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Quan s’acaba l’estiu i els dies ja s’escurcen, tradicionalment 
començava el temps de matances i es tastaven els primers 
botifarrons. Encara avui també és senyal que les nostres 

festes patronals, en honor a Santa Tecla, s’acosten tancant el llarg 
calendari festiu del nostre terme. No debades, la festivitat de Santa 
Tecla marca el canvi d’estació que dóna pas a la tardor, en uns 
dies que a Biniamar són dies de bulla i de germanor.

En aquesta ocasió, a més de convidar-vos a tots a la festa, no 
vull deixar passar aquesta oportunitat per a donar-vos les gràcies 
per la vostra confiança en aquestes passades eleccions i a la 
que intentaré correspondre amb el meu treball per tal de seguir 
millorant el nostre poble.

No em queda més, per tant, que reiterar la convidada a tothom a 
festa, amb la convicció que la nostra patrona, Santa Tecla, seguirà 
protegint-nos a tots amb salut, com ha fet amb la nostra centenària 
i padrina major, Madò Margalida Reus.

Molts d’anys i bones festes!

La vostra batlessa,

Maria Tortella

Benvolguts biniamers i biniameres,

SALUTACIÓ
I

CONVIDADA A FESTA



Reus Bonafé, Margarita 26/08/1899

Villalonga Coll, Juana 04/11/1915

Fiol Llabrés, Francisca 08/02/1917

Romero Maldonado, Dolores 20/04/1918

Jaume Bonafé, Francisco 28/09/1918

Berthold Figueres, Leonor 06/01/1919

Jaume Bonafé, Catalina 06/10/1921

Llabrés Cantarellas, Antonio 03/06/1922

Riera Martorell, Maria Catalina 01/01/1923

Ferragut Pons, Margarita 18/08/1923

Salom Villalonga, Antonio 08/06/1924

Rotger Reus, Francisca 21/09/1924

Reus Villalonga, José 04/10/1924

Herrera López, Antonio 07/02/1925

Jaume Aloy, Magdalena 04/03/1925

Mut Arrom, Maria 26/07/1925

Horrach Puigrós, Gabriel 28/10/1925

Garau Cifre, Maria 28/12/1925

Beltrán Cañellas, Juan 25/02/1926

Planas Rotger, Antonio 12/06/1926

Reus Rotger, Antonio 08/08/1926

Gómez Sepúlveda, Resurrección 29/11/1926

Jaume Henry, Jacqueline 28/01/1927

Nicolau Coll, Gabriel 24/10/1927

Brown, Ronald Andrea 21/09/1928

Bonafé Alorda, Bartolomé 08/11/1928

Prieto Pons, Antonia 04/12/1928

Blanco Borges, Juana Evangelista 27/12/1928

Mir Vallori, Juana 17/01/1929

Reus Rotger, Juan 22/03/1929

Heredia Sánchez, Victoria 18/04/1929

Torres Sevilla, Maria Llanos 21/04/1929

Reus Villalonga, Andrés 11/10/1929

Reus Mateu, Cristòfol 30/11/1929

Maas, Ulrich Ernst 26/03/1930

García García, Bárbara 18/05/1930

Ramon Seguí, Llúcia 25/06/1930

Hernández Díaz, Ana 28/09/1930

Prieto Pons, Luis 06/11/1930

Estrany Martí, Antonia 16/07/1931

Muñoz Rabaneda, Teresa 12/10/1931

Riera Bonafé, Lorenzo 04/11/1931

Sánchez Blázquez, Juan 25/11/1931

Nicolau Coll, Catalina 05/12/1931

Mora Mora, Antonia 01/01/1932

Morro Moyà, Margarita 04/01/1932

Reus Mateu, Catalina 10/04/1932

Heredia Sánchez, María 10/07/1932

XXXIII HOMENATGE A LA GENT GRAN

PATROCINEN:
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Avui Biniamar està de festa
i hi ha alegria per tot arreu
i això és lo que vos mereixeu
per ser una dona honesta

Són cent vuit primaveres
que ha complit madò Margalida
i és sa dona més garrida
de totes ses biniameres

Avui Biniamar ha obert ses portes a tothom
perquè vós sou part des nostro patrimoni
i a dins sa nostra història
estarà escrit es vostro nom

Vós ja duis molts d’anys de vida
i vendrà un dia que vos n’anireu
i per tots els que deixareu
serà trista sa despedida

I si un dia d’aqueix món vos n’anau
i a jo no m’ha arribat l’hora encara
donau una abraçada a mu mare
i juntes amb Déu m’esperau

Mateu Morro Morro

Marina Nicolau Ramis, 04/03/2007

Paula Lopez Llabrés 12/07/2007

Pere Perelló Pons 24/08/2007

FESTA 108 ANYS 

Madò Margalida
PADRINA DE MALLORCA

26 d’Agost de 2007

108

NAIXEMENTS A BINIAMAR
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PROGRAMA DE FESTES

Dijous 20

21.30 h Sopar Popular amb participació de tot el poble. Per a poder sopar 
es demana l’aportació d’algún menjar. Les aportacions s’han de fer 
a l’Església Nova de les 18h a les 20,30h.
L’Ajuntament aportarà pa, vi i aigua.

