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Benvolgudes vilafranqueres, benvolguts vilafranquers.

Vilafranqueres, vilafranquers.

Qui dies passa, any empeny! I ara més que mai, en aquest
retrobament, dos anys després de què la Covid ens llevàs tantes
coses! Potser han estat anys en què hem viscut – i vivim, encara, no
ho oblidem! - de prop, el malson d’un patiment que hauria d’haver
servit, com a mínim, per fer-nos millors.
L’oportunitat de tornar a tenir, a les vostres mans, un programa de
les Festes de la Beata, no serà, ni de molt, enguany, debades. Com
a servidor d’aquest poble – de tots i totes vosaltres – em valdrà, a
banda de saludar-vos, per donar-vos les gràcies, mil i una gràcies,
per fer cara a circumstàncies de la vida mai viscudes per les
generacions actuals, només potser amb records llunyans, per
algunes persones, que sentiren contar el que visqueren, amb la
pandèmia de grip del 1918, les seves generacions precedents. Una
lliçó de l'experiència, especialment dels majors, que ens recorda el
recorregut cíclic de la Història i que ha de posar en valor,
efectivament, que així com tot vé, tot se’n va i retorna.
Talment com les Festes. Enguany, a la fi, una altra vegada,
retornen!
Férem “la Beata destil-lada” el 2020; férem “la Beata indecisa” el
2021 i ara, el 2022, tornen – retornen – les Festes! Dins aquest
viatge de la Història – la que el 2020 havíem de brufar amb tota
l’energia del món els 400 anys de fundació del poble – ens haurem
deixat coses pel camí; algunes persones, segurament, també, ja
ens hauram dit adéu per sempre. Ens quedarà el record i,
segurament, el temps ho arriba a compondre una mica. Idò això: el
temps, els records, les experiències viscudes, la Història, en
definitiva, durant aquests anys, ens posen, a cada un i a cada una
de nosaltres, davant una nova oportunitat: l’oportunitat de compartir
carrer, compartir espai, compartir vivències, compartir festes!
I retornen, a casa – a Vilafranca - les Festes de la Beata amb
aquesta pretensió. Enguany, sí! Les festes retornen a casa – a casa
vostra, a casa nostra: Vilafranca! Per això us dic: gaudiu-les,
compartiu-les. Val la pena.

No hi ha mal que cent anys duri, ni cos que ho aguanti!
La Covid ens va aturar els peus, però no ens va tallar les ales. Les
ganes de festa amb els nostres, de córrer poble d’una banda a
l’altra, de gaudir de cada retrobada, de sentir la Beata al llarg de
cada carrer…, es tornen a obrir les persianes de cada casa de
Vilafranca, aquelles que no es varen tancar mai esperant veure un
raig de llum al final del túnel, esperant sentir la repicada de les
campanes de l’església de Santa Bàrbara anunciant el
començament de festes, o l’oloreta de les ametlles confitades de les
cocoveteres.
Sabem que enguany en teniu més ganes que mai, per això posam
en les vostres mans aquest programa, que, amb l’ajuda de
l’Ajuntament, associacions i col.laboradors, s’ha ideat pensant en
tothom.
Gràcies i mil gràcies, sense vosaltres no seria possible.
Com a regidora de festes, vull agrair la col.laboració, paciència i
comprensió de tots i totes les persones - a vosaltres - en aquests
anys enrere, en què no ens va quedar més remei que paralitzar les
festes per la impossibilitat d’aconseguir compartir-les de manera
segura i responsable per a tothom.
Ja que la covid segueix entre nosaltres, m’agradaria fer una crida al
seny, que ens ha fet arribar fins aquí. Per aquest motiu, enguany
donarem el valor que pertoca a la nostra tradició, i gaudirem d’unes
festes així com toca, amb coneixement i -tal com us deia -, amb
seny.
M’agradaria que aquest any de celebració, facem que el focus
d’atenció de les festes el posem en la nostra gent major. Per això no
deixarem que, per la Beata 2022, quedin a casa.
Us ho dic de manera senzilla i plana, com aquella persona que, cara
a cara, ho diu amb el cor a la mà: heu estat uns valents, unes
valentes!!! I per això us vull transmetre el nostre més sincer
homenatge.
Visca la Beata, visca Vilafranca, sempre, vengui el que vengui!

Molts d’anys i bones Festes de la Beata!
Molts d’anys i bones festes!
Montserrat Rosselló Nicolau

Marta Oliver Amengual
Regidora d’Educació, Joventut i Festes.

GRAN DIADA REVOLTERA
Presentació del llibre

“PROVA DE FOC.
Relats de pandèmia”
En el Pati de la Rectoria Vella.
Llibre de diversos autors editat per Balàfia Postals.
Presentació i introducció a càrrec de Carme Moreno,
coordinadora del llibre.
Amb la participació d'alguns autors i autores:
Josep Manuel Vidal Illanes, Mar C. Muñoz,
Lourdes Duran.

Intervenció musical instrumental (violí) de
Isabel Vila Vivas.
Prova de foc és un recull de relats de ficció sobre la pandèmia
creat per vuit escriptors i escriptores de les illes. Alguns d'ells
també exerceixen de periodistes a diferents mitjans de
comunicació de Mallorca i Eivissa. La pandèmia és el punt comú
d'aquests contes on cada un dels autors ha tengut llibertat
absoluta per elaborar la seva obra literària.

Replec Revolter i VERMUT AMB BANDA
amb la Filharmònica Porrerenca.
Concentració a la Plaça Major.

