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per tal que en un curt termini tots els camins rurals
públics estiguin asfaltats. A més, cal comentar que
l’avinguda de Son Mas amb el seu parc públic, com
bé sabeu, ha sofert retards a causa de la falta de
subministraments de materials, però s’inaugurarà
a finals d’any. Finalment, la nostra idea és que en
aquest any poguem comptar amb la propietat de
dos elements singulars per al nostre municipi. Per
una banda, la pedrera de Vernissa per així poder-hi
establir un centre d’interpretació en homenatge als
trencadors de marès de la nostra vila. I, per altra
banda, la destil·leria de Felicià Fuster.

Margalidanes, margalidans,
Les festes de la Beata ja són aquí. És un goig per a
mi poder felicitar-vos i convidar-vos un any més a
participar-hi.
Han estat dos anys sense poder celebrar les
festes de la Beata així com les coneixem. La
Covid-19 va paralitzar de cop les nostres vides
i, conseqüentment, les nostres festes. No ens
esperàvem mai haver d’estar dos anys sense poder
fer la nostra estimada i apreciada processó.
Aquests dos anys, però, han servit per fer una
millora constant al nostre poble. Obres que no
es veuen a simple vista, però que són de gran
necessitat, com ara la reparació i substitució de les
canonades de la xarxa d’aigua potable i residual,
així com l’asfaltat de tots els carrers del poble.
En aquests moments de falta d’aigua en molts
municipis, és de vital importància tenir una xarxa
que no tengui les pèrdues que la nostra tenia. Sens
dubte el medi ambient ho agraeix. Hem invertit
també en el pla d’asfaltatge de camins públics rurals

Aquest programa de festes està preparat amb
molta il·lusió perquè per fi ens ha arribat la
merescuda i desitjada normalitat. Vull manifestar
el meu agraïment a les entitats, associacions i
persones que desinteressadament, d’una manera o
altra, col·laboren en l’organització de tots els actes
de les festes.
S’acosten dies de sortir al carrer, de fer poble, i de
passar-ho bé amb amics i família, on el renou de
picarols i de trencadissa, l’olor de murta i de flors en
són els protagonistes.
Vos esperam a tots i totes a les activitats que hem
organitzat amb tantes ganes i il·lusió per celebrar les
festes de la Beata.
Per acabar, només vos vull desitjar, en nom meu i de
tota la corporació,
MOLTS D’ANYS, BONES FESTES I VISCA LA BEATA!
Sor Tomasseta, on sou?
ja no vos podeu amagar,
perquè la Vila vos cerca,
les festes vol celebrar!
Joan Monjo Estelrich, Batle
3

E
D
Ó
G
E
PR
S
E
T
S
E
F
LES BEATA
DE LA
2021
de
ez
A càrrec
Fernánd
s
e
v
i
V
a
n
Magdale

Bon vespre a totes i a tots, batle, regidores i regidors,
margalidanes, margalidans i amigues i amics que avui sou aquí.
Mai m’hauria imaginat esser aquí avui per fer el pregó de les
nostres festes de la Beata, i no perquè pensàs que, igual com
l’any passat no en tendríem, sinó perquè mai se m’havia acudit pensar, que em poguessin demanar que fos jo qui donàs
el “sus” a les festes del nostre poble; i els que em coneixen,
ho saben bé, perquè no som gens de posar-me davant tanta
gent per a xerrar.
En primer lloc donaré les gràcies al regidor Miquel Estelrich
i al batle, per la confiança i la convidada. Sa veritat és que,
de cop i volta, vaig sentir tot un cúmul d’emocions. Sorpresa
perquè no ho esperava, agraïda per l’oportunitat, assustada
per por a decebre i perquè no sabia ni com començar.
Pensava en anteriors pregoners, erudits en la matèria, que
de manera encertada i acurada ens contaren qui fou Santa
Catalina Thomàs, com va ser la seva vida terrenal i espiritual,
el perquè de la devoció de Santa Margalida envers la seva
figura; o com alguns altres ens havien contat de manera
precisa els inicis de les nostres festes populars i els seus anys
esplendorosos, i com va començar la processó i va arribar
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a ser reconeguda com la més típica de Mallorca. Pregoners
que foren o són periodistes o escriptors, historiadors i grans
narradors com en Toni Mas o glosadors de l’alçada del nostre
Mateu Xurí.
Vaig pensar en un dels darrers pregons que va fer un gran
predicador com és en Guillem Feliu, en el qual, de manera
molt propera, va fer tot un recorregut per la feina que durant
un parell de mesos, feim la gent que formam l’organització
de la Processó i del rebombori que duen els veïnats de Santa
Margalida aquesta setmana de festa.
Vist tot això, no sabia molt bé que podria aportar a un acte
com aquest, per a donar inici a les festes del 2021, o més ben
dit, al retorn a les nostres festes, que malauradament seran
diferents al que estàvem acostumats, però que al manco
enguany, en un petit format, sí que tenim.
Fa unes setmanes, una gran amiga i millor persona, quan va
saber que seria la pregonera em va dir, paraules textuals: “Estic molt contenta. Crec que hi ha poques vileres que visquin
i sentin la Beata amb la teva intensitat. Ni que hi hagin
participat tants i tants d’anys. Et sortirà del cor i anirà bé”
-gràcies Maria per les teves paraules-. Em va emocionar -he
de dir que n’hi ha hagut d’altres que també m’han emocionat
amb els seus comentaris aquesta darrera setmana-, però ella
em va fer pensar que, efectivament, no puc aportar gaire
més que el sentiment, que com moltes altres vileres i vileros,
sent per la Beata i per la seva Processó.
Però tranquils que no vos faré la biografia del meu pas, any
rere any, des de nina per la festa. Crec que si ho fes em faria
sentir molt major. Però és ben cert que des de petita no he
deixat cap any de participar a la Processó d’una o altra manera, quasi sempre des de ca ses Monges més que de pagesa
(virtut, monja, àngel, puríssima, la Beata…), excepte un any,
-que aquí na Marsita també deu recordar-, que no vaig participar perquè teníem exàmens i només vaig veure passar la
Processó. Vaig plorar tant i em vaig sentir tan buida que vaig
dir: “mai més”. I així ha estat.
Com he dit, mai hagués pensat ser aquí davant tots vosaltres, però tampoc mai hauria imaginat que estaríem dos
anys -esper no siguin més-, sense poder gaudir de la Processó

