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^alulacio
Per quarta vegada aprofit el pòrtic del programa de festes

per dirigir-me a tots vosaltres, biniamers i amics. VuIl dir-
vos que un dels motius de més satisfacció és anunciar-vos que
estam en festes.

Moltes coses s'han dit , a les salutacions d'altres anys,
del que les festes són i representen per a un poble, i no vol*
dria repetidme ni fer-me pesat sobre l'alegria que ha de reinar
dins Biniamar, i, després de totun any de feina, Ia convenien^
cia d'uns dies de festa i bulla.

Tots els qui formam part de Ia Comissió de Festes hem pre-
parat amb molta il.lusió aquest programa i ens agradaria conta-
giar-vos a tots d'aquesta il.lusió i joia,que el Po'tìe faci Ia
festa i se senti part de Ia festa.

VuIl aprofitar aquestes retxes per saludar-vos a tots i
desitjar-vos unos BONES FESTES.

EL BATLE
Bernat Reus



UN poôLS que se Mou

momyip

Volemfer un apartat per poder mirar un poc enrera aquests quatre anys passats,per vei¿
re què hem fet,per alegrar-nos amb allò aconseguit i pér marcar sa tasca que ens queda.

Des des punt de vista municipal l'any 1983,despres de ses eleccions,a Biniamar queda-
ren en Gabriel Nicolau Ramon com a regidor de l'Ajuntament de Selva,i en Bernat Reus Nico-
lau com a batle pedani de Biniamar. Durant aquests darteesaapys crec que s'Ajuntament i es
poble de Biniamar ens hem de felicitar per ses coses que hem anat fent i motivar-nos per
ses que queden per fer.

Vàrem començar arreglant sa "Plaça des Torrentet" acollint-nos a unes subvencions espè
cials.Férem ses voreres noves,posarem patinadores i engronsadores pets al.lots.la il.lumi-
nàrem i hi posarem bancs.
*

Devora es torrentet hi tenim s'escola, i vàrem haver de fer qualque correlina per por
de quedar-nos sense mestre,ens vàrem apuntar a"s'Associaci6 de Pares d'alumnes de Selva"
i en Pere Rotger va ésser es primer delegat de l'escola de Biniamar.

Gràcies a una subvenció del Consell Insular de Mallorca se va crear un dispensari a
sa "Casa des Poble", amb el material mínim perquè el metge pugui passar consulta.

Tinguérem unes grans barrumbades d'aigua i es poble quasi s'anegà. Varen haver de ve-
nir es bombers i amb s'ajuda de pales i camions ho varen adobar. Es va haver de destapar
es"pont6 des seregai".Feren un pont en es camí de Selva a Lloseta on s'aigua se n'havia
enduit un bon tros.



S'han asfaltat es camins veinals des terme. Canviàrem Ia denominació dets carrers i
s'han posat rètols nous i també números a totes ses cases. Tenim enllumenat nou, s'han can
viat totes ses faroles des poble, gràcies tambéA una subvencióde D. Jeroni Alberti,pre-
sident del Consell Insular de Mallorca.

Vist el mal estat en que es trobava Ia casa des mestre, vàrem fer una reforma hi posà-
rem un bany nou, adobarem sa cuina, etc. amb un pressupost de devers 800.000 pts.

L'any passat per aquest temps i després d'unes negociacions amb l'església de Biniamar
ens permeteren començar les obres de millora de l'església nova.El que era brutor i runes
ho convertírem en un poliesprtiu,en un centre cultural.Hi posàrem enllumenat i també fe-
rem sa plaça nova.

Ara tenim en marxa i pràcticament ja està acabat,s'obra de més importància que s'ha
fet a Biniamar els darrers temps, i també sa que fins ara ens hà costat més mal de caps:
Ia canalització de stigua potable (22 milions de pts.).Per comencar,ses negociacions dura-
ren més d'un any sense comptar amb sos contactes que ja altres consistorishavien fet amb
sAjuntament de LLoseta. Eren molts es que no ho veien clar,pero avui podem dir que a Bini_a
mar ja tenim aigua. Hem cercat sa solució més fàcil i sa que tècnicament ens han aconse-
llat,no ha estat cap capritxada de ningú, sino que ens posàrem en mans de tecnics,que són
qui ho han d'entendre, i vet aquí sa feina. Si que és ver que s'ens ha allargat un poc majS
sa,pero molt sovint ses coses no surten a n'es nostre gust.Ha valgut Ia pena i hem fet
realitat una de les més grans aspiracions de Biniamar.



A més de tot Io remarcat anteriorment,que són ses obres més notories,hem anat fent sa
feina de cada dia, i aixi,per exemple, hem desembossat aubellons,s'han rectificat voltes
a sacarretera, hem posat barreres metàliques de protecci6...Crec que es biniamers hem
d'agraïr tot això que durant aquest temps hem anat fent. Hem d'estar contents,perque és
una cosa on tots, just pes fet de ser biniamers, hi hem participat, fent cos a s'hora de
demanar, o de donar consells ,i fins i tot criticant de vegades, perquè de tot això se
n"ha tret profit. Ara només ens queda seguir amb sa mateixa il.lusió per anar fent. I ja
tenim més coses per fer a curt termini, perquè prest, si Déu ho vol, començarem una refor-
ma a n'es cementeri d'uns 2 milions de pessetes.I així una ara i una suara anam fent POBLE.

Però no hem de mirar només sa part material. A Biniamar dins es camp de sa Cultura i
s'esplai també són moltes ses coses que hem organitzat. Vàrem crear un grup "ESp PLANIOLS"
cue ha estat present en tot aquest tipus d'actes. Hem anat organitzant, fins es punt que
ja s'ha fet una cosa sèria, sa festa des 1 de maig, cada vegada s6n més ets binimares que
aquest dia pugen a sa "barrera dalt" per passar una estona i tastar s'arròs.

