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Salutació i 
convidada 

a festa

BINIAMAR, jo t´estim i fer-te gran jo voldria..”, paraules del biniamer P. Sebastià Rosselló i que sintetitzen de 
manera bella el sentiment i la flama encesa que ens guia dia a dia en aquest camí iniciat de treballar en favor de tots 
els biniamers i biniameres, de crèixer com a poble, d´avançar en el benestar i en el progrés de Biniamar.

Il.lusió i joia també en la preparació de les Festes Patronals de Santa Tecla, agraïnt de bon de veres a tots els que 
aportau les vostres idees, la vostra feina, la vostra magnífica implicació mitjantçant la Comissió de Festes, així com 
faig extensiu el nostre agraïment a les institucions, entitats i empreses que heu mostrat la vostra col.laboració.

No hi ha d´haver biniamer ni biniamera, que no se senti cridat a gaudir de les festes. Tots hi sou ben convidats, 
a compareixer a sa plaça, a passetjar pels carrers, i a fer-vos presents als actes organitzats. Així, tots sóm convocats 
a ser protagonistes dels actes preparats començant pel pregó fins a la nit de teatre.

I és que enguany encetarà les festes Bernat Reus, que ens ha fet l´honor d´acceptar pregonar-les;  de ben segur 
que ens podrà transferir  la seva ampla coneixença del poble. Uns dies en els que tendrem recordança del famós 
vi de na Lluca en diferents accions i en els que  s´incorporen per primera vegada la BiniaTapa, com a proposta 
dinamitzadora del poble, així com la nit de cinema en la que podrem veure històries viscudes per el nostre poble. 
Les festes són del poble i per això entenc que la participació de tots és esencial perque la sentiguem ben nostra: jocs 
per els infants, revetles, sopar popular,  teatre, homenatge a la gent gran i als nascuts, música, ball, exposicions, ... 

Amb la voluntat de preservar les nostres costums i tradicions, la nostra història i cultura,  però també d´obrir-
nos als nous temps, hem organitzat aquestes Festes Paronals de Santa Tecla. Encara que vull tenir ben present  
tota la feina i dedicació que al llarg de l´any els biniamers feis per Biniamar, bé personalment bé a través de les 
associacions, entitats i col-lectius del poble. Per tots voltros, rebeu aquestes paraules de gratitud.

Mostrem el nostre poble acollidor com així és, trobant-nos els qui tot l´any hi som, i a tots els que aquests dies 
ens visitin per gaudir de la companyia dels parents i de les amistats en un poble en festa.

A tot el poble, en nom propi i en el del Consistori, vos desig unes bones Festes Patronals de Santa Tecla de 
Biniamar, amb molta de salut.

Reviurà així el nostre POBLE !

 “...sia venint com anant,

 tothom si no frissa massa

 s´atura, mai de llis passa

sens entrar per satisfer       

 s´ardorosa set que un té...”

Fragment dels versos d´El vi de na Lluca,
 del P. Sebastià Rosselló Horrach, TOR

“

Toni Ripoll Rotger
El vostre batle de Biniamar

Molts d´Anys !
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FIOL LLABRES FRANCISCA 08/02/17

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

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

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

TORRES VIDAL MARIA DEL PIL 28/05/35

MARTINEZ CABALLERO VALERIANO 06/10/35

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

ROTGER BENNASAR PEDRO  18/01/40

CANTALLOPS FERRAGUT MARIA  14/02/40

18/08/15  Omar de la Fuente Garrido  
04/02/15  Andreu Nicolau Ferrer
22/01/15   Pau Puaka Coté Caldés        
29/11/14  Matias Ripoll Torres           

HOMENATGE 

a la Gent Gran de Biniamar 2015

Naixements a Biniamar
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zPREGÓ DE LES FESTES DE SANTA TEcLA

PATRONA DE BiNiAMAR 2014

Pronunciat per: Manel Quadreny i Cortés 

Digníssimes autoritats, biniamarers i biniamareras, senyores i senyors, amics i amigues: 
En primer llóc, vull dir amb tota sinceritat, que en sent molt honrrat del fet que aquest 

any, s´hagi pensant en jo, per el pregó de les festes de la vostra patrona. 
Ho faig amb molt de gust i en sent ben orgullós.

