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Salutació i 
convidada 

a festa a tot 
el poble de 
biniamar

El vostre batle, Toni Ripoll 

Molts d´Anys !

BINIAMAR s’ha anat aixecant al llarg del temps amb l’esforç i dedicació dels que ens han precedit 
en l’estima d’aquesta terra. Sens dubte, el pas del temps i les vivències del nostre poble han anat 
obrant el caràcter biniamer, un caràcter que es mostra obert i acollidor, també pels que vengueren i 
recorregueren les entranyes d’aquestes contrades.

I ara estam a les portes de les festes patronals de Santa Tecla, per gaudir-les tots junts. Unes festes 
que enguany també es presenten pensades i participades per el poble, amb propostes fetes pels 
veïnats i associacions. Per endavant, volem deixar constància del nostre agraïment a tots els veïnats 
que s’han implicat en fer poble. 

No hi ha biniamer i biniamera que no sàpiga que Biniamar era poble de mineria. Molta de gent ha 
viscut en torn de la mineria que va ser durant molt de temps el sustent de  families i comerços. Eren 
altres temps, una vida dura i plena de sacrificis.

I en l’ànim de tenir present a tots els que des de la seva tasca minera feren creixer Biniamar, les 
dedicam aquestes festes i especialment l’homenatge a la gent gran amb el qual volem agraïr als 
nostres majors tot el que han fet per noltros.

A més, apart dels nostres majors, també hem tengut en compte a la resta de biniamers i 
biniameres i als foranis que ens visiten durant aquest dies, des dels més petits, que són l’alegria de 
pares i padrins, els joves, tota la gent de Biniamar amb la qual hem pensat a l’hora de organtizar el 
programa d’actes. 
 

Mereix una menció especial el pregó de festes que enguany ens farà el pintor Tomeu Coll, la nit 
de les tapes, el Biniarock, la gran revetla, el sopar popular, la gran nit de teatre i molts altres actes 
que ens entretendran i amb els quals farem poble. 

A tot el poble de Biniamar, en nom propi i del consistori vos desig unes bones festes patronals de 
Santa Tecla, desitjan-vos salut i donant-vos una forta abraçada.

Recuperem aquests dies de festa, l’esperit de celebrar junts l’alegria i joia de viure a Biniamar.



- 4 - Biniamar   Festa Patronal de Santa Tecla 2016.

FIOL LLABRES FRANCISCA 08/02/17

REUS ROTGER ANTONIO 08/08/26

BONAFE ALORDA BARTOLOME 08/11/28

PRIETO PONS ANTONIA 04/12/28

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

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 PILAR 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

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

NICOLAU REUS ANTÒNIA 04/06/41

RAMON SEGUÍ  MARGARITA 09/09/41

MOTIEL LÓPEZ ESPERANZA 18/10/41

02/10/2015  PERE JOAN IGNASI FONT
25/12/ 2015   MARTÍN SOGA SANTIAGO   
22/04/2016  NEUS PRATS TORTELLA        
16/08/2016  ALEXANDRA NICOLAU CÀNOVES

HOMENATGE 

a la Gent Gran de Biniamar 2016

Naixements a Biniamar
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PREGÓ DE LES FESTES 2015 EN HONOR DE

SANTA TECLA
PATRONA DE BINIAMAR

Pronunciat per: Bernat Reus Nicolau

Senyor Batle Major, Batle de Biniamar, digníssimes autoritats, biniameres i
biniamers, visitants i convidats... Bon vespre!

Fou l’horabaixa del darrer dia d’agost quan en Toni, el 
nostre Batle, em va escometré dient: “Bernat, voldries 
fer el pregó?”. Aquell vespre em va costar dormir-me.
El se’n demà al matí ho vaig comentar a la família, i 
mitjan matí vaig passar un missatge al Batle dient: 
“Toni, avui em posaré a preparar el pregó, qualque cosa 
sortirà! Es tracta de parlar de Biniamar, i a biniamer 
no em guanya ningú!”. I aquí me teniu, per parlar de 
Biniamar, de festa i de sentiments.