Hem organitzat concerts de corals com sa de Consell, sa de Pollença; recitals d'orgue^
a càrrec de D. Manuel. Amb el jovent hem fet un caramull d'excursions com ses des "Torrent
de pareis" (tres anys seguits), "es Puig Roig",a n'es Puig de Massanella, es Puig Tomir,a
Sóller amb el tren, etc. Igualment hem organitzat,practicament cada estiu,excursions a sa
platja per tot es poble. Enguany ha estat es tercer any que s'ha realitzat una acampada
per a tots ets al.lots a Ca'n Picafort, eren devers 44 es qui es passat mes d'agost gaudj_
ren un parell de dies per aquell paratge.



Vàrem crear un grupet de teatre que ens ha entusiamat amb les seves representacions i
fins i tot ha anat fora des nostre poble. Les obres estrenades són: "Sa Padrina", "Molta
feina i pocs doblers", "El món per un forat", i se va recuperar "EIs Reisy...

Amb tots es pobles des municipi vàrem crear "S'associació d'amics de sa Tercera edat"
i són molts ets actes que ha organitzat (excursions ,festes$ trobades) d'aquesta forma ets
nostres majors tenen un bon entreteniment.

Hem comprat un joc de megafonia i música pes nostre poble. S'han potenciat ses festes
dels Reis, Sant Antoni, i els darrers dies. Férem vestits nous ,foguerons i balls pes
Carnaval i com cada any hem organitzat ses festes de Santa Tecla, sa nostra patrona.Sa de-
rrera cosa que hem fet ha estat sa "corrida de beneficència" que va tenir molt d'éxit.

També col.lboràrem amb sa creació de "Sa Comuna", sa nostra revista. A part de tot
això nou seguim amb so grup de ball de bot "Brot d'olivera", que,per cert, hauríem de po-
tenciar un poc més entre tots.

Si ens aturam a reparar-ho veim que són moltes ses coses que hem anat fent i això sí
que és un orgull,perque,(ambtotes aquestes coses) sa gent hi ha participat de bon de ve-
res, i es mèrit que tenen és que amb això podem demostrar de que som ctpaços es biniamers.
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Üiuen que Ia nina da so'n ücire es una, de las m^s anti,',ues do ;lalJ.orca

durant molt d'anys ha estat el suport i el mitjà de vida .e molta de binia

mers. Després de sa uerra pràcticament Ia majoria del poble hi feia faina

també diuen que ha estat una de les rnls perilloses on el carbó estava enc^s

i on el treball era inés dur« ̂  traves de l*historiu i del que hem parlat

son moltes les anècdotes i reculls que s*haii anat produint durant tot aquet

temps (Penúrias ,feines pesades.morts, accidmts . . . i tain.be ale rij3,

festes,feina,jornals etc. Pero tot aixó crec que ha podem d^ixar per altres

moments. La nostra intenció es, ni més ni raanco ue parlar de Ia mina avui.

Des de l'any 1.9'/o l'esplotació de Ia mina va pasar a mans de "Ligni-

tos S,A." empresa filial de G-ddA|Si bl cal dir que ja un parell d'anys

abans que Li:>nitos es fes càrrec se produir un canvi radical en el siste-

ma d'esplotació* convertintse en una mina a cel obert.(Qui ho haues dit

a tots aquells homes que durant tant de temps varen passar ^uxLtes hores

arab Io llum de carburo davall terra,que .ara es fa de miner i se a afen

unes bones soleades).

Com es pot suposar l'esplotació de Ia mina a cel obert ha produif

un ;'-Tan canvi amb Ia nanera de treballar i també un canvi total a l'en-

torn«

Per conèixer Ia situació actual de Ia mina ens hem posat en contacte

en J. An.'el Fernández en-lnyer tocriic i Jirector facultatlA c".e Li'nitoa

q_ui molt a>tiablement ens ha atesos,

Don An;el hens ha esplicat qe Li.nitos actualiBnt esplota tres mines

Ia d2 Biniamar,la d*Alaro i Ia de aineu,i que apart hi ha Ia mina de ^eI

va,paro aqueixa es una esplotació particular fora dol control de Li/.iiitos.

:Jot el carbó de i-iniamar,al i ual que el de les altres raines^s'utilitza

per alirnentar l-L contral de "es ,uurtartir" si bé tot aqueix carbóno és

suficient i Is molta Ia auantitat aue s'ha f.e dur de i'ora.Jl carbó fie



6iniaroar es d*vjigt. quaJLi^at aceptable i xana de les millors que es treuefa

a iIallorca. Des de l'any 1.978 Ia mina ha suministrat mes de 400.000.-

bones,i per poder treure aquest carbó ha estat precís remoure 1.400.000.-

nones de material anuals. Actualment l'esplotació Is molt mls rentable

L quasi sense remoure tan de material es pot dir que es conse:<ueixen unes

100.000.- tones de carbó anual,ara bé es creu que a Ia mina Ii queda

mÉs o ¡nanco un any de vida,ja que els estudis tlcnics i sondeigs que

s'han t'et demostraren que hi ha una "falla" i Ia capa de carbó es perd

'¿ÏÏI^V

Javant Ia posibilitat de que Ia mina quedas fora d'esplotació varem
voler saber>com pensa Li^nitos daixarla>principalment des d'un punt de
vista ecoló ic i ambisntal,i aquesta va esor el punt principati de Ia nos
tra conversa anïb jJon An;el.