DINAR REVOLTER
A la Plaça dels Centenaris.
TIQUETS DE DINAR (10€) a la venda a Estanc Ca Na Molineta i
a la Papereria Llibreria Rondaies.
Límit per adquirir tiquets: dimarts 12 de juliol. Places limitades.
S'hi inclou: MENJAR + BEGUDA + POSTRES
ES PREGA ACUDIR AL DINAR I A LA FESTA AMB CAMISETA
DE SA REVOLTA D'ANYS ANTERIORS.

JOC DE SA SÍPIA.
HORABAUXA amb els grups

Islanders
Toninaina
FI DE FESTA amb DJ PEP VANRELL.
Fins que el cos aguanti !

Servei de bar i menjar per reposar forces el vespre.
Ho organitza i patrocina: Associació Sa Revolta

Ho organitza: Biblioteca Municipal de Vilafranca.
Hi col·labora: Llibreria Lluna (Palma) .

SOPAR CONCERT
En el Bar s’Escorxador.
Actuació musical de

LLORENÇ.
Ho organitza i patrocina: Bar S’Escorxador.

TROBADA DE BALL EN LÍNEA
A la plaça dels Centenaris.
Coordinat per Joana Maria Grimalt
Ho organitza: Associació de Persones Majors Sa Residència.
Hi col·labora: Ajuntament de Vilafranca.

LECTURES COMPARTIDES
I POESIA CREATIVA
A la Caseta de Son Pere Jaume.
Activitat del cicle Mallorca. Paisatge i literatura.
Sopar de pa i taleca.
CLUB DE LECTURA DE VILAFRANCA
“Els nostres paisatges: provocadors de
paraules, evocadors de percepcions,
sentiments i emocions”.
Tot just fa dos anys, Vilafranca va fer 400 anys des què es fundà.
Des de llavors, els i les que han viscut i vivim aquí, convivim amb
el seu paisatge – que és el nostre paisatge. El seu entorn, la seva
fesomia, els seus carrers, els seus paratges plans i, adesiara,
ondulats i pocs prominents, segur que ens provoquen paraules,
mots encadenats que evoquen emocions i sentiments. Us
animau a escriure alguns fragments narratius, poètics,
assagístics… sobre els paisatges del nostre entorn? Pla
d'Alanzell, Sa Pleta de Sant Martí, Puig de Bonany, Son Pere
Jaume, Vilafranca mateix,… donen per molt. Us hi esperam!
Apuntar-se al whatsapp 676 058 983 o a
infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net abans del dissabte 16
de juliol.
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Vilafranca.
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Sessió de CONTACONTES
En el Pati de la Rectoria Vella.

“El país Poporuc”
A càrrec de Viatge al món de n’Aina.
Qui vol escoltar una història d'autoria pròpia amb humor i molta
imaginació? Ja fa estona que el món de n'Aina va decidir deixar
de contar històries d'altres i dedicar-se a crear les seves pròpies
aventures. Idò a Vilafranca, amb l'ajuda de Bigotets, ens arriba
una història que tracta de les emocions. Obriu bé els ulls, feis-vos
netes les orelles i escoltau...
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

CINEMA A LA FRESCA
A la Plaça Major.
Cinema en català per a tots els públics.
Projecció de la pel-lícula d'animació

“SCOOBY!”
Títol original: Scoob! . Any: 2021 Gènere: animació.
Per a tots els públics.
SINOPSI. Scooby i la seva tropa tornen a estar al front d'una altra
aventura de misteri. En aquest cas, estan davant un dels casos
més complicats, com és el d'enfrontar-se a un complot per
alliberar el ca fantasma Cerbero. Mentre tot el grup ha de fer
l'espès per poder aturar el que sembla el caos, el grup descubreix
que Scooby té un destí èpic que ningú sospitava.
Ho patrocina: Direcció General de Política Língüística de la
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I
CULTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Taller i concurs de DIBUIX
amb Pep Mascaró (DIBUVIL).
En el Parc Pere Fons.
Concurs de dibuix adreçat a nins i nines de 6 a 15 anys.
Cada un/a ha de dur el seu estoig amb llapis i colors.
La resta de material serà aportat per l'organització.
Premis per categories. Detall per a tots els participants.
Ho organitza: DIBUVIL Pep Mascaró.
Hi col·labora: Ajuntament de Vilafranca.

Nit de música i glosat
En el Pati de la Rectoria Vella.
Activitat del cicle Mallorca. Paisatge i literatura.

“LLAVORS DE FONOLL”
Amb Natàlia Tascón,
Miquel Àngel Adrover (veu i glosats) i
Miquel Adrover (guitarra)
Les anotacions de Rafel Ginard en el seu 'Calendari Folklòric de
Mallorca' són el punt de partida d'aquest recital que conjuga
passat i futur a través de la veu, de la cançó, de les tonades i
paraules, un espectacle en què es lliguen mots i tonades, arrel i
present, en un diàleg entre la tradició oral dels anys 50 i la llengua
esmolada del jove glosador del XXI.
En aquest sentit, la literatura oral i popular va lligada, sovint, al
paisatge i a l'entorn d'un món en què, com deia el mateix, Ginard,
“el folklore, reblit de notícies menudes i aromàtiques com a llavors
de fonoll, m'ha permès guaitar a través de variadíssims
finestrons, els paisatges interiors de l'ànima mallorquina”.
Preu: 3 € / Entrades anticipades a l'Ajuntament.
Reserves al 971 83 20 72. Entrades el mateix dia a les 21:30 h.
Activitat amb col·laboració de la FUNDACIÓ MALLORCA
LITERÀRIA.
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Portes obertes i visita guiada del
MUSEU DE DESTAPADORS DE BOTELLA
i Galeria de pintura Hanne Holze,
de Vilafranca. (c/ Bonany,7)
www.museo-sacacorchos.com / www.hanneholze.du

Tallers pràctics al local GALANGA SALUD:
(C/ Mestre Bauçà, 9 – Plaça dels Centenaris).