més típica de Mallorca. Record el març de l’any passat, quan
varen començar a dir-nos que millor quedàssim a casa, que
no podíem anar al cinema o al teatre, que no es podien fer
festes ni reunions socials, ni sopars amb els amics; quan escoltàvem com la gent es posava malalta, com alguns per desgràcia morien i que els metges als hospitals cada dia lluitaven
sense saber molt bé contra què. En aquells moments tot em
semblava un mal son. Ens vàrem quedar sense la Fira i sense
Setmana Santa, i jo pensava, “tanta sort que La Beata és al
Setembre i tot això haurà passat.” Que il·lusa que vaig ser i
segurament vàrem ser molts. Sa meva germana, doctora de
medicina interna ja me va dir: “No et facis il·lusions Malén, el
que està passant i que jo per desgràcia veig cada dia és més
seriós del que pensam”. Quanta raó tenies María José, i mira
que no m’agrada haver-ho de reconèixer.
El Covid va anar avançant i nosaltres pareixia que anàvem
enrere. Restriccions a la nostra llibertat de moviments, toc
de queda, feines aturades, nins i nines sense anar a l’escola i
fent la feina des de casa, encara que he de dir que ses meves
dues, n’Ariadna i na Clàudia no s’esforçaren gaire; però ben
pensat, si a nosaltres aquesta situació ens va venir grossa,
podem imaginar que per als infants i adolescents no va ser
gens fàcil.
La temporada turística no va començar; feia llàstima anar a
Can Picafort i veure tendes, restaurants i hotels tancats en
unes dates en les què ja no tocaríem ni poder passar per es
passeig. Les platges no estaven de gom en gom i no es veien
turistes que venen a gaudir del nostre sol i acaben vermells
com a tomàtigues. I a més a més, no hi havia revetlles d’estiu. Un dia, estant a la platja de Son Serra, em va venir una
gran nostàlgia. Era la setmana de les festes, o millor dit, “no
festes” de Santa Margalida i no havíem d’anar a preparar la
tria de la Beata.
No m’ho podia creure!
Després de més de 20 anys anant al Convent de ca ses
Monges, amb les altres companyes a les que un dia, Sor
Isabel i Sor Encarnació, juntament amb la regidora de cultura
d’aquell moment, ens demanaren que començàssim a fer-nos
càrrec de la feina que elles feien per les festes..... ara, no
havíem de preparar res!