Pels que no en coneixeu, que no sería gens extrany, som 
com vosaltres un biniamer més, però com m´agrada 
definir-me, ho sóc “a temps parcial”, perque visc i estic 
empadronat a Palma, si bé és aquí que la familia de la 
meva dona hi té casa; això és dons el que en relaciona 
amb aquest entrañable poble. 

El pare de la meva dona, José Antonio Ferrer Flórez, 
metge, que morí malauradament massa jove, va ésser 
batle de Biniamar a principis dels anys cinquanta 
i la seva nissaga fá molts de temps que té que veure 
amb aquest poble. Jo sóc misser, no sóc historiador, 
encara que m´agrada, de tant en tant, ”aficar el nas” en 
comptes de cercar dades que són del meu interés.Lo 
que sí som és un amant de la nostra cultura i del nostre 
patrimoni, peró també pens que no ens hem de tancar 
dins lo nostro, ”etnocentrisme” com apuntaba Baltasar 
Porcel, i hem d´estar sempre oberts a altres móns i 
altres idees per sentir-mos ciutadans del món. Per això 
voldria amb aquest pregó intentar-vos transmetre les 
impressions, les sensacions que he sentit amb motiu de 
prendre contacte, aviat farà prop de treinta anys, amb 
el vostre poble. En primer lloc, la pau, la tranquilitat i la 
serenor que desprén aquest poble, peró com veurem 
més endavant, Biniamar és un poble ben viu i despert. 
Aquí,sempre que puc, vinc a passar uns dies o un cap 
de setmana, porto els llibres que a Palma no tinc temps 
de llegir, la música que no puc escoltar amb atenció i 
també i el més important, temps per pensar.

És curiós que  aquí, sigui quina sigui l´estació de l´any, 
no tinc peresa per llevarme del llit tot d´una que es 
mostren les primeres llums de la matinada. És llavors 
quan m´agrada fer una volta pels carrers i adonar-me de 
com, poc a poc, el poble es va despertant.

És imposible parlar de Biniamar sense tenir present 
la gran església nova inacabada, símbol d´una il.lusió 
frustrada i que s´ha convertit en una mena d´icona del 
poble. I també hem de fer referència al polític mallorquí 
Antoni Maura i Montaner. Coneguda és, la seva estada al 
poble en els anys de la seva infantesa. El 25 de setembre 
de 1910, es va posar la primera pedra. 
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El diari “La Gaceta de Mallorca” va fer la crònica del gran 
aconteixement i així es pot llegir: ”Des de la carretera 
de Lloseta, passant  per Son Bassa i Can Pau fins a la 
Plaça Major, s´hi ha fet un passeig de pins, murta i 
banderola i una catifa de murta amb dos arcs: Un a Son 
Bassa saludant als padrins de la primera pedra, l´altre 
a la plaça, saludant al Bisbe. A les deu i mitja hi hagué 
missa major oficiada per Joan Verd, rector de Selva, 
assistit pel diaca Rafel Ramis, vicari de Lloseta, i de 
subdiaca, Nicolau Pons. Es va cantar la missa gregoriana 
de la Immaculada “Alme Pater” i el credo de “Angelis” 
pels agustins de Binissalem i un cor de tiples  i cor de 
joves organitzat pel  vicari Fiol.Predicà Josep Ferrer de la 

Cuesta que parlà del martiri de la Santa, excitant la gent 
perqué construís el temple a l´explanada de Son Bassa, 
en el terreny donat per les seves propietàries.

