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Salutació i convidada a festa
a tot el poble de biniamar

La vostre batlessa, 
Beatriz Lechuga 

Aquest dies es xerrarà per tot arreu de Biniamar
I és que la gent biniamera celebrerem, com marca la tradició, les Festes 
Patronals de Santa Tecla amb actes i activitats de tot tipus: festives, culturals, 
esportives, musicals, religioses, folklòriques, gastronòmiques, ..., totes elles 
que beuen de les costums del nostre poble, i en les que es mesclen també 
noves celebracions. I entre elles s’homenatge a sa gent gran biniamera 
cobra especial rellevància per reunir-se tots els qui  han fet de Biniamar el 
poble que avui gaudim.

La convivència a un poble és un valor essencial que s’ha de conrar dia a dia 
i les festes constitueixen un marc preciós per trobar-nos als carrers i plaçes 
compartint.

Iniciam una etapa en la que el compromís amb el poble és ferm perque entre  
tots construiguem una comunitat on els valors del respecte, la tolerància, la 
solidaritat, hi estiguen ben presents, valorant la nostra història i obrint les 
finestres cap al futur.

Vull agraïr a les associacions, col.lectius, empreses i persones que s’han 
volcat en l’organització i participació d’aquestes, sense els quals, no 
haguessin estat possible.

EN NOM PROPI I EL DE TOTA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
VOS DESIG DE TOT COR 

UNES BONES FESTES PATRONALS DE SANTA TECLA
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FIOL  LLABRES  FRANCISCA  8/2/17

BONAFE  ALORDA  BARTOLOME  8/11/28

PRIETO  PONS  ANTONIA  4/12/28

REUS  ROTGER  JUAN  23/3/29

HEREDIA  SANCHEZ  VICTORIA  18/4/29

REUS  VILLALONGA  ANDRES  11/10/29

RAMON  SEGUI  LUCIA  25/6/30

ESTRANY  MARTI  ANTONIA  16/7/31

RIERA  BONAFE  LORENZO  4/11/31

REUS  MATEU  CATALINA  10/4/32

HEREDIA  SANCHEZ  MARIA  10/7/32

MORRO  MORRO  MATEU  26/10/33

COLL  AMENGUAL  MAGDALENA  26/6/34

CANALS  JOFRE  MARIA  CARMEN  16/7/34

NICOLAU  COLL  BERNARDO  15/12/34

MORRO  MARTI  BARTOLOME  30/3/35

TORRES  VIDAL  MARIA  DEL  PILAR  28/5/35

MARTINEZ  CABALLERO  VALERIANO  8/10/35

RIPOLL  COLL  MATIAS  23/4/36

BENITEZ  MUÑOZ  ARACELI  15/6/36

REUS  MATEU  MARIA  26/8/37

MORRO  MARTI  CATALINA  11/2/38

MUNAR  TORTELLA  JUAN  26/2/38

NICOLAU  JAUME  JUAN  22/9/38

NICOLAU  REUS  CATALINA  13/9/39

COLL  RAMON  MARIA   21/9/39

RIPOLL  COLL  MAGDALENA  17/10/39

VILLALONGA  REUS  MIGUEL  30/12/39

ROTGER  BENNASAR  PEDRO  18/1/40

CANTALLOPS  FERRAGUT  MARIA  14/2/40

NICOLAU  REUS  ANTONIA  4/6/41

RAMON  SEGUI  MARGARITA  9/9/41

MONTIEL  LOPEZ  ESPERANZA  18/10/41

MUÑOZ  CHAMIZO  MIGEL  24/5/42

CARBONELL  MATEU  MARGARITA  31/5/42

PEREZ  CARRASCO  FRANCISCO  4/9/42

SANCHEZ  MULERO  ROSA  2/4/44

PONS  REYNES  PEDRO   7/5/44

15/1/2019  JOAN PEP RIPOLL MARTÍ
4/4/ 2019  PAULA PRATS TORTELLA

HOMENATGE 

a la Gent Gran de Biniamar 
2019

Naixements a Biniamar
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PREGÓ DE LES FESTES 2018 EN HONOR DE

SANTA TECLA
PATRONA DE BINIAMAR

No vàrem viure a Biniamar, però vivíem Biniamar

Vaig començar dient que no em feia il·lusió ser 
el pregoner, ja que no em considerava la persona 
adient. Però vaig puntualitzar que quan la meva 
esposa, Leonor, diu que a mi em fa il·lusió una 
cosa (és el que li digué ella a la batlessa Montiel 
quan aquesta li proposà la meva intervenció), no 
em queda més remei que il·lusionar-me, i que per 
això estava en aquells moments parlant, recolzat 
en el faristol de l’altar major de la parròquia 
davant una gernació que m’escoltava i que em 
produïa esglai només de pensar´ho.

