i 16 de setembre de 8:00h a 14:30h.
El dimarts dia 16, a les 18:00h. a
l’Ajuntament, se farà el sorteig dels
grups que participaran en el concurs.
3. Places limitades.
4. Per participar s’ha d’anar vestit de
trepitjador.
Enguany no hi haurà premis en metàl·lic,
però sí la botella de vi per als participants
i una bosseta de caramels per als nins
d’entre 6 i 8 anys.
Organitza: Associació Arròs amb Salseta.
Patrocina: Ajuntament de Binissalem
Col·labora: Centre d’Arts Marcials, que farà
obsequi d’un VAL als participants.
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Xviii Concurs de Gloses

Mostra de Cuina

L’associació “Arròs amb Salseta” i l’Ajuntament
de Binissalem convoquen la XVIII edició del
Concurs de Gloses “Festa des Vermar”, que es
regirà per les següents bases:

Poden apuntar-se a l’Ajuntament els
dies 19, 22 i 23 de setembre de 8:00h
a 14:30h totes aquelles persones que
estiguin interessades en presentar un plat.
Aquest plat haurà de ser suficient perquè
puguin sopar almanco 6 persones. Les
places seran limitades.

1. Les obres hauran de tenir una extensió
mínima de vuit versos.
2. Les gloses hauran de tractar algun dels
temes següents:
- La Festa des Vermar a Binissalem o bé
la seva 50ena edició.
- La feina de la verema, la vinya o el vi.
- L’eròtica, relacionada amb alguns dels
temes esmentats.
3. Els participants podran presentar un
màxim de 5 obres, les quals hauran d’anar
firmades sota pseudònim, adjuntant-se
dins un sobre a part les dades personals
i a l’exterior del mateix el pseudònim
esmentat i el premi al qual s’opta: General,
Local o a un dels dos Juvenils.
4. Les obres es podran presentar, fins a les
14:00h del dia 18 de setembre de 2014,
a l’Ajuntament de Binissalem (Concepció,
7), per triplicat, mecanografiades en
folis A4, a doble espai i per una sola
cara. Aquestes obres hauran d’estar
escrites en llengua catalana i hauran de
ser originals, inèdites i no haver estat
premiades en cap altre concurs.
5. S’estableixen els següents premis
- 1r premi general: 150 euros, diploma i
botella de vi.
- 2n premi general: 100 euros, diploma i
botella de vi.
- 3r premi general: 50 euros, diploma i
botella de vi.
- Premi local: 150 euros, diploma i
botella de vi.

-

6.
7.
8.

Premis juvenils
Per a joves de 10 a 16 anys
1r premi: 50 euros, diploma i botella de vi.
Per a joves de 17 a 25 anys;
1r premi: 50 euros, diploma i botella de vi.
S’haurà d’especificar a quin premi
s’opta: al General (1r, 2n i 3r), al Local
o a un dels dos Juvenils. (Els premis no
seran acumulables).
L’entrega de premis tendrà lloc el dilluns
dia 22 de setembre, a les 21:30 hores,
en un lloc encara per determinar.
El jurat podrà declarar deserts els
premis si així ho troba necessari.
La participació en el concurs implica
l’acceptació de les bases.

En entregar el plat el dia 24 de setembre
s’ha de presentar emplenat el full de la
recepta que se vos haurà donat en el
moment de la inscripció. En cas contrari,
aquesta recepta no serà valorada a l’hora
de fer la publicació del recull de receptes.
L’horari per presentar el plat serà de les
20:00h a les 21:00h.
Cada participant rebrà 4 tiquets per a 5
degustacions cada un a l’hora d’entregar
el plat dia 24. En el moment d’apuntar-se
s’haurà d’anomenar el plat, si és dolç o
salat, si es serveix calent o fred i la seva
procedència. L’Ajuntament proporcionarà
les taules, plats, coberts i begudes.
D’entre els plats participants es donarà
un premi especial a la millor presentació i
decoració especifica en motiu dels 50 anys
de la Festa de la Vermada.
També es farà un sorteig entre tots els
participants amb diversos regals oferits per
l’Ajuntament i Bodegues Túnel.