Lloc: Església Nova

Ball per a tothom amb l’actuació del:
DUO DEMOS

Cremada de Ron Amazona.

23.00 h

Divendres 21

De 16.00 h
a 19.00 h

Parc Temàtic: Bou Mecánic, Castell Gros, Castell Petit, Futbolí 
Inflable
Lloc: Es Torrentet

Concert a càrrec de Sa Banda de Música Municipal de Selva, 
dirigida per D. Joan Verger.
Lloc: Plaça Major

Nit Jove de Pop Rock a la Plaça de L’Església Nova amb les 
actuacions de:

Last Camel Sociedad Anónima
D.J. Isaac Indaart D.J. Fyxa

Coca de Trampó

21.30 h

23.30 h

05.00 h
L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats

Dimecres 19

Amollada de coets i repicada de campanes anunciant les Festes de 
Santa Tecla.

Cercavila amb xeremiers pels carrers del poble.

Inauguració de les exposicions de brodats, a càrrec de Francisca 
Busquets i de pintura, de l’artista Margalida Juan.

Pregó de les Festes a càrrec de D. Toni Serra, Diputat del Govern 
de les Illes Balears. Actuació parroquial i del Grup Adagio.

19.30 h

18.30 h

19.00 h

20.00 h
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Dissabte 22

Parc Temàtic: Castell Mitjà, Lluita de Gladiadors, Bou Mecànic
Lloc: Es Torrentet

Actuació d’una colla de xeremiers.

XXXIII Homenatge a la Gent Gran amb misa que oficiarà Mn. 
Bartomeu Fons. Actuació de l’agrupació Aires de Muntanya de 
Selva.
Col·laboren: “Sa Nostra”, Banca March.
Lloc: Església Nova

Gran Verbena amb les actuacions de:
Papuana Orquestra Aumadra
Tumbet de Solfa D.J. Fyxa

18.00 h

Diumenge 23 dia de Santa Tecla

De 10.00 h 
a 13.00 h

17.30 h

22.30 h

Cercaviles amb xeremiers.

Ofici Solemne en honor a Santa Tecla oficiat per Mn. Joan Pons 
Payeras, rector de Sa Pobla. Es ballarà el ball de l’Oferta.

Refresc Popular a la Plaça Major.

Corregudes al carrer Pare Francesc Bonafé

Animació infantil: Actuació del grup Cucorba
Lloc: Plaça Major

Nit de Somni 2007
Ballet , Acrobàcies
Màgia amb el “Mag Felix”
Humor de Madò Pereta

Lloc: Plaça Església Novar

Gran Fi de Festa amb focs artificials i traca final

12.30 h

10.30 h

11.00 h

16.00 h

17.00 h

22.00 h

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats

PROGRAMA DE FESTES
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Esglèsia de Biniamar, 20 de setembre de 2006
Fca. Maria Coll Villalonga, filla i néta de biniameres

Primer de tot bon vespre a tots els aquí presents, biniamers i biniameres, autoritats, 
familiars i amics.

Després de gairebé un any ha arribat el moment tan esperat per tots els que dibuixau el 
poble de Binimamar: les Festes de Santa Tecla! I és a jo, filla i, sobre tot, néta de biniamera 
a qui ha estat encomanat l’honor i el privilegi de convidar-vos i animar-vos a començar les 
festes de la vostra patrona de la millor manera possible.

Estic ben segura que molts heu participat, escoltant les paraules de savis i erudits que 
vos han apropat a la història, la cultura, la política i la sociología del poble de Biniamar o 
bé a la trajectòria i als lligams de Santa Tecla amb tots ela habitants del poble; molts heu 
gaudit aprenent quins són els orígens i quina la trajectòria de Biniamar. Per això, em veig 
que la necessitat d’anticipar-vos que les paraules d’avui vespre sortiran més del cor que del 
coneixement, junts remolcarem els calaixos de la memòria i no dels arxius.

