DIVENDRES, 9 DE NOVEMBRE

DIMARTS, 13 DE NOVEMBRE

16:00 h PASSACARRERS per part dels Quintos’01 convidant
a penjar la bandera de Caimari a les cases del poble

16:00 h ELABORACIO DE DECORACIO
Preparació de la decoració pels carrers amb fanalets amb
llums i rams d’olivera amb la col·laboració dels veinats del
poble.
Lloc: Esglé sia Vella

18:00 h TALLER DE SALAR OLIVES a cà rrec de Joan Bernad
"Reiet", patrocinat per Conserves Bernad
Lloc: Esglé sia Vella

DIVENDRES, 16 DE NOVEMBRE
DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE
12:00 h REPARTIMENT DE BRANQUES D’OLIVERA per part
dels infants del poble

10:30 h EXCURSIO I BERENADA ALS HORTS
Sortida des de la Plaça Major acompanyats pels xeremiers
de Caimari. Heu de dur pa i taleca per berenar. En Toni
Seguı́ “de Ses Figueroles” ens farà de guia

Demanam als veïnats de Caimari que engalanin les
façanes en senyal de festa.

16:00 h ELABORACIO DE MANUALITATS en bene ici del
CEIP Ses Roques. Lloc: Plaça Major

16:00 h TRENCADA D’AMETLES a l'encetadora de Ca Na
Bielona.

17:00 h GALA DE TARDA
Lloc: Esglé sia Vella. Ho organitza: Quintos’01

19:00 h INAUGURACIO D’EXPOSICIONS
Olis i pintura d’oliveres mil·lenà ries de Miquel Trias Horrach
Dibuixos i aquarel·les de Joan Muñ oz Darder.
Pintures d’Anna Muntaner.
Lloc: Esglé sia Vella

20:30 h RUTA DE TAPES
La batucada GORIMBA i el grup de dimonis LLEPACALIUS
donaran el sus a la plaça Major. Volta de Xeremiers pels
carrers del poble.
Hi participen:
Restaurant Ses Deveres
Bar Ca’n Tomeu
Bar Ca’n Vilà
Bar Ca na Tome
Bar s’Aturada
Quintos’01 (davant la casa del poble)
23:00 h Mú sica en viu. ENROCKATS
Lloc: Restaurant ses Deveres.

19:30 h PROJECCIO DE VIDEO DE LA I FIRA DE S’OLIVA DE
CAIMARI per gentilesa de la famıĺia Mir Garau “de can Quic”.
Lloc: Esglé sia Vella
20:00 h TAULA RODONA “ELS ANTICS OFICIS DEL CAMP DE
CAIMARI”

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE

Jordi “Pollet”
Maria “Llubinera”
Magdalena “Punxa”

12:00 h CASTELLS INFANTILS
Lloc: Plaça Major

En acabar hi haurà un tast d’olives i oli pels assistents.
Lloc: Esglé sia Vella

13:30 h PAMBOLIADA per la gent del poble
Lloc: Plaça Major. Hi haurà caliu per torrar, pa, tomà tigues,
oli, olives, vi i fruita. Organitza: Apima CEIP Ses Roques
Hi haurà paradeta dels quintos amb cafè i begudes.

DISSABTE, 17 DE NOVEMBRE

19:00 h CONCERT de la Coral des Puig de Selva a bene ici
dels damni icats per la torrentada al Llevant de Mallorca.
Lloc: Esglé sia Vella. Patrocina: Oli Caimari.

Jaume “Ros Poloni”
Simó “dels Horts”
Joan ”Martina”

16:00 h INAUGURACIO DE LA XXI FIRA DE S’OLIVA
Recepció d'autoritats i inauguració al Comellar de Son
Albertı́
Visita al recinte iral acompanyats dels XEREMIERS DE
CAIMARI

17:30 h COMBAT DE PICAT a cà rrec de GLOSADORS DE
MALLORCA
Lloc: Plaça Major
19:30 BALLADA POPULAR amb mú sica a cà rrec de ELS
REVETLERS
Lloc: Plaça Major
DIUMENGE, 18 DE NOVEMBRE
10:30 h MOSTRA DE FEINA DE CANS DE BESTIAR a cà rrec
del Club CA DE BESTIAR
12:00 h ENREGISTRAMENT DEL PROGRAMA FRED I CALENT
d'IB3 amb elaboració de recepta a cà rrec del xef Miquel
Calent. Lloc: Plaça Major
16:00 h TIR DE FONA. Competició puntuable pel Campionat
de Mallorca, modalitat pilota. Lloc: Aparcament municipal
18:30 h CLOENDA DE LA XXI FIRA DE S’OLIVA amb l’actuació
de xeremiers de Caimari i Selva i xeremiers d’Escò cia. Lloc:
Plaça Major

Durant tota la ira, es podrà visitar:
•
•
•
•
•
•

•
•

A la Plaça Major , recreació d’un troç d’oliverar de la
Serra
Sa Tafona de Caimari
Antiga trencadora d’ametlles de Ca na Bielona.
Tafona-museu de “Sa Tafona de Caimari”.
Venda de manualitats en bene ici del CEIP ses
Roques.
Degustació i venda d’olives negres, pansides i
trencades i tota classe d’oli d’oliva, d’ametlles i bessó
torrat de Mallorca, a cà rrec dels productors locals.
Exposició de cotxes i motos antics.
Visita al Parc Etnolò gic, amb exposició d’una sitja i
barraca de carboner, casa de neu, forn de calç i coll
de tords.

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modi icar o
suspendre qualsevol dels actes programats.

SOCIETAT LA FEIM TOTS JUNTS

Es mostra el cel tavellat, ja no té la resplendor
que lluïa fa poc temps en les jornades d’estiu,
la lluna i el sol no brillen, estem en plena tardor
però el poble de Caimari no ha perdut gens d’humor
perquè arriba la ira i l’esperit ens reviu.
Fa un temps enterbolit, hi ha neu a les altures,
estufes i xemeneies donen calor a les llars,
de les fruites hivernenques hi ha moltes de madures,
amb il·lusió es preparen els estands i estructures
per fer festosa la ira coneguda ja en ultramar.
Societat la feim tots junts en les nostres decisions,
tenim belles oliveres i els collidors del seu fruit,
el camí que ens deixaren en les seves intuïcions
els nostres avantpassats en glossaris i cançons
que aquí ens simbolitzen i altres llocs ja els ha fuit.
Té més de vint anys la ira, sempre amb productes d’aquí,
expositors i iraires ens omplen el seu raval,
porten fusta, porten ferro, també garrafes de vi,
hi ha l’oliva i l’oli són d’origen mallorquí
ells ens aguanten la ira com si sia el seu dorsal.
No tingueu dubtes a venir, són uns dies de gaubança,
és una data important que en la memòria s’arxiva,
és un grupet juvenil que units en pau i bonança
són els organitzadors, sense perdre l’esperança
i us conviden de bon grat a la Fira de s’Oliva.

Jerín Vallcaneras Vicens

Portada: Tomeu Mateu
Contraportada: Esperança Ripoll Bernad
Pà gines interiors: Alumnat de 3r i 4t del CEIP Ses Roques