Li nitos des del pr.úaer moment ha ten"Ut molt en compte Ia protecció
paisatiatica i Ia rehabilitació del tereny. Ja s'ha fet una repoblació
de cents de pins i altres espacies rJ. curamull de so'n Odre on s'instala
.n sistema de rec f o ta a ota,i ja ea pot veuro ran quantitat de pino*
tells.

Quan acabi l'e;3plotacio,tot es caramull que s'ha anat tirant dins Ia
finca de j. Juan Alba de iuancor> que abans era arri;a i montanya,que-
dará completament pla i amb mitj metre de terra ve;-;etal per daraunt,que-"
.U,at preperada tota aqueixa /rant eatensi' de terBeny,per poder ser una
rnn :r.'inca de cultiu. Ai:c£ taniijB,la part da So'n Ocire es ropobD.ara i

adequarà d'acord a un conveni eatre LinitO3|So'n Üdre i aecona»

j3sprs3 el qui es el tall de Ia oina es convertirà en una pendent

guau i as l'ara una especio d j r;iar:e o bance,da rossa,on aembreran arbres
par tal que quedi tapada Ia paara. ¿)a a cLir, se té tot preparat p.^rqué

que<ii Ia cosa bastant ai-re:ladeta,inclus U= A n a l ens asegura que dins
cinc anys,practica-iient no os coneixerà que hi ha'^ui ha.-ut ¡nina. dspore.n



que així sia x nue no ons quedi un forat brut con ha passât arub altras
explotacions que també ens han tocat d'aprop.

uurant Ia conversa va sortir a llum, els inicis de Li^nitos a Bini
amar.La reunió que es va i'er a l*escola, anib els représentants d3 Lî -
mtos,amb el uele,--;at d*Industria/el Sr. Castelló d'Icona i el poblB de
Biniainar.D. Anfïel,al i'ual que Li;'nitos,se:'ïueis creient que l'oferta que
llavors va fer al poble par tirar l'escombrera dins el Puiß de Biniatnar
era una bona oferta i que ara sería quant els biniamaers cobrarien el
seu fruit si s'hâ oies arribat a un acord, peró com tots sabem no hi
va h-3ver acord, ¿s clar que a l'hora de vendre sempre se promet molt,
i els binia,ers anàvem llavores rnolts escamats amb Ia "cantera" i no
voliam sentir parlar de forats,ni pales ni barrobinsf si bé Is ver,i
aixó s'ha de dir,el comportament ae Li;̂ nitos ha estat molt diferent
d*altres empresesi i ha tennuü sempre en compte el paisatge i el po>^ .-i
que és com s'ha de fer,

Bl 3r» Fernández ens vol;<^ue recorotar Ia proposta que Linitos va
fer al seu mo;aent, i nosaltresla vos volem dir: La mina se comprometia

a donar a Biniamar una ambulància , fer un dispensari raet/^e, fer un camp
de futbol,dur s'aigua potable i donar un milló de pesetas anuals a Binia-
mar, A més Li<mitos comprà uns terrenys a 3o'n Frau per canviar propor-
cionalment amb els !:errenys ocupats de "sa comuna", que quan s'acabas
l'eaplotació de Ia mina retornarien al poble.

Per acabar volem donar les ,;,racies a Don An,el Fernandezper haver-
nos atesos i desitjar que es faci tot com està previst, pel bé de Binia-
mar i de tots. & £

. />



5a Rectoria
:ia rectoria de Binio,;uar ha pas^at molts d'anys sense que un picapedrer
ni entras. 4uasi semr qua aquest e's el motiu pel qual sa rectoria a

• oc a poc,s'ha anat deteriorant i té tots es llenyams que no s'afuan-
tan,ses parats que buí'en. A tot aquest probloma tal volta i ha influit
el fet que Ia rectoria ha estat tancada un cert ternps.massa ter:ips, des
del can i de parròquia de Hn. 3antia"O Cortas.Per mor d'això s'ha ha,-;ut
de fer ooras cada estiu-enuany un poc d'aqui,l'any que vé un poc d'alla
perque d'una aola veada seria pràcticament impossible envestir amb uns
presupots tan elevatrs.

Ja fa n parell dè?.s$$manes que a Ia rectoria s'hi fa feina«
ian'uany és Ia veada que s'ha emprès l'obra,si no Ia mes difícil, si
Ia raés costosa« tíl presupost puja vors les ^63.000.- Pt s. Per aquest
msnester,amb Ia frivolitat d'obtenir doblers.s'han solicitât ajudes a
•entitats diverses,aiximat3ix s'ha or anizat iui sorteig d'una porcella,
sis botelles de xampany i sis de vi, mitjançant paper;tes. Per6 no po-
dem oblidar l'aportació econSinica dels feliresos,amb una recaptació
que l'es~lesia fa cada any per a les seves necesitats,quan envia a ca-
da casa una hunil petició d'ajuda.

aon molcas les cosas que s'haurian de adobar: sftia de canviar
el sbtil de les dues habitacions de l'ai'uavés de darrera del primer
pís, sa'ls ha d'anrajolar i referir les parets i fer el cal-ras. S'han
de treure les ai·'ues brutes del bany que hí ha al primer pis, i final-
.nent s'ha de vanviar l'erabi :at de Ia, teulada.



A mls de Ia necesitat de restauració de Ia rectoriâ^es obres
fan via>perque quan tot esti:̂ rui llsst ha de venir un nou hoste: Mn»
Bartoneu i'ons,que era ,fins fa poc,9l rector de Llucmajor i ara ha
ha estat nomenat vicari episcopal de Ia nostra zona,,el qual tindra
Ia rectoria de 3iniamar com a caĝ ,si bl no podra estar sempre entre
nosaltres ja qua el seu càrrec el fara correr de poble en poble.

