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앫Festa de la Verema de Cabrera de Mar

A l’esquerra, els nens trepitgen raïm, en el marc de la festa que vol recuperar la tradició. A la dreta, l’arribada del carro a la plaça on se celebra la Festa de la Verema. / PdF

Trepitjada festiva per recuperar tradicions
Cabrera celebra per tercer cop la Festa de la Verema i
convida els més petits a participar-hi activament

Cabrera de Mar (Maresme) ho aprofiten per recor-

fabricació del vi, i ho fan
d•una manera festiva.
Aquest diumenge, 30 de
setembre, se celebra la tercera edició de la Festa de la
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collir el raïm el dia abans
de la festa.
La festa de diumenge
començarà amb l ’arribada
del raïm a la plaça de la Fàbrica, que és el lloc on es
farà la celebració. A dos
quarts de dotze farà la seva
entrada el carro tradicional
tirat per cavalls que transporta un cup, fet especialment per a la festa, ple de
raïm. Durant la celebració
es trepitja raïm blanc i també negre de les varietats
que encara es planten a
Cabrera.
El president de l ’Agrupació Sardanista i Cultural,
Salvador Coll, explica que
PUBLICITAT

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS I ELÈCTRIQUES
GAS - AIGUA - CALEFACCIÓ

Sant Ramon, 105 - Vilassar de Mar - Tel. / fax 93 750 14 15
873390/757430E

PUBLICITAT

Esteve roldós i bergadà
126757/871587®

앫 És temps de verema i a

dar el seu passat vinculat a
les vinyes i el vi. Per aquest
motiu recuperen la tradició
de la trepitjada del raïm,
que dóna inici al procés de
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Verema, impulsada per
l’Agrupació Sardanista i
Cultural de Cabrera de
Mar amb el suport de
l’Ajuntament del municipi
i de col·laboradors particulars que també hi posen el
seu granet de sorra.
Cabrera havia estat terra
de vinyes i, tot i que la majoria han desaparegut, encara en queden algunes: el
raïm que es fa servir a la
festa procedeix de camps
situats dintre del terme
municipal; es tracta de les
vinyes del senyor Calzado.
Alguns integrants de
l’Agrupació Sardanista seran els encarregats d ’anar a
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tothom que ho vulgui està
convidat a trepitjar el raïm
per convertir-lo en most,
però els que més s•animen
a fer-ho són els petits. La
trepitjada està previst que
comenci a les dotze del
migdia i s’acabarà cap a les
dues. El most obtingut es
convertirà en vi. Els encarregats de la transformació
seran els propietaris d•un
restaurant del municipi,
encara que, segons Salvador Coll, si algú ho vol pot
emportar-se una ampolla
amb most per fer-se ell mateix el vi.
Festa a l’ombra
Una de les novetats
d’aquest any és que els organitzadors posaran unes
lones perquè no toqui el
sol a la plaça, ja que en les
edicions anteriors s ’havien
trobat que el bon temps
feia que els espectadors
passessin força calor.
L’agrupació calcula que en
les dues festes de la verema celebrades fins ara hi
han participat un miler de
persones i que una trentena, majoritàriament canalla, s’han animat a trepitjar
el raïm.
A més del ritual de la verema, a la mateixa plaça de
la Fàbrica hi haurà
diumenge al matí una exposició d’eines del camp,
en el marc de la festa. S ’exposaran estris per al cultiu
de la vinya i per a altres feines del camp que han
aportat diferents veïns de
Cabrera que es dediquen o
s’havien dedicat en el passat a la pagesia. La mostra
estarà muntada a partir de
les 11 i es podrà visitar durant tot el matí.

