
ESGLÉSIA VELLA DE CAIMARI (Oratori de Sant 
Jaume)

DADES GENERALS

Localització: Placeta Vella, 3.

Propietat: municipal.

Règim de visites:  l’edifici  es  destina a usos culturals.  Per a visites podeu 
telefonar a l’Ajuntament de Selva (971 515006).

Aspectes històrics i cronología:  Petit oratori del segle XVIII, situat vora Son 
Albertí, el qual realitzà les funcions d’església fins que es va construir el temple 
modern. Es col·locà la primera pedra el 15 d’abril de 1732. A mitjans del segle 
XIX, concretament entre 1845-47, s’hi construïren capelles per tal d’engrandir-
ne l’espai. L’església deixà d’emprar-se per al culte devers 1890. Després fou 
utilitzada  com  a  lloc  de  reunions  i  com  a  sala  de  cinema  fins  al  1958. 
Posteriorment  va  ser  abandonada  fins  que  l’any  1987  el  Bisbat  la  cedí  a 
l’Ajuntament i es rehabilità la teulada. Més endavant, el 1998 es dugué a terme 
la  restauració integral de l’edifici. Actualment, l’edificació ha passat a ser un 
espai destinat a acollir activitats culturals.

Descripció  de  l’edifici:  L’edificació  està 
conformada  per  una  sola  nau,  de  tres  trams, 
coberta per volta de canó apuntada. El presbiteri 
és  rectangular,  lleugerament  més  estret  que  la 
nau, cobert també per volta de canó apuntada i 
rematat per una fornícula. Al segle XIX s’afegiren 
les capelles laterals  (dedicades a sant Josep, a la 
beata  Catalina,  sant  Antoni  i  el  sant  Crist  del 
Remei), cobertes amb volta de canó. També a la 
mateixa època, s’hi afegí el cor alt, cobert per una 
volta  d’aresta  i  situat  al  darrer  tram.  Al  costat 
esquerre es troba l’accés  al  cor,  mentre que al 
costat  dret  no  s’observa  la  presencia  de  cap 
capella. De l’exterior cal destacar el portal d’accés 
allindanat, del segle XVIII, per damunt el qual se 
situa un curiós rellotge de sol instal·lat el 1851.



Festes, tradicions i llengendes:  L’església vella era una dels cinc aturades 
d’una particular processó que se celebrava a Caimari a mitjan segle XX. Tenia 
lloc el diumenge següent a la festivitat del Sagrat Cor de Jesús, normalment el 
mes de juny. Aquesta processó s’anomenava les cinc visites i  constava de cinc 
aturades  on  un  predicador  hi  feia  un  sermó.  Devers  els  anys  setanta  va 
desaparèixer.

Protecció existent: Aquest edifici consta al Catàleg del patrimoni històric de 
Selva (en tramitació).
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