Les festes, com també les desgràcies, són excusa prou 
important per treure a la llum una emotivitat conjunta, 
un sentiment de poble. És en els pobles petits, com 
el nostre, on es veu clarament que la participació és 
indispensable. Som pocs i ens necessitam per fer les 
coses. Per això no val ni la passivitat ni l’acomodament.
La nostra estima a Biniamar, aquest sentiment de 
biniamers, serà més gran a mesura que augmenti el 
coneixement que, dia a dia, anam adquirint del nostre 
poble i de la seva gent.

La grandesa d’un poble no la fa l’extensió del seu 
territori ni el nombre d’habitants, sinó més aviat el 
fet de disposar d’una història, un passat conjunt i una 
gent amb un cor gran per compartir. Per tant, és prou 
important emmarcar qui sóm i d’on venim.
Així, faré una subtil referència a la història que sempre 
ens han contat.

Segons el diccionari d’Alcover-Moll el nom de Biniamar 
és d’origen aràbic, probablement de ‘BENI AH MAR’, 
fills del roig o del vermell. O bé de ‘BANIAMMAR’, nom 
propi de persona segons Asin Top.

Les primeres dades històriques de Biniamar les trobam 
al llibre del Repartiment, però de ben segur aquesta 
privilegiada situació del nostre poble i els seus voltants,  
al peu de la Serralada, sol ixent, protegit de boires i 
gelades... fou lloc habitat des de molt enrere.
El corpus de toponímia de Mascaró-Passarius fa 
referència a una necròpolis talaiòtica a ‘Son Canals’ 
de Biniamar. Al respecte, el setmanari d’Inca ‘Ciudad’ 
el 1961 publicava: “els seus restes queden en un estat 
dolent, tan desfigurat que sols es pot identificar amb 
la presència d’algunes pedres del seu fonament i és 
impossible la seva reconstrucció”.

A títol personal jo sempre he cregut que les pedrotes 
que feien de pedrís a la cantonada del corral de ca na 
Reus, a dalt de Sa Quintana, eren restes talaiòtiques
que, per desgràcia, es feren malbé.
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BENI AH MAR pertany al districte islàmic d’Inkam, figura 
en el llibre del Repartiment i passà a ser propietat 
del Paborde de Tarragona com a recompensa per la 
contribució a la conquesta de Mallorca.

“Dia 27 d’agost de 1229, el Rei en Jaume I, reconeixia que 
l’arquebisbe de Tarragona i el Paborde, Ferrer de Sant 
Martí, li havien prestat graciosament, 600 quarterades
d’ordi pel viatge a Mallorca”.

Testimoni de les vinculacions de Biniamar amb Tarragona 
-que varen esser llarguesés la nostra església dedicada 
a la patrona de Tarragona, Santa Tecla. Així com també 
el cognom Reus, tan arrelat al nostre poble. L’escut 
heràldic d’aquest llinatge figura a la base de les quatre 
columnes que adornen el retaule de l’altar major.

De l’església de Santa Tecla no en sabem la data de 
construcció, només que a mitjans del segle XVII ja 
estava feta. Així ho confirma una inscripció a la mateixa
esquena de la imatge de Santa Tecla (“Se dugué 1635 
i l’any 1801 a primer de novembre se renovà”). També 
el campanar, la campana mitjana du: “Santa Tecla de 
portillo fundidor – any 1664”. L’església i els seus voltants 
foren lloc d’enterrament, per això diverses làpides que 
es conserven al seu trispol: 1679, 1688, 1706 i 1819.

El mes d’abril de 1824 quedaren prohibits els 
enterraments a les esglésies. Biniamar des de l’11 de 
febrer de 1821 té el seu cementiri al peu de la comuna. 
Aquesta comuna fou un fet important de la riquesa 
de Biniamar. Tenim dades de 1323 que ja parlen de la 
seva existència. S’aprofitaven les pastures, la caça i la 
llenya per al consum i per fer funcionar les teuleres i els 
forns de calç. La comuna confronta amb ‘Son Frau’, ‘Ca 
sa senyora’, ‘Biniazent’, ‘Son Odre’ i ‘S’estorell’. La seva 
superfície era de 151’70 hectàrees.