Els hipopressius,
en totes les etapes de la vida.
Relax & Respi. Connecta i relaxa't.
Activitats GRATUÏTES.
Inscripció prèvia al telèfon/whatsapp 626 083 558 (Llúcia Benito)
o al mail galangasalud@gmail.com
Ho organitza: Galanga Salud

Nit de música JAZZ a la Plaça Tomeu Penya.
Amb l'actuació de

TUBATAP
Tubatap és un duo que recrea la música i el ball dels inicis del
jazz. Amb incursions en altres estils, tints d'humor i participatius
per al públic, el seu repertori inclou grans èxits de la música dels
anys 20 i 30, entre ells, "Sweet Georgia Brown" o "On the Sunny
Side of the Street", interpretats amb instruments veu, tuba,
banjolele i claqué, el que produeix una atmosfera retro, de certa
comicitat.
Dins el minicicle T'IMAGINES QUE LA MÚSICA NO FOS DINS EL
TEU EQUIPATGE?
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

enJOVing VILAFRANCA !
Exhibició i concurs de
scooters i skateboards.
Amenització musical amb DJ Oscar Romero.
En el Parc Josep Maria Llompart.
Coordinació a càrrec de
ROLLandROLL SHOP / SWITCH PEOPLE.
Botigues i esdeveniments esportius
Avinguda Argentina, 35. Palma.
http://rollandrollshop.com http://switchpeople.es
Inscripcions en el mateix lloc a les 18:45 h per categories.
Per a joves de 6 a 29 anys. Cal dur les proteccions necessàries
per a la participació al concurs.
Premis per al 1r i 2n de cada categoria i detall pels participants.
Exhibició a càrrec d'experimentats skaters.

Consultau-ne cartell apart.
Amb el suport de la Direcció Insular de Joventut del Departament
de Promoció econòmica i Desenvolupament Local del CONSELL
DE MALLORCA. Servei Insular de Joventut.

Tast Musical
“Passeig Rockambolesc”
En el pati de la Rectoria Vella.
A càrrec de Joves estudiants de música.
Amb Catalina Mascaró i Maria Barceló (piano).
Antònia Barceló i Mireia Ximelis (clarinet).
Marta Ferrer (baix), Vega Vaquer (violí).
Margalida Mascaró (percussió).
Una passejada a través de versions d'alguns èxits de la música
contemporània.
Hi col·labora: Ajuntament de Vilafranca.

Sopar amb
TAST DE VINS
En el Cafè s’Estanc Vell.
Amb la participació de l’expert en vins
ALVAR DE DIOS
(El Pego, Zamora)
Places limitades.
Més informació i inscripcions al 673 142 468.
Ho organitza i patrocina: Cafè s’Estanc Vell.

Espectacle de dansa

DANCE PROJECT: NOTES I ÀNIMA.
A la Plaça dels Centenaris.
Direcció i coreografia: Ylenia Di Mauro.
Ballarines: Ylenia Di Mauro, Maria Magdalena
Barceló Ferrer, Joana Maria Sansó Amengual
Violí: Carolina Parejo
Fagot: Daniel Fernández de Marticorena
Un espectacle que, amb la incorporació de la música en directe
del fagot i del violí, agafa una nova dimensió, sempre a partir dels
projectes que, anys enrere, la coreògrafa i ballarina Ylenia Di
Mauro, ha anat moldejant amb la participació de joves de
Vilafranca. En aquesta ocasió, l'espectacle fusiona diversos
estils i s'enriqueix de noves coreografies experimentals d'estil
contemporani, amb un repartori musical que inclou, entre altres,
una versió del tema Palladio, de Karl Jenkins.
Dins el minicicle T'IMAGINES QUE LA MÚSICA NO FOS DINS
EL TEU EQUIPATGE?
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

XI RUTA

desTAPA't a l'estiu
la ruta de la tapa vilafranquera

De les 19:00 h i/o per final d'existències,
amb el cartró de la RUTA (16 €),
1 TAPA i 1 TASSONET
(vi, aigua/refresc o canya)
a cada un d'aquests vuit locals
(també s'hi pot anar per lliure)

BAR SA TAVERNA
BAR S'ESCORXADOR
BAR POLIESPORTIU ES MOLÍ NOU
BAR S'ALTELL
BAR CAN BALETO NOU
BAR RESTAURANT SES TEULERES
CAFETERIA BONANY
CAFÈ S’ESTANC VELL
Per participar-hi, compra el CARTRÓ de la RUTA als locals
col·laboradors per 16 € fins el DIJOUS 21 DE JULIOL a les 15 h.
Amb el cartró, t'hi entra la primera consumició de tapa i
tassonet a cada un dels 8 locals participants.
A partir de la segona, ja va a compte teu (el preu de la
consumició – TAPA I BEGUDA – és a partir de 2 € ).
Pots començar a consumir tapes a partir de les 19 h fent el
recorregut que vulguis i anant al teu ritme.
Podràs fer el recorregut amb el TAPA TREN, que anirà fent voltes
contínuament i fent aturades per tots els bars participants durant
tota la nit. La primera volta s'iniciarà a les 19:30 h. des de la Plaça
Tomeu Penya .
Anima’t i vine disfressat!

Inici de la XI RUTA desTAPA't a l'estiu
Des de la Plaça Tomeu Penya.

Puja al TAPATREN i fes-ne el recorregut.
Anirà fent voltes durant tot el vespre fent aturades a tots
els locals participants.
Anima't i vine-hi disfressat!

Espectacle músico-teatral de passarel·la

“SKANDALA”
A la Plaça dels Centenaris.
UN VIATGE PEL MÓN DEL CABARET PER DEIXAR ENRERE
ELS ESTRALLS DE LA PANDÈMIA!