Iv cursa rural Sa Vermada
(intervinyes) Binissalem
Sortida a les 18:30h
Bodega José Luis Ferrer
Distància: 7,5 kilòmetres
(6 km terra / 1,5 km asfalt)
Categories:		
• Senior
• Veterans 40
• Locals
Premis per categoria:
• 1r classificat: lot productes José L. Ferrer
• 2n classificat: lot productes José L. Ferrer
• 3r classificat: lot productes José L. Ferrer
*Samarreta tècnica commemorativa de la
cursa pels 650 primers inscrits.
*Refresc final per a tots els assistents.
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Inscripcions:
http://www.elitechip.net
Preus: 6 euros amb chip groc
(Els altletes no federats 1 euro més en
concepte d’assegurança d’accidents).
El dia de la prova fins 30 minuts abans
(+2 euros).
Reglament:
1. LLOC I DATA DE LA PROVA. La cursa
tindrà lloc el pròxim dia 25 de Setembre
de 2014, a partir de les 18:30h.
2. RECORREGUT. Sortida i arribada a
la bodega Jose Luis Ferrer, carretera
Palma-Inca a l’entrada del municipi
de Binissalem. El circuit transcorre
per dins les vinyes propietat de la
bodega. La major part del recorregut
és de terra amb alguns trams d’asfalt.
Concretament 6 km terra i 1,5 km asfalt.
Fent un total de 7,5 km.
3. EDAT. Podran inscriure’s totes les
persones d’ambdós sexes. L’edat mínima
d’inscripció serà de 16 anys.
4. INSCRIPCIONS. A les inscripcions hi
haurà de constar: nom i llinatges, any de
naixement, telèfon i club en cas d’estar
federat. Les inscripcions es realitzaran
telemàticament a traves d’elitechip o bé
el dia de la cursa a partir de les 16:30h
fins les 18:00h.
5. ATLETES LOCALS. Els atletes que
participin com a locals han de poder
demostrar que estan empadronats a
Binissalem.
6. DORSALS. Els dorsals s’entregaran
el mateix dia de la cursa en la taula
d’inscripcions.
7. APTITUD FÍSICA. Els atletes
participants a la cursa es
responsabilitzen de qualsevol dany
moral i/o físic que els pugui afectar
durant el transcorre de la prova. Així
i tot es contractarà una assegurança
d’accidents pels participants a traves de
la federació balear d’atletisme.
8. PLA DE SEGURETAT I D’EVACUACIÓ
DE FERITS. Assistència amb tres
ambulàncies de transport. L’evacuació
es realitzarà preferentment a la Clínica
MUTUA BALEAR, si be queda supeditat
a lo que ordeni el facultatiu, estant a
disposició els diferents PAC de cada
localitat. Les comunicacions entre els
responsables de la prova, serà per
telèfon mòbil. Policies i Protecció Civil
per radio. Participació estimativa d’un
màxim de 650 corredors
9. CATEGORIES. L’edat del participants es
resoldrà per la data de naixement del seu

DNI (en cas de dubte es podrà sol·licitar
per comprovar l’edat). Totes les categories
es separen en masculí i femení.
• Absoluta masculí
• Absoluta femení
• Veterans m40 masculí
• Veteranes f40 femení
• Local masculí
• Local Femení
10. PREMIS als tres primers de cada
categoria, masculí i femeni
11. NORMATIVA. El sol fet d’inscriure’s
implica la total acceptació del present
reglament. Tot allò que no estigui
estipulat en aquest reglament es
resoldrà d’acord amb l’organització i la
reglamentació federativa.
12. SERVEIS ESPECIALS. En aquesta
edició es comptarà amb els serveis de
guarda-roba, avituallaments en cursa
(km 4,7) i post cursa i 2 ambulàncies
amb suport vital bàsic.
Organitza: Ajuntament de Binissalem i
Bodegues Jose Luis Ferrer
Direcció de cursa:
Pere Reus (696 639 090)
Web de la cursa:
http://cursaruralsavermada.blogspot.com

