


Fiol Llabres Francisca 08/02/17
Reus Rotger Antonio 08/08/26
Bonafe Alorda Bartolomeu 08/11/28
Escalas Villalonga Niceta 14/11/28
Prieto Pons Antonia 04/12/28
Reus Rotger Juan 23/03/29
Heredia Sanchez Victoria 18/04/29
Reus Villalonga Andres 11/10/29
Ramon Segui Lucia 25/06/30
Estrany Marti Antonia 16/07/31
Riera Bonafe Lorenzo 04/11/31
Mora Mora Antonia 01/01/32
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 26/06/34
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 08/10/35
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 17/10/39
Villalonga Reus Miguel 30/12/39
Rotger Bennasar Pedro 18/01/40
Cantallops Ferragut Maria 14/02/40
Nicolau Reus Antonia 04/06/41
Ramon Segui Margarita 09/09/41
Montiel Lopez Esperanza 18/10/41
Muñoz Chamizo Miguel 24/05/42
Carbonell Mateu Margarita 31/05/42
Perez Carrasco Francisco 04/09/42
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Estimat poble de Biniamar, el nostre poble, 
el meu poble!

És un honor i un plaer fer la salutació i 
donar-vos la benvinguda a les festes de la 
nostra patrona.

Amb aires de tardor, un repic de campanes, 
l’amollada de coets i el so inconfusible dels 
xeremiers s’ens desperten sentiments, fan botar 
d’alegria a petits i grans i comencen les nostres 
festes que ens fan sortir al carrer amb l’emoció 
que es va renovant any rere any aconseguint que 
les nostres tradicions vagin cap endavant i ens 
perdurin com a poble.

Com sabeu, Santa Tecla ens agermana amb 
Tarragona, així que tenguem un pensament i record 
cap a Catalunya, per aquells que han pagat amb 
la seva vida, sofriment i angoixa provocat pel 
fanatisme terrorista. Vagin per ells la nostra empatia 
i les nostres pregaries.

També queden en el nostre record aquelles persones 
que ens han deixat però que segueixen dins els 
nostres cors i, com que no hi ha un final sense 
un principi, les meves felicitacions, enhorabona i 
benvinguda cap aquells nadons que han irromput 
dins les nostres vides sembrant un hal d’alegria i 
esperança. Felicitats pares i mares!.

Una cosa a destacar és que la programació de les 
festes és fruit i producte del nostre poble. Biniamar 
pot ser un poble petit però hi tenim de tot i molt i 
poques coses hem hagut de cercar a fora vila per 
preparar ses nostres festes. 

Ara ja no em queda més que dir-vos que 
personalment hi he posat l’esforç i l’ànima perquè 
fossin unes festes a gust dels biniamers i de tota 
aquella gent que ens visita.

De part de totes aquelles persones que s’han implicat 
tant directa com indirectament en l’organització i 
de tot el consistori, vos desitjam que gaudiu de les 
festes d’enguany amb molta salut i alegria.

Visca Biniamar! Per molts d’anys!

Una abraçada a tothom.

La vostra batlessa, Esperança Montiel López 

Salutació



Bon vespre, senyors batles: Joan, Toni, Rafel i Tòfol, regi-
dors, biniameres, biniamers i amics d’aquest poble.

Primer de tot vull agrair la convidada a ser el pregoner de 
les festes de Santa Tecla. Fa més de desset anys que pint 
aquí i més d’onze que hi vivim. L’any 2009 vaig tenir es 
gust de fer es pregó de Lloseta com a llosetí de naixement 
que soc, i ara, com a biniamer d’acollida i d’arrel, és un 
orgull poder fer aquest. Gràcies Toni.

Com bé han dit jo soc artista, més especialitzat amb la pin-
tura, i aprofitant aquest fet hem montat aquesta mostra en 
aquest lloc tan especial i característic com és l’església 
Nova. Quadres fets just aquí devora, al Sostre de ca sa tia 
Maria. Molts clients me varen reconèixer que mai havien 
estat aquí però la majoria partia dient que era un poble 
preciós i quedaven sorpresos per aquesta església. 

