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Biniamar 2022  I  FESTES PATRONALS DE SANTA TECLA

Beatriz Lechuga Tortella
La vostra batlessa 

A LES FESTES PATRONALS DE BINIAMAR 2022
SALUTACIÓ I CONVIDADA

L’homenatge a la gent gran biniamera, amb la seva associació, és un dels actes 
centrats on es manifesta la gratitud del poble envers dels seus llegats. A toc de 
xeremia els amos i madones amb tot el poble encetaran les festes amb la posada 
de bandera entorn de la qual gaudirem dies de companyonia i germanor.
Amb entusiasme assistirem al pregó de festes que pronunciarà Andreu Ramis 
Femenias, president de l’Associació Veïnal de Biniamar.

És de destacar la presentació del llibre L’Església nova de Biniamar, una obra 
oberta guanyadora del premi d’investigació Jaume Lladó i Ferragut. També 
assistirem a la presentació de Biniamar llegendària on els veïnats de tota la 
vida recordaran fets de Biniamar on els major,  els nins i els nous veïnats podran 
compartir els fets que conformen la història del nostre poble.

En definitiva, tot un seguit d’actes culturals, esportius, religiosos, folklòrics i 
festius que esper que sigui motiu per retrobar-nos tots.

Des de l’antigor Biniamar venera Santa Tecla com a patrona, 
persevera la tradició en el nostre poble i es manté any rere any 
ben viva. El poble avança amb la vista cap a l’horitzó encara 
que posant ullada cap enrere. Les nostres festes són una 
trobada, un encontre, entre el que anam heretant  i el que els 
nous temps ens duen. 

EN NOM PROPI I EL DE TOTA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
VOS DESIG DE TOT COR 

UNES BONES FESTES PATRONALS DE SANTA TECLA !
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Avui, però, a banda dels nervis m’acompanya 

l’alegria. Estic content de pregonar les festes de 

Santa Tecla, en les que anys enrere acostumava 

a visitar el poble i participar dels seus actes. Estic 

content, no sols perquè l’Ajuntament hagi decidit 

honorar-me amb aquest oferiment, sinó perquè 

aquesta convidada arriba com un reconeixement a 

la meva tasca professional i per extensió a la resta 

d’Historiadores i Historiadors de l’Art que treballam 

en l’estudi, la gestió i la difusió del Patrimoni 

Cultural.

Alhora també estic content perquè trobar-nos 

avui aquí no deixa de ser una mostra més de la 

normalitat que aquest any passat vàrem perdre a 

causa de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 

i que a poc a poc anam recuperant.

Aquest és el primer cop que he d’enfrontar-me a 

un pregó des d’aquest costat i no estar escoltant a 

l’altra banda. Per la qual cosa intentaré que aquest 

sigui breu i que pugui ser agraïda aquesta estona 

que haurem d’estar plegats.

En el meu cas he decidit parlar-vos sobre l’Església 

Nova, ja que aquesta ha estat objecte d’estudi d’un 

dels meus treballs més recents i un poc n’és la 

culpable que avui estigui aquí.

Vaig néixer a Mancor de la Vall, just aquí devora i 

Pronunciat per 
Bernat J. Mateu-Morro

PREGÓ DE LES FESTES DE SANTA TECLA 
BINIAMAR 2021

Bones tardes a tothom! 
i gràcies a totes i tots els que heu decidit acompanyar-me.
He de reconèixer que no esperava estar avui aquí i que em va sorprendre la proposta rebuda per part de 

l’Ajuntament, i tot i que al principi em va costar decidir-me a acceptar-la, com podeu veure al final hi vaig 

consentir. Dubtava, d’una banda, perquè tot i que Biniamar em resulta un poble conegut i estimat, no n’és el 

meu. Entenia que qui millor coneix el poble són els seus habitants i que podrien parlar del poble i convidar a 

la seva festa major millor del que no pas un mateix. D’altra banda, també dubtava d’estar aquí avui perquè 

no m’agrada gaire ser protagonista, i essent el pregoner estava clar que tendria una mica difícil no ser el 

centre d’atenció de l’acte. Per això que si algú em nota una mica nerviós que no li estranyi.