Ideada i dirigida per Mateu Jaume.
Un viatge pel món del cabaret que ens posa davant el mirall de la
vida i ens la fa veure amb ulls d'alegria i optimisme després
d'haver travessat la pandèmia. Una mirada vitalista, una
vindicació del gènere musical del cabaret com a instrument per
deixar enrere els estralls de la pandèmia.
Ho organitza: Associació Cultural Sis Sentits .
Hi col·labora: Ajuntament de Vilafranca.

FINAL DE FESTA
amb música i servei de barra.
A càrrec dels Quintos/es '00.
Consultau-ne cartell apart.
Amb la participació especial dels Quintos/es '00.

“El DIMONI guaita”
TIRADA LOCAL al plat,
de la Societat de Caçadors de Vilafranca
A la Síquia Llarga.
Consultau-ne cartells apart.

A la Plaça Major.
Col·locació de la figura del Dimoni al balcó de
l'Ajuntament, que posa el compte enrere a la
sortida del Dimoni.

Ho organitza: Societat de Caçadors de Vilafranca.
Hi col·labora: Ajuntament de Vilafranca.

MOBYLETTADA
En el Turó den Baleto
(sortida de Vilafranca en direcció a la carretera de
Felanitx/Porreres).

Estesa de bandera
i repicada de campanes
A l'Església Parroquial.

Cercavila amb els xeremiers
per donar el “Que molts d'anys” per les Festes.

CURSA de MOBYLETTES.
Consultau-ne cartells apart.
Ho organitza: Cross Son Durí.
Ho patrocina: Ajuntament de Vilafranca.

Torneig de Voleibol

GRAN FINAL
En el Pavelló Municipal.
Ho organitza: CV Vilafranca.
Amb el suport de l’Ajuntament de Vilafranca.

Inauguració de
l’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

“ELS QUE ENS HAN VIST CRÉIXER”
De la fotògrafa vilafranquera,

Catalina Bover Moragues.
A la Rectoria Vella
Aquesta exposició vol ser un petit i sincer homenatge a les
persones majors de 80 anys. Un recull de fotografies en què el
pas del temps i l'experiència de la vida conflueix en una imatge;
cares conegudes de vilafranquers i vilafranqueres en què
s'emmiralla la Vilafranca del present i del futur.
Horari de visita fins el dissabte 30 de juliol: de dilluns a
divendres, dematí, de 9 a 13 h / horabaixa, de 17 a 20 h.
Dissabte i diumenge: de 19 a 21 h.
Ho organitza: Ajuntament de Vilafranca.

Pregó de festes
A la Plaça Major.
A càrrec de

GUILLEM MASCARÓ MARTÍ
“Guillem de Son Bats”
(de s’agència).
(Vilafranca, 1949)

Espai d'ACTIVITATS, FESTA i DIVERSIÓ per
aquells i aquelles que se troben massa grans per
anar a les activitats infantils, i són massa joves
perquè puguin anar segons a on!!

SOPAR SOLIDARI
a la fresca.
A la Plaça Major.
Pamboliada a benefici de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer.
L'organització posarà a disposició de la gent tiquets de venda
anticipada per el sopar fins el dijous 21 de juliol a diferents
locals comercials i a l'Ajuntament de Vilafranca – el sopar inclou
pa amb oli amb acompanyament variat, begudes i postres, amb
plat, tassó i coberts inclosos (PREU: 8 €)
El benefici anirà integrament destinat a les accions que realitza
l'AECC en matèria de prevenció del càncer, en la conscienciació
humana, personal i social, davant la seva incidència en la vida de
les persones, a les ajudes per a l'estudi de la seva cura i
tractament i en els programes d'ajuda i suport a afectats i a
familiars, entre altres.
Ho organitza: AECC Vilafranca.
Hi col·labora: Ajuntament de Vilafranca i Bar Restaurant Es Cruce.
Consultau-ne programa apart.

Activitat per a joves de 12 a 18 anys.

BALL DE SALÓ
amb

DUO XIC.

Assaig dels GOIGS
a La Beata.

HORABAIXA FAMILIAR
Des de la Plaça Tomeu Penya al Parc Josep Maria
Llompart.

RATS!
De la Cia CAMPI QUI PUGUI (Catalunya)
Unes rates molt divertides envaeixen la ciutat i només un flautista
molt especial pot amb elles. Rats! és un espectacle de carrer
itinerant, basat en el conte tradicional de el flautista d'Hamelin.

SHOW I DIVERSIÓ amb CONTE CONTAT.

SPLASH !!

A la Rectoria Vella.
Els goigs són composicions poètiques de caràcter popular que es
canten a la Mare de Déu, Crist o als sants. Es canten collectivament en el marc d'un acte religiós de cert relleu. La seva
finalitat consisteix a donar gràcies pels béns rebuts, o bé com a
pregària.
A Mallorca són molt populars els goigs a Sant Antoni que es
canten a l'església el dia de la vigilia del Sant, com és el cas d'Artà
o Manacor.
Vine a assajar els goigs a La Beata per poder cantar-los el
dissabte 30 de juliol a les 21:15 h. a l’Església, en acabar la
Missa. Una oportunitat per poder fer poble a la que tothom hi és
convidat i que a Vilafranca voldriem consolidar d’aqui a endavant.
Animau-vos-hi !

Amb la col·laboració especial del COR PARROQUIAL.