Aquest 33 el Kuxient adequat per donar Ia benvin uda a aquest
ciutadà rnés que tindra Biniainar,encara que nomé;. sia quan les seves
obliacions Ii deixin un inoment 3.1iure per poder descansar entre no.-

saltres»
Benvingut siau Don uartoiaeu,i que ve em molt de temps obertes

les portes de Ia rectoria de "pint en a:nple" perque en tenim <noltes

anes«

Juan Mateu

NTEMACIONAL
Gran variación en Joyería, Platería Visite exposición de relojes

y objetos para regalos. carrillones de gran soneria.

Sres. Organizadores de fiestas, encontrarán el mejor
surtido en trofeos, medallas deportivas

y placas conmemorativas.

GRABADOS AL MOMENTO

CarrerdeL'Estrel la ,18 Teléf .501196 INCA
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AntoniAlofiwr i fierel|o
Va néixer dia 29 de gener de 1946 a Llubí i quan només tenia 2 anys es transllada

d ia ciutat industrial d'Inca. A 10 anys ja tocava el clarinet i el saxofon amb Ia ban-
da municipal,aixo ho va fer fins als 17 anys.Després fou membre d'un conjunt amb el qual
gravà vuit o nou discs: "LOS TELSTARS".

Ha publicat 3 llibres: El Disc; Un vol a càmera lenta; i Una mar sensevarmes. La se-
^a poesia ens parla de pistes de gravació, de rastres de films,de Ia soledat que copejava
lalt un escenari amb Ia música estrident. Es presentà al premi per a autors inèdits de
Sant Medir de Ia Bordeta l'Amadeu Oller, i a Ia Quarta Antologia (1976877) es publicà un
poema. EIs promotors de Ia revista ciutadana "Blanc d'ou" feren que apareguessin també
ilguns poemes al número I.

Ha cursat Ia carrera de guitarra clàssica amb el concertista Gabriel Estarellas. Estu
iia cinc anys amb el compositor Antoni Mateu: dos cursos de harmonia,cinc de solfeig,com
-ambé dos cursos de música de cambra i de direcció coral.

Durant aquests anys ha escrit devers 45 cançons per a guitarra i cant.Ha realitzat
:oncerts amb el Rintor-poeta Ràfols Casamada a Barcelona i amb el poeta Anton Carrera
ì Vicn, a Sant Julià i a Ia "Cova del Drac"(Barcelona)

'J » 0 G R A M «

¿studi
Estrellita
Sondas carrilloes
FIy me to the moon
Oues Habaneres

Tàrrega
M.Ponce
Joao Teixeira
Bart Howard
B. Calatayud

.fhe snadow of your smile

Chanson
Bagatela
Here there and every da.y

0 Lord most HoIv
Yesterday

Alfonsina y eJ ma>

Paul Francis
Johnny Mande)
René Bartoli
Chuman
John Lennnon
Paul Mc Cartne>
Cesar Frank
John Lennon
Paul Mc Cartne>
Ariel Ramirez.



XII HomenatgealaVellesa

OVto*Alt^*t, :

c0Af/xM>pfFESTES ¿
JfC-e^0J NTKA. SRA. i>f,L C*ftMoA/

pO¿fo&c¿n*c ;
iANornM

OUADEBALEARES
\\

SANOSTRA"

RBL4Cl6 t>'HOMe*/eTJATS :
Marralida Reus Bonafl
Maralicla Moyá Se^uí
Lucía Sanchez 3anchez

:'íaría --Iorro Reus
Pereta Bonafé Barceló
Joan j.tunar &lberti
Francesca Ram6n Rsjn6n
fíabriel Riera Bonafé
Antoni J?iol Llabrés
.'.(íiOiana Pons Àlba
Prancesca Seuí !«ïorro
Joan .LJonafl jj'arrer
Baltasar Jofre Nicolau
'.'ia'dalena Boriafe ferrer
Oatalina iviateu i*iir
¡:uillem CoIl Jauine
María Jaunie Bonafé

87 anys
86 "

86 "

86 "

85 "
84 "

63 "
83 "
82 "
82 M

82 "

81 "
81 "

80 "
80 "

79 "

79 "

Maralida Martorell Puirós
Francesca Reus Rot'>:er
Llorenç Jaurae Bonafé
Antònia Niell .Bonafé
Antònia Rebassa üorras
Pedro 3anchez I.íarín
Llorenç Riera Bonafé
Jaume Jaurae Jauma
Jaurae Nicolau Bonafé
Berneit CoIl Jaume
Francesca Riera Bonax'é
ii'rancesca Riera Pons
Francesca Jofr^ Nicolau
BeI Rot -er Cifre
Miquel Jaume Bonafé
Irioa henry Jaume
Sebastiana Campaner Jaume
Josefa i '_iful Franci
I.íiquel Carloonall í-Iestre

79 anys
79 "
78 "
78 "
78' "
78 "
78 »
77 "
77 "
76 "
76 »
76 "
76 "
76 '•
76 "
76 » ^

75 "
75 rt

75 "
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MARGALIDA REUS BONAFE (De ca'n Gaios) !

Encara que per molta gent no ho paresqui
na Margalida Gaioa es sa persona mes Te-
Ue des poble. Aix6 Ii ye de raça.Sa aare
ja Ta morir als 9^ anys i el seu germa
Bernat,mort fa un parell d'anys,Ta esser
un grapat d'anys s'home mes TeIl des poble

Nasqué a final del segle passat un 26
d Agost. A set anys se'n Ta anar a Tiure
amb uns tios a Palma, on hi estigué fins
els catorce. Duranttaa seva estancia a
Ciutat, Ta anar a escola amb ses monjes

ranciscanas, Quan torni a Biniamar Ta
fer feina pel camp,degut que a ca seva
duien finques,ella ajudaTa a ses tasques
des camp. També Ta fer bosses.

als 30 anys se'n tomà a Palma oom a
serjidora de D. Antoni Font,capella que
haTla estat a Biniamar,el qual serTÍ fins
al 71 anys,quan ell morl.