I això que ara ho tenim molt més preparat que al principi,
perquè com segur recordeu, a ca ses Monges feien escoleta i
no podíem disposar de les sales com ara. Anàvem un dematí
ben prest a baixar capses i capses de roba, ales i ornaments
de la festa, que tenien a una petita sala al primer pis del convent i les baixàvem amb una corriola que donava al pati. No
vos podeu imaginar la de coses que hem fet i que hem anat
millorant, perquè tot sigui un poc més còmode i pràctic.
No me podia creure no anar a inscriure a totes les nines, i
els pocs nins, que venen aquest dia, i que sempre tenen ben
clar que les toca representar any rere any. Ni tornar a veure a
les jovenetes venir per vestir-se de virtut, espigadora, àngel,
beata de carrossa o el que faci falta per poder optar un dia
a ser la Beata. Els nirvis de les que seran àngels damunt la
Glorificació, per si serà massa alta i es marejaran.
Adonar-me que, nines que vaig apuntar per primera
vegada, per ser beateta o monja, ja no són tan nines i la
majoria son jovençanes que, quan arriben, alguna vegada ni he reconegut pel gran canvi que han fet. Ja estic a
aquella etapa on comences a haver de demanar “i a tu,
d’on et diuen?” ...què trist.
Però el que em va saber més greu el juliol passat va ser no
poder viure l’emoció de qui seria la Beata. Perquè cada any,
encara que ho he viscut moltes vegades, cada any, m’acaben
caient les llàgrimes quan pronunciam el nom de la Beata
d’enguany. Es veu que som de llàgrima fàcil i deu ser genètic,
perquè a mon pare ja li passava ben el mateix.
El dia de la tria de la Beata, de fet, és un horabaixa ple de
sentiments contraposats. Hi ha nirvis perquè tothom vol dir
la seva, moments que no havies previst i has de resoldre allà
mateix, calor, alegria de veure que la Vila col·labora perquè
la Processó sigui un èxit, tristor quan veus la decepció en el
rostre de les al·lotes perquè no els hi ha tocat; i ja vos dic,
que si fos per nosaltres, totes ho serien. Però els anys i per
sort, l’elevat nombre de joves que participen, fan que hi hagi
d’haver uns límits, encara que sabem que no agrada a tothom, però s’hauria d’entendre. Nosaltres no som perfectes
però intentam fer-ho el millor possible i sempre respectant
la tradició i la figura de Santa Catalina Tomàs, tal com ens
ensenyaren les monges.
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Com he dit, no ho podia creure, però l’esperança de què es
podria preparar alguna coseta no la perdia. Ni tan sols el mal
temps ens ha fet suspendre mai una Processó de la Beata;
com ho podia fer un bitxet que ni tan sols vèiem? Un altre
cop vaig pecar d’il·lusa. Quan va arribar el setembre no hi
va haver festes de la Beata. No férem la cursa de la Beata,
no vàrem poder gaudir de la nit del trivial, amb les seves
preguntes recercades i alguna ben friki, ni del playback que
tanta gent reuneix cada any, ni ball de bot, ni concerts, ni verbena. El dissabte no poguérem anar a fer l’ofrena de flors a la
nostra venerada Santa Catalina Toomàs. Moment, en el qual
vileres i vileros, alguns ja vestits a l’ample i altres de dimonions, amb gran devoció, deixen unes flors davant la imatge
de La Beata; flors que després, els companys d’organització,
que durant setmanes han estat preparant les carrosses amb
tanta cura i bona feina, són les que utilitzaran per engalanar
la carrossa de les Flors, que any rere any triomfa per la seva
bellesa. Quantes han estat les joves a les que he vist creuar
els dits, moments abans de saber de quina carrossa seran la
Beata, per veure si duen sort i les toca anar-hi.
La feina que fan a les carrosses cada any és brillant. Totes
són impressionants i com sempre sense perdre l’essència
de la tradició i del que representen, un moment o un lloc
de la vida de Santa Catalina Tomàs, de la Beata i acabant
sempre amb una carrossa de la Glorificació que no passa
mai desapercebuda.
Dia 6 de setembre de l’any passat va ser un diumenge que
res tenia a veure amb els viscuts fins llavors. Un primer
diumenge de setembre que aquesta vegada no pareixia encaixar al calendari dels margalidans. Quan em vaig despertar
semblava un dia gris, sentia un nus a l’estómac molt distint
al dels altres anys -no era d’haver dormit poc per haver fet
tard a la verbena-. Era una sensació trista, una especie de
neguit que em feia venir ganes de plorar. A diferència dels
altres dematins del dia de la Beata, no vaig sentir els picarols
dels dimonis arribant a la placeta d’en Ramon i en Panxo per
a berenar. No havia de partir a reunir-me amb na Paquita
Dalmau, na Maria Molinas, na Miquela Pomar i na Joana Roig
per començar a vestir els sants i les monges, nins i nines que
cada any arriben amb cara de son però amb ganes de formar
part de la festa. I creieu-me quan vos dic que fan un gran es-
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forç en dur aquella roba, amb una bona calor i aguantant un
ofici -ho hem de reconèixer- massa llarg. Na Maria Malondra i
na Paquita Moll tampoc vendrien a donar-nos una mà perquè
tot vagi un poc més de pressa dins el convent. No veuria les
nines de comunió totes gojoses, mostrant els seus vestits a
les altres i després més tard queixant-se de les ales perquè
les fan mal.
Crec que per això de les ales hi hem passat moltes al·lotes i dones de la Vila, i encara que algunes faci més de 30
anys, segur que recorden que llavors també ens queixàvem.
Record particularment l’any que em tocava anar d’àngel
darrera la carrossa de la Glorificació. Vos xerr dels anys 80,
quan a més les monges et feien posar uns xoquins de goma,
d’aquells que hi havia llavors. Tots iguals. Allò sí que era
dur! I ja veis, avui en dia, després d’haver fet el possible per
aconseguir ales més lleugeres es segueixen queixant. He de
dir, que per a nosaltres ja és una mena de tradició dins la
processó. Que hi farem!!!
Aquell dematí, la única alegria va ser quan n’Eugeni me va
dir que anàs fins a la plaça a veure la font de la Beata i vaig
veure com lluïa tota esplendorosa envoltada de flors, com
cada primer diumenge de setembre. I és que realment el Covid, aquest intrús que encara tenim per aquí, no ens ho podia
llevar tot. No havíem pogut fer l’ofrena de flors, però Santa
Margalida no la va deixar sense.
El dia anava passant, no hi va haver grans dinars ni reunions
familiars, el meu fillol i les meves nebodes de Catalunya no
eren per ca nostra, impacients per vestir-se de pageses i
pagès i anar a veure els dimonis i tocar-los qualque banya i
de pas els picarols. Ma mare no tenia la casa plena de gent,
ni estava pendent de si la roba de tots estava a punt, ni de
a qui havia de recollir en acabar la processó, perquè jo, com
sempre, arrib a les tantes esperant que acabi la trencadissa,
i després ajudant a desvestir a totes les que han arribat al
convent i poder tancar.
Els veïnats no havien tret les cadires per tenir el seu lloc
assegurat i veure passar tranquil·lament tota la desfilada de
carrosses, colles de pagesos i dimonis. No es sentia el bullici
de la gent de fora poble, que arriba vestida a l’ample i va
a cercar la gerra per tenir-la punt a l’hora de la sortida. Ni