De la vinya a la copa amb
la DO Binissalem
Programa del curs:
La DO Binissalem. El camí de la qualitat.
Vitucultura i Enologia. Nocions bàsiques del
tast de vins. Tast dirigit.
El curs començarà a una vinya
i continuarà a la seu del Consell Regulador
(Celler del Rei, 9). Preu: 25 euros.
Informació i inscripcions:
www.binissalemdo.com
o al telèfon 971 512 191.
Forma de pagament: transferència bancaria
al compte nº: 0487 2064 7120 0000 3996
especificant nom de l’alumne, curs de tast
2014, enviant el justificant juntament amb
el full d’inscripció a info@binissalemdo.com
1. S’emetrà certificat d’assistència.
2. Període d’inscripció i pagament: fins dia
20 de setembre.
3. Mínim 10 alumnes i Màxim: 15 alumnes.
En cas de no arribar a un mínim
d’alumnes, es podrà anul·lar el curs i el
Consell Regulador tornarà els diners de
la inscripció.
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Desfilada de Carrosses
Inscripció a l’Ajuntament els dies 15 i 16
de setembre de 8:00h a 14:30h i dia 17
de setembre de 8:00h a 19:30h.
Les comparses també s’hauran d’inscriure.
Dia 18 de setembre a les 20:30h.
al teatre reunió amb tots els responsables
de les carrosses.
En el moment de la inscripció, el
responsable de la carrossa haurà de signar
una DECLARACIÓ JURADA (que es
facilitarà en el moment de la inscripció) de
que tant el conductor, com el vehicle tenen
en vigència en el moment de la desfilada,
la següent documentació:
- Carnet de conduir, que serà el
responsable del vehicle.
- Permís de circulació.
- Rebut de l’assegurança del vehicle i de
la plataforma si és el cas, indispensable
per poder desfilar.
- Fitxa tècnica del vehicle i plataforma si
és el cas.
Acompanyarà la declaració jurada, una fitxa
emplanada amb les seguents dades:
- Títol de la carrossa.
- Nom, teléfon i DNI (fotocòpia) de la
persona que actui com a responsable de
la carrossa que ha d’estar empadronat a
Binissalem i ha de ser major d’edat.
- Nom i DNI (fotocòpia) del membre del
jurat.
- Dipòsit de 50 euros que es retornaran
si es compleixen les normes citades
en aquestes bases el dia 1 d’octubre
de 8:30h a 14:30h. (imprescindible
presentar el rebut emès en el moment
de la inscripció).
Hi haurà una categoria de carrossa infantil,
promocionada pels joves fins als 14 anys.
En el moment de la inscripció s’haurà
d’anotar si la carrossa es presenta dins
aquesta categoria.
Els premis seran els següents:
Tradicional
1r. premi de 700 euros
2n. premi de 300 euros
3r. premi de 100 euros.
Original
1r. premi de 600 euros
2n. premi de 300 euros

