


Portada: Tina Morro Ramon  /  Disseny: jvStudio-Selva  /  Impressió:  Gelabert, Arts Gràfiques  /  Depòsit legal:

HOMENATGE 
a la Gent Gran de Biniamar 2013

L’Ajuntament de Selva vos desitja
Bones Festes de Santa Tecla 2014

Molt d’anys
...respira aires de festa!
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 zSalutació i convidada a festa

BINIAMAR es presenta, aquests dies de festa major, com un poble acollidor, tant per els 
qui hi vivim tot l´any com també pels que s´acosten a participar de les Festes Patronals de 
Santa Tecla, que amb tant d´il.lusió esperam gaudir entre tots el biniamers i biniameres.

Amb les arrels històriques ben mallorquines, el nostre poble celebra amb joia i alegria 
des de fa molts d´anys la festa més preuada. Així, tots esteïm cridats i convocats a ser 
protagonistes dels actes preparats que van des de els jocs populars fins a l´homenatge 
als nostres majors, enguany en el quaranta aniversari d´aquesta bella tradició.

Vull deixar bona constància de la meva gratitud i reconeixement a tot el poble de Biniamar 
i a tots els que feis possible que, el llarg de l´any, vos involucrau amb la vida social, 
econòmica, educativa i cultural del poble. Les festes naixen de la gent, de les iniciatives 
i propostes que constitueixen un programa com el d´enguany, on trobam activitats pels 
infants, el joves, els majors.  M´agradaria molt que gaudissiu dels tornetjos, del pregó, de 
l´òpera i sarssuela, de les revetles amb conjunts reconeguts en el panorama musical de 
Mallorca i que faran estada a Biniamar, de la música infantil, del sopar popular tan ben 
preparat per la gent biniamera, de l´homenatge a la gent major i els nous infants nats, 
del teatre assatjat amb tanta de feina i dedicació, de les joies, del dia de la patrona... amb 
una paraula, i el més important de la trobada i de l´amistat d´uns amb els altres.

Amb nom propi, i en el del Consistori, vos desig unes bones festes patronals de Santa 
Tecla de Biniamar, amb molta de salut i amb millora en el benestar de tot el poble.

Molts d´Anys !

Maria Tortella Rotger
La vostra batlessa de Biniamar
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zFIOL LLABRES FRANCISCA 08/02/17