DE SANTA TECLA DE BINIAMAR
PREGÓ DE LES FESTES 2021

DE SANTA TECLA DE BINIAMAR
PREGÓ DE LES FESTES 2021
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des de ben petit vaig conèixer Biniamar. Tot i que 

no ho visitàvem amb gaire freqüència, per a mi 

era molt fàcil recordar i identificar el poble gràcies 

a la seva església nova, al trobar-se aquesta 

inacabada. Aquesta curiositat i interès entorn de 

l’església que tenia quan era un nin, han continuat 

acompanyant-me fins avui i fa uns anys em vaig 

animar a estudiar-la més a fons. Per això consider 

que aquest és l’espai i el moment idoni per compartir 

alguns dels seus aspectes més rellevants.

Abans de poder parlar de l’Església Nova, hauríem 

d’aturar-nos breument a l’església de Santa Tecla 

documentada des de l’any 1634, tot i que s’entén 

ja existia amb anterioritat. Aquest era l’únic espai 

religiós del poble, que ràpidament es va quedar 

petit i obsolet i sovint requeria noves ampliacions 

i adequacions que no sempre arribaren o 

s’executaren degudament. En resum: s’hi feien 

petites intervencions que no aconseguien resoldre 

els problemes que tenia de falta de manteniment 

i d’espai. Ni tan sols l’ampliació de 1833, la més 

important de totes, va ser capaç de posar-li remei.

Amb l’arribada del segle XIX i la situació general 

en què es trobava tot plegat, va conduir al poble de 

Biniamar a sol·licitar una nova església. Aquesta 

conjuntura es va allargar durant tot el segle XIX 

i a les acabades d’aquest la sol·licitud d’una 

església nova ja estava plenament consolidada 

entre biniameres i biniamers, La qual més que 

una amable sol·licitud esdevé en una exigència de 

cada cop més contundent. Després de gairebé un 

segle de lluita, la nova església s’havia convertit en 

una reivindicació històrica.
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La teoria era fàcil, al poble tothom estava d’acord en 

el fet que volien una nova església, per tant, s’havia 

d’aixecar un nou temple de majors dimensions 

i comoditats. Pel que fa a la pràctica, la cosa va 

resultar molt més complicada. Malgrat l’atenció que 

al poble tots hi havien deixat, i per molt arrelada que 

estava aquesta idea a les acabades del segle XIX, 

no serà fins a la primera dècada del segle XX quan 

podem començar a parlar de fets ressenyables en 

aquest sentit.

Per executar una empresa d’aquesta magnitud es 

requerien qüestions importants que en el cas de 

Biniamar no havien estat resoltes. Era necessària 

l’aprovació de la diòcesi, disposar d’uns terrenys 

per aixecar el nou temple, un projecte arquitectònic 

i els recursos humans i econòmics suficients. La 

Vicaria de Biniamar, l’Ajuntament de Selva o les 

Biniameres i els Biniamers, no comptaven amb 

aquests recursos ni els resultaria fàcil aconseguir-

los a curt termini. Per això una vegada més va 

parèixer que la idea d’una nova església es 

quedava de nou ajornada, o fins i tot esvaïda.

És en aquest mateix període, als inicis del segle 

XX, quan van coincidir tres personatges destacats, 

ocupant alhora tres càrrecs importants i amb 

una confluència d’interessos comuns entorn de 

l’església biniamera. Aquest fet va afavorir i 

promoure definitivament la seva construcció. Ens 

referim a Pere Joan Campins, Guillem Reynés i 

Antoni Maura.

Pere Joan Campins va ser Bisbe de Mallorca entre 

1898 i 1915. El període del seu bisbat és un dels més 

importants de l’església de Mallorca, durant el qual 

es va esforçar per reformar i actualitzar l’església 

mallorquina. Es va preocupar especialment per 

tenir cura de les qüestions culturals i patrimonials 

lligades als béns de l’Església, per això va afavorir 

la creació de l’Arxiu Diocesà o el Museu Diocesà, 

promotor de diferents obres arquitectòniques, 

impulsor de diferents projectes de restauració i 

ampliació d’esglésies, de les que cal destacar les 

reformes fetes a la Seu i a Lluc, per a les quals 

Secció longitudinal de l’església. Guillem Reynés, AGR Secció transversal de la nau i les capelles de l’església. Gui-
llem Reynés, AGR
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va reclamar la presència del treball d’Antoni Gaudí. 

Alhora, que, per altra banda, també va afavorir la 

creació de noves esglésies parroquials.