Des de ben petita he tingut la certesa que quelcom màgic envoltava el vostre poble, que 
per coses del destí Biniamar i els seus habitants comptàveu amb qualque privilegi que la 
resta de llogarets de la contrada desconeixíem, perquè: 

• Com si no les vostres festes eren les que agradaven més?
• Com era que tots els nins i nines teníem premi a les joies del diumenge?
• Com era posible que poguéssim entrar i sortir de les cases sense trobar cap porta 

tancada?
• Com és que essent tan pocs habitants teníeu, i teniu, una església tan gran com per a 

jugar-hi a “conillons amagar”?
I, com tot quan som infants, la resposta va arribar quan menys l’esperava. Als quatre 

o cinc anys, a escola, la mestra va explicar que pels nostres avantpassats àrabs, Bini- 
significa fill de …  . Des de llavors ençà vaig saber que Biniamar volia dir fill d’Amar, 
però, a més, el meu cervell de nina ho va convertir en fill d’Amor; joc de paraules que, 
dia darrera dia, any darrera any, es veia confirmat per l’actitud de la meva padrina per 
a la qui tot era o venia de Biniamar era, i és, tan especial com només ho són els fruits de 
l’amor. És per aquesta raó que al pregó d’avui junts compartirem l’aroma de les festes i 
l’amor per Biniamar, que durant una vida és el que na Maria Burgueta, la meva padrina, 
ens ha transmès a tots els del seu voltant: amics, companys, fills i néts.

Però quin és l’aroma de festes de Biniamar? Si ens aturem a pensar-ho gairebé tots 
estarem d’acord en que les festes de Santa Tecla fan olor de tardor, de terra banyada. Les 

PREGÓ DE FESTES DE SANTA TECLA
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primeres arruixades espolsen les teulades del poble, engalanen els arbres i preparen les 
llavors de tot allò que después ens oferirà la Comuna: esclata-sangs, picornells, gírgoles i 
blaves; cames roges, aglans o tords.

No sé si és l’aroma de la terra banyada, el fet d’haver acabat la collita d’ametlles, la 
proximitat de la natura o el plaer de la companyia a la taula el que inspira a les dones de 
Biniamar, però la veritat és que des que era nina el dia de Santa Tecla venc a fer una volta 
pels carrers i carrerons del poble per olorar els aromes que surten de les cases. Aroma a 
ametlles torrades i picades, a espècies, a carn preparada, a fum de forn de llenya, a oli 
d’oliva, a amargos i ensaïmada.

No sé si vos heu fixat, a Biniamar, des d’anys enrere, cada mestressa aboca la seva 
creativitat, els seus coneixements i el seu amor en un plat que després compartirà amb 
tota la família, els amics i forans que també hi caben a taula. Per això, des d’aquest ambó 
i amb la llicència que m’atorga el fet de ser pregonera vos don les gràcies a totes les 
cuineres del poble perquè sense saber-ho, o ben d’eima, heu estat l’eix al voltant del qual 
han ballat generacions d’infants, joves i adults que troben els postres preparatius la millor 
mossegada de les festes.

Més, quin és el gust d’aquesta mossegada? Per jo i per tota la meva família els 
“caminantes”, els “callos” i els primers botifarrons sempre ens recordaran els preparatius 
per sortir a plaça: de petits la coa ben estirada o la clenxa feta amb regla, d’adolescents 
amb els primers colorets i els talls de les primeres afeitades, de grans amb la roba de gala, 
però sempre, sempre amb el gust dels plats de festa dins la boca.

Sé, però, que per a molts dels qui sou avui aquí, les festes de Binimar, fan gust de 
pomes de sucre, de confits de mora o de torró. Les pecetes de torró que duia na Rovell, 
l’avellanera, o, les que fent molts d’equilibris, aconseguíeu els més grans. Per això, sé cert 
que les festes de Santa Tecla fan gust de sucre d’ametlla, de dolç. D’alegria i de ganes 
d’entrar a l’hivern amb la panxa plena i el cor calent.

És aquesta sensació d’alegria, de sentir-se segur i acompanyat la que m’envaïa quan 
era ben petita i de la mà de la meva padrina i de la meva tia Tonina Burgueta baixàvem 
pel carreró fins arribar a la plaça. La màgia dels llums, dels colors, el renou de la música i 
dels nins i nines que corren, sempre em fa pensar en la calidesa i la suavitat de dues mans 
de dona que em protegien al temps que m’obrien pas cap a un món que em semblava 
immens. Per això, quan algú parla del tacte de les festes sempre l’imagino suau, protector 
i càlid com una finestreta oberta al món dels adults amb la màgia de la mirada dels ulls 
dels infants.

I amb ulls d’infants em sorprenía quan els grans es queixaven de la inoportuna pluja 
que havia fos el paperí. La bellesa del paperí era i és evident: tiretes de colors que ballen 
amb so del vent i que mirades a contrallum ens transporten a terres llunyanes. Sempre vaig 
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pensar que el paperí era la tenda del desert dels àrabs que havien regalat el nom al poble, 
que era la seva particular ofrena per a que arribés l’aigua. Per això, quan els més grans 
es queixaven de la barrumbada pensava que algú en devia estar content, i avui, amb els 
problemes de sequera que patim sé que tots ens alegrem al passar per la plaça i veure que 
la preciosa teulada de paperí s’ha fosa per donar pas a la necesaria aigua de pluja.