Li agrada molt lletgi i fer randa. Ha
viatjat un parell de vegadas per s'esta»
renger i "els anys no Ii pesen". T« sia
nebots i nou renebots.

MARGALIDA M OYA SEGUI (Pintores)
Ve nèixer a Hiniamar el dia de Santa
Tecla de 1.900. Eren tre1? germans i
quatre germanes. No va anar a costura
ni escola.

Vivien molt prop de So'Odre i ella
quan tenia 7 anys, Ii feien molta en«
veja tots els al.lots & al.lotes que
anaven a collir. ElIa hi volia anar,
però Ii delen que era massa petita.
A força d' insistir sa mare parlè amb
l'amo , i Ii comprà un paneret.
tota xalesta hi va partir. Passa
dia, una setmana, i ella no se cansa-
Va.Quan Ii varen pagar les primeres
peses, què ifc hi va estar de conten- que n 'és viuda. Ha tingut tres fills
ta¡ ft.Però quan els dies foren més i un d' adoptat. Va tenir un fill mort
forts i el fred pegava de valent, i Ii donaren un nin per fer de dida

ells s 'acovarda i digué a sa ma Pue se 1' quedat com un fill seu

UIa
un

aquí ells s
re que no hi volin tornar pus, i a
això se mare Ii digua "hi començares
per gust, id6 has d' acabar sa tempo-
rada" . I aixi als set anys comença
a fer feina. Collia oliva a So'Odre,
a sa ^ont Garrover... entrecavava
*"avars a Inca.

AIs 23 anys
Morro ^eus, de

se cssà
qui ara

amb en Pere
fa 2u anys

Mos conta que ha fet molta feina,
i fins que se va retirar ,es darrers
II anys, va fer feina a sa mina, davall
el porxo. Començaren que eren nou do-
nes,pero totes se H'anaren i ella que-
da tota sola, i va aguantar fins es
"retiro", Aixífeté una paga de minero,
que no esta malament, després de tan-
te feinp.



LUĈ L SANCHEZ SANCHEZ

Mad6 Lucia va esser de ses primers fa-
milies forasters que vingueren a Bini-
amar« Acabada sa guerra el seu home
Ginês Heredia Garcia,juntament aab un
grup d'uni» lo families foren con-
tratats per fer feina a sa mina,i vin-
gut amb el viatje pagat des de Murcia.
Una vegada fou aquI,envia a demanar sa
dona i es infants i es quedaren a Binia
mar.Quan vingué amb es fills Ii haguefen
de fer un visat especial,perque Ia gue-
rra feia poc que havia acabat i el viat.
jar era bastant difícil«

Nasqué a Lorca el l6 de Març de 1*900
de petita va fer feina a 11Ia huerta"amb
el seus pares,collint tomatigues i pre-
bes. Es casà dia 15 d'Octubre de 1.92*f

, Tingué cinc fills i té sis nets« Aqui a
Mallorca va fer feina pel camp. Es viuda
des de l'any 1.975«

Son moltes ses anècdotes que ens po-
dria contar« ja que quan arribà a Kallor
ca ni hi havia molta de gent que parlas
castellà i ella tampoc no en sabia un
mot de mallorquí.

PERETA BOHAFE NICOLAU ( de sa Rota)

Li diuen de"sa rota" perqué el sen pa-
dri era majoral de So*n Odre -1 comprà
un tros de finoa a l'amo, Sa Rota de
So'n Odre, d« llavors ença tota sa seva
familia ha estat de Sa Rota.

Nasqué a Biniamar es 1? de Juliol de
1.901,son pare era de cas Ferrer« De
petita anà a costura fins els 11 anys.
Era se segona de set germans i desprls
de deixar s'escola ajudava a fer ses
feines de sa casa.També aprengué a co-
sir a ca "Mad6 Miquel« ". Compagina es
cosir i ses feines de sa casa amb fei-
na an es camp, encara que mai va anar
a jornal,sempre va fer feina a ca seva.

L*any 31 va viatjar a Bèlgica amb

MARIA MOHRO REUS (Na Maria Pere)

A mad6 Karia Ii diven de ca'n Pere perq
qué son pare i es seu germa nomien Pere
i eren, per aix6, "es Peres". Nasque a
Biniamar el 20 de Géner de 1.900.

De petita va anar a costura amb Sor
Claudia.Li agradava fer comeaia i en
feien a ne's convent amb altres nines«

Quan fou un poc més majoveta comença
a fer feina,triava bess6 a Inaa a "ca'n
Patxorra" i a "ca*n Frontera". A s*hiveri
anava a collir oliva a So'n Odre(sempre
féu feines pes camp).

Se casà amb Rafel Morro Rotger l'any
1.932 i tengueren un fill i una filla.
Mos conta que quan era jove Ii agradava
molt sa bulla i es ball,era molt balla-
dora i se'n recorda que el seu viatje
de noces el va fer a Ciutat,on estigue-
ren un dia i s'allotjaren a S'hostal
Peru.

Sa darrera feiaa que va fer va esser
a s'hosteleria a s'hotel Caribe de Maga
lluf on hi va estar durant 5 anys jun-
tament amb un grup de biniamers. Fa 5
anys quedà viuda«

sos seus pares, per veure el seu ger-
ma,que vivía i encara viu allá.També
ha viatjat un parell de vegades a 8a-
brera on hi tenia una neboda.



anys de estar a áon Bassa no foren molt
doloos ja que estaJLlà 33 "moviment" i
'hot queaava confiscat i no hi havia mes '

remei,qualque pic, que po^sar mà a s'et-.
'-•reporlo p;>r tirar envant.