És en aquest context quan el Bisbe Campins, cap al 

final del seu bisbat i de la seva vida, rep la demanda 

del poble de Biniamar per a l’aixecament d’una 

nova església. Donada la situació complicada que 

presentava l’església de Santa Tecla i el panorama 

general afavoridor per a la construcció de nou 

temples, el bisbe no va trobar molt d’impediment 

i va autoritzar l’aixecament d’una nova església 

parroquial a Biniamar.

Per altra banda, Guillem Reynés fou un arquitecte 

i intel·lectual que va créixer i es va formar en el si 

d’una família d’artistes, ja que el seu pare Gaspar 

Reynés era mestre d’obres i la seva mare era néta 

de l’escultor Lluís Font.

Va ser un dels avançats del seu temps per què 

respecte a la protecció i la cura cap al patrimoni 

cultural. En aquest sentit, va ser membre de 

l’Acadèmia provincial de Belles Arts i de la Societat 

Arqueològica Lul·liana, essent nomenat director 

del seu museu el 1909. Exemples d’aquesta 

defensa del patrimoni foren la seva oposició a 

l’enderrocament de la Porta de Santa Margalida 

o bé quan va adquirir la col·lecció d’escultures

del Cardenal Despuig per evitar que aquesta

abandonés Mallorca.

Com arquitecte va rebre ràpidament un gran 

reconeixement i prestigi per la seva obra. Va ser 

nomenat Arquitecte Diocesà el 1910 i Arquitecte 

Provincial el 1911. Al llarg de la seva carrera va 

Fotografia de 
Guillem Reynés Font

Autor desconegut. CGR

Aspecte exterior d’un dels lateral de l’església. Guillem Reynés, AGR
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col·laborar entre d’altres amb Antoni Gaudí, Joan 

Rubió i Francesc Roca.

Com arquitecte diocesà, va ser en Reynés en qui va 

recaure el disseny de la nova església biniamera. 

Projecte per al qual va projectar un gran temple 

de dimensions monumentals, en especial pel que 

fa al seu campanar, si la comparam amb la resta 

de construccions del poble. L’església proposada 

constava d’una nau de quatre trams amb capelles 

laterals, transsepte i capçalera, que en els primers 

projectes es preveia d’unes dimensions de 40 m 

de llarg per 9 m d’ample, en altura destacaven 

especialment els seus elements exteriors com els 

pinacles o el coronament del campanar. En aquest 

projecte l’arquitecte presenta una obra a camí entre el 

Regionalisme i l’Historicisme Gòtic, realitzant en ella 

una recerca d’equilibri entre la tradició i la modernitat.

El tercer personatge a ressaltar va ser Antoni 

Maura, qui fou un destacat polític mallorquí diputat 

per Balears en el congrés en diverses legislatures, 

que va arribar a ocupar entre d’altres el Ministeri 

de Justícia, el de Guerra o el de Governació i 

fins en cinc ocasions la Presidència del Govern 

d’Espanya. Abans, però, de tot plegat Maura havia 

establert un vincle especial amb Biniamar, on hi 

havia estiuejat en alguna ocasió i on havia visitat 

el seu cosí Joan Maura quan aquest era vicari del 

DE SANTA TECLA DE BINIAMAR
PREGÓ DE LES FESTES 2021

DE SANTA TECLA DE BINIAMAR
PREGÓ DE LES FESTES 2021

Planta projectada per a l’església. Guillem Reynés, AGR
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poble. Per tant, coneixia de primera mà quina era 

la situació a l’església biniamera i per això des 

d’una posició tan privilegiada com és el Govern, 

no va dubtar en afavorir aquesta causa, entregant 

una ajuda econòmica de 100.000 pessetes amb 

la qual es van poder iniciar les obres. Tot i que 

segons sembla a Biniamar sols va arribar un primer 

pagament de 50.000 pessetes.

Per tant, després de la intervenció d’aquestes 

tres persones, pareixia que a Biniamar les coses 

s’havien aclarit i es comença a veure la llum. Han 

aconseguit l’autorització del Bisbat, un projecte 

arquitectònic i el finançament econòmic. Però res 

d’això no tendria cap valor si no es comptava amb 

un espai per aixecar la nova església.

El Bisbat no disposava a Biniamar de terrenys per 

a la construcció de la nova església, tot i que es 

va contemplar la possibilitat d’haver d’adquirir-

los, primer es va optar per esperar a veure si era 

possible obtenir-los de manera gratuïta a través 

d’alguna donació.