No xerraré d’art, sinó de sentiments enllaçant-los amb 
la història. Tot i que són els sentiments el que em fan fer 
aquesta feina que tant m’agrada, i que alhora també estan 
lligats amb la història degut a que nosaltres som el bagatge 
dels dies passats, formats gràcies als bagatges dels que 
ens envolten. Per tant som sentiments, som història, i de 
diferents maneres, som Art. 

He dit que és un orgull, perquè em fa pensar que el repadrí 
Tòfol va ser el batle, que el meu padrí jove va ser el pre-
goner fa uns anys,que el meus pares també s’han “tornat” 
biniamers, que la família de can Tòfol, d’on era sa meva 
padrina, es la culpable que jo i na Cati venguéssim a viure 
aquí, i que els meus dos fill són nats ja a aquest petit gran 
poble. Això són sentiments que em venen, degut sobretot a 
que a la meva germana , als meus cosins i a jo, des de ben 
petits, ens varen fer apreciar aquest poble, gràcies sobre-
tot al caràcter de ses ties. A Lloseta soc de can Colometa 
i de can Carrossa, però aquí des de que vaig arribar em 
reconeixien dient que era de can Tòfol. De sis germans que 
eren a can Tòfol n’hi ha tres que sempre han viscut aquí: 
En Tòfol, na Catalina i na Maria. El germà gran, en Tomeu 
va partir a Palma, i n’Antònia, que era la meva padrina, es 
va casar a Lloseta amb en Joan Carrossa es fuster. L’altra 

germana era na Margalida, “sa tia monja”, que fa un mes 
que va partir, com deia ella, cap a un lloc ple de pau, i va 
estar ben contenta quan li vaig contar que faria es pregó, a 
més li dec a ella un parell de coses que contaré. Ella, que 
va ser la que més es va moure, va viure per Ferreries, Pal-
ma, Selva o Valldemossa entre d’altres, però igual que els 
altres germans sempre venien a “tocar mare” i com tants 
de biniamers, sempre tenia molt en compta Biniamar. Com 
deia Roberto Obregón La meva pàtria reposa en el fons des 
meus ulls. Realment som de molts llocs, sobretot dels llocs 
que ens hi sentim bé.

Biniamar és un poble de trobada, un poble amb molta his-
tòria. Una història que xerra de mines, de forns de calç, de 
la feina del camp, de bars, o de ses caminades cap a Inca 
per fer feina als tallers.

Fent una breu passejada per la història diré que en temps 
dels àrabs ja hi ha constància de que aquí hi havia un cert 
nombre de cases. Biniamar és d’origen àrab i es dubte si 
ve de bani-ahmar (fills del Roig) o de bani Ammar (fills de 
Bani). Moltes de les dades que vos contaré les coneixeu. 
Llegint el llibre de Ramon Rosselló titulat Història de Bini-
amar, vaig trobar moltes dades que sovint s’han utilitzat a 
passat pregons, però aprofitaré per recordar-ne algunes.

El 31 de desembre de 1229 les tropes del Rei En Jaume 
entraren a Ciutat. Després de la conquesta es varen esta-
blir a varies cases sarraïnes. El 31 de març de 1230 

el Rei En Jaume va fer donació al canonge de Tarragona 
de s’illa de Cabrera, una quarta part de la vil·la d’Inca, i les 
alqueries de Beniamar, Beniarroi, Mazarella, Mancor, Mos-
càritx, Caimàritx i Xílvar. Aquesta donació no va quedar molt 
clara i va sofrir variacions. Però es sap que el canonge va 
establir un batle que defensava llur interessos i administra-
va justícia. Es té constància d’aquest fet gràcies als llibres 
on enregistraven totes les seves actuacions.