els xeremiers i bandes de música, que arriben un any més
perquè durant tot el recorregut de la nostra processó no deixi
de sentir-se la tonada de Sor Tomasseta.
Jo era a ca meva, enlloc de ser a ca ses Monges, esperant
el moment que més m’emociona cada any i que no és, ni la
sortida del dematí, que ja em fa sentir pessigolles a l’estómac, ni quan amollen els coets perquè arranqui la processó.
Després dels nirvis de tenir a totes i tots vestits i preparats al
convent, amb el seu ordre de sortida, sants, àngels i puríssima, monges i beates de carrossa, espigadores, virtuts, les
dues santes i la Beata, el moment que més m’emociona és
quan arriba la banda de música amb les autoritats per acompanyar-nos cap a l’església. Quan la Beata i les santes posen
el peu al portal del convent i surten, per jo això és el “sus” de
la Processó. És un moment molt difícil de descriure veure a
la gent que espera amb ànsia a banda i banda del carrer, la
fosca, l’oloreta de murta, els dimonis que van obrint camí,
els festers encesos,... Això és el que l’any passat vaig enyorar
més i que malauradament tampoc gaudiré diumenge que ve.
De totes formes, no ho vaig enyorar tot del dia de la Beata,
he de ser sincera. Hi ha situacions i fets que no em va saber
greu no reviure. Com per exemple tot el trull i nirvis que duc
el dia de la Beata, des del dematí fins passada la mitjanit,
per molt que sembli que cada any és el mateix. Recordar
com alguns anys, tant el dematí, com el capvespre és hora
de sortir i encara ens falta algú i quan arriba ens fa anar de
bòlit; o quan venen a cercar-nos per anar cap a l’església i
algú demana per anar al bany, o es posa a plorar perquè sent
els dimonis i li agafa por; o nosaltres mateixes, les de ca ses
Monges, com ens diuen, que encara no ens hem posat ni les
faldes de pagesa i ja ens reclamen per a partir. I com podeu
suposar, la bugada del dilluns de la Beata, que quan arribam
a aquella sala no sabem ni per on començar, per poder-ho
deixar tot a punt per l’any següent. Això sí que no ho vaig
enyorar gens.
I en canvi, ara mateix consentiria fer-ne tres de bugades
d’aquelles, si fos perquè tornàs a haver-hi Processó.
De forma més seriosa, el que no enyor i no m’agrada, és
veure com de cada vegada més, hi ha gent que ve a la nostra
processó, i no ho fa respectant la nostra festa. La processó no

es un lloc per a venir a fer botellades, i tampoc es pot tolerar
que no venguin vestits a l’ample de forma correcta, i no
xerram només de què no es posin el rebosillo. Veure com les
colles de pagesos, per no amollar la gerra, inciten als dimonis,
i cerquen baralla, tampoc ho vaig enyorar i molt manco veure
com no fan cas i són irrespectuosos amb la gent de l’organització i els conductors de les carrosses, que tan sols intenten
que tot surti bé i no hi hagi cap ensurt. Això s’hauria d’aturar,
abans què sigui tard, i depèn de tots: organitzadors, dimonis,
veïnats de la Vila, Ajuntament, entre tots hem d’aconseguir
que la Processó com sempre sigui un èxit, i no deixar que es
converteixi en una festa trivial. No ho podem permetre.
Deixant això de banda, i ja per acabar, ningú pot negar que
tenim una gran festa. La millor, la processó més típica de
Mallorca. I amb això els margalidans no hi feim broma. La
Beata ens uneix, és el sentiment que tots compartim com a
poble. Potser no som gent d’estar molt al carrer i de vegades,
hem de reconèixer que poc participativa, però quan arriba la
Beata tot això canvia.
Es viu la festa de manera intensa, tothom col·labora, engalana les cases, prepara ca seva per a que venguin els convidats i
ens retrobem amb la família i amics que tenim a fora, perquè
tots tornen aquesta setmana.
Enguany, tot i que no ha estat possible preparar la Processó,
si que gaudirem d’alguns actes que ens acostaran un poquet
al viscut fins al 2019, sempre amb les mesures corresponents. Podrem fer l’ofrena de flors i tendrem una missa o
ofici, on no hi haurà tots els dimonis, ni tota la Cort de la
Beata, però si ella i les dues santes, Santa Catalina i Santa
Pràxedes, i com veis, enguany sí hi ha hagut pregó, o al
manco ho he intentat.
Per acabar, només agrair-vos a totes i tots els que sou aquí la
vostra assistència.
Vileres i vileros, pensau a treure els domassos, disfrutau
d’aquesta setmana i no deixeu de cantar Sor Tomasseta.
Visca Santa Margalida i Visca la Beata!!!
Magdalena Vives Fernández
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Divendres,
26 d’agost
CURSA LA BEATA 2022:
VI CURSA PER ADULTS, IV
CAMINADA POPULAR I III
CURSA INFANTIL PEL TERME
DE SANTA MARGALIDA.
RECORREGUT DE LA PROCESSÓ
DE LA BEATA.
18.30h
Inici de cursa de més petits
(2-14 anys)
20h
Inici de la caminada (4440m) i
de la cursa (7400m) dels adults
(a partir de 14 anys).
Lloc d’inici: plaça de la Vila
Inscripcions: www.elitechip.net
Preu cursa nins: gratuïta; preu caminada adults:
5€ (2€lloguer xip); preu cursa adults: 7€ (2€
lloguer xip). El preu pot variar si la inscripció és fa
el mateix dia de la cursa.
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Hi haurà una bossa tècnica pels inscrits a la cursa
d’adults i caminada. Premis en metàl·lic. Obsequis
per tots els participants i medalles per als petits.
Es poden consultar les bases de la cursa a
www.elitechip.net
Ho organitza: RIE Respira i Entrena.
Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.