Més envant, al mateix diari, es pot llegir: ”A les tres i 
mitja va arribar el Bisbe acompanyat dels canonges Juan 
Ramón i Antoni Maria Alcover i el capellà d´honor Fluxà 
en l´automòbil del compte d´Ayamans, el cual s´aturà 
a la porta de la casa de Josep Ferrer per saludar-lo i 
prepararen les actes per triplicat , de la fundació del nou 
temple. Poc després arribá el senyor Maura i senyora en 
el seu automóbil, i un cop signades les actes anaren tots 
a l’església, el Bisbe amb la mitra i bàcul, i el mestre  

PREGÓ DE LES FESTES DE SANTA TEcLA PATRONA DE BiNiAMAR - 2014
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de cerimònies. A l´entrada el coro entonà: ”Sacerdos 
et Pontifex”, seguí la processó fins a l´explanada de Son 
Bassa, que té 40 m de llarg i 20 d´ample, que estava 
ornada amb columnes de fusta cobertes de murta. A la 
part de l´evangeli hi havia un templet i aparell  per fer 
baixar la pedra, que duia esculpides creus, i s´hi posà sal 
i aigua. El Sr. Maura aguantava una cinta color rosa i la 
seva senyora una cinta blanca, ambdues brodades amb 
versos de les Sagrades Escriptures”. Més endavant llegim 
al mateix diari: ”Tot seguit es beneí la primera pedra i a 
continuació hi hagué la benedicció als fidels.Acabada la 
cerimònia, el Bisbe, el senyor Maura i acompanyants i 
una vintena de persones anaren a Can Pau, casa del Sr. 

Ferrer i esposa Maria del Carme Villalonga, i a la casa 
pairal del Sr. Maura”. I així va continuant la crònica 
de l’acte en l’esmentat diari que és llarga i acurada. 
Voldria fer-vos notar també, un petit extracte del llibre: 
”Maura, infancia i joventut ” de Prudencio Rovira i Pita, 
biògraf del polític, que referint-se a l’acte escriu: ”Tras la 
colocación de la primera piedra, quiso Antonio Maura, 
ya de 57 años, evadirse del gentío que lo celebraba y 
subiendo al terrado de la vieja casa rectoral exclamó: 
”Cuando yo me asomaba a este terrado, de niño, me 
parecía abarcar con la mirada toda la tierra, sin saber 
lo que me esperaba, lejos de estos huertos”. Crec que 
això pot ser poc conegut, igualment que el que he 
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trobat al diari “La Vanguardia” del 14 d´octubre de 1911 
que diu: ”El Sr. Maura acompañado de su esposa,fué al 
pueblecito de Biniamar con objeto de visitar las obras 
de la nueva Iglesia, cuya colocación de la primera piedra 
apadrinaron el pasado año. Después marcharon al 
Santuario de la Virgen de Lluch”. És a dir, un any després 
van tornar a inspeccionar l´obra. Hem sabut que més 
tard, al 1954, un fill de Maura, Gabriel Maura i Gamazo, 
essent batle del poble, José Antonio Ferrer Flórez, va 
arribar fins el poble per coneixer-lo i es va mostrar 
dolgut de que el temple no s´hagués acabat.

Altres notìcies que trescant per la prensa han cridat la 
meva atenció, han estat, una apareguda al diari ABC 
del dia 2 de març de 1975, fen-se ressó de l´explosió a 
la pedrera del poble, i que diu: ”Una lluvia de piedras 
levantada por una fuerte explosión no debidamente 
controlada, en una cantera cercana, cayeron sobre la 
pequeña localidad de Biniamar, en Mallorca, sembrando 
la alarma en todo el vecindario. La zona más afectada, 
donde se han producido  daños en los tejados e, incluso 
alguna grieta en las casas, ha sido precisamente en los 
alrededores de la escuela. Tanto es así, que testigos 
presenciales han manifestado que, sólo la fortuna, al no 
ser hora de clase, la explosión tuvo lugar a las dos y media 
de la tarde, ha impedido que hubiera muertos entre la 
población infantil. Este tipo de explosiones, aunque no 
con la dureza de ayer, parecen ser bastante frecuentes 
en la cantera, a pesar de las continuas protestas de 
los quinientos habitantes de Biniamar. Esta última sin 
embargo, fue de tal consistencia que, inmediatamente 
se produjo una manifestación de vecinos que acudieron 
a la cantera en busca de explicaciones. Vueltos a sus 