LLABRES CANTARELLAS ANTONIO 03/06/22

ROTGER REUS FRANCISCA 21/09/24

REUS VILLALONGA JOSE 04/10/24

PLANAS ROTGER ANTONIO 12/06/26

REUS ROTGER ANTONIO 08/08/26

BONAFE ALORDA BARTOLOME 08/11/28

PRIETO PONS ANTONIA 04/12/28

MIR VALLORI JUANA 17/01/29

REUS ROTGER JUAN 22/03/29

HEREDIA SANCHEZ VICTORIA 18/04/29

REUS VILLALONGA ANDRES 11/10/29

REUS MATEU CRISTOBAL 30/11/29

RAMON SEGUI LUCIA 25/06/30

HERNANDEZ DIAZ ANA 28/09/30

ESTRANY MARTI ANTONIA 16/07/31

MUÑOZ RABANEDA TERESA 12/10/31

RIERA BONAFE LORENZO 04/11/31

NICOLAU COLL CATALINA 05/12/31

MORA MORA ANTONIA 01/01/32

MORRO MOYA MARGARITA 04/01/32

REUS MATEU CATALINA 10/04/32

HEREDIA SANCHEZ MARIA 10/07/32

MUNAR ALCOVER FRANCISCO 27/04/33

COLI CERDA BERNARDINO 09/07/33

BALAGUER JAUME JERONIMA 26/10/33

MORRO MORRO MATEO 26/10/33

COLL AMENGUAL MAGDALENA 25/06/34

CANALS JOFRE MARIA CARMEN 16/07/34

NICOLAU COLL BERNARDO 15/12/34

MORRO MARTI BARTOLOME 30/03/35

MORRO MOYA JUAN 06/04/35

TORRES VIDAL MARIA DEL PIL 28/05/35

MARTINEZ CABALLERO VALERIANO 06/10/35

NICOLAU JAUME ESPERANZA 06/03/36

RIPOLL COLL MATIAS 23/04/36

BENITEZ MUÑOZ ARACELI 15/06/36

REUS JAUME CATALINA 11/09/36

REUS MATEU MARIA 26/08/37

MORRO MARTI CATALINA 11/02/38

MUNAR TORTELLA JUAN 26/02/38

NICOLAU JAUME JUAN 22/09/38

RAYO MARTORELL BARTOLOME 23/09/38

RAMON SEGUI MARIA 06/09/39

NICOLAU REUS CATALINA 13/09/39

COLL RAMON MARIA 21/09/39

RIPOLL COLL MAGDALENA 17/11/39

VILLALONGA REUS MIGUEL 30/12/39

Lucas Muñoz Corcoles  21/09/13 
Aleix Crespí Sureda     10/07/14

XL HOMENATGE 

a la Gent Gran de Biniamar 2014

Naixements a Biniamar
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2014

FESTES DE SANTA TEcLA

Programa - Del 19 al 23 de setembre

BiNiAMAr
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Dimarts  
16 De setembre

12.00 
PosaDa De banDera 
i rePicaDa De camPanes
S’obsequiarà amb un gelat als nins i nines 
assistents. Lloc: Plaça Major
  

21.00  
iV torneig De truc
Fase classificatòria.  
inscripcions: Bar Mayorga 
Lloc: Plaça Major

Dijous
18 De setembre

21,00 
FinaL DeL torneig De truc
Lloc: Plaça Major

DiVenDres
19 De setembre

19.00 
inici De Les Festes 
Amollada de coets, repicada de campanes 
i cercavila amb xeremiers

19.30   
inauguració exPosició 
Lloc: Centre Sociocultural, 2ª planta

20.30   
Pregó De Festes 
A càrrec de manel cuadrany, ....
Lloc: Església Parroquial de Santa Tecla

21.00 
Gal·la lírica
Peces musicals Ópera i Sarsuela  
Lloc: Església Parroquial de Santa Tecla

00.00  nit joVe 
Lloc: Plaça de l’Església Nova 
Amb les actuacions de:  

Dimecres  
17 De setembre

21.00  
torneig De Parxis
inscripcions: Bar Sa Quintana 
Lloc: Plaça Quintana

BiNiAMAr

2014 Festes Patronals de Santa Tecla
Programa - De 19 al 23 de setembre

Enrockats
utopia

sEs BuBotEs
La rEsaca dE MassiEL

FiLats show
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Diumenge
21 De setembre

17.00 Passacarrers 
Amb una colla de xeremiers

17.30   
xL Homenatge a La gent gran 
Missa oficiada per mn. antoni Vadell, rector 
de Biniamar.  Lloc: Església Nova

21.30 nit De bingo 
organitzat: Associació d’Amics de la Gent Gran 
de Biniamar.  Lloc: Plaça Major.

DiLLuns
22 De setembre

16,30   
contacontes 
Amb na tana i “el molinet de sal”
Ho organitza: 
Xarxa de Biblioteques del Municipi de Selva
Lloc: Plaça Major

17,50 
circuit De ProVes esPortiVes
Ho patrocina: 

21.00  
soPar PoPuLar  
Amb la participació de tot el poble, amb 
l’aportació dels plats elaborats per les families 
de Biniamar. 

Les aportacions s’han de fer a l’església nova 
de les 19.30h fins a les 20.30h.   
L’ Ajuntament aportarà aigua, vi i pa per a tots 
els assistents .

... i PEr PAïr EL SoPAr...
Lloc: Eslgésia Nova

ball per a tothom amb l’actuació de:  

Dissabte
20 De setembre

16.30 DiaDa esPortiVa inFantiL 
Castells inflables i maquillatge de cares

Lloc: Es Torrentet

Ho patrocina: 

19,00  animació inFantiL
Amb el grup cucorba
Lloc: Plaça Major

23.00  gran Verbena 
Lloc: Plaça de l’Església Nova 
Amb les actuacions de:

BiNiAMAr

2014Festes Patronals de Santa Tecla
Programa - De 19 al 23 de setembre

Lluna Plena
Anegats

Some People
Dj-feme

Duo Zambrana
cremada de 

Ron Amazonas
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10.30
Passacarrers
Amb una colla de xeremiers