A continuació vaig referir-me a la meva primera 
visita a Biniamar, de molt jove, quan de vespre 

Pronunciat per 
Pep Roig

Pregó de festes de Santa Tecla 2018

EM RESULTA FÀCIL ESCRIURE EL QUE VAIG DIR EN EL PREGÓ DE FESTES QUE VAIG TENIR 

L’HONOR DE PRONUNCIAR (I PATIR, SEGURAMENT, ELS ASSISTENTS A L’ACTE) L’ANY 

PASSAT, PERQUÈ NOMÉS ES TRACTAVA DE REVIURE I FER PRESENT AQUELLA ÈPOCA 

INOBLIDABLE QUE AMB LA MEVA FAMÍLIA I ELS MEUS AMICS GAUDIREM DE BINIAMAR I, 

SOBRE TOT, DELS BINIAMERS QUE ENS ACCEPTAREM COM SI FÓSSIM GERMANS.

“
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PREGÓ DE LES FESTES DE SANTA TECLA PATRONA DE BINIAMAR - 2018

vaig haver de venir a veure què passava a una 
càmera frigorífica del bar de na Lluca. Plovia 
no massa i en el desert carrer costa per amunt 
d’entrada al poble només hi havia dues o tres 
bombetes que més que fer llum feien llàstima. De 
tornada a Palma aquell jove, emprenyat perquè 
normalment a aquelles hores estava amb els 
amics o qualque amiga, vaig pensar que per res 
del món voldria viure en aquest lloc tan trist.

A la setmana següent foren altres amics, Ferran, 
Mauja i Neus (més naixeria Ferran), amb Toni, 
Paquita i Maricarmen, els que llogaren l’altra 
casa.

Prest, altres amics convidats permanents durant 
els primer anys ferem que el grup de «gent rara» 
es fes mes nombrós. Les cases estan al final 
d’un carrer sense sortida i això ens facilitava la 
intimitat i, per tant no calia fer vida de poble ja 
que en teníem abast amb les nostres tertúlies 
a les quals algunes vegades hi participaven 
convidats esporàdics més o manco coneguts. Això 
va ver qui va pensar que érem integrants d’una 
espècia de comuna on no hi mancava el consum 
de substàncies rares.

Això va durar poc, ja que començàrem a comprar 
a les botigues del poble a les quals hi trobàrem 
tots els queviures que havíem de mester i, 
especialment, unes persones (botigueres 
i clientes) amables, cordials amb un sentit 
de l’humor fora mida, amb les quals vàrem 
sintonitzar perfectament i que, sense haver de dir 
res, va quedar demostrat que no érem tan rars 
com semblava.

Els bars dels pobles foren un altra punt de 
contacte i relació. A més, els nins i nines jugaven 
amb els nostres, i prest tothom ens coneixia pels 
nostres noms i nosaltres amb els seus, encara que 
jo sempre he estat molt «tutup» i, encara ara, em 
resultà difícil posar-li cara i ulls quan em parlen 
de qualque Biniamer que segur el conec.

A partir de llavors, deixàrem de ser els clàssics 
«domingueros» i ja participàvem en els diversos 
actes socials als quals els biniamers ens 
convidaven. Es a dir que no vivíem a Biniamar, 
però «vivíem Biniamar».

De la mateixa manera que vàrem ser testimonis 
d’una espècia de renaixement del poble gràcies a 
la iniciativa d’alguna gent que es va arremangar 
per a donar nova vida i no permetre la decadència 
amb la seva imatge. El ciment es va anar retirant 
de les façanes antigues i la pedra viva va tornar a 
la llum per a embellir encara més Biniamar.

Per a la història queden aquells anys de les mines 
de carbó, impossible per als temps actuals, però 
que varen ser tan importants per a l’economia 
de la zona. En el record està aquella pedrera de 
la qual queien pedres sobre les cases properes. 
Histories que vaig viure com a periodista, i que 
quan decidirem tenir casa llogada a Biniamar em 
va fer pensar si hi trobaríem una notable crispació 
entre els veïns.

Però, al contrari, la convivència entre els biniamers 
ens va semblar exemplar i por ser va ser per això 
que aquella primitiva idea meva de estar-hi un 
quants mesos i deixar la casa, es va convertir 
els anys, tant es així que continuam considerant 
Biniamar com casa nostra. I més tenint en compte 
que, com a penyora aquí s’hi han quedat Maruja 
i Ferran. I que aquests sí que son biniamers de 
soca-rel, i per molts d’anys.

Res a veure amb aquell lluminós dia 
que arribàrem, amb el meu fill Joan 
Josep, a Cas Ferrer, casa que havien 
llogat pels cap de setmana amb un 
company d’«Última Hora».

