


Salutació

Estimat poble de Biniamar, el nostre poble, el meu poble,

Per darrer any tenc l’honor i plaer, com a batlessa vostra, de donar-vos la salutació i benvinguda a les festes 

de la nostra patrona Santa Tecla.

El temps ha volat i ja les tenim aquí.

Altra volta es tornen a despertar dins cadascú de nosaltres aquests sentiments d’emoció i alegria de retrobar-

nos amb la renovació de les nostres tradicions i de tornar-nos a reunir tots aquells que ho podem contar i 

gaudir, encara que, any rere any, tornem a sentir un nus recordant aquelles persones que ens deixaren, però 

que conservam a la memòria amb prou força. Vagi per tots ells i elles el nostre record.

Cada any als qui ens toca programar les festes procuram escollir i fer el que més agradi a tothom. Per aquest 

motiu, enguany, un ampli grup de persones de la Comissió de Festes, ens hem reunit per configurar un 

programa que sigui del gust de tothom, grans i petits, i amb l’objectiu d’ajustar-nos al pressupost existent. 

Personalment em semblen unes bones festes, amb activitats  organitzades, escollides i gestionades amb els 

recursos humans i artístics del nostre poble. Esper de tot cor que vos agradin i les pugueu gaudir.

Així doncs, vull agrair la implicació de tots els que hi participen directa o indirectament: a les empreses que hi 

col·laboren, als meus companys d’equip de Govern, a tot el Consistori en Ple de l’Ajuntament i a la Comissió 

de Festes.

Moltes gràcies a tots, una forta abraçada!

Visca Santa Tecla i visca Biniamar!