11.00
oFici soLemne 
en Honor a santa tecLa,
patrona del nostre poble, oficiat per 
mn. antòni Vadell rector de Biniamar.
Pronunciarà l’homilia D. ricardo mejia, 
Vicari de Biniamar

Lloc: Església de Santa Tecla

12.30  
reFresc PoPuLar 
Per a tot el poble. Lloc: Plaça Major 
obsequi i atenció al poble de: 
Forn Ca’n Pistola, Bar Mayorga,
Carniceria Ca’n Rossinyol

13.00  
correguDa De joies
Lloc: Carrer Pare Francesc Bonafé

22.00  
gran nit De teatre
A càrrec del grup de teatre de biniamar

Dimarts 23 De setembre

BiNiAMAr

2014 Festes Patronals de Santa Tecla
Programa - De 19 al 23 de setembre

Autor: antoni Pons 
Direcció: bernat reus

“Son Poncella”

FI DE FESTES 
AMB TRACA FINAL !!!
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Lloc: Església Nova
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zPrEGÓ DE LES FESTES DE SANTA TEcLA

PATrONA DE BiNiAMAr 2013

Pronunciat per: Bartomeu Bestard Bonet

Apreciat Joan Rotger Seguí, batlle de Biniamar, 
Maria Antònia Tortella Rotger, delegada de Biniamar de Selva, 

Mn. Francesc Carmona, rector de Biniamar. 
Gràcies oficials

Binianamers, biniamaneres, amics tots i totes.
Tots som amics!

intentaré explicar un parell de coses del Pare Serra, ja 
que aquest any 2013, es celebra el 300 anys del seu  
naixement.

A tots molt bon vespre, gràcies per deixar-me viure 
aquesta experiència de pregoner a ca vostra, a Biniamar.

Avui amb el màxim respecte i admiració seré un convidat 
més a sa vostra festa, una cel.lebració que amb joia i 
alegria duis des de fa molts d´anys en aquest magnífic 
poble de arrels històriques ben mallorquines i situat 
en el paratge de la Serra de Tramuntana, si el Batlle 
de Selva i amic meu, Joan Rotger, no m´hagués brindat 
l´oportunitat de conèixer-mos dins el marc de les festes 
de Santa Tecla.

Amb carinyo us he de transmetre que sa meva família 
té un record molt especial del vostre poble, el meu tio 
abuelo Don Antoni Maura, tenia una padrina que vivia a 
Biniamar, i que quan va ser President del Govern Central 
l´any 1910, volgué patrocinar una església nova, obra 
de l´arquitecte mallorquí Guillem Reynés, també vull 
tenir un record pel qui va ser vicari de Biniamar Mn. 
Joan Maura Gelabert, cosí del president del Govern 
d´Espanya , Don Toni Maura 1886, va ser anomenat Bisbe 

d´orihuela, fou un destacat estudiós de ramon Llull, i 
la seva relació amb el seu oncle va fer que penssàssin 
amb una nova església en aquell bell poble de Biniamar, 
la primera pedra es va posar el 25 de setembre de fa 
103 anys i va néixer amb inspiració de catedral d´estil 
neogòtica, la il.lusió de Don Antoni Maura, mai no la va 
veure acabada, avui és un símbol d´allò que va poder 
ser i no és.
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Aquestes paraules primeres, vull transmetre sa més 
sincera gratitud al meu amic Joan rotger Seguí i a tot 
el seu magnífic equip que té  institucional, de donarme 
l´oportunitat igual que un pintor pinta amb delicadesa 
un poema a Biniamar, vull fer unes pinzellades breus  del 
Pare Juníper Serra, mallorquí universal, que a Mallorca 
i a tots els indrets de les Illes ,(i a Mèxic i Califòrnia ) li 
estan fent un homenatge aquest any del 300 aniversari 
del seu naixement. 