En el Parc Josep Maria Llompart.
Submergeix-te en la diversió d'aquest espectacle d'estiu
refrescant. Uns extravagants mariners naufraguen en una illa
deserta. Mentre descobreixen l'illa, reben nombroses visites de
personatges insòlits. Vivint boges aventures, rialles i balls i en
que l'aigua també hi serà present. Un apassionant espectacle
refrescant !
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Recital d'havaneres
A la Plaça Major.
A càrrec del grup local

GENT DES PLA
Grup convidat:

HAVANERES DE SANT JOAN.
Dins el minicicle T'IMAGINES QUE LA MÚSICA NO FOS DINS
EL TEU EQUIPATGE?
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Sessió de CONTACONTES INFANTIL
En el Pati de la Rectoria Vella.

“Marsupialets”

TORNEIG DE PETANCA
En el Parc Josep Maria Llompart.
PARTITS DE SEMIFINALS.

A càrrec d’Espill Teatre.
En aquest conte viatjarem molt enfora, a les antípodes de les
Balears a l'illa de Tasmània on tots els animals del bosc són molt
feliços. Hi viuen els cangurs grisos i la cangureta Kaila, que és
molt inquieta i investigadora. Un dia, sense voler, se separa de la
seva mamà i es perd pel bosc... Una fascinant llegenda
australiana, que ens ajudarà a comprendre el valor de la
generositat i l'amabilitat.
Donatiu voluntari solidari : 2 €
A benefici de ACNUR (Agència Nacions Unides per als Refugiats)
destinat a PROJECTE PER A AJUDAR A LES PERSONES
DESPLAÇADES I REFUGIADES D'UCRAÏNA.
Hi haurà material didàctic d'ACNUR per comprar a benefici de
projectes d'ajuda solidària.

LA BEATETA PRIX 2022 !
En el Parc Josep Maria Llompart.
Torna la competició d'horabaixa de proves
d'habilitats físiques per a nins i nines
(de 6 a 13 anys).
Nombre d'equips limitats.
Consultau-ne bases a programa apart.

LES FESTES, SOLIDÀRIES !!!
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística del CONSELL DE MALLORCA.

Nit de música MARIACHI
A la Plaça Tomeu Penya.

Nit de música POP-ROCK
A la Plaça Tomeu Penya.
Amb el grup MARTINI

BOYS.

Martini Boys són un trio musical que ens transporta a una part de
la història recent de la música pop-rock, en un excel-lent
recorregut per la música d'aquest estil que incorpora alguns
clàssics d'aquest estil.
Dins el minicicle T'IMAGINES QUE LA MÚSICA NO FOS DINS
L'EQUIPATGE?
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
del CONSELL DE MALLORCA.

Amb el grup

MARIACHI MALLORCATITLAN
Un grup que ens deleitarà amb un repartori clàssic de la música
mariachi i que ens transportarà a les sonoritats emotives i alegres
d'allà d'açà l'Atlàntic.
Dins el minicicle T'IMAGINES QUE LA MÚSICA NO FOS DINS
L'EQUIPATGE?
Amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
del CONSELL DE MALLORCA.

Sessió de

JOCS AQUÀTICS I TOBOGAN AQUÀTIC
PER A NINS I NINES, a la Piscina Municipal.

Nit de
comèdia
A la Plaça Major.
Representació de l'obra

BEATA PENALS
Competició esportiva de llançament de penals.
En el Poliesportiu Es Molí Nou.

“UN CARAMULL
D’EMBULLS”.

Inscripcions:
Andreu Salinas (678 56 86 94) - Llorenç “Berce” (665 10 60 99)
Fins el dilluns 25 de juliol.

A càrrec de Trui Teatre.

Més informació a cartells apart.

Autoria i direcció: Ricard Reguant.

Hi col·labora: Bar Poliesportiu Es Molí Nou / Ajuntament de
Vilafranca.

Presentació del llibre

“LLUC-VILAFRANCA.
Crònica de 130 anys de relació històrica”
De Llorenç Caldentey Barceló, M.SS.CC.
En el Parc Pere Fons.
Amb la presència de l'autor i col·laboradors en l'edició.
Aquest llibre ens aprofundeix dins la relació entre Vilafranca i el
Santuari de Lluc. El fundador de la Congregació dels M.SS.CC.,
el Pare Joaquim Rosselló, havia anat a Vilafranca a realitzar-hi un
missió l'any 1894. Aquest és, en certa manera, el punt de partida
que desperta noves vocacions entre alguns vilafranquers,
encetant aquesta particular i estreta relació entre Lluc i el nostre
poble que, amb els anys, s'anirà enfortint i ampliant.
Hi col·labora: Ajuntament de Vilafranca.

Interpretació: Ángela Aso, Marga Pons, Joan Carles Bestard,
Catalina Rosell i Jordi Riera.
En Bernat és un embullador, tant que per cobrir una mentida
demana ajut al seu amic Felip, el qual no dubta a fer-li el favor.
Però la mentida és més gran del que pensava i involucra el seu
matrimoni. En Bernat continua mentint i la bolla d'embulls es va
fent tan gran que ja quasi és impossible d'aturar.
A tot això, apareix en escena Soraya, el motiu principal de la
mentida.

IX JORNADA “HOME I NATURA”

LA BEATA

PLAYBACK DANCE
Concentració de màquines
batedores –cosetxadoresAl Bar Restaurant Es Cruce, amb opció de
BERENAR.
En acabar, desfilada de màquines batedores.

SEGADA col·lectiva.
AVÍS: Pel berenar, és imprescindible la compra
ANTICIPADA del tiquet al Bar Rest. Es Cruce.