Aigua Mineral natural

Envasada al manantial
Font Sorda Son Cocó que brolla al peu

de la Serra de Tramuntana



Homenatge a la Gent Gran 2018
Francisca Fiol Llabrés 08/02/17

Antonio Reus Rotger 08/08/26

Bartolomé Bonafé Alorda 08/11/28

Antonia Prieto Pons 04/12/28

Juan Reus Rotger 23/03/29

Victoria Heredia Sánchez 18/04/29

Andrés Reus Villalonga 11/10/29

Lucía Ramón Seguí 25/06/30

Antonia Estrany Martí 16/07/31

Lorenzo Riera Bonafé 04/11/31

Antonia Mora Mora 01/01/32

Catalina Reus Mateu 10/04/32

Maria Heredia Sánchez 10/07/32

Bernardino Coli Cerdà 09/07/33

Mateo Morro Morro 26/10/33

Magdalena Coll Amengual 26/06/34

Maria Carmen Canals Jofre 16/07/34

Bernardo Nicolau Coll 15/12/34

Bartolomé Morro Martí 30/03/35

Maria del Pilar Torres Vidal 28/05/35

Valeriano Martínez Caballero  08/10/35

Matías Ripoll Coll 23/04/36

Araceli Benítez Muñoz 15/06/36

María Reus Mateu 26/08/37

Catalina Morro Martí 11/02/38

Juan Munar Tortella 26/02/38

Juan Nicolau Jaume 22/09/38

Catalina Nicolau Reus 13/09/39

María Coll Ramón 21/09/39

Magdalena Ripoll Coll 17/10/39

Miguel Villalonga Reus 30/12/39

Pedro Rotger Bennasar 18/01/40

María Cantallops Ferragut 14/02/40

Antonia Nicolau Reus 04/06/41

Margarita Ramón Seguí 09/09/41

Esperanza Montiel López 18/10/41

Miguel Muñoz Chamizo 24/05/42

Margarita Carbonell Mateu 31/05/42

Francisco Pérez Carrasco 04/09/42

Antonio Terroba Esquina 22/02/43

Colau Horrach

Naixements a Biniamar
25/11/17     Zoe Calma Côté Caldés

14/12/17     Pau Nicolau Jaume

29/12/17     Laura Cifre Morro

08/06/18     Andrés Rumori Turnes

03/07/18    Duna Crespí Sureda

Portada: Tina Morro Ramon  -  Imprès a Impremta Goya





PREGÓ DE SANTA TECLA 2017�
�
Família, amics, biniameres, biniamers i autoritats.
Jo, sempre havia pensat que un pregó només ho feien els entesos, historiadors i gent important però veig que avui en 
dia també ho pot fer gent normal i corrent.
Oh! Ara he vist que he començat per la família en comptes de per les autoritats. Ja ho diuen en bon mallorquí: «qui no 
va a missa, en es portal s'agenolla». Aprofit per 
donar les gràcies a n'Esperança i a en Joan per 
haver volgut que enguany sigui el pregoner. 
Gràcies!
I qui som jo?
Pels que no em coneixeu, som fill d'en Joan 
«Mònjol» i de na Maria «Melis» i «de can Coc», 
per tant, som mig llosetí i mig biniamer. 
El meu repadrí Tomeu va morir a sa mina de Son 
Odre per voler començar el seu torn quan 
encara no li tocava. Això és una prova de com 
som: gent treballadora, senzilla i humil.
Només vaig poder gaudir del padrí Pep «Coc» 
durant sis anys i són pocs els records que me'n 
queden. Pel que m'han dit però, no li feia por res: 
tant li era emblanquinar, com donar serradís, fer 
el dinar o el que fes falta. Sempre que tornava de 
caçar venia carregat: fredolines, esclata-sangs, 
picornells, caragols... Tot s'aprofitava! M'han 
contat també que em duia a passejar per Sa 
Caseta des Bosc tot gojós.
Sort, que fins als vint-i-dos anys vaig poder estar 
amb sa padrina Bàrbara «Melis».
Sa padrina tenia molta manya i podia fer qualsevol cosa que es proposàs. Crec que ja sé d'on surt la meva paciència. 
Em feia uns jerseis de llana preciosos. No, i jo no anava de llana. Ho passava ben malament quan me'n posaven un 
d'aquells, tot em picava!
Si ara em vessin aquí damunt...
(Dirigint-me als meus alumnes) Tots els que avui encara teniu padrins disfrutau-los al màxim. Encara tenen molt a dir!
Quan preparava aquest pregó són molts els records que m'han vengut al cap.
Però abans de continuar; i per què m'han triat a jo?
Senzillament som aquí per ser el director de l'escola d'Es Torrentet.
L'any passat vaig tenir la sort que en Guillem (l'antic director) i na Xisca (la mestra d'infantil) em varen proposar 
presentar un projecte de direcció. En aquells moments feia feina a una escola unitària de Ciutat, a Sa Casa Blanca. 
Després de pensar-m'ho bé vaig presentar el projecte. Normalment, el director sol ser un mestre que ja fa anys que fa 
feina a l'escola però, en el meu cas, tot va ser nou: alumnes, famílies, mestres, funcionament... Vaig arromangar-me, 
vaig sortir de la meva zona de confort i aquí estic. L'any passat va ser el meu primer any i he de reconèixer que ha 
estat l'any que he fet més feina d'ençà que som mestre. A part de ser tutor i tenir tota la primària dins una aula he hagut 
de fer les funcions de director amb tota la paperassa que això suposa. Vull aprofitar per agrair a na Xisca tot el que 
m'ha ajudat i sobretot vull agrair a la meva família la paciència que han tengut amb jo per totes les hores que no he 
pogut estar amb ells.
Sempre que coment amb companys que som mestre a Biniamar em diuen: -Ah, idò deus tenir bona vida! Una escola 
petita no és sinònim de poca feina.
Enguany ja ho tenc tot més per mà però encara hi ha molta feina i molts de projectes per fer. Na Xisca i jo estam molt 
contents de la feina que hem fet durant el primer any. Hi ha coses que es poden veure a simple vista però n'hi ha 
moltes que s'aconsegueixen picant pedra dia a dia. Com a mestre, estic molt content de fer feina a una escola tan 
especial i, a la vegada, estic aprenent moltíssim. 
(Dirigint-me als meus alumnes) Sí, els mestres també aprenem.
Avui en dia hi ha molta gent que pensa que els mestres vivim molt bé, que tenim moltes vacances i que la nostra 
professió no és massa mala de fer. Aquests que pensen això, solen ser els mateixos que critiquen a l'entrenador 
després del partit i que de tot en saben un munt, fins i tot de política internacional.
Però bé, nosaltres seguirem fent feina per intentar que els menuts siguin feliços ara i en el futur.
Per cert, he volgut que els meus alumnes seguin aquí per vigilar quan comencen a fer badalls. Això serà senyal que 
he d'anar acabant.
- Estau bé? (Dirigint-me als meus alumnes)
- Sí! (Contesten)
Sempre he dit que els millors records d'infantesa són de Biniamar: fent trial per Sa Comuna, baixant amb patinet per 
la costa de Can Montserrat, trescant per Son Odre amb n'Amador i sobretot jugant a l'Església Nova amb en Toni 
«Ximcoles», en Pedro «Charo», en Guillem «Blai», en Llorenç de Son Bassa, en Migue, en Llorenç de sa botiga i 
molts d'altres.
Quants de nins i nines poden dir que han jugat a futbol i a bàsquet a una església? Potser no ho sabeu però jugar a 
l'Església Nova era el millor: les columnes no eren fores, la pilota no es colava mai i quan enceníem els llums pareixia 