Aquest fet va fer que adoptàssim la patrona de Santa Tecla, 
que era la patrona de s’antiga Tarraco. Conten que ella era 
seguidora de l’apòstol Pau i per demanda de la seva pròpia 

Pregó de les festes patronals
de Santa Tecla 2016



mare la volgueren cremar, però justament una tempesta va 
apagar el foc i ella va poder anar a trobar-se amb Pau i els 
seus seguidors. Posteriorment va ser llançada a les feres, 
però aquestes la varen respectar i va acabar morint per 
causes naturals. 

L’església es va començar a principis des segle XVII. Abans 
es batiava a Selva, i dóna la casualitat que el primer bateig 
enregistrat allà va ser d’una nina de Biniamar que es deia 
Thonina, i em va cridar s’atenció que es capellà es deia 
Barthomeu Coll, escrit amb h entre sa t i sa o.

En referència a l’edifici més emblemàtic, l’esglèsia Nova, 
sabem que la primera pedra es va posar l’any 1910. 
Aquesta església d’inspiració neogòtica va ser dissenyada 
per l’arquitecte Guillem Reynés. Es va començar gràcies a 
qui en aquell moment era el president de la República, el 
mallorquí Antoni Maura. Ell havia passat part de la seva in-
fància en aquest poble, venia sovint a visitar la seva família 
per part de la seva padrina materna. L’aportació inicial va 
ser de 100.000 pessetes. Anys després les obres es van 
interrompre per la falta de financiació, tot i que es diu que 
Antoni Maura, just abans de deixar la presidència, havia 
aconseguit 100.000 pessetes més, un doblers que mai ar-
ribaren aquí.

Durant els primers segles, la major part de la població es va 
dedicar a l’agricultura o derivats com fer oli i vi. Com aficio-
nat al vi, m’ha agradat saber que des del segle XIII hi va ha-
ver vinya. L’any 1562 Bartomeu Llampaies tenia 5 quartons 
de vinya i Bartomeu Daviu en tenia un. L’any 1874 es va 
inaugurar la mina “Júpiter” a Son Odre. Posteriorment es 
varen obrir les mines “San LLuís”, “La Marieta”, “La Bue-
na” i “La Esperanza”. L’any 1884 va començar l’explotació 
de sa pedrera de Sa Comuna. Aquesta era una zona amb 
un clar motor econòmic, fet que provocà que l’any 1931 
es creàs la “Unión Minera de Selva” per defensar els drets 
des treballadors. Posteriorment, avançada la segona meitat 
del segle XX, ens varem fer famosos per sortir sovint a la 
premsa a causa dels problemes que causaven els barru-
bins de sa pedrera.

L’activitat minera a nivell estatal es va desenvolupar des de 
la prehistòria, guanyant molta importància amb l’arribada 
dels cartaginesos i romans. A Mallorca, tot i no haver estat 
una indústria central en el desenvolupament econòmic po-
dem dir que va tenir molta importància, sobretot a principis 
del segle XIX. 

La comarca des Raiguer fou la zona amb més activitat 
minera de s’illa, localitzada als municipis de Selva, Llose-
ta i Alaró. Aquest fet va ser una sort per moltes famílies 
d’aquí, degut a que durant la postguerra, els miners te-
nien dret al subministrament d’aliments de l’economat. El 
metge de Mancor, gràcies a que també era el metge de sa 
mina, també en tenia dret. Dia quatre de desembre era un 
dia gran, el dia de sa patrona, Santa Bàrbara. I aprofitaven 
per fer un gran dinar seguit d’una bona bauxa. El tio Tòfol 
recordava que de petit aquest dinar es solia fer a Son Llam-
paies. Aquest diumenge podrem veure el documental Pe-
dra Negra dirigit per na Nila que ens aproparà a la mineria 
biniamera.