casas, y en nombre de todo el vecindario, el Alcalde 
pedáneo, junto a una Comisión de gentes de pueblo, 
se  han trasladado a Palma para visitar al Gobernador 
Civil de la Provincia y ponerle en antecedentes de los 
sucesos”. Aquest cop, la pau i tranquilitat d´aquest 
poble donà pas a una movilització general amb el suport 
de les autoritats i al 1978 la pedrera es va tancar.

Un altra noticia, exemple de mobilització ciutadana, la 
tenim el gener de 1983, tal com es pot llegir al nº 443 
del setmanari DIJOUS d´Inca de: 

”El pasado lunes por la mañana, en Biniamar los hombres 
estaban en el trabajo y las mujeres y los niños en la calle 
protestando indignados, por el cierre inesperado de su 
escuela unitaria. Los vecinos se enteraron hace unos 
días de que su escuela se cerraba por falta de higiene 
y un número de alumnos insuficiente. La sorpresa fue 
total y las gentes de Biniamar supieron reaccionar, tal 
como, años atrás, lo hicieron con la cantera de Porland 
y también, con la misma escuela que, fue cerrada en 
otra ocasión pero por distintos motivos. El lunes, por 
las calles  de aquel pueblecito, no importaba preguntar, 
bastaba con escuchar. Todas clase de comentarios y 
explicaciones se oían: ”No es cierto -nos había dicho el 
alcalde pedáneo Juan Nicolau- que la escuela no reuna 
condiciones higiénicas. Cada vez que la delegación 
ha solicitado reformas han sido atendidas por el 
Ayuntamiento de Selva, al que pertenecemos. Toda la 
culpa la tiene el maestro -afirmaba una mujer- es un 
hombre que parece que está “desterrado” a dar clases 
en Biniamar. Lo hacía de mala gana.Habían días que se 
presentaba a las 10 en incluso a las 11 de la mañana. Venía 
de Porto Cristo y siempre ponía excusas, principalmente 
de circulación en la carretera. ”Hasta hubo un día -dijo 
otra- que ni siquiera se presentaba y los alumnos debían 
volver a sus casas sin poder asistir a clase”. Otro grupo, 
claramente exaltado, nos participaba que en Biniamar 
ningún vecino había firmado escrito alguno por el que 
se solicitase el cierre de la escuela y el traslado de los 
alumnos a centros vecinos, como Selva o Lloseta. El único 
papel que un día firmaron los padres fue la conformidad 
para que el maestro faltara unos días por haber tenido 
un hijo suyo un accidente. ”Si han falsificado este escrito 
-decían- es una fechoría que no tiene nombre”. Cierto 

PREGÓ DE LES FESTES DE SANTA TEcLA PATRONA DE BiNiAMAR - 2014
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es que el cierre de la escuela ha sido decretado tras la 
visita del correspondiente inspector de enseñanza que 
hizo notar que  tan solo asistían a clase cinco alumnos. 
”Aquel dia -nos siguien contando- el maestro envió a sus 
casas a media docena de alumnos”. Según nos explican, 
con  el anterior maestro que se jubiló hace unos años,la 
escuela funcionaba sin problemas y tanto alumnos 
como padres estaban por entero satisfechos. Pero 
Biniamar sigue sin escuela hasta que la delegación no 
diga lo contrario. Todo depende del número de alumnos 
matriculados y de los que estarían dispuestos a asistir a 
clase. Debería ser un número de catorce,según informó 
la Delegada de Educació, Maria Villalba, al alcalde de 
Selva y al pedáneo de Biniamar, en el transcurso de 
una entrevista que mantuvieron en Palma el pasado 
lunes. ”Estamos dispuestos a demostrar  y certificar -ha 
manifestado el Alcalde- que en Biniamar hay de veinte 
a treinta alumnos que podrían asistir a la escuela si el 
maestro impartiera una enseñanza adecuada”. 