19.30h
Exposició de Trencaclosques,
a càrrec de Josep Albert
Martínez Tugores
Lloc: Casal de Cultura Joan Mascaró i Fornés.

20h
Presentació del llibre Winter
in July, de Marta Terrasa, a
càrrec de Joan Cabot
El llibre relata en primera persona l’experiència
dels seus dos anys vivint a Austràlia, bona part
del temps, rodant amb una furgoneta.
La vetllada conclourà amb música a càrrec del

dj Antarctic

Lloc: pati del Casal de Cultura Joan Mascaró

i Fornés

MARGALIDA
POU AMER
Glorificació

LAURA BONNÍN GAYÀ
Virtuts
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Dissabte,
27 d’agost

Motocros-Cursa americana
nocturna

9.30h

Lloc: es Cós (polígon 1, parcel.la 45)

Processoneta de la Beata
Hi podran participar tots els infants del municipi
de 0 a 6 anys. Han de venir vestits de pagès o
dimoni. És obligatori que tots els participants
que no siguin alumnes de l’escoleta municipal 0-3
venguin acompanyats d’un adult, també vestit
(de pagès o dimoni).
Telèfon d’inscripcions: 661 132 450
(només participants que no siguin alumnes de
l’escoleta municipal 0-3).
Lloc: plaça de l’església
Itinerari: carrer Constitució, plaça de la Vila,
carrer Joan Monjo March, passeig des Pouàs,
carrer Baltasar Calafat, carrer Constitució, plaça
de l’Església.
Ho organitza: escoleta 0-3 anys.

De les 17.45h a les 20h, nins
De les 20h a les 23.30h, grans

20h
Trobada de ball en línia, a
càrrec de Belsball i Joana
Maria Gutiérrez.
Lloc: plaça de la Vila

Diumenge,
28 d’agost
De les 18 a les 24h
I Festival de foodtrucks
& música. Comptarem
amb un important nombre
de foodtrucks i amb les
actuacions musicals de:
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Dilluns,
29 d’agost

Jonia Rois
Eugeni & Rafel Dj’s
One Man Rocks
Butxe b2b Antarctic
Lloc: passeig des Pouàs.

17.30h

Ho organitza: 5 sentidos Street Food & Canarctic.

Moixet escaldat

Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.
(Veure cartell apart)

Jocs aquàtics per als infants, amb castells,
piscines i festa de l’aigua.
És imprescindible anar amb roba de bany.
Lloc: plaça de la Vila

20h
Pregó de festes a càrrec de
Cristòfol Quetglas Tous.
Finalitzada la lectura, concert de la Coral

Santa Margalida.

21.30h
de

Lloc: església parroquial
Acte seguit, encesa de fanals

commemoratius de la processó
de la Beata.

Trivial a la fresca
A cada grup hi ha d’haver un mínim de dues
persones majors de 16 anys.
Ho organitza: Frikis Associats
Ho patrocina: Ajuntament de Santa Margalida.
Lloc: plaça de la Vila (en cas de mal temps es

farà al poliesportiu).

Inscripció: es recomana inscripció prèvia a través
de les xarxes socials. També es podran inscriure
el mateix dia, a partir de les 21.15 h al lloc de
l’activitat.
Premis: 1r: 200€; 2n: 100€; 3r: 50€
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Dimarts,
30 d’agost
10-20h

20h
Torneig de la Beata.
Partit de futbol Margaritense
Atlètic-CD S’Horta (cadet)
Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas

Frontera

Activitat Gaming Experience.
Lloc: plaça de la Vila

20h

17h

Taller de gimnàstica
hipopressiva.

Curses de natació per a
infants.
Ho organitza: Club Natació Muro.
Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.
Hi haurà un premi per a tots els participants.
Lloc: piscina municipal.
Inscripció el mateix dia.