Normalment no apreciam el que tenim fins que ho perdem. 
Per això es diu que la vida d’un miner corr més ràpid. El fet 
d›estar baix terra, treballant en el ventre de la muntanya, 
en condicions tan difícils i de risc, feia que quan surtien a 
l’exterior fossin més optimistes i s’aferressin més al goig 
de viure a la superfície. La seva feina era d’equip, tots es 
guardaven i miraven per llur interessos. Aquest caràcter 
segur que es devia contagiar als seus veïnats, fent dels po-
bles miners, com es nostro, pobles més alegres i solidaris. 
Xerr en passat, recordant la feina de tants coneguts dels 
que esteim aquí, però hem de tenir en compte que encara 
molta gent es dedica a aquesta perillosa feina. Treballar en 
aquestes condicions implicava una prejubilació a una edat 
molt jove, i una actitud, més que de por, de respecte. Lle-
gint moltes entrevistes a miners m’ha quedat molt clar un 
sentiment de lleialtat cap a una feina que els aportava una 
altra manera de viure, estimant la terra dins l’obscuritat i 
degustant la vida a cel obert.
Com va escriure Lluís Llach:

Canta el miner al fons del seu gran forat  
de dia o nit, tant li fa,  

jo sento el clam que ressona a la vall  
i que el vent em va portant. 

- Jo et grataré, terra, fins fer-te sang,  
vull saber si saps plorar  

com la mainada que a casa he deixat,  
com jo, que m’estic matant. 

Canta el miner al fons del seu gran forat,  
ningú l’escolta, ell bé ho sap,  

sols les parets de la cova tan gran  
amb el plor es van tornant fang.

Aquest pregó l’he escrit pensant, a més de la mineria (que 
és el tema d’enguany), amb les meves arrels i les arrels des 
poble. Mentre escrivia em vaig adonar que tot tenia relació.

M’agrada i m’interessa molt la història. Vull comentar que 
quan xerram de pobles sempre tenim present la seva idio-
sincràsia urbanística, aquí serien les cases de pedra, l’es-
glésia, els forns de calç, el cementeri, les possessions, sa 
comuna i ,com no,s’església Nova. Aquesta idiosincràsia 
no ha variat massa en es transcurs dels anys, aquesta és la 
part visible però inert d’un poble. El que és vertaderament 
important és la gent. I consultant la nostra història, m’ha 
cridat l’atenció veure molts llinatges lligats a Biniamar que 
encara perduren. Hi ha registres dels anys 1300 i 1400 on 
surten llinatges com: Segura, Moix, Bertran, Coll, Bru, Se-
riol, Marçal, Doménec, Catlar, Just, Suau, Pont, Bassa, lam-
payes; o posteriors on surten Vaquer, Reus, Sales, Fontanet, 
Bonafè, Pou, Serra, Martí, Daviu, Perelló, Coixet, Ramon, 
Massanet, Massip, Albertí, Palou, Jofre, Morro, Montis, Fer-
rer, Mateu, fortesa o Bennàsser entre d’altres.

A Biniamar hi ha devers 350 habitants. En els censos de fi-
nals des segle XIX érem gaire bé cent més. L’any passat en 
Bernat va esmentar un article que surt al llibre de Ramon 
Rosselló. No el vull repetir però em va cridar l’atenció la 
gran quantitat de negocis que hi havia l’any 1928, i a més, 
que molts dels noms dels propietaris eren pares, padrins o 
repadrins dels que estau aquí o de gent que conec.