Serà llavors quan la família Matheu Coll, propietària 

de les terres de Son Bassa s’ofereix a fer donació 

al Bisbat d’un solar de la seva propietat. Tot i que la 

tramitació d’aquesta gestió es va dilatar molt més 

del que s’hagués esperat pel desacord entre les 

parts, en especial per les condicions que sol·licitava 

la família Matheu Coll, finalment s’acordà que:

● Rebria a canvi un hort del bisbat adjunt a la

sagristia.

● Un cop finalitzades les obres de l’església, la

família podrà escollir una de les capelles laterals

com a pròpia.

● En cas que l’església no es construís o fos

enderrocada, el solar retornaria a mans de la

família.

Aconseguits els terrenys ja no els mancava res als

biniamers i biniameres per iniciar les obres de la

tan esperada església.

Val a destacar en aquest punt el paper que tengué

Gabriel Fiol, qui aleshores era el vicari del poble,

no és una figura tan principal ni tan destacada

per la historiografia, però fou la peça clau en tota

aquesta història. Era ell qui va estar coordinant la

correspondència entre tots els agents implicats, als

que mantenia informats de tots els avanços, els

exigia celeritat en el procés i a vegades actuava

en nom seu.

Una mostra de l’entusiasme i les ganes que hi 

havia al poble entorn de l’església Nova, va ser la 

col·locació de la primera pedra el 25 de setembre 

de 1910 coincidint amb les festes de Santa Tecla, 

ara fa just cent onze anys. Aquest acte, més enllà 

de donar inici de manera simbòlica a les obres 

de la futura església, escenificava la confluència 

d’un mateix interès en les diferents persones que 

l’havien fet possible i que per primer cop es reunien 

totes plegades. 

El poble de Biniamar es va entregar en tots els 

preparatius previs, especialment en tot el que 

Invitació per a l’acte de col·locació de la primer pedra. ADM
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suposava l’engalanament dels carrers. Així des 

de l’arribada al poble pel camí de Lloseta fins a la 

plaça major i l’espai on havia d’aixecar-se la nova 

església es va disposar un passeig processional 

elaborat a partir de murta i pins, decorat també 

amb banderoles. Alhora també es crearen dos arcs 

de triomf efímers que es disposaren un saludant al 

Bisbe (que presidia l’acte) i l’altre a Antoni Maura. 

(qui havia apadrinat l’acte juntament amb la seva 

esposa Constancia Gamazo). A l’esplanada de 

la finca que havia d’albergar aquesta cerimònia, 

també s’hi havien disposat diferents columnes 

de fusta cobertes de murta i un petit templet. Les 

obres s’iniciaren tan prest com va ser possible 

i avançaven a bon ritme, però malgrat aquesta 

eufòria inicial entorn de la construcció de la nova 

església, prest arribaren males notícies. Quan es 

confirma que no hi haurà continuïtat en l’arribada 

dels pagaments, les obres es comencen a ralentí. 

I quan els obrers es trobaven treballant en la zona 

de les cobertes de les capelles laterals l’obra va 
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quedar aturada definitivament. L’espai va romandre en 

un estat de cert abandonament durant alguns anys.

Aquest fet es va viure en el seu moment com un 

fracàs, el poble va haver de veure com el somni de 

l’església per al qual tant havien lluitat i reivindicat 

desapareixia una vegada més, deixant aquest cop 

una construcció inacabada quasi a manera de runa.

Amb el pas del temps l’església, tot i que inacabada, es 

va anar incorporant com un element més del conjunt 

del poble acabant per esdevenir-ne el més destacat 

i el que més l’identifica i dóna identitat al poble.

Avui, per tant, no hauríem de parlar de l’església 

com un fracàs, sinó que convit a fer-ho com una 

obra oberta:

● En primer lloc, és una obra oberta físicament,

l’edifici és una obra inacabada pel que fa a la

zona de les seves cobertes, pot donar la sensació

d’incomplet com també la pot donar d’infinit.

● En segon lloc, és una obra oberta

arquitectònicament. Al no executar-se per complet

el projecte de Reynés, aquest queda obert a futures

revisions i intervencions. Tant si aquestes són

proposades com executades, interessen perquè

fan de l’església sigui encara avui dia un espai viu.

