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Margalidanes, margalidans,

Les festes de la Beata ja són aquí. El poble s’atura, deixa de 
banda la rutina i s’implica de ple en els actes organitzats 
gràcies a l’esforç i la feina de tots, associacions i particulars que 
treballen de valent per a que tot surti bé. I el seu esforç sempre 
es veu recompensat. Tothom surt al carrer. Són unes festes 
que ens agermanen, que ens uneixen perquè tots les sentim 
molt nostres. Són uns dies d’alegria, de renou de picarols i de 
trencadissa, d’olor de murta i de flors, de festers encesos i de 
cases engalanades. Són unes dates d’estar en família i amb 
amics. Però també són uns dies en què els sentiments afloren, 
d’enyorança pels qui ja no hi són. Les emocions estan més vives 
que mai i es contradiuen. Tots estam dins el bullici de la festa. Al 
carrer, a les botigues, als bars, per tot arreu es parla del mateix: 
“s’estiu ja ha passat...la Beata enguany cau prest...” Les ganes 
de trull i de cantar Sor Tomasseta comencen el dia del pregó, 
que marca l’inici oficial de les festes, de la setmana gran de 
Santa Margalida. I els vileros i vileres que ja han partit, de ben 
segur que des d’allà on són no es voldran perdre la processó i 
cercaran el millor lloc per veure-la. Per acabar, només vos vull 
desitjar, en nom meu i de tota la corporació, MOLTS D’ANYS I 
BONES FESTES. 

Martí À. Torres Valls » Batle     
Joan Quetglas Gayà » Regidor de festes
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PREGÓ DE LES 
FESTES DE LA 
BEATA 2018
A càrrec de Joan Bauzà Font

Benvolgudes autoritats,

Estimades vileres i vileros,

Senyores i senyors,

La veritat que em vaig sorprendre molt quan el nos-
tre batle, en Joan Monjo, em va dir que havia pensat 
en mi per fer el pregó de festes d’enguany. Però bé, 
aquí som, amb la gent del meu poble.

Aprofitaré per donar l’enhorabona a tots els qui han 
fet possible que, des d’aquest passat juliol, pogués-
sim tenir dos gegants tan significatius per a nosal-
tres com son la Beata i el Dimoni Gros. Són autèn-
tiques obres d’art, un orgull per al poble.

Ja que som membre del grup dels dimonis centraré 
el pregó en aquest tema.

En primer lloc vos contaré breument la vida del per-
sonatge que va inspirar el gegant del Dimoni Gros: 
l’amo en Biel. El meu pare, Gabriel Bauzà Riutort, va 
néixer a Llubí dia 30 de Abril de 1935. La seva infan-
tesa no va ser fàcil, ja que es va a posar a fer feina 
de ben jove, com la majoria de gent de la seva època. 

Ell en feia a la possessió de Son Tovell, que està en-
tre Muro, Llubí i Santa Margalida. S’encarregava de 
les vaqueries i n’era el vaquer. D’aquí li ve el malnom 
de en “Biel es Vaquer”. Es va casar a la Vila, dia 5 de 
gener de 1960, amb na Margalida Font Perelló. Mon 
pare, tot i que no era de la Vila, ben aviat es va fer 
amb la gent del poble, ja que era de caràcter afable 
i obert.

En aquell temps, els pagesos de la Vila havien de 
donar un servei al poble, anomenat la fàbrica, que 
consistia a fer una setmana de feina llevant herba de 
les voreres dels camins i d’altres tasques per l’estil. 
A mon pare també li varen encarregar aquesta tasca. 
A ell no li venia bé fer-la, perquè s’havia posat pel 
seu compte a fer

de pagès i li era molt difícil deixar les seves feines. 
Per mor d’això va xerrar amb el batle, en Pere Clade-
ra, i varen acordar que, si no podia donar aquest 
servei al poble, hauria de fer de dimoni per la Beata. 
Parlam del anys 1961 i 1962, quan encara només hi 
havia quatre dimonis al poble. El que va començar 
com un encàrrec aviat es va convertir en una cosa 
que va començar a estimar, fins al punt que va ser 
una part important de la seva vida. Amb el pas del 
temps, i com que ell era de complexió gran, va pas-
sar a ser el dimoni gros de la processó i, per això 
mateix, es va fer molt popular a la Vila.