Al començament del segle XX Biniamar tenia un tret 
que el distingia de qualsevol altre poble i això era la 
Mina. La primera notícia sobre mines de carbó situades 
a Biniamar és de la mina que anomenarem ‘Júpiter’, a 
‘Son Odre’, oberta l’any 1874.

El 29 de març de 1897 s’inaugurà la mina ‘San Luís’, veïna 

de la primera. També en destaca una altra anomenada 
‘La Marieta’, que prenia com a fites des del puig de 
Biniamar fins a la casa de Josep Ferrer, i tenia 40.000 m2.
La vida del miner era molt feixuga i alhora arriscada. 
El treball era subterrani; es treia el mineral a fora per 
després ser porgat i es transportava amb carros fins a
l’estació de Lloseta. La feina s’organitzava normalment 
en dos o tres torns diaris de vint / vint-i-cinc homes cada 
un. La mina suposava la creació d’un important centre 
de treball no només a Biniamar, també als voltants. 
A més de donar-los feina, la mina ajudà els biniamers 
a superar de sobre manera el ‘temps de sa fam’ de la 
Postguerra.

Gairebé totes les famílies del poble s’apuntaren a fer 
feina a la mina ja que -a més del sou- tenien accés 
al racionament de l’economat miner, que era més 
substanciós que l’ordinari: farina, sucre, cafè, tabac...
El que més crida l’atenció en arribar a Biniamar, sense 
dubte, és ‘L’església nova’.

Una gran construcció rectangular a mig fer, just davant 
les cases de ‘Son Bassa’. Don Antòni Maura i Muntaner, 
de jovenet -aprofitant que el seu cosí Joan Maura era el
vicari del poble- estiuejà un grapat d’anys a Biniamar. En 
les seves estades tingué ocasió de fer bones amistats i 
agafar una gran estima al poble.

Antoni Maura fou polític i arribà a ser president 
del Govern de Madrid. Al pujar al poder es recordà 
d’aquest llogaret i la seva església, i va impulsar un 
ambiciós projecte: una gran església amb pretensions 
neogòtiques. Dia 25 de setembre de 1910 es posà la 
primer pedra. La feina durà uns tres anys, fins que la 
sort política es va girar i els diners deixaren d’arribar.

‘L’Anuario Balear’ de 1928 deia de Biniamar: “Llogaret 
de 461 habitants. Produeix cereals, ametlles, garroves, 
oli, fruites i hortalissa. Es batle: Cristòfol Reus Martí; 
vicari: Francesc Payeras Mulet; carter: Miquel Reinés 
Mora. Hi ha tres mestres picapedrers que són: Miquel 
Jaume Reus, Pere Ignasi Martorell i Pere Puigrós Reus.
Una gerreria de Gabriel Ramon Ramonell. Una barberia 
de Gabriel Riera Jaume. Un forn de calç de Joan Jofre 
Sastre. Una mina de carbó anomenada ‘Sant Lluís’ de 
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Joan Martí Lladó. Una carnisseria de Gabriel Mateu 
Ferrer. Una fusteria de Bartomeu Bonafé Jaume. Dos 
comerços de comestibles: el de Miquel Jaume Llompart 
i el de Baltasar Martí Genestra. Una Ferreria de Miquel 
Bonafé Jaume. Un forn de pa d’Antoni Amengual Rotger. 
Les escoles nacionals regentades per Bartomeu Pons 
Frau, Catalina Sampol Vives i Joana M. Xamena. Un 
estanc de Baltasar Marí Genestra. Una pedrera de Joan 
Rotger Cifre, de ca’n Tina. Dues fàbriques de teixits, 
la de Bernat Riera Jaume i la de Gabriel Riera Jaume. 
Una sabateria, la de Llorenç Reus Jaume. Dos cafès: el 
de Jaume Martorell Coll i el de Francesca Morro Coll; 
doscellers, el de Bartomeu Coll Capó i el de Francesc 
Mateu Frau. Sobre aquest darrer celler i en vista de 
l’encertada iniciativa dels joves del poble que han fet 
camisetes retolades per a la festa aquest any amb el 
nom de na Lluca, permeteu-me aclarir qui fou na Lluca i 
la seva relació amb el celler de Ca’n Xesc.