Cafè Sa Mina

Plaça sa Quintana, 2 · Biniamar



Veient que hi havia tanta quantitat de negocis fa uns noran-
ta anys i el que he dit abans de la part visual o urbanística, 
vull xerrar també del present. Ara el món s’ha globalitzat, 
la majoria treballam a fora i els pobles més petits sembla 
que poden caure en el perill de ser pobles dormitori, cosa 
que no passa aquí. Aquí tenim una petita però important in-
dústria de la pedra, i s’església,els bars, la casa del poble, 
s’esplai, es parc o sa botiga es mantenen com a lloc de tro-
bada. I a vegades sorprenen petits detalls que demostren el 
sentiment d’estima cap a els veïnats, com per exemple les 
fotos que té na Maria a sa botiga de tots es nins des poble. 
Que un nin pugui anar des de ben petit a comprar tot sol 
no té preu, o que puguin jugar a nes carrer i saps ben cert 
que si passés res, es primer veïnat que passés els ajudaria.

Per això vull dir que un poble és mal de definir i mai es pot 
quedar xerrant només del passat, ni tan sols des present. 
Com va dir Woody Allen:

M’interessa el futur perquè és allà on passaré la resta de 
la meva vida

El futur té molts de noms: per els porucs és el descone-
gut, per els dèbils és el que no podem assolir, però per els 
valents és l’oportunitat. Per això aquí sempre tenim aques-
ta oportunitat. L’oportunitat que han aprofitat tots els que 
cada any preparen el teatre, o les que fan les coreografies 
dels playback, o dels nins que hi ballen, o el grup de car-
naval que cada any fan unes carrosses espectaculars, o de 
s’esplai, o de les activitats que preparen les diferents asso-
ciacions que hi ha o que hi ha hagut, o des grups anònims 
que decoren o promouen actes, tot això amb la finalitat de 
fer poble.

Per tant que és Biniamar?

Senzillament són un munt de construccions enllaçades per 
carrers on hi viu una comunitat que fa que tengui qualque 
cosa especial, no és un poble meravellós perquè tengui o 
deixi de tenir, és meravellós perquè és ca nostra. Seneca 
va dir: ningú estima la seva pàtria perquè sigui gran sinó 
perquè senzillament és sa seva.

Per acabar vull agrair a Migue, Toni Ripoll, Manu, Andreu, 
Toni Figó i Miquel que han fet possible es muntatge exposi-
tiu i a tots voltros per la vostra presència. I dedicar aquest 
pregó a tots els que disfrutarem de les festes, però sobretot 
als qui han fet possible que estiguem avui aquí i que ara 
ja no hi són. 

La vida passa aviat però diuen que serem eterns mentre 
romanguem a la memòria dels vius.

Biniameres, biniamers i amics del poble, esper que ten-
guem unes bones festes de Santa tecla, molts danys i salut.

Tomeu Coll, Biniamar. 2016



Dilluns 18 de setembre
18.30 Taller de formació: vols ser agent de 

prevenció?. 
Programa de formació i sensibilització 
sobre com fer front a les agressions 
sexistes i com poden ser agents actius de 
prevenció i sensibilitació a les festes locals 
del nostre municipi.
Organitza: Direcció Insular d’Igualtat del 
Consell de Mallorca
Lloc: Centre Socio-Sanitari 

Dimarts 19 de setembre
12.00 h. Posada de banderes i repicada de 

campanes.
Obsequi d’un gelat pels nins i nines del poble
Lloc: Plaça Major

17.30 h. Exposició fotogràfica de la col·lecció 
municipal. 
“Vida en el Burundi”  
autor de l’obra, Jaume Moranta
Lloc: Centre Socio-Sanitari

18.30 h. Passacarrers a càrrec de Guillem i Joan, 
de la COLLA DE XEREMIERS I TAMBORILS 
DE BINIAMAR.

