
Festes

Sant Cristòfol
Biniali 2017

del 30 juny al 10 de juliol

Patrocina i organitza:

Ajuntament de Sencelles

Bar S´Aguait
Bar Centro Parroquial
Bar Ca´n Grau
Botiga i Estanc

Associació Tercera Edat
Associació de Veïns
Confradia Mare de Déu
dels Dolors de Biniali

Col.labora:



DIVENDRES DIA 30
16.00 a 19.00 h RECOLLIDA DE TAULES I 
CADIRES a la plaça de la Puríssima. Dipòsit 
de 10 euros.
DISSABTE DIA 1
17.00 h ACTIVA’T. Tallers de manualitats a 
càrrec del Consell de Mallorca.
Plaça de l'Estrella.
21.00 h SOPAR A LA FRESCA. Premis Tòfol 
a la taula més nombrosa, a la més ben 
decorada i a la més original. 
DIUMENGE DIA 2
12.00 h PUJADA DE BANDERA. Refresc per 
a tothom.
20.30 h PREGÓ DE FESTES a càrrec de 
Maruja García Nicolau. A la plaça de la 
Puríssima.
22.30 h CINEMA A LA FRESCA. Pel·lícula 
“La Cenicienta”, 2015. A la plaça de l’Estrella. 
DIMECRES DIA 5
17.00 h PINTADA DE CARRER. A la plaça 
de l´Estrella.
19.00 h BICICLETADA A BINIAGUAL. 
Sortida a la plaça de la Puríssima. Recordeu 
dur casc i alguna peça de roba reflectant. 
Premi Tòfol a la bicicleta millor decorada. 

DIJOUS DIA 6
16.00 h FESTA AQUÀTICA. Castells d’aigua 
i tatamis per relliscar. Al camp de futbol de 
Biniali. Premi Tòfol al banyador més original. 
19.00 h CONCURS DE FOTOGRAFIA. 
Recollida de les bases del concurs a la plaça 
de la Puríssima. 
20.00 h TORNEIG DE TRUC. A la plaça de la 
Puríssima. 

*Al mateix temps les Associacions de la 
Tercera Edat i de Veïns de Biniali muntaran 
una paradeta de menjar. 

DIVENDRES DIA  7
17.00 h CONCURS DE MENJAR SÍNDRIA. 
A la plaça de la Puríssima. 
22.00 h REVETLLA DE SANT CRISTÒFOL:  
 · DUO LLUNA PLENA
 · WITHOUT STRING
 · MADONA
 · JONNYPUB DJ
DISSABTE DIA  8
18.00 h CORREGUDES DE JOIES. 
Organitza: Confraria Mare de Déu dels 
Dolors de Biniali.
22.00 h PLAYBACKS. Per a totes les edats. 
Cal apuntar-se prèviament al Bar s’Aguait. 
Premis Tòfol al Playback més nombrós, més 
sorprenent, més divertit i al més interpretatiu.

DIUMENGE DIA  9
11.30 h CONCENTRACIÓ DE MOTOS I 
CAMIONS per assistir a les beneïdes. 
12.00 h BENEÏDES DE SANT CRISTÒFOL. 
18.00 h TRENCADA D’OLLES. Organitza i 
patrocina: Confraria Mare de Déu dels Dolors 
de Biniali. 
20.00 h  II TROBADA DE BALL EN LÍNIA.
A la plaça de l’Església. Organitza: Marga 
Bover. 

DILLUNS DIA 10
19.30 h MISSA SOLEMNE DE SANT 
CRISTÒFOL. Tot seguit HOMENATGE ALS 
NOSTRES MAJORS.  
22.00 h GALA DE PREMIS TÒFOL.
00.00 h GRAN TRACA FINAL DE FESTES. 

Salutació
Benvolguts amics :
Un any més, amb les primeres calorades de l’estiu, ens arriben les Festes de Sant 
Cristòfol. Unes festes que han anat evolucionant amb les èpoques i els seus 
protagonistes, els binialers i binialeres. Aquests canvis al llarg del temps ens han duit 
coses molt bones i  així el programa ha anat cada any incorporant novetats.

 Comprovareu la quantitat, varietat i qualitat dels actes que de ben segur que tots 
trobau aquell moment per poder participar-hi. Podem dir que n’hi haurà per tots els 
gustos. Segur que passareu unes bones estones en les que gaudireu de la companyia 
del veïns i amics i que per uns instants podreu deixar de banda els mals de cap i les 
preocupacions. Així, per mal dades que venguin, l’esperit festiu i de fer poble que 
signifiquen aquests dies és el darrer que hauríem de perdre.

Com cada any en nom de l’Equip de Govern vull fer un reconeixement especial al 
personal de l’ajuntament, als voluntaris de protecció civil, a tots els particulars, les 
entitats, els comerços i les associacions que fan possible que tenguem unes festes tan 
variades i tan participades.  Vos desig de tot cor que tengueu unes bones festes i que 
les pugueu gaudir amb civisme i amb esperit positiu, que de vegades ens fa falta. 

Molts d’anys i visca Sant Cristòfol!!

Joan Carles Verd Cirer.