Així com passaven els anys la processó anava a més, 
però hi havia el mateix nombre de dimonis. El batle li 
va demanar si es podia encarregar dels dimonis de 
la Beata i d’augmentar-ne el nombre.

Ell li va respondre que això darrer no era una tasca 
fàcil, perquè fer de dimoni no estava molt ben vist 
per la gent del poble. I, així i tot, acceptà! Com que 
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no trobava homes que volguessin fer de dimonis a la 
Vila, va haver d’anar a cercar-los a fora, a Llubí. Eren 
uns amics i dos germans seus que, tot i que no tenien 
sentiment vilero, aquest dia es vestien de dimonis 
de bon dematí, dinaven i sopaven a casa nostra, i al 
vespre, acabada la processó, els pagaven un jornal.

Amb els anys el grupet dels dimonis va anar aug-
mentant. Es va despertar l’interès, per part dels nins 
i joves de la Vila, per vestir-se de dimoni i ja no anar-
en a cercar dimonis a fora poble.

Després de trenta-vuit anys de estar al cap davant 
dels dimonis i d’haver impulsat aquest grup, que 
arribà a un nombre considerable, l’amo en Biel va 
deixar el seu càrrec. Mon pare deia, tot orgullós, que 
ell un dia se’n aniria, però que hauria aconseguit dur 
mes de quaranta dimonis a la processó.

La primera vegada que em vaig vestir de dimoni te-
nia sis anys. En aquells moments no hi havia altres 
nins de la meva edat que es vestissin, i puc recordar 
un grup de uns quinze dimonis, la

majoria de fora poble. Els meus primers anys com 
a dimoni anava amb mon pare i el vespre duia faies 
aquí on començava la processó. No va tardar a po-
sar-me al seu costat. El vespre, a la processó, tren-
cava les gerres amb ell i no en rompia cap que ell no 
m’ho manàs.

L’amo en Biel es feia major i va deixar el seu càrrec 
l’any 1997. Em va cedir el seu llegat amb l’aprovació 
de l’Ajuntament, un càrrec que, en molts de mo-
ments, no és una feina fàcil.

Els dimonis no tan sols feim trull i bauxa, sinó que 
també tenim les nostres obligacions, com són les 
d’obrir pas als xeremiers i a les bandes de musica al 

començament de la processó.

En el moment que els dimonis estam amagats al 
cantó de can Salvador Pinya, sense fer gens de re-
nou, quan el cap de la guarda alça la donarda, co-
mencen a botar més de cent dimonis.

Cinc-cents picarols anuncien la nostra presència i el 
nostre pes.

En aquest moment em sent com si estàs amb els 
meus germans.

Qui podria imaginar la Beata sense els dimonis i el 
renou dels picarols?

Com va dir en Guillem Feliu al pregó de l’any passat, 
“la Beata, sense els dimonis, no seria la Beata”.

Com a cap dels dimonis,vos diré que estic orgullós 
d’aquest càrrec, ja que em sent respectat dins el 
grup. I continuaré com a dimoni gros, sempre que la 
resta ho trobi oportú.

Aquest dia, que tots esperam amb tanta d’il·lusió, 
els sentiments i la emoció són presents dins cada 
persona que hi participa. Ja sigui com a carrosser, 
pagès, sant o dimoni, tots hi aportam el nostre granet 
de arena i entre tots feim una processó com no ni hi 
ha cap a Mallorca.

En aquests moments, quan som dins la processó, 
quan els minuts duren un poc mes de seixanta 
segons, els hem de viure com si fossin eterns, per-
què al cap i a la fi és la nostra festa.