Pep Roig
Pregó de festes de Santa Tecla 2018
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vos desitja

Bones Festes de Santa Tecla 2019 !
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PROGRAMA FESTES DE  SANTA TECLA
del 17 al 23 de setembre 2019

19:00  BINIAMAR DONA EL SUS
Concentrats en les places d’Es Torrentet, 
Sa Quintana i l’Església Nova i a toc de 
xeremies, els amos i madones, amb tot el 
poble fent costat, sortiran cap a l’Església de 
Santa Tecla a penjar la bandera.

Tres places, tres desfilades rememorant 
tres possessions. Arrels del nostre poble: 
Son Bassa, Son Llampaies i Son Odre.

Arribats a la plaça major, els amos i les 
madones pujaran a penjar la bandera 
acompanyats d’un estol d’al·lotets que 
repicaran les campanes. 

Col·locada la bandera, i després dels 
rellevants crits de “Vista Santa Tecla i Visca 
Biniamar”, tota la plaça entonarà l’himne de 
la nostra patrona. 

L’acte acabarà amb una ballada popular i la 
tradicional torrada de botifarrons.
ANIMA’T I PARTICIPA-HI!!!

9:30 III VOLTA EN MOTO
Obert a tot tipus de moto.
Veure programa a part. / Lloc: Plaça d’es Torrentet 
Organitza: Fent Genoll XD

12:00 POSADA DE BANDERES 
I REPICADA DE CAMPANES
A càrrec de l’alumnat del CEIP Es Torrentet i 
obsequi d’un gelat pels nins i nines del poble 
cortesia del Bar Mayorga.
Lloc: Plaça Major 

DISSABTE · 14 SETEMBRE DIUMENGE · 15 SETEMBRE

DILLUNS · 16 SETEMBRE
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PROGRAMA FESTES DE  SANTA TECLA
del 17 al 23 de setembre 2019

PROGRAMA FESTES DE  SANTA TECLA
del 17 al 23 de setembre 2019

17:00 JOCS INFANTILS
Jocs populars i taller de “Slim”
Lloc: Es Torrentet
21:00 SOPAR POPULAR
Participació de tot el poble amb l’aportació 
dels plats elaborats per les families de 
Biniamar. L’Ajuntament aportarà aigua, 
vi i pa per a tots.
LES APORTACIONS S’HAN DE FER A L’ESGLÈSIA NOVA 
DE LES 19:30 FINS A LES 20:30 H.

Per al sopar cada persona ha de dur 
el seu plat, tassó, cuberts i torcaboques.

18:00 CAMINADA A SA FONT D’ES PATRÓ
Lloc d’inici: Davant les cases de Son Odre
Organitza: Associació veïnal de Biniamar

20:30 BINIATAPA
Nit de tapes i batucada a càrrec del grup 
GORIMBA. Ruta gastronòmica per tastar les 
tapes elaborades pels nostres bars.

16:30  JOCS TRADICIONALS
ROCÒDROM - CIRCUIT DE PATINS - SLACLINE 
INICIACIÓ A L’ORIENTACIÓ I TIR AMB ARC
Jocs per a tots els nins 
Lloc: Es Torrentet 

17:00 GIMCANA INFANTIL
A càrrec d’ Illa Cultura 
Lloc: Es Torrentet
Organitza: Illa Cultura i APIMA

19:30 COLLA DE XEREMIES

20:30 PREGÓ DE FESTES 
DE SANTA TECLA 
Presentació del pregoner a càrrec de:
Beatriz Lechuga, batlessa de Biniamar. 
Pregó de Festes a càrreg de Gabriel Pieras, 
cronista oficial d’Inca.
Lloc: Església Parroquial 

21:30 MOSTRA FOLKLÒRICA 
A càrrec de l’Agrupació 
“Brot d’Olivera de Biniamar”  
i de l’Agrupació “Aires de Muntanya de Selva”
Lloc: Plaça Major

DIMECRES · 18 SETEMBRE

DIJOUS · 19 SETEMBRE

DIVENDRES · 20 SETEMBRE

DIMARTS · 17 SETEMBRE

I per pair el sopar...
SEBASTIÀ MANHATAN

Cremada de Ron AMAZONAS

Participen:

Bar Mayorga 
Bar Sa Quintana  

Bar Sa Tafona
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* QUARTET PISCIS *
* THE WATEQUES *

* DJ OSCAR ROMERO *

* LOS XILVARS *

PROGRAMA FESTES DE  SANTA TECLA
del 17 al 23 de setembre 2019

16:30 JOCS INFANTILS
CASTELLS  - TRIKEPARK
FESTA DE L’ESCUMA I MINI DISCO 
Lloc: Es Torrentet

23:00 GRAN REVETLLA
Lloc: Plaça de l’Església Nova

12:00 BINIVERMUT
Vermutada i actuació “DECASSETTE”
Patrocina: VINAMICA
Lloc: Plaça Major

17:00 COLLA DE XEREMIERS

17:30 HOMENATGE A LA GENT GRAN
Ofici solemne a l’Església Nova i tot seguit 
actuació de ball tradicional “Brot d’Olivera” 
Lloc: Església Nova

22:00 NIT NOSTÀLGICA
Lloc: Església Nova

DISSABTE · 21 SETEMBRE

DIUMENGE · 22 SETEMBRE

23:00 BINIAROCK
Lloc: Plaça de l’Església Nova

tardes en el café

enrockats

islanders

circo

I per seguir la festa amb panxa plena 
HI HAURÀ COCA DE TRAMPÓ !!!