IX CONCURS
DE SERRAR AMB MOTOSERRA
A la Plaça Tomeu Penya.
Per participar-hi i per més informació, vegeu-ne cartells apart.
Ho organitza: Ajuntament de Vilafranca.
Ho patrocina: Bar Es Cruce.
Hi col·labora: Bar Sa Taverna

SHOW
A la Plaça Major.
Torna el concurs de coreografies i playback
per a totes les edats.
Grups o participacions individuals.
Inscripcions prèvies a l'Ajuntament.
Detalls per a tots els participants.
Tendríeu coratge d'imitar cantant i ballant Elvis Presley, els
Beatles, Shakira o el Pare Abraham y sus pitufos?
Et deixam triar.... tria el/s teu/s artista/es preferit/s i posa-hi ball i
ganes...

Consultau-ne cartell apart.
El públic en general i els fans de cada grup poden dur elements
per fer renou (pelles, trompetes, xiulets, tapes d'olles, etc...) i
posar a prova el nostre particular audímetre després de cada
actuació.
El renou serà determinant per saber quin és el guanyador... com
més renou, més oportunitats de guanyar...!!
Idò, ja ho sabeu!!!

Tradicional sortida del

DIMONI
A la Plaça Major .

Passacarrers amb els caparrots i la colla
de xeremiers.
Atenció: vius i ungles, que hi ha llandera pels qui la
cerquen!
RECORREGUT: Plaça Major - Rafel Jaume - Amargura - Aigua Unió - Sol - Ctra. Palma - Sant Martí - Església - Plaça Major.

BEATISÒ 2022
Inici a la Plaça Tomeu Penya.

Inici de PASSACARRERS des de la Plaça Tomeu Penya
amb finalització a la Plaça Major.
RECORREGUT: Ctra. Palma - Plaça Tomeu Penya - Sant Martí Església - Plaça Major.

Amb la participació de

BATUKADELL
(Esporles)

Festa infantil
amb jocs

populars i tradicionals

A la Plaça Tomeu Penya / Ctra. Palma.
Organitzada per Multiesports
(Empresa responsable de l'Escola d'Estiu de Vilafranca).

FESTA JOVE
A la Plaça Major.
Actuació dels grups:

TAP
E

S

Jocs tradicionals de tota la vida per a totes les edats !
Trencar olles, estirar corda, carreres de sacs, encertar cintes i
molt més!!

AFTERSUNS
IPOP’S
Dj SIMONET
Servei de bar.

CANT DELS GOIGS A LA BEATA
TORNEIG DE PETANCA
En el Parc Josep Maria Llompart.
PARTITS DE FINALS.

Sortida del ball dels

CAVALLETS
de Ca

sa vestidora

i recorregut fins a l'Església Parroquial.
Ballaran a diversos indrets del recorregut.
DARRER BALL a la Plaça Major, després dels Cants
dels goigs.

A la Capella de Santa Catalina Thomàs, La Beata,
de l'Església Parroquial.
Els goigs són composicions poètiques de caràcter popular que es
canten a la Mare de Déu, Crist o als sants. Es canten collectivament en el marc d'un acte religiós de cert relleu. La seva
finalitat consisteix a donar gràcies pels béns rebuts, o bé com a
pregària.
A Mallorca són molt populars els goigs a Sant Antoni que es
canten a l'església el dia de la vigilia del Sant, com és el cas d'Artà
o Manacor.
A l'entrada de l'església se repartiran les lletres dels goigs.
És aconsellable haver assistit a l'assaig del diumenge 24 de
juliol. Mirau de dur mocador verd.
Vine a cantar els goigs a la Beata, en una sola veu talment
com som un sol poble.
Participau-hi amb respecte per dignificar aquest acte.

Amb la col·laboració especial del COR PARROQUIAL.

MISSA EN HONOR A
SANTA CATALINA
THOMÀS
La Beata, en homenatge als majors.
A l'Església Parroquial.
Acte que enguany agafa especial rellevància, tot recordant que,
sobretot, les persones majors són les que han patit més els
estralls de la pandèmia de la covid 19.

Tradicional
Berbena
A la Plaça Major, amb els grups:

Orquestra ACUARIO

VAL NOU

DJ KAAUBOOS
Servei de bar.

Mostra de
ball de bot

Darrera sortida del

DIMONI
A la Plaça Major.

A la Plaça Major.
A càrrec d'AIRES VILAFRANQUINS.
Ho organitza: Aires Vilafranquins.

Passacarrers amb els caparrots i la colla de
xeremiers.
RECORREGUT: Plaça Major - Església - Marqués de Vivot Santa Bàrbara - Es Molí Nou - Poliesportiu Municipal.

BEATIFOC 2022
Amb inici a les escales de l’Església Parroquial.

“Renaixent de les cendres”

MEGA AQUAFESTA
INFANTIL
En el Poliesportiu Municipal Es Molí Nou

Amb múltiples atraccions aquàtiques.
Per a tots aquells que encara no pogueu anar a Sa
Revolta, aquesta és la vostra festa !!
ATENCIÓ: La zona d'aigua queda delimitada únicament a la
zona habilitada i senyalitzada.
Hi haurà multiples atraccions aquàtiques per a l'ocasió.
Duis roba que es pugui banyar.
Duis elements per gaudir de la festa de l'aigua (pistoles de tirar
aigua, poalets de platja, etc...).
Participau amb seny i ganes de passar-s'ho bé !
NO s'admeten elements que no siguin estrictament per fer
servir amb aigua i, en cap cas, tampoc, ús de sabons o altres
líquids químics.
Cal seguir sempre les instruccions dels monitors/es.
I recordau: la festa és per gaudir-la !!

Dels

BOIETS i BOIETONS DE FOC
de Vilafranca.