● En tercer i darrer lloc és una obra oberta al poble.

L’església no es va sacralitzar com espai religiós,

però això no ha estat impediment perquè aquesta

estigui sense usos. Biniameres i biniamers, heu

sabut apropiar-vos-la i anar-la adaptant a les

vostres necessitats, ja que per la seva planta lliure

i les seves dimensions, permet acollir fàcilment

actes que caire social, cultural o esportiu.

Com a resum de tot el que he exposat abans 

volia deixar constància de l’interès que té 

l’església Nova, coneguda també per locals 

com sa catedral. Destacar la singularitat d’obra 

oberta, la rellevància dins l’urbanisme del poble 

i el seu fort caràcter identitari, ja que és una obra 

sorgida fruit de la reivindicació i les aportacions 

de tot el poble. No debades, reivindicar també 

l’arquitecte Guillem Reynés com una figura 

cabdal de l’arquitectura mallorquina del tombant 

de segle i de com és d’afortunat el poble de 

Biniamar per custodiar una de les seves obres.

GRÀCIES I SALUT PER A TOTES I TOTS, 

MOLTS D’ANYS I BONES FESTES DE 

SANTA TECLA !
“

Pronunciat per 
Bernat J. Mateu-Morro

PREGÓ DE LES FESTES DE SANTA TECLA 
BINIAMAR 2021
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Ma ti a Pla as To  es

17/04/2022

Bla ca Mi al es Ro àn

11/04/2022
Jas i  Za au 

31/12/2021

Llucia Reus Bes a d
31/10/2021

Aleix Palo o Sua ez

NAIXEMENTS A BINIAMAR
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BONAFE  ALORDA  BARTOLOME  8/11/28

HEREDIA  SANCHEZ  VICTORIA  18/4/29

REUS  VILLALONGA  ANDRES  11/10/29

RAMON  SEGUI  LUCIA  25/6/30

ESTRANY  MARTI  ANTONIA  16/7/31

RIERA  BONAFE  LORENZO  4/11/31

REUS  MATEU  CATALINA  10/4/32

MORRO  MORRO  MATEU  26/10/33

COLL  AMENGUAL  MAGDALENA  26/6/34

CANALS  JOFRE  MARIA  CARMEN  16/7/34

NICOLAU  COLL  BERNARDO  15/12/34

MORRO  MARTI  BARTOLOME  30/3/35

TORRES  VIDAL  MARIA  DEL  PILAR  28/5/35

MARTINEZ  CABALLERO  VALERIANO  8/10/35

BENITEZ  MUÑOZ  ARACELI  15/6/36

REUS  MATEU  MARIA  26/8/37

MORRO  MARTI  CATALINA  11/2/38

MUNAR  TORTELLA  JUAN  26/2/38

NICOLAU  REUS  CATALINA  13/9/39

COLL  RAMON  MARIA   21/9/39

RIPOLL  COLL  MAGDALENA  17/10/39

VILLALONGA  REUS  MIGUEL  30/12/39

ROTGER  BENNASAR  PEDRO  18/1/40

CANTALLOPS  FERRAGUT  MARIA  14/2/40

NICOLAU  REUS  ANTONIA  4/6/41

RAMON  SEGUI  MARGARITA  9/9/41

MONTIEL  LOPEZ  ESPERANZA  18/10/41

MUÑOZ  CHAMIZO  MIGEL  24/5/42

CARBONELL  MATEU  MARGARITA  31/5/42

PEREZ  CARRASCO  FRANCISCO  4/9/42

SANCHEZ  MULERO  ROSA  2/4/44

PONS  REYNES  PEDRO   7/5/44 

MOYA PONS BARTOLOME 10/8/45

MARTINEZ LAINEZ MANUEL 29/10/45

RADO GARAU FERRAN  21/11/47 

GONZALEZ SELEME CRISTINA SILVIA  01/09/47

GARCIAS REAL CATALINA  25/09/47

L ’AJUNTAMENT HOMENATJA ALS MAJORS DEL POBLE

HOMENATGE A LA GENT GRAN 
DE BINIAMAR 2022

NAIXEMENTS A BINIAMAR



DIADA MOTERA
9:30 > IV VOLTA EN MOTO 
Obert a tot tipus de moto. 
Veure programa a part.
Ho organitza: Fent Genoll XD

13:30 > Arribada de les motos 
a l’Esglèsia Nova. 