Mallorquí universal, qui va ser un petrer d´una exquisita 
i senzilla espiritualitat, de ben segur com de tots 
nosaltres, també com aquest temple que avui acull 
aquest acte de les festes de Biniamar, un construcció 
senzilla dedicada a Santa Tecla, aquella beata egícia, 
que va fundar el primer convent a la Tarragona Romana, 
i aquí a Biniamar sa custòdia una relíquia, que la venera 
aquest poble la seva festivitat el 23 de setembre.
Aquesta devoció es deu el fet que el repartiment 
després de la Conquesta, el 17 de maig de 1321.

Com veis l´esperit de la fe, de bondat de convivència 
agermana pobles, Tarragona, Biniamar, Petra i tants 
d´altres que creuen que els valors són tan importants 
que representen allò que som i el sac ben fermat que els 
nostres pares i padrins a partir de l´admiració ?

De tots els noms il.lustres el vostre capellà botànic 
binianamarer, Francesc Bonafé , un home que deixà una 
gran empenta com fra Juníper Serra, fins ara mestre 
botànic, com se´l coneix dins naturalística, és autor de la 
més popular obra completa titulada “ Flora de Mallorca “.

El pare Bonafé al qui dedicàren la màxima distinció, el 
vostre poble, anomenant-lo Fill il.lustre de Biniamar, 
fou naturalista apassionat i també poeta, florista i 
defenssor de la nostra llengua. En aquest sentit tal 

com recull l´historiador Fra Francesc Palóu glosant al 
seu mestre el pare Serra el 1787, foren personalitats 
a destacar per les seves ensenyances, per exemple l´il.
lustre binianamer organitzava nombroses i memorables 
excursions botàniques, apropant els al.lots al món de 
la natura, compartint amb ells la seva vocació per la 
botànica. És el millor coneixedor de la flora balear de la 
primera meitat del segle XX ?

Coneixem prou els nostre homes i dones que han fet 
feina per Mallorca?, aquesta és una pregunta farcida 

PrEGÓ DE LES FESTES DE SANTA TEcLA PATrONA DE BiNiAMAr - 2013

Venir a Biniamar significa 
rendir un homenatge als 
meu familiars.
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PrEGÓ DE LES FESTES DE SANTA TEcLA PATrONA DE BiNiAMAr - 2013

d’interrogants que em vaig plantejar quan el Govern 
de les Illes Balears em va anomenar Comissionat per 
l´Any Serra 2013 i un alt honor que juntament amb 
la presidència de l´associació  “Amics de Fra Juníper 
Serra“, fa que enguany pugui traslladar la seva memòria 
a molts d´indrets de sa nostra roqueta, com és avui i 
ara a Biniamar; però la vida és plena de coincidències, 
molt millor que la meva persona, un il.lustre selvatgí 
retratà fa més de tres segles la figura del missioner 
Miquel Josep Serra i Ferrer, més conegut com el Beat 
Juníper Serra, glòria de Mallorca i apòstol de Califòrnia, 
ell fou el franciscà mallorquí Mn. Francesc Caimari 
rotger nascut a Selva l´any 1739 i mor a Palma a 
1796, era un dels mestres més prolífics de dibuix i de 
pintura que ha donat sa nostra terra. Un dels retrats 
que presideixen  la sala de plens de l´Ajuntament de 

Palma fou encomanat  a la primavera de 1750, el pare 
retratà per sempre la figura d´un germà franciscà , fill 
de Joan Caimari i Joana Rotger de Selva, de Can Beato 
de Selva. Francesc Caimari ingressà l´any 1787 en el 
Convent Franciscà de Jesús i professà al cap d´un any 
al convent de Sant Francesc de Palma, l´any 1788. En 
aquest moment Caimari, ja s´havia determinat de 
pintor i a l´any 1772 apareix citat a un col.legi de pintors 
i escultors de Palma, llavors residia a la parròquia de 
Santa Eulàlia. Company del pare Serra i germà espiritual 
del petrer, Francesc Caimari, reb diverssos encàrrecs 

per la Universitat Literària traslladada des de 1769 a 
Montision, institució dels jesuïtes, on me varen donar les 
primeres ensenyances acadèmiques. Coneixem algunes 
de les obres d´aquest pintor franciscà, com són: Ramon 
Llull, San Bonaventura, Sant Tomàs o la del canonge 
Francesc Ferrer de Sant Jordi. També podem anomenar la 
immaculada Concepció a l´església Parroquial d´Alaró per 
la qual a l´any 1784 cobrà una (destacada)? quantitat amb 
metàlic i una bíblia procedent de la possessió alaronera  
de Son Penyaflor, un magnífic exemplar. Especialmement 
aquest mestre de la llum treballa per convents, també 
realizà a l´oli diverses escenes  de la vida de Sant francesc 
pel convent franciscà d´Inca; ciutat on nasquè un 
il.lustre franciscà missioner i seguidor  de l´estela 
juniperiana Fra Mariano Payeres Borràs, va néixer a 
Inca l´1769 i morí a Califòrnia l´any 1823.