A>/i lJHj iiIiS:-iA 30i^iJtf1^ ( -e ca'n I1Oi)

utisqué a Jiniamar el 3 de :ener àe
l»903«*-nà a s'escola í'ins ela 11 anys
j)n principi anava a n'es torrentet amb
el mestre Vsuarell que era de Llorito.
A Io darrer s*escola passa a ser a
n'es cavrer d'alt i també canvià d"e
mestre»

AIs 11 anys començà a fer feina a
sa roina de son Batle a dofora. Va ha '
ver de treballar molt ja que son pare
c:L.ii,rru! malaJ_t i era qüestió de treura
sa família envant. PeI que fa en es
serve:i mlitar sí que Ii và anar bé
ja que fou exc ;dent de cupo i no el
va fer.

L'any 1.925 el seus pares aafaren
s':iort de O'n Pau i hi va fer feina
í'Ans l'cny 1.936. antretant es casà
amb n£i Viaxlalena Bonal'e,qui també té
rerjsenya en aquest prora..:a. i que í'or
men actual;iiont es matrimoni de rnls
..at ..les nostre poble, l'ainonliiel 03
anyc i roadó i'ía-dalena oU.

Jn;j contà que l'any l.'̂ 3b entra a
aur sa posseai6 de Líon bi-,ssa i hi es
ti ue fins l'anyl.;i:JU,que pa.;sb, a ,fer
í'eina a ses seves |,orras. Ji's primers

FKANUJibUA t>^uUI iviUKRO ^penereta;

El 29 d'Agost de 1.904 nasqué
madó panareta,a ca sevci «ren 9 ger
mans. ue petlta ena a costura amb
Sorulaudia,com totes ses nines de
Ia seva edat. AIs onza anys va co-
mençar a ïer feina.Anava a coir a
uo'n Odre,encara que només hi va
anar un any,ja que mos conta que
1'amo en Sebastià era molt maleit
A partir de llavors va anar a co-
llir a Biniatzent»

Quan ±eia molt de fred posaven
pedres ben calentes dins padaços
i així se encalentian ses mans.
Quan no era temps de coilir,feia
dee sastresaa,cosia calçons i ca-
mises, uobrava 2 ptas. per una
camisa d'home amb tirete i si
duia coll Io reals, es calçons
valien 6 ptas.

Al 24 anys se casà amb Joan
Ramon,del ou« ha enviudat ara
í'a un any. a ca seva tengueren
es café de So'n Odre durant 21
anys i quan el deixaren n'obri-
renL un de nou allà on és ara sa
botiga. Jí'ruit del seu matrimoni
foren 10 fills, 7 nines i J> nins
ijes nins dos moriren de petits,
llavors sa medicina no tenía elo
avanços que té ara. Una filla
morí a Selva fa uns anys.



JOAW BONAFE FERi<ER (De ca'n Barraca)

L'araon en Joan nasqué el 17 de Febrer
de 1.905 a Biniamar. De petit va anar a
s'escola en es carrer d'alt amb «s mestre
sord,eren devers 20 allots.

Quan acabà s'escola va començar a fer
de pastor a S6storell, on son pare era
com s'encarregat* Son pare era molt fei-
ner i sa mare l'aconsella que canvias

MACIANA PONS ALBA

Mad6 Maciana és de Mancor, on nasque' el
dia de Santa Barbara de 1.90*f, Li deien
de Son Morro,pero quan als 2? anys se ca
sà amb en Toni Rossell6 Bonafe,en Toni
"Barreres" de Biniamar, va venir a viure
al nostre poble. Mos conta que de ninete .
va anar a costura i despres,fins que se
casa,va fer de brodadora,tot aix6 a Man-
cor.

Es dia que se casa,despres de ses no-
ces llogaren l'amon Baltassar i els du-
gue a Lluch on passaren uns dies de "Llu»
na de mel". A Ia stmana següent estaven
a Biniamar on sa novia,com que era sa
stemana de sa festa,despatxava butifarrona
a les totes,ja que posaran botiga i car-
niceria i Ie tengueren oberta prop de 50
anys. Mos conta que después de sa guerra,
quan l'amo en "Moi" era batle,li duien s
ses "raccions"a ca seva i ella les repar»
tia.

Ha tengut cinc fills que a Ia vegada
Ii han donat catorce nets.D'aquets fills d'ofici, si no als 20 anys ja seria vell.
en té dos,un fill i una filla,que viven Llavors vingué un cosl que tenia un

café a França al qual Ii mancava un ca-
aarer, i l'amo en Joan parlà amb el seu
cosi.

va estar a França durant quaranta anys
Durant Ia Segona Gerra Mundial ell estava
a un poble vora Estrasburgo, i quan fou
ocupat es seus parents fugiren i ell que-
dà al cap del negaci.

Va fer bones amistats amb es soldats

L'amo en Toni mos diu que "En aqueU !̂!*?78 d* qUe *1*6***0 be* considerat
perqué era espanyol. Pero quan millor Ii
va anar fou quan entraren ela americans,
ja que aquets duien moltes coses i es
alemanys no tenian res com tabac,xocola-
te,calces.... EIl pel fet d'estar al ca-

el carb6.Per6 mai féu feina dins sa mi- "/?£ U^l a*b el *<**ats. i *!•
na i ens diu"Trob què eé una cosa molt %̂ naTSTor T?"** ÍSS??1™10'd-lieadA" Torn& a Mallorca 1 any !.962 i se casa
aeiicaaa amb na Francesca Riera (Na Molinera)

Des de llavors sempre ha fet feina *'
al camp. L'amo en Toni e's fadrí.

a França. Quedà viuda fa un nou anys.