QUE PASSEU MOLT BONES FESTES DE LA BEATA!

QUE VISCA LA BEATA 
I El POBLE DE SANTA MARGALIDA!
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Margalida Molinas Sureda » Pou

Joana Capó Capó » Casa Natal

Maria Antònia Cifre Calafat » Plaça del Mercat

PROGRAMA
FESTES DE 
LA BEATA

2019
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DE DIA 12 D’AGOST A DIA 31 D’AGOST
 Torneig de pàdel de la Beata 2019
 Categories: tercera i quarta (femení i mixta). Informació: Jaume Serra (656 802 934).
 Lloc: pistes de pàdel de s’Estanyol.

DIMECRES, 21 D’AGOST
19:45h Entrenament funcional “Respira I Entrena”
 Impartit per GUILLEM SEGUÍ (preparador físic especialista en obesitat i trail-running), 

graduat en CAFyD (nº col·legiat: 56424).
 Descobreix les pautes necessàries per millorar la teva condició física, reduir dolors 

articulars i millorar el teu rendiment esportiu mitjançant un entrenament amb el 
propi pes corporal o amb petites càrregues.

 Es permet la participació per a tothom, sempre i quan el metge no hagi contraindicat 
qualsevol tipus d’exercici.

 S’ha de dur roba còmoda, ampolla d’aigua i estoreta.
 Ho organitza: ©RIE Respira i Entrena (Santa Margalida)
 Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.
 Lloc: Plaça de la Vila

20.30h Taller de gimnàstica hipopressiva
 Impartit per XISCA RIBOT, fisioterapeuta (nº col·legiada: 1106) i Osteòpata C.O. 
 Pateixes d’incontinència urinària o problemes lumbars? Vols millorar el to muscular 

abdominal? Et vols recuperar després d’un part? Vine a aprendre un poc més de la 
tècnica de moda: la gimnàstica hipopressiva.

 Contraindicat per a les dones embarassades i per a persones amb tensió arterial alta. 
S’ha de dur roba còmoda, ampolla d’aigua i estoreta.

 Places limitades (màxim 20 persones). 
 S’ha de confirmar l’assistència al número: 697 354 950 (Xisca Ribot).
 Ho organitza: ©RIE Respira i Entrena (Santa Margalida)
 Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.
 Lloc: Plaça de la Vila

Cristina Cladera Sánchez » Segadors

Marta Reynés Morey » La Cel·la De Catalina Tomàs
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DIJOUS, 22 D’AGOST
18.30h Taller de Creativitat de la Beata per a famílies 
 amb infants de tota edat
 Celebram el 5è aniversari de Xin-Xirineu amb un taller solidari. Donarem a conèixer 

Aspas Mallorca, una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció a les persones 
amb discapacitat auditiva i a les seves famílies, com és el cas d’un dels nostres 
infants del grup dels grans.  Hi haurà un punt informatiu sobre l’associació, on es 
podran fer donatius. Cal inscriure’s per controlar material a Xin-Xirineu (C/Jovades, 8, 
planta baixa) o per telèfon (871850091/601395228).

 Ho organitza: Xin-Xirineu.
 Lloc: Plaça de la Vila

 Inauguració Es Colomer 5.0
 Amb l’actuació de SAM&LARRY
 Lloc: pub Es Colomer

DIVENDRES, 23 D’AGOST
 Acampada amb cavalls. 
 Jocs, tallers, activitats amb cavalls i molt més. 
 Dies 23, 24 i 25 d’agost. Preu: socis, 60€; no socis, 75€.
 Ho organitza: Associació de cavallistes de Santa Margalida. 
 Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida. Contacte: 662 414 292/638 677 590. 
 Lloc: finca de Son Serreta

 V CURSA PER ADULTS, II CURSA PELS NINS I III 
CAMINADA POPULAR PEL TERME DE SANTA MARGALIDA. 
RECORREGUT DE LA PROCESSÓ DE LA BEATA. 