Infantil
1r. premi de 300 euros
2n. premi de 150 euros
Premi especial 50 anys de la vermada
1000 euros per aquella carrossa que
tant en el en diseny com muntantge
com comportament durant la desfilada
representi l’esperit de les 50 edicions de la
Festa des Vermar.
1. L’organització es reserva el dret de no
deixar sortir o retirar de la volta aquelles
carrosses que atemptin contra el bon
funcionament de la desfilada.
2. La carrossa ha de dur el número de
participant ben visible, si és possible
davant i darrere.
3. És necessari que els conductors
estiguin dins el camió durant tot el
temps que duri la desfilada.
4. Alçada màxima 3,5m; Es recomana que
la llargària de la plataforma sigui de
10m. com a màxim, en cas que sigui
més llarga l’organització s’encarregarà
de reubicarla per tal que no entorpeixi el
desenvolupament normal de la desfilada.
5. El membre del jurat no pot anar
damunt cap carrossa i es situarà al lloc
més convenient per a veure totes les
carrosses. El jurat votarà a l’Ajuntament
presentant el DNI de 18:30h a 20:00h
(no tendran dret a vot els que no
respectin aquest termini). Sols podrà
votar la persona designada en el fullet
d’inscripció. La votació es farà tenint en
compte les categories.
6. El resultat de les votacions es farà
públic a la plaça.
7. Cal tenir en compte que la desfilada actua
com a mirall del nostre poble. Per això us
feim les recomanacions següents:
- Que no es vegin cerveses o llaunes
de begudes, ni envasos amb logotips
d’aquests tipus de beguda.
- Que apliqueu el lema “amb una gota
basta” a l’hora de consumir begudes
alcohòliques damunt la carrossa.
- Que s’utilitzin tassons reciclables per tal
de cuidar el medi ambient.
- Procurau anar ben vestits de pagès o
de trepitjador, durant la desfilada.
- Que no es fumi damunt les carrosses.
- També es demana intentar evitar
l’instal·lació damunt les carroses
d’aparells musicals que tenguin un
volum excessiu.
- Que la música que soni durant la
desfilada estigui en consonància amb
l’esperit tradicional de la festa.
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- Que no es facin carrosses de temàtica
de bars i discoteques amb barres ja que
espenyen sa nostra cultura i festa.
Totes aquestes recomanacions es
tendran en compte a l’hora d’adjudicar
els premis i en cas de no cumplir-les
podrà suposar la pèrdua del dipòsit.
	L’Ajuntament no es responsabilitza
dels mals soferts per qualsevol
comportament negligent durant
l’itinerari de les carrosses.
8. Es designarà un lloc per poder tirar
tots els materials de les carrosses una
vegada acabada la desfilada.
9. Per raons de seguretat és
imprescindible que les carrosses
estiguin inscrites, en cas contrari no
podran desfilar.
10. Dies de pagament dels premis: els dies
21 i 22 d’octubre, de 8:30h a 14:30h.

Concurs d’Aparadors
Podran participar tots els comerços de
Binissalem. El tema estarà dedicat a la
50 Festa des Vermar. El comerç serà el
responsable del muntatge de l’aparador i
els elements decoratius necessaris.
Hi haurà un jurat que passarà a valorar per
després premiar.
Es tendrà en compte:
- L’originalitat de l’ornamentació amb els
elements proposats.
- La reutilització i reciclatge de material.
- La correcte composició de l’aparador.
Premis:
- Primer premi 300 euros.
- Segon premi 200 euros.
- Tercer premi 100 euros.
Data limit d’inscripció dia
17 de setembre

Torneig de tennis
50 aniversari
Festa des Vermar
Al camp municipal d’esports. Categories:
absolut masculí, absolut femení i dobles.
Dia 22 a les 20:00h. Final femení i
consolació masculí.
Dia 23 a les 20:00h. Final dobles.
Dia 24 a les 20:00h. Final masculí.
Del 4 al 19 d’octubre
Torneig 50 aniversari
Festa des Vermar Federats
Categories: benjamí masculí, aleví masculí,
infantil masculí, cadet masculí i cadet
femení. Més informació:
www.tennisbinissalem.com

Col·lecció dels Programes
de Festes
Per a tots aquells interessats en tenir la
col·lecció completa dels programes de
festes des Vermar, l’Ajuntament posarà en
marxa una nova recopilació.
Els interessats hauran de reservar el seu
exemplar abans del 30 de setembre. Els
programes es podran recollir la darrera
setmana d’octubre.