Na Lluca era una bota congrenyada que feia el vi molt 
bo, d’uns 17 graus. Era famosa i molt anomenada per 
tota la redolia de Biniamar. Era el reclam del celler de 
Ca’n Xesc i eren moltes les persones, de poble i de fora 
poble, que anaven a sopar o a berenar per tastar aquell 
generós vi de na Lluca. El pare Sebastià Rosselló, que 
ens ha deixat aquest any, al pregó de festes de 1990 en 
va fer referència amb aquesta glosa:

A un cantó de la plaça,
L’església ben davant,
Sia venint com anant,

Tothom si no frissa massa
S’atura, mai de llis passa
Sense entrar per satisfer
S’ardorosa set que un té.

I dins sa boca trabuca
Tassó de vi de na Lluca,

De Ca’n Xesc, antic celler.

La vida d’aquell Biniamar de les primeres dècades tenia 
alguna cosa que el marcava: la mina. Gairebé tot el 
poble hi treballava i quan mancà mà d’obra, arribaren 
emigrants procedents de la península. Els primers 
forasters que arribaren a Mallorca per fer feina a la 
mina, abans del boom turístic.

Com es pot veure, Biniamar a començament del passat 
segle XX, abans del moviment, era un poble amb 
multitud de recursos i matèries primes. Hem vist la 
relació de negocis avui pràcticament tots desapareguts. 
A la dècada dels 60 l’economia tradicional inicià un 
procés de canvi. ‘la crisi dels 60’. L’atracció dels centres 
industrials veïns determinà que la població activa es 
decantés paulatinament per fer feina fora. La fuita del 
camp a les ciutats a Biniamar fou agreujada per la falta 
d’infraestructures i serveis locals. Tot plegat va anar 
minvant Biniamar com a poble, el món agafà nous estils 
i el nostre poble patia.

Aquesta crisi global afectà Biniamar de manera especial. 
De ben segur que les coses podrien haver estat diferents 
si les vies del tren haguessin arribat a ca nostra.

Les comunicacions eren importantíssimes. Biniamar 
tenia carbó, tenia calç, pedra, teules, telessos... però 
estàvem a poc més d’un kilòmetre del tren, i tot ‘lo 
nostro’ ho havíem de traginar a Lloseta. D’altra banda, 
tot el tema burocràtic, mercantil, oficines, bancs, 
correus... s’instal·laren a peu de via. Nosaltres érem un 
reclam però res ens arribava. Patirem una economia 
colonialista.
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En aquell temps l’obertura d’una pedrera als Campassos, 
aferrat al poble, tampoc no ajudà a solucionar el 
problema, sinó que més bé el reafirmà. Llevat dels 
llocs de feina que pogué donar, així com el seu benefici 
privat, la fàbrica de ciment, oficines, administració, 
imposts i beneficis anaren a para devora la carretera de 
Palma, a Lloseta.

De la mina i la pedrera sols en queden clots i 
escombraries. La pedrera aplegà l’any 1978 després 
d’una forta oposició, ja que les contínues explosions 
de gran potència provocaren greus perjudicis. També 
tancaren el forn de calç, la mina... el poble es quedà 
orfe de serveis. El cens de població baixà més d’un 20% 
i tot el jovent partia.

Tancaren l’escola i el convent, el rector era compartit 
amb Mancor, no teníem dispensari metge... Era evident 
que les coses havien canviat molt. Foren mals temps per 
a Biniamar.

Si parlam del tema sociocultural, durant molts d’anys 
l’església gestionà aquesta àrea. Per exemple, les 
monges cuidaren de manera especial el capítol de 
l’ensenyament i la sanitat, la costura per als més petits i 
l’escola de nines de dalt.