18.30h Inici de cursa pels més petits i corregudes de joies 
 (0-16 anys).  

A PARTIR DE LES 20.30h
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20h Inici de la caminada (4440 m) i  de la cursa (7400 m).
 Inscripcions: www.elitechip.net. Preu cursa nins: gratuïta; preu caminada adults: 

3€+2€ (lloguer xip); preu cursa adults: 5€ +2€ (lloguer xip). El preu pot variar si la 
inscripció és el mateix dia de la cursa. Hi haurà camiseta tècnica pels 300 primers 
que venguin a recollir el dorsal (només adults). També hi haurà premis en metàl·lic i 
medalles pels petits. Veure programa a part.

 Lloc d’inici: Plaça de la Vila

21.15h Sopar del Margaritense. 
 Presentació de totes les plantilles.
 Venda de tiquets: bar can Malet, bar camp de futbol i estanc de la plaça.
 Preu adults: 15€; preu nins: 6€.
 Lloc: plaça de la Vila

DISSABTE, 24 D’AGOST
18h  Festa pagesa
 Vine vestit a l’ample.
 Lloc: pub Es Colomer

21h Microteatre (El Somni Microteatre)
 Amb les obres: LLUCIFER (d’Àlex Tejedor); EL DARRER VALS (de Rafel Gallego) 
 i DUEL DE TITANS (de Bernat Molina). Venda d’entrades: dues hores abans de 

començar a la mateixa plaça de la Vila. Preu obra: 3.50€; pack de les tres obres: 9€. 
 Lloc de trobada: plaça de la Vila, 1.

DIUMENGE, 25 D’AGOST 

 Cursa ciclista per a totes les categories (1a categoria, 
2na categoria, 3ra categoria, cadets, infantils, alevins, 
promeses i principiants).

A PARTIR DE LES 9h
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 L’itinerari transcorrerà íntegrament per circuit urbà. Hi haurà premis en metàl·lic i  
trofeus pels tres primers classificats de cada categoria. (Veure programa a part).

 Ho organitza: Club Ciclista de Santa Margalida.
 Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida 

19h  Missa 
 Acte seguit, pregó de festes a càrrec d’ANTONI MAS.
 Finalitzada la lectura, concert de la CORAL DE SANTA MARGALIDA. 
 Lloc: església parroquial

DILLUNS, 26 D’AGOST 
17.30h  Moixet escaldat 
 Jocs aquàtics per als infants i familiars, amb castells, piscines i festa de la sabonera. 
 És imprescindible anar amb roba de bany.
 Lloc: plaça de la Vila

18h  Partit prebenjamins Margaritense-Artà
 Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas Frontera

19h Partit benjamins Margaritense-Artà
 Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas Frontera

19.30h Classe de Meditació Activa Osho
 Una tècnica que ens ajuda a dissoldre la part rígida del ser, on sigui que el flux de 

l’energia ha estat reprimida i bloquejada. D’aquesta manera, aquesta energia pot 
fluir, dansar i ser transformada en goig. És una manera molt efectiva de sentir-se 
solts i desconnectar-se quan acaba el dia. No fa falta experiència. Només ganes 
d’experimentar. 

 A càrrec de JOSEP TRIAY, de Niskala Yoga Studio Can Picafort.
 Dur roba còmoda, esterilla o tovallola i antifaç o mocador per tapar-se els ulls.
 Lloc: mirador de l’església

Maria Rosa Font Riutort » Glorificació

Maria Font Riutort » Didal
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21.30h  Trivial a la fresca 
 Vine a demostrar el que saps i a passar una vetlada plena de frikades i rialles. 
 Un acte molt esperat que s’ha convertit en una tradició anual. 
 No hi pots faltar!!
 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. 
 Inscripció: el mateix dia, a partir de les 21.15 h al lloc de l’activitat. 
 Premis: 1r: 200€; 2n: 100€; 3r: 50€
 Lloc: plaça de la Vila (en cas de mal temps es farà al poliesportiu). 