18h
Torneig de la Beata.
Partit de futbol Margaritense
Atlètic-Artà (infantil)
Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas

Frontera

14

Impartit per Xisca Ribot, fisioterapeuta
(nº col·legiada: 1106) i Osteòpata C.O.
Coneixes el teu sòl pelvià? Vine a aprendre a
tenir més percepció del teu sòl pelvià. La seva
anatomia, les seves funcions i disfuncions més
freqüents i conèixer tècniques per ajudar-vos a
ser més conscients d’ell. Taller teòric i pràctic
dirigit a dones i homes. S’ha de dur roba còmoda,
botella d’aigua i estoreta.
Ho organitza: FISIOFRAGMA.
Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.
Lloc: mirador de l’Església
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MARIA DEL MAR
ROSSELLÓ ORDINAS
Santa Catalina Màrtir
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21.30h

18h

Cinema a la fresca amb la
projecció de la pel·lícula
“Pullman” del director
mallorquí, Toni Bestard.

Torneig de la Beata.
Partit de futbol Margaritense
Altlètic-Juventut Can Picafort
(prebenjamí 2n any).

I a continuació, concert a càrrec

del
grup “Lost in Translation-Film
songs” (versions de famoses cançons de la

història del cinema)

Lloc: plaça de la Vila.

19h
Torneig de la Beata.
Partit de futbol Margaritense
Atlètic-UD Alaró (alevins)
Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas

Dimecres,
31 d’agost
A partir de les 19h
Diada de Truc
Donatiu per a la inscripció:
20 euros per parella.
Inscripcions fins dia 29 d’agost al telèfon
620 922 726 (Miquel).
Ho organitza: VILER@S de FESTA
Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.
Lloc: bar Sa Fonda
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Frontera.

20h
Inauguració de l’esculturahomenatge a Mestelrich
(Miquel Estelrich), famós
equilibrista nascut a la Vila.
L’obra ha estat realitzada pels
artistes Leonardo Tafalla i
Àgueda Gayà.
Abans de la inauguració, a l’Auditori de Santa
Margalida es projectarà un petit documental
sobre la vida d’en Mestelrich.
Lloc: plaça de s’Abeurador

21.30h
IV Vetllada Mallorquina
Desfilada “INDIANA”:
una mirada científica a la
indumentària tradicional
mallorquina dels segles
XVIII i XIX. Oferida per Sarau
Alcudienc
A continuació, Mostra de
l’Escola de Ball de Bot de
Santa Margalida
Lloc: plaça de la Vila.

Dijous,
1 de setembre
10.30h
Contacontes “El món de les
Rondalles” a càrrec de Joanet
Recicles i Tomeu Granera

Ho organitza: Xarxa de Biblioteques de Santa
Margalida.
Ho patrocina: CACIM (Catàleg d’Activitats
Culturals del Consell de Mallorca)

17h
Torneig de la Beata.
Partit de futbol Margaritense
Altètic-Juventud Can Picafort
(prebenjamí 1er any).
18h
Torneig de la Beata.
Partit de futbol Margaritense
Atlètic-CE Campanet
(benjamins)
19h
Torneig de la Beata.
Partit de futbol Margaritense
Atlètic-CE Montaura (juvenil).
Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas

Frontera

Lloc: pati del Casal de Cultura Joan Mascaró

i Fornés
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21.30h
Playback
Els participants s’han d’inscriure a la biblioteca
municipal de Santa Margalida fins divendres dia
26 d’agost, abans de les 13h.

Divendres,
2 de setembre

Categories: infantil i adults.

16h

Premis:
el primer, segon i tercer premi de cada categoria
serà, respectivament, de gerra d’or i 250€, gerra
de plata i 150€ i gerra de bronze i 100€.

Correbars La Beata 2022

Ho organitza: Colla de Gegants de Santa
Margalida.

(veure programa a part)
Ho organitza: VILER@S DE FESTA.

Lloc: plaça de la Vila

A partir de les 18h

Acte seguit,

Animació infantil a càrrec de
na Maria Bimbolles i l’actuació
del mag Xavi Màgic.

Festa post playback amb
“Una noche con Luis Aguilé,
Georgie Dann y aquellos
maravillosos años”
Lloc: plaça de la Vila

Lloc: plaça de la Vila

18.45h
Repicada de campanes
anunciant el bessó
de les festes
Es convida tothom a engalanar les finestres i
balcons amb domassos, l’estendard de la Vila i la
banderola de la Beata.
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19h
III Concurs nocturn de
pastoreig, puntuable per al
campionat de Balears de
l’ABBCP La Beata 2022.
Lloc: finca Son Flo

(polígon 4, parcel·les 18-19-20)

20.30h
Inauguració de l’exposició
col·lectiva de pintura a càrrec
del grup Mediterrània.
Lloc: sala de damunt la Rectoria.