A manera de sinopsis he volgut accentuar a n´aquest 
pregò de Santa Tecla a Biniamar la figura del pare 
Caimari, un valuós patrimoni de Selva i de Mallorca 
que juntament amb el Pare Serra, el Pare Payeres i més  
recentment el biniamer Francesc Bonafè, formen el 
tresor de la nostra identitat mallorquina.

Però també vull ressaltar un altre personatge biniamer 
franciscà, entre els primers evangelitzadors de Califòrnia 
setze eren mallorquins, entre ells destaca Fra Juníper 
Serra com a President de ses missions i en Melchor Jaume 
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Vallespir, que quan va professar va prendre el nom de Fra 
Lluís, Melchor Jaume va néixer a Son Baró, del terme de 
Sant Joan, fill de dos conrradors, Melchor Jaume , natural 
de Selva i Maria Vallespir de la parròquia de Santa Creu 
de Palma, el dia 18 d´octubre de 1740, va estudiar al 
Convent de sant Bernardí de Petra; entrà a l´ordre dels 
franciscans el 17 de setembre de 1770, va fer els vots 
el 29 de setembre de l´any 1771. Fou lector i professor 
de filossofia del Convent de Sant Francesc de Palma 
i s´oferí com a missioner a Palma 5 de març de 1769 
en destí al Col.legi apostòlic de San Fernado a Mèxic, 
la travessia va ser molt pesada, tempestes, tormentes, 
temporals i malalties; finalment fra Lluís Jaume i altres 
nou religiosos varen ser enviats a Califòrnia, varen 
convertir les terres hinòspites amb horts i pujaren una 
guarda de més de 300 caps de bestiar; formà un grup de 
catequèsis i una escolania de cantaires de cant gregorià. 
La nit del 4 al 5 de novembre de 1775 uns 600 indis de 
la missió de San Diego saquejaren la capella, pegant 
foc als altres edificis de la missió, Fra Lluís Jaume de 
Biniamar perdré la vida, en el Museu i Centre d´Estudis 
Juniperians, tenim  un quadre , porta unes vint fltexes, 
és el protomàrtir de Califòrnia, cal destacar que 6 de 
novembre de 1786  l´Ajuntament de Palma el va declarà 
Fill il.lustre de la Ciutat i l´any 1985 l´Ajuntament de 
Sant Joan el proclama  Fill Predilecte.

Tots estimaren i respetaren Juníper Serra, Juníper nasqué 
a un parell de kilòmetrs d´aquí, a Petra , cor de Mallorca 
el 24 de novembre de 1713, dins una família ben humil 
i camperola, fou batejat el mateix dia que va nàixer, ja 
que el perill de mortandat infantil era molt alt, degut a 
la manca de medicines, metges etc... els seus pares ja 
havien tingut altre fill, que morí. La seva complecció era 
prima i senzilla, manca d´aliments a l`època, la seva salut 
no era massa bona; quan va voler entrar al convent de 
Jesús per fer el noviciat, la primera vegada no el varen 
admetre, va haver d´esperar un any.

La devoció mariana que cuida tota la seva vida té les 
arrels en el Santuari de Bonany, que corona el puig, 
devora ca seva, per exemple, la primera nina india   
que va reber les aigües baptismals li va posar el nom 
de Maria de Bonany i el primer nin indigen que va ser 
batejat a la missió San Carlos de Borromeo, li va posar 
el nom de Bernardí de Jesús, el fet que del convent de 
Petra rebé la llavor més sana de la fe cristiana.