DIMARTS, 27 D’AGOST
9.30h “Processoneta” de la Beata 
 A càrrec dels NINS DE L’ESCOLETA MUNICIPAL DE 0 A 3 ANYS. Sortirà de la plaça 

de l’Església i faran una trencadissa de gerres en acabar el recorregut (una altra 
vegada a la plaça de l’Església). Acompanyaran els participants els XEREMIERS I 
FLABIOLERS DE LA VILA i els GEGANTS DE SANTA MARGALIDA. 

 Ho organitza: Escoleta Municipal de 0 a 3 anys.

17h Partit alevins Margaritense-Poblense
 Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas Frontera.

18h Art&Ioga. Taller per nins/es de 5 a 10 anys on 
treballarem la consciència corporal i la relaxació a 
través del ioga i l’art. 

 Ho organitza: Espai creatiu&Arterapia Bàrbara Bibiloni.
 Places limitades. Inscripcions: Bàrbara Bibiloni (619 566 827)
 Lloc: casal de cultura Joan Mascaró i Fornés. 

18.15h Partit alevins primer any Margaritense-Poblense
 Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas Frontera.
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18.30h Festa Holy familiar
 També coneguda com El festival de primavera, els colors o festa de l’amor va 

néixer a la Índia i es celebra des fa un temps a Europa i a Amèrica del Nord com 
una festivitat de l’amor i colors. 

 Festa apta per tota la família. Amb les actuacions dels dj’s ÓSCAR ROMERO i INNA B 
 i de BALLARINES DE BOLLYWOOD.
 Preu de la bossa de pintura (totalment homologada): 3 Euros. 
 La venda es farà en el mateix recinte mitja hora abans. 
 Lloc: solar de devora el quarter de la Guàrdia Civil

19h Torneig Texas Hold’em Poker
 Lloc: pub Es Colomer

19.30h Classe de Kundalini Ioga i meditació
 El ioga de la consciència. Una eina dinàmica i poderosa que està dissenyada per 

donar-te una experiència de la teva ànima. Proporciona equilibri al cos, a la ment i 
a l’ànima. A càrrec de VALERIE DÍAZ, de Niskala Yoga Studio Can Picafort. 

 Dur roba còmoda, estoreta o tovallola grossa i antifaç o mocador per tapar els ulls.
 Reserves al 674 687 985.
 Lloc: mirador de l’església

21h  Nit de poesia, vi i gloses
 Els glosadors MARIBEL SERVERA i MATEU XURÍ improvisaran amb els poemes 
 de SA TRIBU i ANSA PER ANSA. Tant si ets glosador com poeta, anima’t a venir 
 a dir la teva. 
 Si vols participar, apunta’t a la biblioteca fins dia 23 d’agost.
 Es recorda que és un acte que requereix del silenci dels assistents.
 Preu: 6€ (nomes vi) i 10€ (vi i picada)
 Inscripció: Can Parric, Skat i Casa de la Vila fins dilluns 26 d’agost a les 13h.
 Activitat organitzada per s’Ateneu i l’àrea de Cultura de l’Ajuntament.
 Amb la col·laboració de les Bodegues Galmés i Ribot.
 Lloc: Pati de l’Auditori

22h Cinema a la fresca amb la pel·lícula CAMPEONES
 Lloc: plaça de la Vila 
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DIMECRES, 28 D’AGOST
10h Actuació de Nabil Canyelles 
 EN BITXO S´EN VA A LA PLATJA
 Hi haurà berenar per a tots els assistents.
 Lloc: Biblioteca de Santa Margalida 

16h Taller d’estampació amb motius relacionats amb la Beata
 Preu: 10 euros. Places limitades. Inscripcions: 615 448 707
 Lloc: ludoteca Cal i Portal