Record a Sor Antònia, a la Mare Superiora, a Sor 
Margalida de la Passió (la monja llarga que té un 
carrer dedicat al poble), a Sor Catalina (que posava les 
injeccions i visitava els malalts)... De veritat, tot i les 
mancances d’aquell temps es va fer una gran tasca.

Pel que fa als vicaris i rectors, la seva tasca fou força 
important i, uns més que els altres, aportaren molt a 
l’entramat social del poble.

Per la meva edat i perquè ho té ben merescut, això ho 
diu un escolanet, vull fer referència a Don Manolo. L’any 
1962 arribà a Biniamar D. Manolo Haro Martínez, home 
molt dinàmic i alegre que ben prest entrà dins l’ambient 
del poble. De seguida engrescà el jovent i també tot 
el poble. Montà la “paravall-films” i el poble i ell es 
posaren a fer pel·lícules: “duelo en río cobre”, “auba 
victoriosa”, “una corona en el valle”... No importa dir 

que l’estrena d’aquestes pel·lícules al poble tengueren 
un èxit arrollador. A Biniamar no teníem cine i el férem 
amb pel·lícules incloses. Segons el programa de festes 
d’enguany, diumenge es projectaran aquestes famoses 
pel·lícules. Don Manolo també va dur el cor parroquial 
al concurs de nadales que organitzava ‘Radio Juventud 
de Inca’, i guanyaren el primer premi.

Com deia, Biniamar patí molt en la crisi dels 60, però la 
grandesa de les persones sempre ha estat saber aixecar-
se i Biniamar no es rendí, perquè si una cosa quedà
clara en el poble fou aquest esperit de biniamer que 
avui vos reclam. Tot i això, els biniamers reclamaren 
les infraestructures que abans els foren negades i així 
començaren les instal·lacions del clavegueram i de 
l’aigua corrent, la il·luminació nova, la remodelació 
de places i carrers, la creació del centre de majors, el 
dispensari metge, la casa del poble, la biblioteca, el 
transport regular, l’adequació de l’església nova i es 
tornà a obrir l’escola.

El món ha tornat a canviar: ha sorgit la societat del 
benestar. Estam en el món de les comunicacions, i 
Biniamar també. Avui es pot fer feina des de casa i els 
serveis estan a l’abast de tothom. A més, s’ha capgirat 
la fuita dels pobles cap a les ciutats.

Avui la gent d’on fuig és de la ciutat i de la massificació. 
Els serveis i les comoditats que abans brindaven les 
ciutats (els hospitals, les escoles, els supermercats, els
centres d’oci, els llocs de feina...) ara estan als afores, 
i és tan avinent per a un biniamer anar a comprar, du 
el nin a l’escola, anar al cine, a l’hospital o anar a fer 
feina com qualsevol inquer o ciutadà. Tenim futur com 
a poble i per això hem de lluitar!

‘Bé, a jo m’havien encomanat fer el pregó de festes i 
abans d’acabar de festes toca parlar les de Santa Tecla 
a punt de començar’ ‘Recordem quan era nin, Ahir 
vespre piules fetes -Disculpau si no endeví Anàvem tots 
a completes!’ A Biniamar ‘Sa festa’ era l’esdeveniment 
més gran del poble, tot es movia al seu voltant. Una 
setmana abans es posava la bandera, i poc a poc 
s’anaven engalanant places i carrers. Els cafès i tavernes 
es preparaven bullint els primers botifarrons.
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Compareixien ‘ses rovelles’ (avellaneres) i muntaven 
s’embalum. El camió d’un tal Piqueras arribava ple de 
futbolins i una tómbola. A la fi, els esclafits dels coets 
donaven el sus! Xeremies i enfilalls de llums. La gran 
verbena amb un bon conjunt era la mesura de qualitat. 
Record la plaça tancada amb valles altes. Qui volia ballar
havia de pagar. Les al·lotes entraven de franc o bé amb 
preu reduït, totes endiumengades i lluint el millor vestit, 
sempre acompanyades o per carabines guardades. 
S’asseien a les cadires dels voltants i els joves feien 
rotllada demanant per ballar:
- Vols ballar?
- Estic cansada!
I si deien que si la mare, amb una mirada, ho havia 
d’aprovar.
L’ofici de la patrona, l’església de gom a gom, altar 
fumat, missa de tres i un predicador extern. Tothom 
duia la bona. En sortir, xeremies i corregudes a ‘Es 
Torrentet’. Els joves més agosarats disputaven el 
pollastre o botaven pel conill. El que guanyava tornava 
amb el trofeu penjat d’una canya verda.

