Introducció
El Parc Etnològic de Caimari és un espai de tres mil metres quadrats situats en un recinte
municipal al costat del complex on s’hi troben la piscina i pista poliesportiva públiques, a la zona
coneguda com Ses Deveres. S’hi té accés tant per un camí de vianant que baixa des del costat de

l’església parroquial, a la plaça Major, com pel camí vell de Moscari, el qual s’esbranca per la part

dreta de l’entrada del poble, a l’altre costat de l’àrea enjardinada de sa Creu. Després de recórrer
un centenar de metres d’aquest darrer camí s’arriba al Parc, que conta amb un aparcament i un servei,
annex, de cafeteria/bar/restaurant a més de pista poliesportiva, vestidors i piscina a l’aire lliure amb
solàrium.
Aquest projecte de reunir en un museu a l’aire lliure algunes de les construccions més

representatives relacionades amb alguns dels antics oficis que durant segles caracteritzaren Caimari
i, en general, tota la serra de Tramuntana, es va anar perfilant al llarg de les primeres edicions de la
Fira de s’Oliva la qual, des de 1998, té lloc cada tercer diumenge de novembre, i on ja quedà palès

l’interès dels visitants per alguns elements etnològics que aleshores s’hi van exposar. La constatació
d’aquesta bona acollida esperonejà la creació i inauguració del Parc, la qual va tenir lloc, tot coincidint

amb la cinquena edició de l’esmentada fira, el 16 de novembre de 2002. Actualment, en el Parc s’hi
exposen una barraca i un forn de carboner, una sitja bastida sobre el rotlo, un forn de calç, una casa

de neu, un tancat de bardissa, un coll de tords i un parany de lloses. Vora cada un d’aquests elements

s’hi situen cartells identificadors amb textos explicatius que permeten al visitant interpretar les
funcions de cada una de les tipologies construïdes.
El principal objectiu del parc és, per tant, el de donar a conèixer entre els escolars, turistes i

públic en general, aquest patrimoni etnològic que tan bé caracteritza el passat de Caimari i de les
terres muntanyenques que l’envolten. El visitant del Parc Etnològic de Caimari podrà interpretar

amb un major coneixement cada una de les construccions i activitats tradicionals que són part de la
cultura popular d’aquesta contrada mallorquina i que, d’alguna manera, pretenem salvaguardar.
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