ANTONI FIOL LLABRES (Toni Coco)

Nasqué a Biniamar el dia Ik d'Abril
de 1.904.Va anar a escola molt poc
temps, i Hi anava a ne'e Torrentet
amb un mestre que era de Sineu i que
vivia de vora s'escola.

temps mos donaven feina... no hi havia
escola"Aixl e's que ves el nou o deu
anys comença a fer feina. Es seu primer
treball fou a «a mina de So'n Odre de-
vall es porxha porgaven i amvestegaven



BALTASAR JOFfiE NICOLAD (De ca'n Baltasar)

Va néixer ä So'n Llampaies dia 2? de
Juliol de 1.905* Eren du germans«

No va anar molt a escola i ja d'al-
lot va començar a ajudar a son pare qne
feia de de traginer,duien carb6,ciment
i calç per tota Mallorca.Després va *s-
ser amb sa calç sa ddicació més forta
que tingueren,ja que es tres forns,qua-
si únics a Mallorca,foren seus*

Abans de fer es servei militar, ja
manava es qui va esser primer camió de
Biniamar, un Ford de potada.

Va fer el servei militar a Inca com al
"clote"es a dir,feien l'instrucci6 una
temporada abans déntregarse, s'havian de
pagar sa roba, per6 quan no tenien cap
servei podien anar-se'n a ca seva»

AIs 25 anys se casà amb na BeI Rotger
Cifre, no tenen fills» Sa seua germana
Pereta que tenia botiga se'n va anar a
"Ses cases noves" i ells agafaren sa bo-
tiga només per uns. setmana, i Ia tengue-
ren 1? anys«

Es baltasars es donen a conèixer per
tota Mallorca per mos de sa calç« Durant
molts d'anys es forns que funcionaven a
Mallorca, eren seus. Només eran ells i
es Forn de Ca'n Barraca» Actualment enca
ra toquen un poc d'aquest negoci, pero
s'edat i sa vinguda des paper i sa pin-
tura ha fet devallar bastant es mercat»

MAQDALENA BONAFJa FERREK (De ca'n Barraca)
Nasqué es dissabte de Santa Barbara a
Biniamar i Ia batiaren es mateix dia.pa»
reix,segon diven,que se seva padrina te-
nia molta pressa»

Va anar com totes ses nines de llavor
a costura amb Sor Claudia,qui segons ma-
do Magdalena,les duia mil$ estretes i
les pegava molt«

AIs 11 anys deixà s'escola per comen
çar a fer feina» Va anar a cosi a Inca
a Ca'n Corró fins que se casà amb en Ga-
briel Riera,als 2¿f anys un 10 de Gener«
Quan sortien de l'església feia una bo-
na nevada» De viatje de naviis anaren
a Palma i després a S6ller per6 no hi
pogueren arribar per mon que es coll
de S6ller es trobava tot llis de neu« '

Després de casada feia ses feines de
Ia casa i pràcticament no ha sortit a
treballar fora de ca seva«

eurostetem
MAQUINARIA INDUSTRIAL - HOSTELERIA - ALIMENTACIÓN



CATALUIA MAT£U MIR

Mad6 Catalina ha tengut una vida molt
moguda« Va neixer a Campanet un 8 de
Novembre a sa posesi6 de Maçana«

Va passar sa seva inf4ncia entre
es seus padrins de Biniamar i es de
Lluch,que estaven a se posesi6 de Me-
nut, i 6s per aquest fet que també va
anar a costure a Campanet, Biniamar i a
Lluch.

De raés grandete es seus pares passa-
ren a dur sa possesi6 de Mosset, i alla
visqué ella fins que se casa als 27 anys

Després de casada se*n va anar a Bél
gica on estigué durant 7 anys fins que
acaba sa guerra civil i comença sa gue- t,
rra europea. Va tenir molt mala sort ja Quan arriba de Belgica va viure a Bi-
que quan venien cap Espanya,a sa fron- nianar durant l*f anys per després anar
tera varen haver de deixar tot Io que a viure a Inca on posaren una tenda,ffa
duien. 11 anys tornà a viure a Biniamar,on mori

es seu marit«
Te dos fills i tres nétes.



PííOGRÀMA DIUMENGE UlA 21 Di'SEPTEMBRE

l8-h. Concntraci6 de tots els homenejats a l'Esglesia Nora
Missa Solemne
Actuaod.6 del grup de "Ball de Bot" S1EoTEL DES COCO de
Lloseta«
Paraules del nostre Batle
Paraules de D, Antoni Santandreu Delegat de Ia Caixa de Balears
"Sa Nostra"
Entrega de Obsequis als nostres majors homenejats.

| '-•*»...- .•..
i ,*%- * *MMM,

a. I

*¿*¿*fURjt lJi-.i*& <iSrjir4¿4lvN5SaM>4$S&zJ5&s&&& '
**



NA7VM i flfß/ AM5IEN7
L'home ha necessitat al llarg de Ia seva història modificar el medi per a sobreviure,

ja què, al contrari de Ia resta d'animals, Ia seva adaptació és escassa, de manera que
l'home ha desenvolupat una espècie de competició amb Ia natura per a garantir Ia seva su-
pervivència.

Aquesta actuació ha provocat una degradació de l'entorn per via directa o indirecta
que afecta a Ia capacitat per mantenir no només Ia poblacióactual, sino també lògicament
el seu creixement, Ia qualitat de vida i, fins i tot, Ia pròpia vida.