Pel dinar de la festa no hi havia casa que no tengués 
convidats. Després tots a fer un cafè a la plaça, un truc i 
a parlar amb el veïnat.

Record especialment aquells anys en què les 
circumstàncies em dugueren, ajudat pel jovent i pel 
poble, a gestionar les festes. Don fe de la participació, 
il·lusió i les ganes que vaig trobar. Tenc ben present 
aquelles revetlles populars amb el grup de ball de bot 
‘Brot d’olivera’, de’n Colau i sa guitarra, de com crearem 
el grup ‘Els Planiols’, el grup de teatre, dels primers 
festivals, del sopar popular, de les exposicions (com la 
de la mina a l’església nova), l’actuació de na Donna 
Hightower (que la tenguerem aquí tres dies, allotjada 
a Ca Ses Monges), i del primer pic que cantà en Tomeu 
Penya, gràcies al bon amic ‘Toni Garrincha’.

Anim al batle i a la gent a no perdre els bons costums 
i estic molt content del caire que tenen les festes 
d’enguany. Torna la participació! Al programa tenim: 

teatre nostre, festival infantil, cine nostre, verbena amb 
grups nostres, passetjada i tremponda nostra, sopar 
popular... i fins i tot un pregoner nostre. Aquest és el 
camí: fent festa anam fent poble!

I ara sí, acab amb un poema creat pel pare Bonafé, fill 
il·lustre de Biniamar ‘La biniamera’, que pel que fa a la 
nostra festa diu:

(...)Tanca les festes de l’illa
la diada patronal,

el poble sembla una vila,
tal és nostra festa anyal.

En veureu de ‘cordonsillos’,
vestits de seda, rodons,
escambrais i rebossillos

que treim de tots els racons.
Vessin els nostres padrins

lo que torna esser la plaça,
voldrien tornar fadrins

per encendre el foc de raça.
Eixorden les xeremies,
el so de tanta antigor.

Tornen, tornen aquests dies
de vera festa major.

BINIAMERES, BINIAMERS...VISCA SANTA TECLA I VISCA BINIAMAR!  Salut i molts d’anys!
Bernat Reus Nicolau, setembre 2015.
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after sun
Societat anónima

Ipop’s

Dijous 15
12.00  

POSADA DE BANDERA 
I REPICADA DE CAMPANES

S’obsequiarà amb un gelat als nins i nines assistents. 
Lloc: Plaça Major

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 Tomeu Coll.
Lloc: Església Nova

20.30 
BINIATAPA

Nit de tapes i batucada a càrrec del grup GORIMBA. 
Ruta gastronòmica per tastar les tapes elaborades 

pels nostres bars. PARTICIPEN:
BAR MAYORGA
BAR SA TAFONA

BAR SA QUINTANA

Divendres 16 
21.30 

FESTIVAL INFANTIL
Amb la participació dels nins i nines de Biniamar.

Col.labora: Grup de Joves de Biniamar
Lloc: Església Nova

00.00

* BINIAROCK *  
Lloc: Plaça de l’Església Nova

2016
Biniamar Programa - Del 15 al 23 de setembre
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Dissabte 17
16.30 

JOCS INFANTILS
Castells inflables i Pony Expres, 

cavalcada en poni per a tots els nins i nines.
Lloc: Es Torrentet

22.30 
GRAN REVETLLA

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

Diumenge 18 
12.30 

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

Ofici solemne a l’Església Nova 
i tot seguit

actuació de ball tradicional (Brot d’olivera) 
a càrreg de la gent del poble.