FINAL DEL BEATIFOC
a la Ctra. Palma, davant parada del bus.
Itinerari del CORREFOC:
des de les escales de l'Església Parroquial c/ Església - Plaça Major - c/ Fra Lluís Ctra. Palma (davant parada de bus).
FINAL DE L'ESPECTACLE PIROTÈCNIC
a la Ctra. Palma (davant parada de bus).
El Beatifoc COMENÇARÀ A LES ESCALES DE
L'ESGLÉSIA en acabar la Mostra de ball de bot.
Des d'aquí s'iniciarà LA DESFILADA, AMB
ELEMENTS PIROTÈCNICS, DE TOTS ELS
DIMONIS fins a la Plaça Tomeu Penya (Ctra Palma,
davant parada de bus) passant per la Plaça Major.

Durant l'espectacle de foc heu de tenir en compte que:
a) Si voleu gaudir de l'espectacle del correfoc com a espectadors
i mirau-vos-ho amb tranquil-litat quedau-vos als costats a les
voravies i acompanyau, davant o darrera, els DIMONIS fins que
arribin a la PLAÇA TOMEU PENYA, on tendrà lloc el final del
CORREFOC.
b) Si voleu PARTICIPAR ACTIVAMENT del CORREFOC, ficauvos enmig, dins les Zones delimitades per l'ús de foc. Podeu
participar acompanyant els dimonis davant o darrera, en direcció
a la Plaça Tomeu Penya, davant la parada del bus. Allà podeu
ficar-vos enmig de la zona on tendrà lloc el FINAL DEL
BEATIFOC.
En qualsevol cas, heu de seguir les indicacions següents:
Duis roba vella i no inflamable, millor si és de cotó, amb mànigues
i calçons llargs, que deixin la menor part possible del cos al
descobert.
Durant l'espectacle, seguiu les recomanacions i indicacions dels
dimonis i serveis d'ordre públic, així com les dels membres de
l'organització de l'esdeveniment.
S’aconsella dur un mocador al cap, gorra o capell i sabates
esportives
Podeu ballar amb els dimonis, sempre amb una actitud de festa,
sense obstaculitzar-ne el pas ni fer-los caure.
Teniu en compte que els vidres de les ulleres i les càmeres es
poden fer malbé amb les espires.
Durant l'espectacle està prohibit usar productes pirotècnics
particulars.
E L P Ú B L I C Q U E PA RT I C I PA A L C O R R E F O C É S E L
RESPONSABLE PRIMER I ÚNIC DELS ACCIDENTS QUE HI
PUGUI HAVER EN EL CAS QUE NO COMPLEIXI LES
RECOMANACIONS I LES MESURES ASSENYALADES.

LES FESTES, AMB SENY !
Una vegada acabat un acte, col·labora amb l'organització,
arraconant les cadires i posant-les a un costat. Entre tots, feim
més via !! Gràcies!
Si vas a la berbena, no duguis tassó de vidre.
Si consumeixes begudes amb alcohol i ets major de 18 anys, fesho amb mesura i utilitza les zones apropiades i delimitades, com
és la Plaça. Si ets menor de 18 anys, pensa que te n'és prohibit el
seu consum i que la teva família s'ha d'implicar per evitar-ho.
Empra els serveis de WC, talment com faries a ca teva.
Diposita el fems a les papereres!
Si has consumit alcohol i has d'anar a fora poble, fés-ho amb bus
o taxi o amb algú que no hagi begut.
Respecta l'entorn, el mobiliari urbà, el descans des veïnats, les
indicacions de l'organització i del personal professional de
seguretat ciutadana, tècnics, etc.
Passa-t'ho bé i evita les bregues.
Recorda: La covid 19 encara persisteix. Si tens símptomes
compatibles amb la covid 19, per responsabilitat, desisteix
assistir a les activitats.
Les festes són per gaudir-les!
SI TENS ANIMALS QUE TENEN POR ALS COETS...
Tingues en compte que les activitats en què està previst
s'utilitzin elements pirotècnics amb tro són :
Divendres 29 de juliol a les 18:00 h, a la sortida del Dimoni.
Diumenge 31 de juliol a les 18:00 h, a la darrera sortida del
Dimoni.
Matinada del diumenge 31 de juliol al dilluns 1 d'agost , en
els actes del BEATIFOC i actes de SA REVOLTA.

I quan pareix que la festa s'acaba,
(en la matinada del diumenge 31 de juliol al dilluns 1 d’agost )

torna ...

SA REVOLTA 2022 !
AVÍS: Sa Revolta no admet el consum d’alcohol a menors ni tolera
actituds que atemptin contra la integritat de les persones i de l'entorn.

Ho organitza i patrocina: Associació Sa Revolta.

DISSABTE 12 D'AGOST

PUJADA A BONANY EN LLUNA PLENA
Del Grup Excursionista de Vilafranca.
Concentració a la Plaça Tomeu Penya a les 20:00 h.
Consultau-ne cartells apart.
Ho organitza: Grup Excursionista de Vilafranca.