DIVENDRES · 20 SETEMBRE

>
>

>
>
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L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, 
modificar o suspendre qualsevol dels actes 
programats.

PROGRAMA FESTES DE  SANTA TECLA
del 17 al 23 de setembre 2019

10:30 CERCAVILA
Amb colla de Xeremiers i Tambors 

11:00 OFICI SOLEMNE 
EN HONOR A SANTA TECLA

Patrona del nostre poble, Biniamar. 
Celebrarà l’Eucaristia Mons. Sebastià Taltalvull 

i Anglada, Bisbe de Mallorca.
Acompanyarà l’ofici el Coro Parroquial 

dirigit per Vicens J. Rubí. 
Ball de l’Oferta a càrrec de Brot d’Olivera.

Lloc: Església de Santa Tecla

12:30  REFRESC POPULAR
Refresc per a tot el poble, amb l’atenció de: 

Bar Mayorga, Forn Can Pistola, 
Carnisseria Rossinyol 

13:00 CORREGUDA DE JOIES
Lloc: Carrer Pare Francesc Bonafé

16:30 TALLER DE RECICLATGES
Lloc: Plaça Sa Quintana

DILLUNS · 23 SETEMBRE
SANTA TECLA

Representen: “BEL CANTO”
VICENZO BELLINI - “Montescos y Capuletos”

VICENZO BELLINI - “La Sonámbula”
GAETANO DONIZETTI - “Anna Bolena”

LUDOVICO EINAUDI - “Nuvole Bianche”

GRUP “ANIMA BIANCA”
ANTONIA MOREY - Soprano
MARTA OBRADOR - Actriu

MARIA DEL MAR UMBERT - Pianista

22:00 GRAN NIT DE TEATRE
“SES TIETES”

A càrrec del grup de Teatre de Biniamar.
Autor Joan Bonet.

Lloc: Església Nova

FI DE FESTES AMB TRACA FINAL !!!

PROGRAMA FESTES DE  SANTA TECLA
del 17 al 23 de setembre 2019

19:00 GALA LIRICA
Interpretada pel grup “Anima Bianca”

Lloc: Plaça Major
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Nuestros productos

BUFFETE Y CATERING

CUBERTERÍA

Servicios

Oficina central:  Calle Estació nº8-10, 07360 – Lloseta
www.bartolomeadrover.com

Venta y distribución de artículos para hostelería, restauración y textil.
Personalización de porcelana y cristal, contamos con taller propio para personalizar sus productos.

Stock permanente para agilizar las entregas y evitarle roturas de stock.
Showroom permanente y un equipo de profesionales para atenderle y asesorarle.

TEXTIL

PASTELERÍA

COMPLEMENTOS DE MESA

CRISTAL

PORCELANA
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n
Estim tant BINIAMAR

que dia a dia dins el meu cor està present
i això es un sentiment
que jo no puc oblidar.

Perquè BINIAMAR es tan garrit i bell
que supera la força humana

arrelat a dins la muntanya
i es alegre pel cant de l’ocell.

Estam enrevoltats de pins
mates i carritxeres

i el cant del rossinyol a les primaveres
alegren els veïns.

La gent de BINIAMAR és tan alegre i honesta
que es difícil de superar
que quan el poble està en festa
a tots ens agrada participar.

Per això BINIMAR és vida sana
Perquè l’aire no està contaminat
Tenim l’església nova i sa Quintana
I som Patrimoni de la Humanitat

Mateu Morro Morro

SOM BINIAMER
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Ctra. Palma-Alcudia, Km.36 · 07360 Campanet · Tel. 971 877 104

www.menestralia.es  
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Biniamar 360
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KFC PLAZA DE ESPAÑA
Plaza de España 11, Palma

KFC ARAGON
C/Aragon 190, Palma

KFC CAN PASTILLA
C/Bartolome Riutord 43, Can Pastilla

KFC ALCUDIA
Ctra. Alcudia-Artá 63, Pto. Alcudia

KFC MAGALLUF
Avda. S’Olivera nº 11, Magalluf

LES ATENDEMOS EN:
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Gaudeix de Biniamar

i  respira aires de festa !

www.ajselva.net
Plaça Major - 107313 Selva, Illes Balears - 971 515 006