que estàvem al Camp Nou.
Molta gent no ho sap però a l'Església Nova s'hi va celebrar un mundial de futbol! Idò sí. No record l'any exacte però 
devia ser any de mundial i en Tià, nebot de madò Antònia «fustera» i de l'amo en Perico «ciutadà» ens organitzava per 
seleccions. A jo em va tocar ser de la selecció de Bèlgica.
Trenta anys després, els dilluns, encara jugam a futbet amb en Toni i en “Migue” i els divendres, amb una bona tropa de 
biniamers feim un futbol 7 i a cada equip s'hi mesclen un parell de generacions.
Un dels actes que agradava més de les festes a grans i petits era el play-back i record que vaig fer temes de 
Mocedades, Hombres G i altres cançons d'aquella època. Aquell escenari amb llums i altaveus, guitarres de fusta i 
bateries fetes amb pots de cola ens feia sentir com a artistes! Ja veis que no ens avorríem.
Quan jo era petit m'agradava estar amb na Maria, na Paquita i en Tolo, després era en Miquel que jugava amb en 
Manu, en Guillem «Guitó» i en Sergi i avui, els que juguen són en Xim, na Paula i en Fèlix. Generacions que van 
passant i totes hem tengut sa mateixa sort: ser de Biniamar!
Em venen al cap imatges d'en Miquel tocant el baix amb «Last Camel» a les festes de Biniamar mentre na Sofia el 
mirava fixament. Quins dos!
Records de familiars que ja no hi són com el tio Toni, el tio Guillem, el tio Tomeu i sa tia Francisca. Records també de sa 
tia Maria i sa tia Barita i de molts altres biniamers i biniameres: Madò Pereta i l'amo en Miquel despatxant a la botiga, na 
Francisca «Inquera» i en Macià Blancos, Madò Antònia sa mare d'en Tolo «Massín», l'amo en Miquel i madò Francisca 
de Son Canals fent vetlades a sa «camilla» i l'amo en Mateu de madò Magdalena «taconera» que quan em veia 
passar per davant ca seva vestit del Barça em deia: «Cap a ca teva a canviar-te!» Un dia, fins i tot me'n vaig posar un 
del Madrid i quan em va veure va dir: «Ara anam!»
Això de viure a un poble de tres-cents habitants converteix els amics de la família en “tios i ties” com sa tia Margalida i el 
tio Francisco, sa tia Martina...
Record molt bé ses injeccions que em posaven a Ca Ses Monges. Sobretot record Sor Maria, Sor Francisca i Sor 
Sebastiana.
També tenc molts de records de quan vaig ser escolanet amb Don Bartomeu i del que va ser l'escolà major durant molt 