Per una banda l'increment de Ia població mundial suposa ,cada dia més, un repte de
l'home a Ia natura i fa més necessari l'aprofitament dels recursos-que Ia Terra ofereix
per a posar-los solament a disposició de l'home, colonitzant noves zones naturals com a
fonts'de recursos.

Per altra banda, l'actual sistema econòmic cerca un ràpid aprofitament dels medisal
marge de Ia racionalitat i Ia previsió.Avui en dia el principal desestabilitzador del
medi és Ia industrialitzacio.El sector industrial influeix en el medi des de dues ver.
tents,d'una part les seves necesitats en recursos,d'altra part per Ia contaminació que
es produeix com a resultat dels processos industrials,contaminaci6 que tant pot afectar
al s61,com a l'aigua,i especialment a l'atmósfera.

Especialment violenta és aquesta acció sobre les masses forestals,a Europa,Estats
Units d'America,i a més d'un lloc d'Espanya Ia pluja àcida afecta bona part dels bos-
cos a Ia vorera de les zones més industrialitzades.

Les nacesitats de fusta,sobretot per a Ia fabricació de paper,comporta una forta
explotació sobre els boscos.Cosa quefa que per mor d'interessos econòmics ham cali
foc per a poder comprar Ia fusta més barata i després repobli aquestes zones amb espè-
cies no autòctones de rapid creixement.A Espanya aquet fet es especialment tragic,els
alzinars,les garrigues i coscollars mediterranis i els boscos caducifolis cantàbrics
i gallegs es veuen substituits pels boscos d'eucaliptus,(conjunt d/espécies que en
general empobreixen el sól) o per repoblacions de pins encara que certs sectors afir-
men que el pins no milloren Ia qual-itat del sól i que a més a més son pirofites,es
a dir,facilment inflamables.

L'erosió provoca Ia pérdua de millions de tones de terra fértil, mentre que Ia
substitució sols cobreix .la meitat del que desapereix.

La desertitzacio és també un problema molt gran que afecta a Ia conservació del
medi ambient,i en algunes zones del món suposa un problem angoixos. La superpoblació
d'aquestes zones i el desequilibrat sistema d'esplotació agrícole i ramader,juntament
amb Ia sequera,produeixen un avanç del desert.Aques problema és especialmentgreu
als països del Sahel al sud del Sahara on el desert avança a raó de 1o Km. per any
abocant els habitants d'aquestes zones a Ia fam.



L'agricultura tampoc no es queaa al marge d'aquesta situació.Es necessiten més terres
de cultiu perquè també calen més aliments.Aquestes terres de cultiu és interessant que
(pels interessos econòmics) s'obrin a zones- riques en aigua o en sòl que s6n òbviament
les zones més riques en vida natural.

EIs sistemes d'explotació agrícola tendents al monocultiu extensiu i a Ia utilització
d'adote químics, d'herbicides i de plaguicides suposen també una alteració del sòl com a
medi. El seu ús indiscriminat a moltes zones provoca una possible font de pol.lució ambieji
ambiental.

La demanda turística en constant augment i els poderosos interessos dels especuladors
del sòl, ha motivat Ia construcció massiva de moltes urbanitzacions, sovint localitzades
a indrets boscosos i molt freqüentment sense el mé mínim control urbanístic.

En alguns casos Ia concienciació ecològica de l'opinió pública tampoc no suposa un
avantage. A mida que Ia gent de ciutat desitja, cada cop més sortir al camp i posar-se en
contacte amb Ia natura les conseqüències són negatives. Especialment en les zones de fàcil
accés des de les grans ciutats, on al cap de l'any milers de persones hi acudeixen,alte-
rant l'equilibri quan arrenquen plantes, espanten els animals, deixen pots de llauna i
plàstics, i en els pitjors dels casos provoquen un incendi forestal per mor de no tenir
massa cura. A més aquesta demanda de camp crea una comercialització del sòl i un creixe-
ment d'urbanitzacions i carreteres.

La qüestió de les aigües residuals és també conflictiva. A moltes zones es tiren a Ia
mar mitjançant emisaris submarins inadequats. Una part d'aquesta aigua podria depurar-se
i emprar-se per a fins agrícoles. Molts de municipis simplement tiren les aigües brutes
a torrents, sense cap tipus de depuració, on es produeixen problemes de contaminació i
problemes de tipus saniitari. Malgastar l'aigua va acompanyat d'una degradació ecològica
de les aigües litorals per contaminació orgànica.

Entre d'altres problemes es pot ressenyar Ia caça excessiva, ja que de vegades el su-
posat esport és un negoci d'especulació; l'excessiva pesca, tant professional com espor-
tiva (inclosa Ia submarina) són uns exemples clars de Ia possi'tìe sobre-explotació d'uns
recursos naturals. Per mor d'això algunes espècies han desaparegut i d'altres es trotoen
en perill d'extinció.

La solució a aquesta situació a curt termini és bastant compromesa i depén de Ia ne-
U

cessaria concienciació de tothom i de Ia pressió que es pugui fer davant les autoritats
i dels organismes encarregats de vetlar per Ia conservació del medi ambient.

Per això, hem de demanar a les nostres Institucions més serietat i interès en els nos;
tres espais naturals, i que realment els organismes públics facin una tasca de conserva-
ció de Ia natura realment dirigida al medi i no als interessos privats. També hem de de-
manar més parcs naturals i que ho siguin realment, no com ara, perquè ¿ de què ens ser-
veix que una zona sigui parc natural si se permet que Ia gent hi vagi amb el cotxe(aixo -
fcignifica que s'hi han de fer camins o carreteres), s'hi facin llocs per berenar i s'hi
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