Recorda que si ets menor de 18 anys
tens prohibit el consum d’alcohol i
altres drogues
Si ets major de 18
anys i consumeixes alcohol, fes-ho de
forma responsable
Utilitza envasos
de plàstic i deixa els vidres a casa
Evita baralles i/o discussions
Respecta les hores de descans i l’entorn del nostre poble
Utilitza els
contenidors, les papereres i els banys
químics instal·lats per a l’ocasió
Organitza un retorn segur a casa.
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Col·laboradors
Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Binissalem
José Luis Ferrer
Vins Nadal, SL
Vinícola Biniagual
Can Verdura Viticultors
Tiana Negre
Carnissers (fideus de vermar)
Can Puig, Ca Na Gori i Eroski Center
Parròquia Nostra Senyora de Robines
Família Werner i Irene Heyer
Bodegas Túnel S.L.
Instal·lacions elèctriques Navarro
Tall de Vermadors
Disset Consultors
Colla Gegantera de Binissalem
Associació de Fires i Festes de Binissalem
Sitemas Técnicos de Mallorca (Noel Capó)
Colla de Dimonis Fil·loxera de l’Infern
Associació Tercera Edat
Cor Cantilena
Associació Arròs amb Salseta
Associació JDT
Associació Enofles de la Parra
Maria Cànoves
La Caixa
Goletart
Caparrots de Binissalem

Xamo Xamo
Associació Balear de Blokart
Patín de Cola Aviació Sl
Associació Aviació a les Aules
Club de Vol “És Cruïlla” (Vilafranca)
Mallorca Gyrocopter Flightschool (Giat)
Protecció Civil
Club Atlant
Bernat Nadal
Miquel Angel Rossello
Club Colombòfil Binissalem
Club Caçadors de Binissalem
Amics dels Cavalls
Arròs amb Salseta
Xeremiers de Binissalem
Comissió de Festes
Catalina Wray
Baltasar Bibiloni
Tomas Rossello
Sheila Jagan
Margarita Bibiloni
Ciclos Gomila
Binicada
Jordi Mayol
Can Gelabert
Casa Museu Llorenç Villalonga
Pere Reus
Cuiners fideus de Vermar Can Arabí
Col·laborador/es Sopar de Gent Gran
i Mostra de Cuina
Jurat Carrosses
Servei Municipal. Aigües de Binissalem
Antonio Gomila SA

Fotos cedides per l’Ajuntament de Binissalem,
la revista Arròs amb Salseta i Catalina Guardiola.

L’Ajuntament de Binissalem agraeix als cellers José Luis Ferrer, Tianna Negre
i Vins Nadal per fer un preu especial pel vi del Sopar a la Fresca.

felicita al poble
de Binissalem per la
50 festa des Vermar
i se'n enorgulleix
d'haver-hi col·laborat
tots aquests anys

L’Ajuntament de Binissalem vol agrair al
Celler José L. Ferrer la seva col·laboració obsequiant
al poble cada any amb les bótes de vi de dijous
a Can Arabí i de diumenge a la plaça.

Vi commemoratiu
50 Festa des Vermar
Edició limitada dels cellers José Luis Ferrer,
Vins Nadal, Tianna Negre i Can Verdura.

11€

Se poden adquirir les botelles
a cada un dels cellers participants a
partir del 15 de setembre.

1,5 euros se destinaran
a subvencionar la
Festa des Vermar

Jornades portes obertes
als cellers
Vins Nadal
Dissabte dia 13 de setembre
Visita gratuïta d’11:00 a 13:00h.
i de 17:00 a 19:00h.
Visita i tast de 3 vins de 12:00 a 17:00h.
Preu especial Festa des Vermar: 6 euros.
Es recomana reservar.
José L. Ferrer
Dimarts 16, dimecres 17 i dijous 18 de setembre
entre les 11:00 i les 16:30h.
Visita amb cata de tres vins (45 min.)
Preu especial: 5 euros (IVA inclòs)
La visita se comença en el celler antic (1931),
continua per la planta de fermentació (1996)
i finalitza en el celler de la cava subterrània.
Se complementa amb el tast de tres vins:
jove, criança i reserva. També se farà un tast
d’olis mallorquins.
Tianna Negre
Dissabte dia 27 de setembre a les 11:30h.
Imprescindible reservar al 971 886 826.
Visita gratuïta

dissetconsultors

IL·LUSTRACIÓ PORTADA: BEL FULLANA

DL: PM-834-2014