21.30h
Musical infantil Vaiana,
de Max Teatre Musical
Lloc: plaça de la Vila

23.15h
Correfoc vintè aniversari de la
colla dels Dimonis de Hiachat
i dels Tambors de Hiachat amb
la col·laboració dels grups
20

convidats Colla Espiadimonis
de Felanitx i Colla Dimonis de
sa Pedrera de Muro.
El recorregut començarà a la plaça de
l’Església i seguirà pels carrers Constitució,
Baltasar Calafat i Femenia, Cladera, Doctor
Calafat i acabarà al passeig des Pouàs.
Nota: s’ha de respectar la senyalització i la
delimitació de l’espai de la festa. S’han de
mantenir les portes i finestres tancades, protegir
els taulells i evitar la roba estesa als balcons i
terrasses.
Pel que fa als participants: s’ha de dur la roba
vella i no inflamable, millor si és de cotó, amb
calçons llargs i amb la menor part possible del cos
descoberta.
S’aconsella dur mànigues i mocador al cap o
capell i sabates esportives amb calcetins. Es
pot ballar amb els dimonis davall el foc, però no
aferrar-s’hi ni estirar-los. Els vidres de les ulleres
es poden fer malbé amb les espires.
Els dimonis no es responsabilitzen dels danys
ocasionats als tercers.
Es prega als assistents que respectin en tot
moment les normes de seguretat.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i gaudiu
del foc!

23.30h

9h

NIT JOVE

Cursa ciclista per a locals

Amb l’actuació dels grups:

Lloc de concentració: plaça de s’Abeurador

Cabot
Anegats

17.45h

Butxe b2b Antarctic

Torneig de la Beata.
Partit de futbol Margaritense
Atlètic-Juventud Can Picafort
(primera Regional)

Lloc: es Cós (polígon 1, parcel.la 45).

Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas

i els dj’s
David van Bylen

Ho organitza: Ajuntament de Santa Margalida
Hi col·labora: Canarctic i Disseny Petit Studio

Dissabte,
3 de setembre
A partir de les 9h
Tirada oberta
COMPAK SPORTING
Lloc: es Cós (polígon 1, parcel.la 45)
Ho organitza:
Sociedad Deportiva de Caza Hero

Frontera.

18.30
Concentració davant
l’Ajuntament.
En primer lloc, ens dirigirem al carrer de Vall
d’Ebo per a commemorar el desè aniversari
d’agermanament amb aquest municipi.
Acte seguit, anirem cap al monument de la Beata
per a fer la tradicional ofrena de flors a Santa
Catalina Tomàs.
Enguany, com a novetat, tots els infants de 0
a 6 anys del municipi, acompanyats d’un adult
responsable, podran concentrar-se davant
l’Ajuntament i fer tot el recorregut amb la
comitiva (l’Ofreneta).
Acte organitzat per l’escoleta municipal 0-3.
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19.30h
Ofrena de flors amb l’actuació
dels Xeremiers i Flabiolers de
la Vila, l’Escola de Ball de Bot
i la Banda de Música de Santa
Margalida.
20h
Missa de vigília.

21.45h
Sopar VILER@S DE FESTA
LA BEATA 2022
Donatiu pel sopar-bufet: adults 25€; de 3 a 10
anys 15€; de 0 a 2 anys, gratuït.
No inclou cafè, copes ni “cubates” (Bar Ses Palmeres
i Sa Fonda oferiran aquest servei dins el bar).
Lloc: passeig des Pouàs.
Data límit d’inscripció i pagament: dia 31 d’agost
Telèfon d’inscripció: 660 082 335.

Lloc: església parroquial.

Ho organitza: VILER@S DE FESTA.

21.30h

22h
Revetlla del dissabte de la
Beata amb les orquestres:
Trio Simal i Orquestra Bon Ball

Sopar dels margalidans
agermanats amb els
representants dels pobles
germans.
Places limitades.
Preu: socis, 10€; no socis, 15€.
Lloc de venda: can Parric i Skat (plaça d’en Ramon
i d’en Panxo).
Lloc: carrer Hostal

I amb els grups:
Canción del Verano
Val 9
Seguidament, actuació dels djs

Eugeni&Rafel
Lloc: plaça de la Vila
Acabada la revetlla, Gat

escaldat
d’aigua freda tem.
Acte seguit, diana a trenc d’alba.
Just llavors, “processó” amb els estendards
del Gat Escaldat.
22
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Diumenge,
4 de setembre
10h
Sortida dels dimonis
Com cada any, els dimonis partiran des de sa
Creueta i correran pels carrers de la Vila fins
arribar a l’església, fent sonar els picarols i
despertant els que encara dormen.

10.30h
Ofici solemne
A l’església parroquial.
Hi assistirà la Beata i la seva Cort. Durant
l’ofici tendrà cura dels cants la Coral de Santa
Margalida. El ball de l’Oferta anirà a càrrec de
l’Escola de Ball de Bot de Santa Margalida amb
l’acompanyament dels Xeremiers i Flabiolers de
la Vila.
Acte seguit, carreres

de joies per
als més petits del poble, a
càrrec dels dimonis.
Lloc: plaça de la Vila (devora s’olivera)
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A partir de les 17.30h
Pujada de les carrosses fins a
l’esplanada de l’Església
Pels carrers Joan Monjo March i passeig des
Pouàs.