17.30h  XII Torneig d’escacs escolar festes de la Beata 2019
 Paral·lelament es disputarà un torneig per a adults (V Torneig Obert la Beata) 
 Ho organitza: Escola d’Escacs de Santa Margalida.
 Hi col·laboren: Àrea de Cultura de l’Ajuntament. 
 Lloc: plaça de la Vila 

18h Partit infantil Margaritense-Murense
 Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas Frontera

 Diada de Truc
 Preu d’inscripció per parella: 20 euros.
 Inscripcions fins dia 26 d’agost al telèfon 620922726 (Miquel).
 Inclou un petit refrigeri per a tots els participants. (Veure programa a part).
 1r premi: 55% del total d’inscripcions. 2n premi: 30% del total d’inscripcions.
 3r premi: 10% del total d’inscripcions. 4t premi: 5% del total d’inscripcions.
 Ho organitza: VILER@S de FESTA. Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.
 Lloc: avenguda des Pouàs (bar ses Palmeres).

21h Sopar a la fresca 
 Inscripcions a l’Ajuntament de dimecres dia 21 fins a dimarts dia 27. 
 Horari: de les 9 a les 14 h. L’Ajuntament hi posarà taules, cadires i begudes. 
 Hi haurà música per amenitzar la vetllada.
 Lloc: plaça de la Vila.

A PARTIR DE LES 19h

Antònia Maria Juan Bauzà » Claustre

Marina Amer Femenias » Flor de Mallorca

Aina Maria Sancho Martorell » Virtuds
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DIJOUS, 29 D’AGOST
13h  Data màxima per entregar les camisetes per al concurs d’avui vespre 
 Lloc: Biblioteca, de les 9.30 a les 13.30 h.

17h Curses de natació per a infants. 
 Inscripció el mateix dia. Hi haurà un premi per a tots els participants. 
 Ho organitza: Club Natació Muro. Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.
 Lloc: piscina municipal

18h Partit Cadete Margaritense-Manacor
 Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas Frontera

19h Padrins&Néts (ARTERAPIA)
 Activitat plàstica i terapèutica on padrins i néts (o infants propers) crearan fils de 

colors entre generacions. Dirigida a adults de més de 60 anys, acompanyats per un 
infant. Places limitades. Inscripcions: Bàrbara Bibiloni (619 566 827).

 Imparteixen l’activitat: TERESA MATES i BÀRBARA BIBILONI. 
 Ho organitza: Espai creatiu&Arterapia Bàrbara Bibiloni.
 Lloc: casal de cultura Joan Mascaró i Fornés

22h  Playback 
 Els participants s’han d’inscriure a la biblioteca municipal de Santa Margalida fins 

dimarts dia 27 d’agost, abans de les 19.30 h.
 Categories: infantil, juvenil i adults. 
 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€.
 Ho organitza: Colla de Gegants de Santa Margalida.
 Durant el playback es donarà a conèixer el guanyador del concurs de camisetes. 
 Lloc: plaça de la Vila

24h  Festa post-playback amb els Dj’s: 
 EUGENI&RAFEL, PEP TONI i BIEL CASTELL
 Lloc: pub es Colomer
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DIVENDRES, 30 D’AGOST
16h Correbars La Beata                                                                   

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

18.30h Primera jornada campionat de lliga primera regional 
Margaritense-Interplà. 

 Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas Frontera

19h 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.
 Venda de banderoles a la sagristia de la Parròquia en hores de missa. 

19h Animació infantil a càrrec del grup CUCORBA 
 Lloc: plaça de la Vila

20.30h          Mostra de pintura 
        a càrrec de JORDI POQUET: 
        “El color dels sentiments”
          L’exposició romandrà oberta de dia 31 d’agost 
          a dia 2 de setembre.
          Horari: de les 11h a les 13.30h i de les 18h a les 22h.
         Lloc: Sala de damunt la Rectoria

21h III VETLADA MALLORQUINA, amb el grups: 
 S’EIXAM MALLORQUÍ juntament amb COFRE ANTIC, 

REVETLERS DEL PUIG D’INCA i ESCOLA DE BALL DE BOT 
DE SANTA MARGALIDA, juntament amb GALIVANÇA.