¿Conseguirá Biniamar ver de nuevo abierta su escuela 
unitaria? Todo depende de unas cifras. “Volem escola 
aquí” rezaba un cartel podrtado por los alumnos ante el 
mismo edificio escolar. El pueblo de Biniamar quiere su 
escuela, así lo ha manifestado públicamente y así se han 
expresado en sus propias calles.

Un altre aconteixement destacable, i que és trist, és 
l´incendi de la Comuna del 2 de setembre del 2008, però 
vull dir que de mica en mica la natura es va recuperant.
Una curiosa noticia m´ha arribat verbalment: Va ésser 
Biniamar plató de cinema? És cert que a principis dels 
60 es va rodar un film de l’Oest dirigit per un capellá, el 
pare Manolo? -Si es cert, seria interessant recuperar la 
pel.licula per la memòria audiovisual del poble i tornar-
la a veure.

Un  altre  aconteixement  que vaig poder viure en directe, 
va tenir lloc l´any 2008: ”El Pandemonium”; iniciativa 
del MACS de Biniamar i la colla de dimonis de Mancor. 
Un espectacle al.lucinant molt ben desenvolupat. Jó hi 
era i encara no sé com no en vaig sortir socorrat i no es 
cremà el temple.

Voldria anar acabant, perque no us vull cansar i si en 
permetéu, deixant de parlar del passat, -l´História és 
sempre passat-, voldria  fer-ho del futur i animar-vos a 
tots, jó el primer, a protegir i conservar aquesta pau i 
tranquilitat, igualment que el vostre patrimoni cultural, 
monumental i mediambiental. Moltes vegadas, estant a 
Palma, cansat i afeixugat per la tasca diària pens: ”Bé, 
emperò el cap de setmana anirem a Biniamar”. Record i 
faig meves, les paraules d´una sentència d´un rabí de la 
ciutat de Breslaü: ”Si no pots estar allà on voldries estar, 
que hi siguin al menys, els teus pensaments”.

Finalment, voldria tornar a la figura de Dº Antoni Maura 
quan a les Corts de Madrid, referint-se al ésser dels 
mallorquins va dir: ”Y es que nosotros, somos nosotros”.
Evidentment no ho van entendre i feren befa del polític 
illenc. Més tard, el 1905, el poeta i canonge pollençí 
Miquel Costa i Llobera, ho va aclarir molt més i va 
escriure: ”Siau qui sou”. Potser ens volía dir: ”Conservau 
la vostra identitat, la vostra llengua, cultura i el vostre 
patrimoni…”I així voldria que fos el nostre futur i destí.
Res més, i per acabar, desitjar-vos tres cosses: 

Molts d´anys! Bones Festes! 
Visca Santa Tecla i visca Biniamar! 

Moltes gràcies per la vostra convidada. 
Bona nit.

Salut per viure en dignitat, 
coratge per defensar lo 
vostro i unitat per poder 
fer-ho tot junts.

 Manel Quadreny i Cortés 
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BiNiAMAR

2015 Festes Patronals  de Santa Tecla
Programa - Del 17 al 23 de setembre

Dijous · 17 De setembre
12.00  
PosaDa De banDera 
i rePicaDa De camPanes
S’obsequiarà amb un gelat als nins i nines 
assistents. Lloc: Plaça Major

17.30 exPosició De Pintura
Pintures d’Antònia Jofre Nicolau, a càrrec de 
Victòria Barceló. Lloc: Centre Social

19.00 colla De xeremiers

19.30 inici De les festes
Amollada de coets i repicada de campanes.
Presentació del pregoner a càrrec de:
Toni Ripoll,  batle de Biniamar. 
PREGó DE FESTES a càrrec de Bernat Reus.
Lloc: Plaça Major

20.30 biniataPa
Nit de tapes i batucada a càrrec del grup 
GORIMBA. Ruta gastronòmica per tastar les 
tapes elaborades pels nostres bars. 