A partir de les 19h
Cercavila a càrrec de les
bandes de música i de les
colles de xeremiers que
participen a la processó.
21h
SORTIDA DE LA PROCESSÓ
MÉS TÍPICA DE MALLORCA
La processó és composta de diverses colles
de xeremiers, bandes de música, carrosses i
estampes que recorden la vida de la Beata, d’una
generació de colles de pagesos que duen una
gerra ansa per ansa i d’un bon esplet de dimonis
que malavegen de prendre’ls-hi per dur-les a
trencar davant la Beata. Tot això, enmig del foc
dels festers i amb tots els participants cantant o
fent sonar la cançó de Sor Tomasseta.
La trencadissa es durà a terme a la part inferior
de l’escalonada de l’església aquí on confronta
amb el carrer Baltasar Calafat i Femenia. No s’hi
podrà accedir pel Passeig des Pouàs.

NOTA INFORMATIVA SOBRE ELS VESTITS DE PAGÈS
A LA PROCESSÓ
Se recorda a les persones interessades a vestirse a la processó que els ELEMENTS MÍNIMS
INDISPENSABLES dels vestits d’home i de dona de
la processó de la Beata de Santa Margalida són els
següents:

23h
Revetlla de la nit
de la Beata amb l’actuació
de Música Nostra
Lloc: plaça de la Vila

VESTIT D’HOME: mocador, camisa, guardapits, faixa,
calçons amb bufes, calces i espardenyes o calçat a
l’antiga (avarques, porqueres, etc.)
VESTIT DE DONA: volant o rebosillo, gipó, falda i
espardenyes o calçat a l’antiga. En cas que es vulgui
fer servir un vestit que reprodueixi la roba de feina,
es podran dur manegots als braços i un mocador pel
cap fermat davall la barramenta (mandíbula) en lloc
de volant o rebossillo.
Tots aquests elements o peces han de seguir, quant
a colors, dibuixos, forma, etc, la tradició mallorquina.
L’organització es reserva el dret de no deixar
participar a la processó els pagesos/es que no
respectin aquestes normes.

NOTA INFORMATIVA DELS DIMONIS
Els dimonis fins als 17 anys (inclosos) que
vulguin participar a la processó de la Beata
aniran acompanyats per monitors. No hi ha cap
inconvenient en què un adult responsable també els
acompanyi. Tot aquest grup, al·lots i, en el seu cas,
adults que venguin d’acompanyants, participarà a la
processó seguint les indicacions dels monitors.
Termini d’inscripció:
fins el dijous 1 de setembre a les 13h.

Dilluns,
5 de setembre
18h
Festa als majors de 80 anys.
Totes les persones de la Vila
que facin els 80 anys fins dia
31 de desembre de 2022, i totes
les majors de vuitanta anys,
estan convidades a aquest
acte. Hi actuaran l’Escoleta
de Ball de Bot i els Xeremiers i
Flabiolers de la Vila.
Lloc: plaça de la Vila

Lloc: Ajuntament de Santa Margalida
(de les 10 a les 13h).
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CATALINA CAPÓ CAPÓ
La Cel.la de
Catalina Tomàs

ALEJANDRA
DEL SOL CLADERA
Pou
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PERELLÓ
BÀRBARA FONT allard
G
Cuina de Son

22 h

A partir de les 16.30h

Nit de comèdia amb l’obra:
Dispara, de Pometes Teatre.
Una comèdia de Miquel
Fullana.

Final de festa del II Festival
de rugbi inclusiu amb
música i dj’s.

Lloc: plaça de la Vila

Ho organitzen: VILER@S DE FESTA i EMPENYEM
MALLORCA.

Més informació: 635 487 237

Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida

Dissabte,
10 de setembre
11.30h
II Festival de rugbi inclusiu de
Santa Margalida.
Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas

Frontera.

Activitat gratuïta. Places limitades.

PUJADA A LLUC A PEU
Inscripcions fins dia 6 de setembre a les
biblioteques de Can Picafort i de Santa
Margalida (s’ha d’especificar quantes persones
hi van, el nom i el telèfon de cada una). La
sortida serà a les 0.15 h de la plaça de la Vila. Hi
haurà un bus que passarà a les 3 del vespre per
Can Picafort i la Vila per fer la sortida des d’Inca.
Donatiu: 1€, destinat a causes benèfiques.
Partida: la nit de dissabte, 10 de setembre;
arribada: diumenge, 11 de setembre. Durada
aproximada: 7 hores (40 kms de recorregut).
Ho organitza: Ajuntament de Santa Margalida.

14.30h
Dinar gratuït a la plaça de la
Vila, de tots els participants al
II Festival de rugbi inclusiu

Bones festes!
27

Les camisetes d’enguany es podran comprar de dilluns dia 29 d’agost
a divendres dia 2 de setembre, a ca na Marona de les 17.30 h a les
19.30 h; dia 3 de setembre, de les 10.30 a les 12.30 h i a partir de les
17 h, a la plaça de la Vila (sempre i quan en quedin existències). La
venda de camisetes serà en benefici de la residència Ca na Marona
(AMADIBA) de Santa Margalida.
L’Ajuntament de Santa Margalida i la Comissió de Festes agraeixen
la col·laboració de les persones i entitats que han fet possible la
realització d’aquest programa.
L’Ajuntament de Santa Margalida es reserva el dret a introduir totes
les modificacions que consideri necessàries en la programació i
celebració dels actes.
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