La simplicitat del caràcter que hereda de la seva família 
es manifesta tota la seva vida, no coneixia  el descans, no 
més per fer horeta,  era molt frugal a les seves menjades, 
mentre tenguem salut, una truita i herbes pageses que 
més podem desitjar, deia. De la seva família prengué 
les costums més respetuoses de saludar els majors , els 
pares, els sacerdots, els nins...

En el nostre record d´avui li podem dedicar al Pare Serra 
unes paraules que tots noltros hem après dins el bres: 
Déu el faci Sant !

A punt d´embarcar-se cap a Cadis tenia ben present 
l´encàrrec que el seu pare moribund li digué: Una 
cosa t´encarrec fill meu, que sias un bon pare de Sant 
Francesc. Les oracions de sa mare li havien despertat 
la vocació de missioner apostòlic, per aquest motiu, 
estimats biniamers i biniameres deixa Mallorca per anar 
fins a un lloc desconegut. Juníper Serra renuncia a la 
càtedra de filosofia i teologia que ocupava a la Universitat 
Lul.liana de la Universitat de Mallorca, per abraçar la 
vida de predicador apostòlic a Amèrica. La travessia va 
durar 99 dies, tenia 35 anys i encara predicava el sermó 
del ramell a la romeria de Bonany el dimart de Pasqua 
de l´any 1749; començava en aquest moment l´aventura 
missionera.  Amics i amigues, la història  de l`Alta Califònia 
s´esten a la costa del Pacífic Nord, enllaçant San Diego 
amb San Francisco envers el Camino real, és el somni  
de l´heroi mallorquí i apòstol Juníper Serra convertit 
amb realitat, foren nou les misssions plantades per la 

PrEGÓ DE LES FESTES DE SANTA TEcLA PATrONA DE BiNiAMAr - 2013

“ La simplicitat del caràcter que heredà de la seva família es 
manifesta tota la seva vida, no coneixia el descans...”
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PrEGÓ DE LES FESTES DE SANTA TEcLA PATrONA DE BiNiAMAr - 2013

sandàlia franciscana, per les quals caminava sempre 
sense aturar-se, segons diu el seu biògraf, el Pare Palóu, 
al Pare Serra li va picar un insecte, que li va provocar una 
ferida, de la qual mai es va curar, però va seguir caminat 
coix, uns 12.000 kilòmetres, caminava sense aturar, 
com feim els mallorquins els dies de sol i ennuvolats 
cercam la font de la pau i benestar, com per exemple la 
vostra comuna de Biniamar com els alzinars d´aquesta 
comuna que s´aferren a una roca i a la terra que tenen, 
així el Pare Serra s´aferrava a la circunstància que Déu 
li havia encomanat. L´estiu de 1784 es trobava dèbil 
i fora forces, sempre es preocupava pels altres i molt 
poc per ell mateix, poc tems després, el 28 d´agost, el 
seu deixeble pare Francesc Palóu el trobà dormit per 
sempre a un cruxific d´un peu de llargària que sempre  
aferrat l´acompanyava. Mallorca havia perdut un pare 
bondadós.

El 25 de setembre de 1987 el papa Joan Pau ii va anar a 
Carmel a venerar el seu sepulcre; jo hi estava allà i ara 
us faré un parèntesis per contar-vos una història bastant 
divertida: “ Hi havia les autoritats de Balears, el President 
de la CAIB, Gabriel Cañellas, Joan Verger entre altres i jo 
hi era com a representatnt del Consolat Americà, que 
havia participat amb l´organització del viatge. Entrarem 
uns deu, el papa Joan Pau ii, va visitar la missió de 
Carmel on està enterrat  Juníper, a un acte d´homenatge 
a la seva persona. Aprofitant l´advinentesa, varem voler 
portar-li un obsequi, un petjapapers, l´ambaixada ens 
va advertir que era diplomàticament incorrecte, per 
que un cap d´Estat a un altre cap d´Estat com era el de 
la nostra Comunitat dins un tercer país, per tant varem 
quedar que no podiem entregar-lo. Malauradament, a 
la missió on es celebrava l´acte només hi varen tenir 
accés unes deu persones, entre les quals es trobava 
el Bisbe de Mallorca Teodor Úbeda, vestit de gala, el 
president Cañellas, Joan Verger; el Summe Pontífex va 
entrar al temple i es va dirigir a l´altar; aleshores, Tomeu 
Font obrador, bon i estimat amic, va ser ell el qui em 
va entrar a l´associació d´Amics del pare Serra, com a 
recurs per fer notar la presència mallorquina i poder-li 
fer entrega del petjapapers, va pujar damunt el banc on 
seia i va cridar: “Mallorca con el Papa“ el Papa en sentir-
ho retrocedí i va saludar el Bisbe i les autoritats que li 