de temps, en Genís.
M'han vengut al cap alguns sons que m'han retornat per moments a la infància: la melodia de l'esmolador, el peixater 
quan tocava el corn i, sobretot, tenc una imatge gravada de Madò Irma, la mare de la tia Jaquelin quan donava menjar 
als gorrionets que s'acostaven a ca seva, just aquí davant. La pintaria quan, pegant toquets al plat amb una cullereta, 
tirava miques de pa en terra i li començaven a comparèixer gorrions. Aquells repics constants eren com un obstinat 
rítmic i ja sabeu que el ritme és clau en qualsevol música.
En Plató ja deia que «la música és per l'ànima el que la gimnàstica és per al cos» i un altre filòsof, en Nietzsche, deia 
que «sense música la vida seria un error». M'agrada aquella cançó popular que diu: «...qui canta els seus mals 
espanta, qui balla los fa ballar i qui no canti ni balli de pena se morirà».
El currículum de l'àrea de música de les Illes Balears diu que la música, entre altres coses: «... ajuda al 
desenvolupament de l'atenció, estimula la percepció, la memòria a curt i a llarg termini, la imaginació i la creativitat, el 
sentit de l'ordre, la coordinació, la iniciativa, la participació, la cooperació i la comunicació...» Gairebé res! Perquè 
després diguin que la música és una assignatura «Maria».
No he vist mai unes festes sense música, ni tampoc gent que canti enfadada. Aprofitem aquests dies per obrir la 
mirada i no pensar que tot ha de ser blanc o negre.
Fa un parell d'anys na Maria Victòria, la meva dona, va fer una lletra per una cançó i jo vaig fer la música. Aquesta 
cançó es diu «Dos colors» i la tocàvem amb Quart Creixent, que per cert vàrem venir un any a tocar per les festes.
Vos llegiré un fragment:
- M'ajudau? (dirigint-me als meus alumnes. En Guillem i en Sebastià s'ofereixen voluntaris)



Són molts tons que té un somriure, moltes cares s'amistat.
El que avui pot semblar negre, pot tornar demà agrisat.
El que avui pot semblar negre, pot haver canviat demà.

Dos colors marquen sa diferència; blanc i negre som tu i jo
com es capvespre i s'auborada, com sa llum i sa foscor, com es fred i sa calor.

Cerca sempre en sa vida un motiu per somiar,
Qui només veu blanc i negre, perd colors per combinar.

Qui només veu blanc i negre deixa molt d'imaginar.
[...]

Quan tenia nou anys vaig cantar sa Sibil·la aquí mateix. Me'n record que abans de tornar a escola l'horabaixa venia 
l'organista de Mancor, Don Manolo, i m'ensenyava aquest cant tan estimat pels mallorquins.
Durant vuit anys he dirigit el cor parroquial i record molt bé a tota la gent: l'amo en Tomeu «Barraqueta», en Colau, en 
Tòfol (al Cel sia) i na Maria, la seva germana, na Cati i na Margalida de Son Canals, en Pedro «Tina» i en Pere Joan, na 
Francisca la dona d'en Pedro «Vaquer», na Catalina «Canyís», na Catalina «Masseta», na Maria Tortella, na Toñi i com 
no, mon pare i ma mare. Aquest cor no tenia por de res. Érem pocs però vàrem arribar a cantar cançons a quatre veus! 
Gent valenta, sí senyor i amb la que vaig compartir moments molt gratificants.
Xerrant de cantar, m'agradaria cantar un fragment d'una cançó d'un grup del qual vaig formar part. La cançó es diu «Sort 
que te conec» i la voldria dedicar a Biniamar i a tota la seva gent. No la cantaré jo però, m'ajudaran els meus alumnes. 
S'han esforçat molt per preparar-la amb tan poc temps.

Mira que gran el món, mira sa gent que hi ha, mira que n'hi ha de despistats.
Som productes d'atzar, fills de casualitats, germans de coincidències.

Si no ens haguéssim conegut mai, tot això ens hauríem perdut
si no ens haguéssim conegut mai.

Haguéssim fet altres camins, no caminaríem junts
si no ens haguéssim conegut mai.

[...]
Com veis he tengut relació amb Biniamar de tres formes diferents; com a Biniamer, com a músic i com a mestre. Totes 
aquestes vivències les duc ben endins i em sent privilegiat d'haver-les viscut.
(N'Abril s'aixeca i em ve a dir una cosa a l'orella.)
Em diuen que hauria d'anar acabant... Idò bé, els que em coneixeu, sabeu que m'agrada fer gloses i no vull acabar 
sense fer-ne una:

Sa volta que més m'agrada
la començ per Biniamar

pujant pes Puig veig la mar
i Lloseta de baixada.

Si a gent no he anomenat
no ho he fet amb intenció

i també deman perdó
si a qualcú jo he agraviat.