FOOD TRUCKS / TAST DE CERVEZA: 
Toutatis - Mon - Breaking Brou - 
Borrego Gaucho - Lowther - Brusca
Dj Lowis  / Dj Biel Castell 
Actuació musical del grup 
LOST BOYS

Lloc: Església Nova 
(Hora prevista finalització 21:00h)

18 SETEMBRE
DIUMENGE

>>> 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 !!!

>>>> DJ FEME <<<<
Lloc: Plaça Major 
Ho organitza:
Associació veïnal de BINIAMAR 
i Grup de Teatre de Biniamar

12:00 > POSADA DE BANDERES 
I REPICADA DE CAMPANES 
A càrrec de l’alumnat del CEIP 
Es Torrentet . 
Obsequi d’un gelat pels nins i nines 
del poble cortesia del BAR MAYORGA 
Lloc: Plaça Major

16 SETEMBRE
DIVENDRES  

www.ajselva.net  

QR  I  edició digital Biniamar Festes Patronals de Santa Tecla 2022

17 SETEMBRE
DISSABTE

SETEMBRE 
2022

FESTES
PATRONALS 
DE SANTA 
TECLA DE 
BINIAMAR  

19:00 > BINIAMAR DONA EL SUS
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. 

>>>



19:30 > BINIAMAR LLEGENDARIA 
Espectacle itinerant i teatralitzat amb 
l’historiador GASPAR VALERO 
i la productora Qmiras Produccions, 
espectable dirigit per Joan Pizà.
Lloc: Trobada a sa Plaça Es Torrent

21:00 > PRESENTACIO DEL LLIBRE 
L’ESGLÉSIA NOVA DE BINIAMAR, 
una obra oberta
A càrrec de Bernat Mateu Morro, 
PREMI LITERARI D’INVESTIGACIÓ 
JAUME LLADÓ I FERRAGUT.
Lloc: Plaça Major 

21:30 > MOSTRA FOLKLÒRICA
A càrrec de  l’Agrupació 
Aires de Muntanya de Selva
Lloc: Plaça Major

18:00 > CAMINADA 
A SA FONT D’ES PATRÓ 
Visita als elements etnològics restaurats 
de sa CASETA DEL BOSC i els dos FORNS 
DE CALÇ de sa comuna de Biniamar. 

Lloc d’inici: Davant les cases de Son Odre
Ho organitza: 
Associació veïnal de Biniamar

20:30 > BINGO 
Ho organitza: Associació d’Amics 
de la tercera edat de Biniamar
Lloc: Plaça Major

20 SETEMBRE
DIMARTS

21 SETEMBRE
DIMECRES

19:30 > CERCAVILES 
AMB COLLA DE XEREMIES
Pels carrers del poble.

20:00 > PREGÓ 
DE FESTES DE SANTA TECLA
Presentació del pregoner a càrrec de:
Beatriz Lechuga, batlessa de Biniamar. 
Pregó de Festes a càrrec de: 
Andreu Ramis Femenias, president 
de l’Associació veïnal de Biniamar. 
Lloc: Església Nova

21:00 > ACTUACIÓ MUSICAL
A càrrec del grup TUTTI QUANTI
Lloc: Església Nova

19 SETEMBRE
DILLUNS    

www.ajselva.net  

@ajuntamentSelva

18:00 > CONTACONTES 
LA BIBLIOMALETECA AL PAIS DE LES 
MARAVELLES a càrrec de Te a Tres
Lloc: Plaça Major
Ho organitza: Biblioteca M. de Biniamar
Ho patrocina: CACIM del Consell de Mallorca

20:30 > XARANGA ELS FORASTERS 
Lloc: passa carrers

21:00 > SOPAR POPULAR
Participació de tot el poble amb 
l’aportació dels plats elaborats per 
les famílies de Biniamar. L’Ajuntament 
aportarà aigua, vi i pa per a tots. 