DivenDres · 18 De setembre
21.30 festival infantil
Amb la participació dels nins i nines de Biniamar.
Exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec de 
l’Escola de Gimnàstica Rítmica de Selva.
col.labora: Grup de Joves de Biniamar
Lloc: Església Nova

00.00
05.00 Coca de trampó per a tots!
Lloc: Plaça de l’Església Nova

BAR MAYORGA
BAR SA TAFONA
BAR SA qUINTANA

PARTICIPEN:

es caparruts (some people)
desperados
societat anónima

biniaROCK 
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Dissabte · 19 De setembre
10.30 Pony exPress
Cavalcada en poni per als nins i nines
Lloc: Es Torrentet

16.30 jocs infantils
Castells inflables. Animació infantil per a totes 
les edats a càrrec de l’Associació Illa de Cultura.
Lloc: Es Torrentet

22.30 gran revetla
Lloc: Plaça de l’Església Nova
Amb les actuacions dels grups:

Diumenge · 20 De setembre
12.00 correguDes De joies
Per a tots els nins i nines del poble
Lloc: Carrer Pare Francesc Bonafé

17.00 colla De xeremiers

17.30 Homenatge a la gent gran
Missa oficiada per mn. antoni vadell, rector de 
Biniamar.  
Mostra Folklòrica a càrrec de
AGRUPACIó AIRES DE MUNTANYA DE SELVA
Lloc: Església Nova

21.30 nit De cinema a la fresca
Amb les projeccions: 

“auba victoriosa” 
“una corona en el valle”

 i records de festivals viscuts a biniamar 

trio aquarius
tomeu penya i gemenis

ipop’s
filats show

S’Agrupació

BiNiAMAR

2015Festes Patronals  de Santa Tecla
Programa - Del 17 al 23 de setembre
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BiNiAMAR

2015 Festes Patronals  de Santa Tecla
Programa - Del 17 al 23 de setembre

Dimecres · 23 De setembre
10.30 cercavila
Amb colla de Xeremiers i Tamborí.

11.00 ofici solemne 
en Honor a santa tecla
Patrona del nostre poble, oficiat per 
mn. bartomeu fons.
Lloc: Església Nova

12.30 refresc PoPular
Refresc per a tot el poble, amb l’atenció de:

13.00 correguDes De joies
Lloc: Carrer Pare Francesc Bonafé

22.00 gran nit De teatre
A càrrec del grup de teatre de biniamar
Lloc: Església Nova

Dilluns · 21 De setembre
17.00 jocs PoPulars
a càrrec Dels joves De biniamar
ROMPUDA D’OLLES - CARRERA DE CINTES 
AMB BICICLETA - JOC DEL MOCADOR - 
JOC DE SES CADIRES
Lloc: Es Torrentet

19.30 caminaDa nocturna
Recorregut a peu per les afores del poble, 
caminada per a totes les edats.

PUNT DE PARTIDA: Es Torrentet

En acabar hi haura TRAMPONADA per a tots!
Lloc: Església Nova

Dimarts · 22 De setembre
17.30 contacontes
LA zEBRA CAMIL.LA amb taller de dibuixos del 
mateix conte. Col.labora: Biblioteca de Biniamar
Lloc: Biblioteca de Biniamar

21.00 sopAR popuLAR
Participació de tot el poble amb l’aportació dels 
plats elaborats per les families de Biniamar.
Les aportacions s’han de fer a l’Esglèsia Nova de 
les 19:30 fins a les 20:30 h.
L’Ajuntament aportarà aigua, vi i pa per a tots.
I per pair el sopar; ball per a tothom amb 
l’actuació de:

duo marítim
by Jaume Guardiola

FORN CAN PISTOLA
BAR MAYORGA

CARNICERIA ROSSINYOL

“ cavallet quant eres jove”
Autor: joan mas

Director: bernat reus

fi de festes 
amB traCa final !!!
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Bar 
mayorga