A Lloseta fan sa quintada,
a Biniamar un bon sopar;

som més bons d'arreplegar
quan tenim taula parada.

De Lloseta estic content
i també estim Biniamar,
un sol poble no puc triar
tenc un doble sentiment.

Estim a sa meva gent
i m'agraden tal com són

no trobaríem al món
un poblet tan valent.

I ara mos n'hem d'anar
perquè sa tropa se cansa
anem a ballar una dansa

i cridem: VISCA BINIAMAR!

Joan Pep Coll Llabrés
Biniamar, dimarts 19 de setembre de 2017



ALMACÉN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y TRANSPORTES

GUILLEM REUS MORA

Tel/fax: 971 514 678
Camión grua 15 Tn: 676 991 039
Camión grua 18 Tn: 629 816 914
Camión grua 30 Tn: 676 991 040





Dissabte 15/09

21:30 Mallorca Gay Men’s Chorus presenta 
CINCO dirigit per Joan Laínez
Lloc: Església Nova
Entrada 5,00€
Tiquets a la venda als comerços de Biniamar i 
a l’Ajuntament.
Telèfon per reserves:  971 87 52 44 
(Biblioteca municipal) 

Diumenge 16/09

9:30 II Volta en moto 
llogaret a llogaret
Obert a tot tipus de moto. 
Els i les participants han de complir amb 
l’establert en el reglament general de 
circulació.
Lloc: Plaça d’es Torrentet
Organitza: Fent genoll XD.

19:00 BINIAMAR DONA EL SUS

“Eixordem les xeremies...
Tornem, tornem aquests dies
De vera festa major”

Concentrats en les places d’Es Torrentet, Sa 
Quintana i l’Església Nova i a toc de xeremies, 
els amos i madones –amb tot el poble fent 
costat- sortiran cap a l’Església de Santa Tecla 
a penjar la bandera.
Tres places, tres desfilades rememorant tres 
possessions. Arrels del nostre poble: Son 
Bassa, Son Llampaies i Son Odre.
Arribats a la plaça major, els amos i les 
madones pujaran a penjar la bandera 
acompanyats d’un estol d’al·lotets que 
repicaran les campanes. Col·locada la 
bandera, i després dels rellevants crits de 
“Visca Santa Tecla i Visca Biniamar”, tota la 
plaça entonarà l’himne de la nostra patrona.
L’acte acabarà amb una ballada popular i la 
tradicional torrada de botifarrons.

ANIMA’T I PARTICIPA-HI!!

Organitza: Associació veïnal i grup de teatre 
de Biniamar

Dilluns 17/09

17:00 Jocs infantils
Lloc: Es Torrentet 
Organitza: APIMA Es Torrentet

21:30 Cinema a la fresca 
“Vida d’en Carbassó”
Lloc: Església Nova

Dimarts 18/09

12:00 Posada de banderes i repicada de 
campanes a càrrec de l'alumnat del CEIP Es 
Torrentet i obsequi d’un gelat pels nins i nines 
del poble cortesia del Bar Mayorga
Lloc: Plaça Major

18:30 Inauguració de l’exposició de pintures 
de  Pep Roig Gómez 
Lloc: Centre Socio-Sanitari

19:00 Cercavila a càrrec de la Colla de 
Xeremiers i tambors de Biniamar

19:30 Pregó de festes de Santa Tecla a 
càrrec de  Pep Roig Gómez 
Lloc: Església Parroquial

20:00 Actuació musical a càrrec del grup 
ALLEGRO
Lloc: Església Parroquial

21:30 Mostra folklòrica a càrrec de 
l’Agrupació Brot d’Olivera de Biniamar i de 
l’Agrupació “Aires de Muntanya de Selva”
Lloc: Plaça Major

Dimecres 19/09

17:00 Contacontes Santa Tecla i Taller de 
dibuix
Lloc. Plaça de Sa Quintana
Organitza: Biblioteca Municipal de Biniamar i 
APIMA Es Torrentet

21:00 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 
entre les 19.00 i les 20.00 hores. Obertura de 
portes a les 20:30 hores. No es podran  reser-
var seients amb antelació. Cada participant ha 
de dur el seu plat, tassó, torcaboques i cobert. 
Es prega que es duguin les 
porcions del menjar ja tallades. 
L’Ajuntament aportarà aigua, vi i pa. 
Lloc: Església nova
Organitza: Asso. veïnal de Biniamar