 Es tancarà la vetlada amb ball obert d’AIRES VILEROS 
 i MÚSICA NOSTRA. Veure programa a part. 
 Lloc: plaça de la Vila
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23h Correfoc a càrrec dels DIMONIS DE HIACHAT 
 Estaran acompanyats per diverses colles convidades. 
 El recorregut començarà a la plaça de l’Església i seguirà pels carrers Baltasar Calafat i 

Femenia, Cladera, Doctor Calafat i acabarà a l’avenguda del Pouàs. 
 Nota: s’ha de respectar la senyalització i la delimitació de l’espai de la festa. 
 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.

24h Festa del divendres de la Beata.
 Amb l’actuació dels grups: WHITHOUT STRING, IPOPS. 
 I, per acabar, la sessió del dj local DI PASKUALE.
 Lloc: esplanada Miquel Ordines (davant pub es Colomer) 

DISSABTE, 31 D’AGOST
 Tirada oberta COMPAK SPORTING
 Ho organitza: Sociedad Deportiva de Caza Hero
 Lloc: es Cós 

9h Cursa ciclista per a locals 
 Lloc de concentració: plaça de s’Abeurador

17h Primera jornada del campionat de lliga tercera regional 
 de Mallorca Margaritense-Andratx B
 Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas Frontera

19h  Concentració davant l’Ajuntament per a partir cap a 
l’ofrena de flors

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.

A PARTIR DE LES 9h

Joana Maria Calafat Estelrich » La Beata



21



22

20h Missa vespertina a l’església 
 Tot seguit, processó amb la relíquia de la Santa Catalina Tomàs. Obriran la processó 

els GEGANTS DE LA VILA. Començarà a la plaça de l’Església i seguirà pels carrers 
Escola, Baltasar Calafat i Femenia, Constitució i acabarà a la plaça de l’Església amb 
l’acompanyament dels XEREMIERS I FLABIOLERS DE LA VILA. 

 Ho organitza: Confraria de Santa Catalina Tomàs 

21.30h Sopar dels margalidans agermanats amb els 
representants dels pobles germans

 Places limitades. 
 Preu: socis, 10€; no socis, 12€. 
 Lloc de venda: can Parric i Skat. 
 Lloc: carrer Hostal 

21.45 h Sopar VILER@S DE FESTA LA BEATA 2019
 Preu sopar: 22€
 Data límit inscripció i pagament: dia 28 d’agost 2019
 Telèfon d’inscripció: 660 082 335
 Ho organitza: VILER@S DE FESTA
 Lloc: passeig d’es Pouàs

22.30h  Revetla del dissabte de la Beata amb les orquestres: 
CABANA i LA TINBRASS

 I amb els grups: 
 CANCIÓN DEL VERANO
 VAL 9 XL
 Seguidament actuació dels djs locals EUGENI&RAFEL
 Lloc: plaça de la Vila 

 Acabada la revetla, Gat escaldat d’aigua freda tem. 
 Acte seguit, diana a trenc d’alba.
 Just llavors, “processó” amb els estendards del Gat Escaldat. 
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DIUMENGE, 1 DE SETEMBRE
11h Sortida dels dimonis 
 Com cada any, els dimonis partiran des de sa Creueta i correran, fent sonar els 

picarols i despertant els que encara dormen, pels carrers de la Vila fins arribar           
a l’església.

12h Ofici solemne 
 Hi assistirà la BEATA I LA SEVA CORT. Presidirà la celebració i hi predicarà 

MOSSÈN GABRIEL RAMIS MIQUEL, Delegat Diocesà per les Causes dels Sants. 
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. 

 Lloc: Església parroquial

17.30h Pujada de les carrosses fins a l’esplanada de l’església 
 Pels carrers Joan Monjo March i passeig des Pouàs.