PREGÓ DE FESTES DE LA BEATA 2019
Llegit el dia 20 de juliol de 2019 per Josep Ribas Rovira “Pep Ribas”
Exjugador I ex-entrenador de futbol, que va formar
part de la plantilla del CD Villafranca
Bon vespre a tots i a totes.
Primer de tot volia donar les gràcies a l'Ajuntament per haver pensat en jo; és
tot un honor poder fer el pregó de les festes de la Beata d'aquest any.
Crec que la majoria dels que sou aquí em coneixeu però per aquelles
persones que no em coneixeu, em presentaré. Som en Pep Ribas, no som
del tot vilafranquer però duent quaranta-quatre anys vivint aquí, ja m´hi sent.
Vaig néixer l'any 1950 a Palma i allà vaig gaudir de la meva infància i joventut.
Les persones que em varen criar i educar varen ser els meus pares, en Joan
Ribas, mallorquí, i la meva mare, na Pilar Rovira, catalana provinent d'un
poble de Catalunya anomenat també Vilafranca, però aquest no és de
Bonany, sinó Vilafranca del Penedes, ja podeu veure les casualitats! També
he compartit part de la meva vida amb el meu germà gran, Toni.
Si em deixau, començaré per allà on va començar tot. Això va ser l'any 1696,
quan jo jugava amb el Mallorca i va venir en Lito a veure si volia fitxar per al
Vilafranca. Si vos he de dir la veritat, jo no sabia gens on se situava aquest
poble. Després em vaig informar per veure on era i li vaig dir a n'en Lito que
parlés amb el Mallorca i ell així ho va fer i em varen cedir la semana següent.
El primer partit que vaig jugar amb el Vilafranca va ser contra els campaners,
ens varen guanyar de 3-1. Després de tres partits el Mallorca em va cridar i jo
vaig decidir acabar la temporada amb l'equip de ciutat, que jugava amb
l'equip filial, que era com ara 2aB.
Quan va acabar la temporada vaig fitxar aquí, ja que abans m'havien tractat
molt bé, em sentia com a casa. En aquel temps cobrava 100 pessetes per
partit i, a més a més, em convidaven a matançes, també era un poc afortunat
perquè em convidaven a dormir, i així m'estalviava el camí cap a ciutat. He de
declarar que, com abans no sabia que era Vilafranca .ni tampoc sabia que
eren unes matances, a ciutat no fèiem res de tor això, vaig aprendre que era
festa i lo bé que s'ho passava.
Aquest ambient del poble cada vegada m'anava agradant més i de cada
vegada em costava més pujar a Palma. La setmana, allà, es feia llarga
perquè tenia moltes ganes de tornar al poble. I així eren les meves setmanes
durant dos anys fins que un dia vaig venir a provar i a disfrutar del que era una
bona verbena de poble amb el meu bon amic Isidro. Quan nosaltres ballàvem
i distrutàvem de la festa, vàrem veure passar dues al.lotetes ben jovenetes
pel passeig. Jo li vaig dir a n'Isidro: “avui ballarem amb una d'aquestes joves”.

Així va ser, vaig ballar amb una d'elles i també va ser amb la que em vaig
casar, na Margalida “Sopeta”, amb la qual he compartit la major part de la
meva vida, és la dona que al dia d'avui encara està al meu costat, sobretot
també la que m'ha hagut d'aguantar, o no sé si jo a ella.
Com a curiositat vull dir que el seu pare era pastor i duia les ovelles a pasturar
a n'el camp de futbol… ja vos podeu imaginar com eren els camps de futbol
en aquel temps.
Ara que ja he mencionat la meva dona, puc dir que tenc dos fills, na Pilar, la
filla major, que no és tant major i en Tomeu, el petit, que tampoc és tant petit.
També tenc quatre nets, na Nerea, na Pilar, en Biel i en Tomeu. Tots ells són
els qui em donen força per seguir endavant en els moments difícils.
He de dir que en aquest poble he fet molts d'amics. Tristament n'hi ha que ja
mos han deixat però sempre els tenim presents. Dins els amics puc dir que
tenc dos grups, el grup el qual feim qualque bauxa i festa i l'altre grup de
quintos, amb els qui feim qualque sopar i qualque viatge de tant en tant.
Després de tot el que he dit, molts de vosaltres vos demanareu com es que
som jo el que avui som aquí fent el pregó de les festes d'enguany. Idò
l'Ajuntament va decidir dir-m'ho a jo, ja que enguany fa 50 anys de la fundació
del Vilafranca i jo vaig ser una dels primers components d'aquell equip.
Si he de ser sincer, jo al principi, no estava del tot decidit de fer el pregó però
com que els meus fills, juntament amb els nets, varen insistir, em varen
arribar a convèncer i per això avui som aquí.
Per acabar volia recordar tres coses. Primer de tot, m'agradaria anomenar
tots els qui heu jugat amb jo i poden avui ser aquí, com és en Toni Margoi, en
Tomeu Forner, En Mateu Pelut, en Bernat Mesquida, en Pedro Tiu i molts
més…
En segon lloc, moltes gràcies a aquella persona que em va venir a cercar i va
fer tot el possible perquè jo jugàs amb un equip com el que tenim aquí, però
per desgràcia no pot ser aquí, ja que va arribar el dia en que ens va deixar a
tots, això sempre ho duré dedins, li va pegar un infart dins el meu cotxe i no
vàrem poder fer res. Ell se'n va anar però jo sempre el tendré present.
I finalmente vull donar les gràcies a tots i a totes els que avui sou aquí i,
sobretot, a l'Ajuntament per pensar en jo. Molts i molts d'anys a totes les
Margalides però sobretot a la meva dona.
I ara sí, disfrutau de les festes de la Beata però sempre amb responsabilitat i
amb molt de seny.
Molts d'anys i bones festes a tots! I visca la Vila, i visca el futbol!.
Josep Ribas Rovira

En aquest sentit, L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA ha duit a terme una JORNADA DE FORMACIÓ PER A LA
DISPENSACIÓ RESPONSABLE D’ALCOHOL A LES BARRES DE BAR QUE ESTARAN MUNTADES EN ELS
ESPAIS PÚBLICS DURANT LES FESTES, adreçada i amb col·laboració amb les entitats que les tendran a càrrec.
També se n’han fet camisetes dins la campanya de conscienciació i prevenció.

L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY s’adhereix a la campanya NO I PUNT. DEFESTA, MALLORCA LLIURE
D’AGRESSIONS SEXISTES I SEXUALS! promoguda pel CONSELL DE MALLORCA per tal de conscienciar sobre la necessitat
de què, també a les festes populars, no hagi discriminacions, conductes i/o agressions abusives, ni sexistes ni sexuals, i
recorda que quan SURTIS DE FESTA...