Lloc: Església Nova

2016
Biniamar Programa - Del 15 al 23 de setembre

TRIO MARBLAU
LA CANCIÓN DEL VERANO

LA LOCAMOTORA
DJ FEME

21.30 
NIT DE CINEMA A LA FRESCA

PROJECCIÓ DOCUMENTAL
“Pedra Negra. La vida minera a Biniamar.”

Documental realitzat de la mà de 
n’Andreu Ramis i Nila Oliver 

amb la col·laboració de joves de Biniamar i amb 
l’aparició de gent del poble que ens aproximen a la 

història de la mina i aquell temps. 
Lloc: Església Nova

Dilluns 19
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

21.30 
PRESENTACIÓ CURTMETRATGE

“Riendas de una vida” (15’) de Nila Oliver.
Projecció, xerrada del procés i aproximació al cinema.

Curt on ha participat Jaume Morro (Ca’n Mica).

Sinopsis: “Julia, una joven chica, le atormenta su pasado 
y cicatriza sus heridas con la ayuda de los caballos. ” 

Lloc: Església Nova
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Divendres 23
Santa Tecla

10.30 
CERCAVILA

Amb colla de Xeremiers i Tamborí.

11.00 
OFICI SOLEMNE 

EN HONOR A SANTA TECLA
Patrona del nostre poble.

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 
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

“ EL MILLOR DEPENDENT DEL MÓN”
Autor: Francesc Lorenzo i Gàcia

Director: Bernat Reus

FI DE FESTES 
AMB TRACA FINAL !!!

* DUO MARÍTIM *
by Jaume Guardiola
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Dijous 22
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:

Dimarts 20
19.00 

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

Dimecres 21
17.30 

ANIMACIÓ INFANTIL
Jocs per a tots els nins

Lloc: Es Torrentet

21.30 
MOSTRA FOLCKLÒRICA

A Càrrec de S’AGRUPACIÓ 

“AIRES DE MUNTANYA”
Lloc: Plaça Major

2016
Biniamar Programa - Del 15 al 23 de setembre
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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

El nostre agraïment a  
Miquel Morro 

per la seva aportació de 
dues peces tallades en 

pedra 
pel festival i el teatre.



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 catorze anys, aquesta 
bellíssima tasca:

“Ajudar i donar la mà als nostres veinats.” 
FES-TE VOLUNTARI, EL NOSTRE MUNICIPI ET NECESSITA, T’ESPERAM !!!

www.satafonadecaimari.com

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

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

Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil del Municipi de Selva



eren...altres temps
Biniamar era poble de mineria,
molts s’hi dedicaven,
més gent hi vivia,
més comerços i vida entorn
a la mina.

Això eren altres temps,
de fam i misèria,
i la mina, era per molts,
l’únic mitjà de subsistència.

El jovent d’avui en dia,
ni ens ho podem imaginar,
intentam fer-mos a la idea,
d’una feina molt dura,
que mai haurem experimentat.

Era feina perillosa,
ens han anat contant,
n’hi havia que s’ho prenien
amb alegria, i d’altres, ben preocupats.

Tampoc tenies massa sortides,
d’algo havies de fer calaix,
i molts en tenir el racó fet,
de la mina sortien escapats.

A son ordre hi anaven,
aquells més valents,
que sense maquinària,
aconseguien el carbó,
a força de picar constantment.

No tothom ho aguantava,
era ben delicat,
si el mal aire compareixia,
t’hi ben podies quedar.

I avui la mina ja són restes,
històries i batalles,
d’un petit poble com és Biniamar,
i aquesta història mai s’ha d’oblidar,
per què el caràcter lluitador i familiar
de la seva gent, n’és part d’un passat,
que sempre s’ha de recordar.

Demanau i estudiau,
les arrels del vostre poble,
aquelles que ens fan ser avui qui som,
i que amb orgull ens fan estimar,
el poble nostre, que és Biniamar.

M.Magda Tornila (Nila Oliver)
Pollencina - Campanetera que admira profundament el poble de Biniamar.