19.00 h. Inici de les festes de Biniamar.
Acte d’inici amb amollada de coets i 
repicada de campanes

19.30 h. Pregó de festes de Santa Tecla,  
a càrrec de Joan Pep Coll,  
Director del Ceip Es Torrentet de Biniamar.
Lloc: Església Parroquial

20.15 h. Presentació del llibre “Biniamar canta 
la fe al Sant Crist i a Santa Tecla”.
Cantics propis de Biniamar interpretats pel 
Coro Parroquial de Biniamar i la Coral 
dels Antics Blavets de Lluc.
Lloc: Església Parroquial

21.30 h. Mostra folklòrica a càrrec de 
 l’Agrupació Brot d’Olivera 
 de Biniamar.
Lloc: Plaça Major

Dimecres 20 de setembre
17.30 h. La Fada Despistada ens contarà el conte 

“COM SOMNIEN ELS NINS DEL MÓN”
Lloc: Plaça de sa Quintana.

19.30 h. Actuació i pasa carrers a càrrec del Grup 
de Batucada Gorimba.

NIT DE TAPES
Ruta gastronòmica per tastar especialitats 
oferides pels nostres bars.
Participen: Bar Mayorga, Bar Sa Tafona i 
Cafè Sa Mina

Dijous 21 de setembre
17.00 h. Festa infantil amb l’actuació del grup 

d’animació “Uapidubi”.
Lloc: Es Torrentet

Programa festes Santa Tecla
2017



20.30 h. Sopar Popular.
Participació del poble amb l’aportació de 
plats elaborats per les famílies de Biniamar. 
Les aportacions s’han de fer a l’Església 
Nova de les 19.00 a les 20.00 hores. 
L’ajuntament aportarà aigua, vi i pa.
I de postre els nostres nins i nines de 
Biniamar ens donaran una gran sorpresa.

22.00 h. Actuació musical del Dj FEME 
Lloc: Plaça de l’Església Nova

Divendres 22 de setembre
17.00 h. Jocs populars i castell inflable.

Organitza:  
 
Lloc: Es Torrentet

18.30 h. TARDEO i música per animar la festa
Lloc: Plaça de l’Església Nova

00.00 h. BINIAROCK
amb l’actuació de:

Societat Anònima
     Desperados
  Filats Show
Lloc: Plaça de l’Església Nova

Dissabte 23 de setembre
Santa Tecla

10.30 h. Passacarrers a càrrec de Guillem i Joan, 
de la COLLA DE XEREMIERS I TAMBORILS 
DE BINIAMAR.

11.00 h. Ofici Solemne en honor a Santa Tecla, 
patrona del nostre poble. 
Celebrarà la missa Mn. Bartomeu Fons (en 
el seu 50 aniversari de la seva ordenació 
sacerdotal).
Acompanyarà l’ofici el coro parroquial de 
Biniamar.
Representació de l’oferta a càrrec de nins i 
nines del grup Brot d’Olivera.
Lloc: Església Parroquial

12.30 h. Refresc per a tot el poble, per atenció 
de Bar Mayorga, Forn de Can Pistola i 
Carnisseria Rossinyol.
Lloc: Plaça Major

13.00 h. Correguda de Joies
Lloc: carrer Pare Francesc Bonafé

22.30 h. Revetla de Santa Tecla, amb les actuacions 
dels grups: 

Latimbrass.
    Tomeu Penya
  Géminis
       Dj FEME
Lloc: Plaça Major

Diumenge 24 de setembre
16.30 h. Passacarrers a càrrec de Guillem i Joan, 

de la COLLA DE XEREMIERS I TAMBORILS 
DE BINIAMAR.

17.00 h. Homenatge a la gent gran
Missa oficiada per Mn. Carles Seguí, rector 
de Biniamar
Lloc: Església nova

21.30 h. Gran Nit de Teatre a càrrec del GRUP DE 
TEATRE DE BINIAMAR dirigits per Bernat 
Reus
Interpretació de l’obra: POBRES CASATS

  

L’ajuntament de Selva, es reserva el dret a poder anul·lar o canviar alguns dels actes programats.

Fi de 
festa amb 
amollada 
de coets!    











ESTANC Núm. 8
PAQUITA VALLÉS MONTIEL

PLAÇA DEL BLANQUER
INCA

BALTASAR JOFRE
BINIAMAR