Cuina Mallorquina
Berenars

971 514 060

Biniamar

col.laBoradors

Bar 
sa quintana

Tapes variades
Berenars

971 519 520

cafeteria
sa tafona

Tot tipus de 
pa amb oli

609 977 346

colmado
ca na maria

Comestibles

971 514 148

Biniamar Biniamar Biniamar

nivell 2010

Construccions

971 514 351

joan reus

Treballs de camp
Venda de llenya

627 203 968

miquel àngel 
reus

Instal.lacions elèctriques
Aire acondicionat

Telecomunicacions

618 063 842

forn
can felip
Forn de llenya

971 875 033

forn i
pastisseria m6

Pa i pastisseria 
artesana

971 515 266

selva studio

Imatge i comunicació 
Fotografia profesional

Disseny Web 
 

971 875076 
www.selva-studio.com

es planiols
miquel muñoz

Serveis elèctrics
Electricista autoritzat

696 546 474

dues gotes
instal.lacions
Fontaneria - Calefacció

Piscines

697 507 619

marBres
nicolau
Especialistes 

en marbre

971 515 191

guillermo 
reus mora

Transports i 
material de construcció

971 519 867 - 676 991 039

art en pedra
toni ripoll

Extracció i elaboració de 
tot tipus de pedra

659 915 452 

rafael 
cerrillo Batle

Fontaneria

606 266 528 

miquel muñoz
Benítez

Mestre de cases 
mallorquines

639 719 432

son Bonafé 
s.l.

Construccions

607 226 270

hnos. 
riera canals s.l.

Excavacions

971 514 289

Biniamar

Biniamar

Biniamar

Selva Selva Selva Inca

Biniamar Selva Selva

Biniamar Biniamar Biniamar

Biniamar Biniamar Biniamar

hidro systems

Piscinas - Grifería
Calefacción A/A

Hidráulica

971 862 011

Sa Pobla
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pep mestre

Sanitaris - Calefacció
Aire Acondicionat

639 287 166

Binissalem

raiguer

Construccions

637 842 200

carniceria
can 

rossinyol

971 514 447

Campanet Lloseta Lloseta

talleres 
seguí c.B.

Automòbil 

971 514 420

Bar
Bestard

Sopars 
divendres, dissabte 

i diumenge

971 514 048

construccions
i reformes 

d’inca

665 909 627

rajoles
hidràuliques

Guillem Capó

971 500 876

sa 
portassa

Autotaller

871 512 727

escrivents

Comptabilitat i gestions 
administratives

649 494 704 
971 883 431

hiermar

Recicla - Reutilitza 
i Revaloritza

609 611 889 

jardins de 
tramuntana

Venda de plantes
Disseny de jardins

971 610 602 

cafeteria
sa taverneta

Pizzeria

971 514 577
601 037 400

son 
amonda

Materiales de 
construcción y decoración

971 501 984 

K i moix

Animales, peces,
accesorios y alimentación

917 880 348 

can 
Blanquet

Bugaderia 

673 616 508

forn
can pistola

Pa artesà

971 514 100

mármoles
moya e hijos s.l.

Especialistes 
en marbre

971 514 323

Lloseta

Lloseta

Inca

Mancor Bunyola Palma

Inca Inca

Lloseta Inca Inca

Lloseta Lloseta Lloseta

menestralia

Mestres del vidre

971 877 104 

Molt d’anys
...respira 

aires de festa !

medicina 
natural
Cuida tu salud 

y pierde peso con 
la depuración celular

645 191 855

Inca

col.laBoradors



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

www.satafonadecaimari.com



El vi de na Lluca

Text: Antoni Ordinas Garau 
Històries, Llegendes, Miracles I Tradicions de les Terres de Selva, Caimari, Moscari, Biniamar i el llogaret de Binibona.
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