varen lliurar el regal. Però, un poc atemorit, com era 
d´esperar, per la incertesa, pensava que era una bomba,  
dels qui li volien saludar, no el va agafar, i l´obsequi va 
anar a parar a un acompaynant seu. El més curiós del 
cas, és que la prensa mallorquina, l´endemà va publicar 
el següent titular: “Solemne entrega del obsequio al 
Papa en nombre del pueblo de Mallorca.”
Es vespre aquest, en Clint Eastwood, que era el batlle de 
Carmel ens va convidar a sopar a tots els mallorquins, 
en aquest temps les autoritats mallorquines no 
parlaven anglès, i en Clint Eastwood i el seu ajudant 
tampoc castellà, estavem allà asseguts amb n´olga, 
sa meva dona, que està asseguda per aquí, i en Joan 
Verger, al cel sia, em va dir: diga-li que està convidat a 
venir a Mallorca, i jo li vaig comentar i ell va contestar 
amb anglès que no podia venir a Mallorca, ja que ha 
d´anar a Xina, que cada mes hi va, i per tant que de 
moment no pot venir a Mallorca, i en Verger, que no 
parlava anglès va sentir Xina-Mallorca-Xina , l´anècdota 
és que quan varen contestar a ses preguntes de la roda 
de prensa de l´hotel varen comentar: El que m´estranya 
més de tot de Clint Eastwood es que s´ha pensat que 
Mallorca estava a Xina.” Vaig fer un escrit rectificant la 
notícia. Com aquesta història ens podria contar moltes, 
ara vos contaré sa darrera, jo vaig estar en el Consolat 
durant 45 anys, com en Joan ha dit, ets americans, sa 
Vi Flota tenia 60 vaixells, i rebíem més de cent visites, 
de portavions cinc o sis o de destructors, aleshores jo 
organitzava , donava coses, funcions, els marines donaven 
mil litres de sang cada any, després anàven a pintar, 
com ha dit el batlle molt bé, les esglèsies i a Pollença 
50 pollencins quedaren a sa plaça a baix a sa plaça i 50 
en el Puig, organitzarem amb el Capità General pujar 
el material al Puig de Maria, ja que no hi ha carretera, 
primer ho intentaren amb someres de s´exèrcit, eren 
47, al cap de tres dies en hi havia quatre de mortes, les 
carregaven massa. Va ser quan em demanaren si podia 
ajudar, varem gastar 45.000 litres de benzina, ja que els 
elicòpteres havien d´anar a carregar, després el Duc de 
Maura, el pare de l´actual, i era el Governador Civil, em 
va dir, Tumi a Alarò ,en el Castell, no hi ha tampoc camí 
, no hi poden pujar i necessiten material, total que vaig 
organitzar tres o quatre elicòpters, una cosa històrica 
per que hi havia es batlle, que era amic meu, i varen 
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començar a pujar 300 i pico de viatges de material, 
Alaró està ple de bigues, arena, encara ara, i a Pollença 
també, quan va arribar el segon dia vaig dir en es batlle, 
vols que deixem els elicòpters en el camp de futbol?, 
ja no hauran de venir dels barcos, i quan vaig arribar el 
matí amb el coronel havien robat vuit cascos dels pilots, 
amb ses ràdios, i jo vaig quedar avergonyit, li vaig dir al 
Batlle, escolta: jo ara hauria d´aturar aquesta funció per 
que ens han robat tot això, ell respon, es que es guardia 
se´n va anar sense avisar i els nins entraren allà, un 
desastre, amb això li dic: escolta, et demanaré una cosa, 
tu,  s´Ajuntament, ha de regalar una bandeja de plata  a 
cada mariner que hi ha participat, petiteta basta, però a 
cada un, en es jefes, militars i coronells, una un poquet 
més grossa, a s´almirant una més grosssa! I ell va dir, ho 
farem així, hi varem salvar, pujaren molt de material! 
desprès varem treure es canons de sa Dragonera, eren 
enormes, no hi havia medis de treurel´s, no com ara que 
hi ha més elicòpters, en aquell temps no en hi havia, 
varen treure es canons de sa Dragonera i les dugueren a 
cap a sa Basse de Portopí, on hi són , amb una paraula, 
a Llucmajor, al monestir de  Gràcia , 80 mariners durant 
, pintaren tota sa façana, dirigida per un arquitecte.