>>>>LES APORTACIONS 
S’HAN DE FER A L’ESGLÉSIA NOVA 
DE LES 20:00 FINS A LES 20:30 H 

Per al sopar cada persona ha de dur 
el seu plat, tassó, coberts i torcaboques.
....i per pair el sopar>>>>
DUO NAUTIC i Cremada de Ron Amazonas
Lloc: Església Nova 

>>>

22 SETEMBRE
DIJOUS



11:00 > CERCAVILA 
Amb colla de Xeremiers i Tambors
11:30 > OFICI SOLEMNE 
EN HONOR A SANTA TECLA 
Solemne Eucaristia en honor de Sta. Tecla 
presidida i predicada per Mn. Carlos María 
Toro Bedoya, de la Fraternitat Sacerdotal 
del Verbum Dei, rector de la Unitat de 
Pastoral de sta Margalida, Maria, Llubí, 
Lloret i Sineu. Acompanyarà l’ofici el Coro 
Parroquial dirigit per Vicenç J. Rubí

Lloc: Església de Santa Tecla

12:30 > REFRESC POPULAR
Refresc per tot el poble, amb l’atenció de: 
BAR MAYORGA - FORN CAN PISTOLA  
CARNISSERIA ROSSINYOL
13:00 > CORREGUDA DE JOIES
Lloc: Carrer Pare Francesc Bonafé
17:30 > FESTA HOLY INFALTIL
Lloc: Es Torrentet
19:00 > CONCERT DE LA BANDA 
DE MUSICA DEL MUNICIPI DE SELVA
Director: Ricardo Campos
Lloc: Plaça Major

23:15 > GEMINIS I TOMEU PENYA
AFTERSUNS 
DJ MIKI / DJ KARL
Lloc: Plaça de Església Nova

23 SETEMBRE
SANTA TECLA 

DIVENDRES

QR EDICIÓ DIGITAL DEL PROGRAMA 
COMPLET escaneja el QR i descarrega

>>>
22:00 > GRAN REVETLLA
Amb l’actuació de LOS XILVARS 

00:00 > TIK TOKER
GINES CORREGUELA 
THE BIG SHOW 
Lloc: Plaça de l’Església Nova

16:30 > LUDOTECA CASTELLS INFLABLES 
Lloc: Es Torrentet
18:00 > EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO
A càrrec del gimnàs C.E. Taekwondo Easy
Lloc: Es Torrentet
19:30 > MUSICAL EL REY LEÓN 
Ho patrocina:    /    Lloc: Església Nova   >>>                             

12:00 > BINIVERMUT 
Vermutada i música ambient
Ho patrocina: VINAMICA / Lloc: Plaça Major

17:00 > COLLA DE XEREMIERS I TAMBORÍ 
Convidada a festa

17:30 > HOMENATGE A LA GENT GRAN 
Ofici solemne presidit pels preveres 
de la unitat pastoral de la Mare de Déu. 
Acompanyarà l’ofici el Coro Parroquial 
dirigit per Vicenç J. Rubí. 
Lliurament de la tradicional ensaïmada 
als homenatjats i nous nats.
Tast a tots els assistents de 
“LA MILLOR ENSAÏMADA DEL MÓN” 
oferida pel forner Rafel Solivelles
Lloc: Església Nova

22:00 > GRAN NIT DE TEATRE
Representació de l’obra “CA SES MONGES “ 
de Xesc Forteza a càrrec del 
Grup de Teatre aficionat de Biniamar.
Lloc: Església Nova

25 SETEMBRE
DIUMENGE

24 SETEMBRE
DISSABTE

FI DE FESTES 
AMB PIROMUSICAL !!
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vos desitja
Bones Festes de Santa Tecla 2022 !
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KFC PLAZA DE ESPAÑA
Plaza de España 11, Palma

KFC ARAGON
C/Aragon 190, Palma
KFC CAN PASTILLA

C/Bartolome Riutord 43, Can Pastilla
KFC C.C. PORTO PI

Centro Comercial Porto Pi

KFC SON MALFERIT
C/Son Falcó, 14 (cerca IKEA)
KFC ALCUDIA
Ctra. Alcudia-Artá 63, Pto. Alcudia
KFC MAGALLUF
Avda. S’Olivera 11, Magalluf
KFC INCA
Avda. Jaime I, 143 Inca

LES ATENDEMOS EN:
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www.ajselva.net   I   www.visitselva.net   I  www.selvarutes.com   I  www.tocalaserra.es

SELVA · CAIMARI · MOSCARI · BINIAMAR · BINIBONA

Escaneja el QR i 
descarrega el programa 
complet edició digital.

DEL 17 AL 25
SETEMBRE 
2022  

@ajuntamentSelva

FESTES
PATRONALS 
DE SANTA 
TECLA DE 
BINIAMAR  