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 del Pouàs. 
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M. Magdalena Morey Riutort » Santa Catalina Màrtir

M. Bàrbara Dalmau Rotger » Cuina de Son Gallard

 

 NOTA INFORMATIVA SOBRE ELS VESTITS DE PAGÈS A LA PROCESSÓ:
 Se recorda a les persones interessades a vestir-se 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:

 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 reproduesqui 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.

 NOTA INFORMATIVA DELS DIMONIS: 
 Els dimonis fins a 11 anys que vulguin participar a la processó de la Beata, han 

d’anar acompanyats d’un dimoni adult responsable i s’han d’inscriure prèviament a 
l’Ajuntament. Termini d’inscripció: fins el divendres, 30 d’agost, a les 13 h.

23h Revetla de la nit de la Beata amb l’actuació de PERIKAS 
JAZZ REUNION MINI BIG BAND, amb la col·laboració de 
LLORENÇ SANTAMARIA (tribut a Ray Charles).

 Lloc: plaça de La Vila

1h Actuació del DJ BOSCANA
 Lloc: pub es Colomer 
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DILLUNS, 2 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 2019, 

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

22h Nit de comèdia amb l’obra: DESVERI, de Pometes Teatre 
 Una comèdia de Miquel Fullana.
 Lloc: plaça de la Vila

DIJOUS, 5 DE SETEMBRE
 Activitat a la finca pública de Son Real
 Jugant junts descobrim el bosc. Mitjançant un passeig per dins els boscos de la 

finca, descobrirem els seus secrets.
 Activitat dirigida a públic familiar amb infants de 4 a 12 anys.
 Inscripcions, de les 9 h a les 16 h als telèfons: 971 185 363/ 686 977 101.
 Ho organitza: finca pública de Son Real.
 Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.

DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE
21h Sopar a la fresca en benefici de les obres de l’església. 
 Preu del tiquet: 15€. S’han de dur coberts, plats i tassons. Lloc de venda: Mobles 

Payeras, estanc de la plaça, can Parric, supermercats Skat i apotecaria Pujadas. 
 Lloc: esplanada de l’Església 

DE LES 9h
A LES

11.30h



27

DISSABTE, 7 DE SETEMBRE
 Pujada a Lluc a peu 
 Inscripcions fins dia 4 de setembre a les biblioteques de Can Picafort i de Santa 

Margalida (s’ha d’especificar quantes de 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 tres 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, 7 de setembre; arribada: 
diumenge, 8 de setembre. Durada aproximada: 7 hores (40 km de recorregut). 

 Ho organitza: Ajuntament de Santa Margalida. 

 I Festival de rugbi inclusiu de Santa Margalida i Mallorca
11.30h  Partit de rugbi
 Activitat gratuïta. Places limitades. 
 Lloc: camp de futbol Antoni Quetglas Frontera

14.30h  Dinar de tots els participants a la plaça de la Vila

 Música en viu
 Més informació: 635 487 237/660 082 335
 Ho organitzen: VILER@S DE FESTA, AMADIBA, BABARIANS XV (equip de rugbi que 

representa les Illes Balears a la 2a divisió espanyola).
 Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida. 

20h  I Concurs nocturn de pastoreig La Beata 2019
 Exhibició de cans de pastoreig.
 Organitzat per l’Associació Balear del Border Collie de Pastoreig.
 Hi col·labora: Ajuntament de Santa Margalida.
 Lloc: Es Cos

 BONES FESTES!

A PARTIR DE LES 16.15h
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Les camisetes d’enguany es podran comprar de dilluns dia 26 d’agost a divendres 
dia 30 d’agost, a ca na Marona de les 17.30 h a les 19.30 h; dia 31 d’agost, de les 

10.30 a les 12.30h i a partir de les 17 h, a la plaça de la Vila. 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 quantes 
modificacions que consideri necessàries en la programació i celebració dels actes.