(Retornant)
Mallorca varem tenir s´honor de que el fecin Beat, i una 
estàtua de Pare Serra està en el captoli de Washington 
, allà on hi ha tots els Fills i.lustres, cada estat dels 
EEUU pot triar dos representants i el pare Serra és 
s´unica persona espanyola, no americana, que està 
dins sa rotonda del Statury Hall, s´estàtua està damunt 
una placa daurada, allà on n´Abrahan Lincon tenia el 
despatx, coses curioses, ara a Califòrnia ha posat davers 
vint estàtues del Beat Juníper.
 
El Pare Serra és venerat a Mallorca i la nostre l´illa el té 
com a Fill il.lustre, des de fa un parell de dies.

Vosaltres sou els hereus d´aquest poble que fa 300 anys 
vareu conèixer el seu naixement. Acaba la seva vida 
quan tenia 70 anys, quatre mesos i nou dies.

I si molt fou la llaurada de Juníper Serra des de Mallorca 
a Amèrica us he de confesar que a partir d´avui es 
sembrada dins el meu cor sa llavor, que aquesta humild 
persona, no oblidarà mai ca vostra, la vostra patrona 
Santa Tecla i especialment el vostre carinyo i respecte.

Molts d´anys i moltes gràcies per haver vingut a escoltar-me

bartomeu bestard bonet



www.adonantsdesang.org

Germandad de donats de sang
Delegació de Selva i Biniamar

Aigua Mineral Natural

Envasada al manantial 
Font Sorda Son Cocó que brolla al peu  

de la Serra de Tramuntana

satafonadecaimari.com

L´Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil del Municipi 
de Selva, és una organització de caire humanitari i altruista, que 
actua de manera desinteressada i solidària.
L´Agrupació té com a finalitat la col.laboració amb la previsió 
i prevenció de situacions de greu risc col.lectiu, catàstrofe o 
calamitat pública que puguin plantejar-se en el municipi, en la 
protecció i socors de les persones i dels béns quan aquestes 
situacions es produeixin, i en el restabliment de la normalitat a 
l’àrea afectada.
Per garantir l’eficàcia dels serveis, tots els voluntaris obtindran 
un nivell mínim de coneixements sobre els diferents camps 
que integren la Protecció Civil, formació continuada a càrrec de 
les diferentes administracions involucrades: Govern de les Illes 
Balears, Ajuntament de Selva, etc.

Totes les actuacions d´emergència desenvolupades per l´Agrupació són actuacions no policials, com per exemple: Accidents de 
trànsit, incendis forestals i agrícoles, rescats i salvaments, inundacions, primers auxilis...
L´Agrupació té plena potestat d´actuació davant les emergències descrites sempre i quan sigui l´únic servei al lloc en concret, i 
posant-se a disposició dels serveis professionals en el moment de la seva presència, Policia Local, Guardia Civil, Bombers, Serveis 
sanitaris, Ibanat...
Des de l´Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil volem agrair a totes aquelles persones i institucions que ens han donat suport 
moral per desenvolupar durant aquests tretze anys, aquesta bellíssima tasca:

“Ajudar i donar la mà als nostres veinats.” 

FES-TE VOLUNTARI, EL NOSTRE MUNICIPI ET NECESSITA, T’ESPERAM !!!

Telèfon d’emergència:  .............................  UUDOS - 112
Ajuntament de Selva:  ................................   971 515 006

Protecció Civil Selva:  ..................................   971 873 560
Policia Local Selva:  .....................................   619 900 112

TRETZE ANYS EN MARXA I AL TEU COSTAT
Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil del Municipi de Selva



Molt d’anys...

respira aires de festa!