La pluja que marca l’entrada al setembre, que ens convida a passejar sense calor, que 
fa que tots, petits i grans, ens maravillem del renou de l’aigua quan balla enmig de les 
pedres del torrent. La pluja que font de vida i moltes vegades pregonera de i a les festes 
de Biniamar.

I és ben sabut per tots qu tot pregó de festes és per convidar a les autoritats, als homes i 
dones, als infants i adolescents del poble a la festa, a fer festa, a gaudir de la festa!

De ben segur que tots vos heu fixat que al pregó que avui hem compartit li ha mancat 
aquest encapçalament. Idò bé, vos diré que no es tracta d’una errada, no he badat ni he 
pecat de despistada, el que passa és que quan la vostra batllesa, en nom de tots vosaltres, 
em va convidar a encetar les festes de Santa Tecla 2006 em va dir que havia pensat en 
jo perquè volia una dona que estimàs i conegués Biniamar, que sabés el nom i malnom 
de les famílies del poble, una dona que sentís l’aroma de les festes de Santa Tecla, que 
estimàs els racons del poble i els revolts de la Comuna, una dona que pogués arribar a ulls 
clucs des de Mancor, Selva o Lloseta fins el poble petit amb l’església més imponent de les 
rodalies, en definitiva, la vostra batllesa volia una dona amb sang biniamera a les venes, 
amb el cor en el passat i els ulls en el futur.

Com ja vos he dit, aquesta dona és la meva padrina i crec que és just que sigui ella qui 
vos convidi a festa. Per això, abans de concloure el pregó amb l’encapçalament formal 
que pertoca a un acte d’aquestes característiques demanaré a na Maria Burgueta, la meva 
padrina, que m’acompanyi. Padrina, podeu venir?

Ara sí, des d’aquest ambó, davant Santa Tecla, una santa amb gairebé quatre segles 
d’història, aquestes dues generacions de dones lligades per l’amor cap a un poble i els 
seus habitants tenim el plaer de dir:

Honorable Consellera de Sanitat, Aina Castillo

Molt il·lustres batles de Selva, Caimari i Moscari: 

Sr. Joan Rotger,
Sr. Pere Seguí i 
Sr. Rabel Gubert.
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Molt estimada batllessa de Biniamar, Maria Tortella.

Biniamers i biniameres tots.

Molts d’Anys i Bones Festes!

Però abans d’acabar, per recordar-vos que les destes són un plaer per als sentits: per 
l’olfacte, per al gust, per al tacte, l’oïda i la vista, aquí teniu un present amb aroma de 
tardor, amb gust de sucre i alegria, amb tacte càlid i suau, amb el soroll de les pedres del 
torrent quan hi baixen les primeres aigües i amb el color del paperí banyat. Així que:

Biniamers i biniameres,

Que comenci la festa!

I que les del 2006 siguin inoblidables i molt especials

Festes de Biniamar.
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Ctra. Palma-Alcudia Km. 36 - 07310 CAMPANET
tel: 971 877 173

http/www.menestralia.com
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C/ Juan Carlos I, nº 27
07360 LLOSETA (Mallorca)

Tel.: 971 514 684
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Imperaplic Mediterranea s.l.
Llevant, 12 polígon Pla de Fogars

084995 Fogars de la Selva
Barcelona

971 873796
joan@nohiplou.com
www.nohiplou.com
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adelinareus
Perruquers & Estilistes

via suiza, 50
07458 can picafort
telèfon 971 853 117
servei unisex

JARDINS DE TRAMUNTANA
Bernat Reus

Ctra. Valldemossa, km. 9,3
07120 Palma de Mallorca

Tel. 971 61 06 02 • Fax 971 61 06 11
e-mail: jardtram@arrakis.es
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perruquería | estètica | solarium

Ctra. de Lluc, 12 baixos
07313 - SELVA - Tel. 971 87 54 78
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Nou sistema de recollida selectiva
Pel bé de tots, reciclem
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	 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,	pri-
mers	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	institu-
cions	que	ens	han	donat	suport	moral	per	desenvolupar	durant	aquests	set	anys,	aquesta	bellíssima	tasca:

“Ajudar i donar la mà als nostres veinats.” 

FES-TE VOLUNTARI, EL NOSTRE MUNICIPI ET NECESSITA, T’ESPERAM !!!

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

SET ANYS EN MARXA I AL TEU COSTAT
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