22:30 Actuació musical a càrrec del grup 
DECASSETTE

Dijous 20/09

18:00 Caminada a sa Font d’es Patró
Lloc d’inici: Davant les cases de Son Odre
Organitza: Associació veïnal de Biniamar

20:30 Nit de tapes i música
Ruta de tapes amb la col·laboració de:
Cafè Sa Mina
Cafeteria Sa Tafona 
Bar Mayorga 

Divendres 21/09

17:00 Festa de l’escuma
Lloc: Es torrentet 
Organitza: APIMA Es Torrentet

22:30 Passacarrers a càrrec de la Batucada 
GORIMBA i Dimonis LLEPACALIUS de Selva
Lloc. Plaça de Sa Quintana, Plaça Major i 
Plaça de l’Església Nova

00:00 BINIAROCK
amb l’actuació de
LOS BOYS
SOCIETAT ANÒNIMA
DJ CACTUS i DJ COCKTAIL
Lloc: Plaça de l’Església Nova

Dissabte 22/09

17:00 Homenatge a la Gent Gran
Missa oficiada per Mn. Carles Seguí, rector de 
Biniamar, i mostra folklòrica a càrrec de 
l’Agrupació Brot d’Olivera i Colla de 
Xeremiers i tambors de Biniamar
Lloc: Església nova 

23:00 Revetla de Santa Tecla
amb l’actuació de
DUO MELODIAS 
WITHOUT STRING
DJ FEME
Lloc: Plaça de l’Església Nova

Diumenge 23/09

12:00 Ofici Solemne en honor a Santa Tecla, 
patrona de Biniamar.
Missa oficiada per Mn. Carles Seguí, rector de 
Biniamar. Presidirà l’Eucaristia Mn. Danilo de 
Urzeda Pereira, vicari de la Unitat Pastoral de 
Pollença. Acompanyarà l’ofici el Coro 
parroquial de Biniamar. Representació de 
l’oferta a càrrec de nins i nines de l’Agrupació 
Brot d’Olivera.
Lloc: Església Parroquial

12:00 Refresc per a tot el poble, per atenció 
de Bar Mayorga, Forn de Can Pistola i 
Carnisseria Rossinyol.
Lloc. Plaça Major

13:00 Correguda de joies
Lloc: Carrer Pare Francesc Bonafè.

21:30 Gran Nit de Teatre a càrrec del GRUP 
DE TEATRE DE BINIAMAR dirigits per Bernat 
Reus.
Interpretació de l’obra: MON PARE ÉS UN 
BON PARTIT

FI DE FESTA 
AMB 
AMOLLADA 
DE COETS

PROGRAMA FESTES DE BINIAMAR SANTA TECLA 2018



imatges d'ahir

Victoria Heredia i Tomeu Miquel Muñoz

Antoni Reus i Antonia Pixeris

Antonia Mora Mora

Esperança Montiel i Rafel

Antonia Mucha i Masin

Llucia, Biel i germanes panereta

Jeronia Balaguer



Antonia Fustera i el seu home Pere

Foto antiga Can Fiol Llabrés

Catalina Mucha i Joan Pere

Catalina Morro

Pilar Torres

Araceli Benitez

Colau 

imatges d'ahir



Tomeu Morro

Joan de Can Pipi

Maria Cantallops

i Bernadi Colis

Maria de Can Tofol

i Pep Mairata

Magdalena Blancos

i Barbino

Magdalena Taconerai  Mateu

Macia Blancos

Lorenzo Riera  i Maria del Carmen Canals

imatges d'ahir





Tel: 646 601 452 - 609 242 117   

garage58lloseta@gmail.com

garage 58 lloseta     

C/. Fusters 3 , Pol Lloseta    







marbres nicolau

especialistes en marbre

971 515 191

AUTO - TALLER

Avda. d'Alcúdia, 195  INCA  -  tel. 871 51 27 27
saportassataller@gmail.com

MECÀNICA
DIAGNOSI
PNEUMÀTICS
PRE-ITV
BATERIES

FRENS
OLIS-FILTRES

ESCAPAMENTS
AMORTIDORS




