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Plaça Major - 1 
07313 Selva, Illes Balears 
Tel: 971 515 006

catalina mª martorell barceló (ca na campanetera)

berta martín ortigas (de cas periquetos)

joan martorell cañellas (ca’n marquesí)

llucia femenías vallcaneras (ca’n rotxet)

pau colomar amengual (ca’n clapat)

llorenç mir garau (ca’n quic)

alina estrany tugores (ca na monya)

aina mira palou (de son canta i de s’estany)

tomeu jaume morell pons (ca’n gallet)

www.selva-portal.com  /  facebook: ajuntamentdeselva  / Instagram: @ajuntamentdeselva / Twitter: ajuntamentSelva
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6Salutació i convidada a festes

Benvolgudes caimarienques i caimariencs,

Les festes són essencials a un poble. Aporten alegria, trobades dels veïnats, participació, 
il·lusions, tot un seguit de sentiments que ens fan sentir un poble amb balconada oberta cap 
l’horitzó. Així com van fer els nostres majors continuam gaudint de les nostres tradicions, les 
nostres costums, incorporant noves iniciatives en les que el jovent marca el camí. Així mateix 
és essencial a un poble la convivència, el respecte, la tolerància, valors que hem de treballar 
dia a dia.

És el que pretén la feina que distints col·lectius del poble han fet possible l’elaboració d’aquest 
programa de festes. Hem de destacar la gran implicació dels joves de Caimari a través dels Quintos, 
que amb la seva empenta ens conviden també a totes les famílies del poble a gaudir de tots els 
actes programats, amb motiu de les festes patronals de la Mare de Déu d’Agost de Caimari.

Caimari com diu el poeta, vol ser un poble de pau, té calentor de niu. Tots ens hem de sentir 
convidats en la seva construcció, a posar de manifest la riquesa cultural i patrimonial immensa, 
i fer feina per un desenvolupament econòmic i social sostenible. Aquests dies de festa la plaça 
del poble esdevé el punt de trobada dels veïnats per celebrar des de l’homenatge als nostres 
estimats majors fins els jocs més divertits per als infants, passant per tot tipus d’actes esportius, 
festius, solidaris i gastronòmics.

Amb la gratitud a tots els col·laboradors que fan possible aquestes festes, a les entitats i  
associacions faig extensiva la convidada a tot el poble, així com la benvinguda a tots els que ens 
visitin aquest dies de festa, on les portes de Caimari queden ben obertes per a tothom.

En nom propi i en el de la Corporació Municipal, rebeu els millors desitjos d’unes bones festes 
i que les poguem gaudir amb salut, pau i concòrdia.

MoLTs D’Anys i bones FesTes PATronALs De LA MAre De DÉu D’AgosT De CAiMAri

El vostre batle
Tòfol Barceló Mestre

« Caimari està escondit
au-baix la serralada

que és el capçal del llit
on dorm de dia i nit,
com un infant petit,

la pau més enyorada. »

Bartomeu Mateu Caimari
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dHOMENATGE a la Gent Gran de Caimari 2019
L’Ajuntament homenatja a la gent gran

MARIA MARTORELL SASTRE  26/12/1922
CATALINA VILLALONGA BERNAT 08/02/1923
CATALINA ROTGER MATEU  25/06/1924
JOANA VILLALONGA BERNAT 23/10/1925
MARTINA ROTGER CARBONELL 05/11/1925 
JOAN MARCÉ FAR  26/06/1926
MAGDALENA GARAU GELABERT  13/10/1926
JOSE CERDA VIVES  27/10/1926
MARGALIDA REUS GARAU  21/05/1927
ANTONIA MARTORELL SEGUÍ  18/09/1927
ANTONIA MAYOL MAIRATA 03/08/1928
SION MATEU MARTORELL  23/09/1928
ANTONI VALLCANERAS CREUS  27/12/1928
MIQUEL SEGUÍ ROTGER 15/01/1929
MARIA GARAU GELABERT  30/06/1929
MARIA ROTGER FEMENIAS  26/07/1929
MATEU RIPOLL MORRO  21/01/1930
JOSEP SEGUI PERICAS  01/02/1930
JOAN ORDINAS ROTGER  23/02/1930
JOAN MAYOL MAIRATA  28/09/1930 
ANA JIMENEZ ZAMBRANA  14/10/1930
PEP SEGUÍ MATEU  28/01/1931
ANTONI MARTORELL MATEU  21/03/1931
JERÓNIMA VALLCANERAS VICENS  17/04/1931
JORDI MARTI FRONTERA  22/05/1931
ANTONIA MAIRATA CAIMARI 16/07/1931
ANTONIA MARTORELL SASTRE 19/07/1931
MAGDALENA SEGUÌ ROTGER  28/09/1931
MAGDALENA ROTGER MATEU  11/10/1931
JAUME COMAS RAMIS  06/11/1931
JAUME MIR BUSQUETS  03/02/1932
SIMO MATEU PERICAS  04/02/1932
BERNADÍ SEGUÍ MAIRATA 10/02/1932 
MAGDALENA REUS GARAU  17/03/1932
ANTONIA ORDINAS ROTGER  05/04/1932
MIQUEL MATEU BESTARD  21/04/1932
PEP SEGUÍ BERNAT  18/05/1932
ANTONIA ESTRANY PUJADAS  24/08/1932
COLOMA SEGUÍ PERICAS 28/08/1932
MARIA MUNTANER MARTORELL  29/10/1932
MARIA CAPO SERRA  30/01/1933
CATALINA MAIRATA GUAL  05/02/1933
JAUME TUGORES MATEU  10/02/1933
CATALINA SEGUÍ MAIRATA   27/07/1933
ASCENSIÓ VALLCANERAS VICENS  27/09/1933
FRANCISCA TORRES BAGUR  04/02/1934
PEP ORDINES ROTGER  04/04/1934
MARGALIDA COLL MORAGUES  06/04/1034

MARGALIDA GARAU GELABERT 20/06/1934
MARIA JAUME PERELLO  05/10/1934
MARIA FEMENIAS RULLAN 08/10/1934
AINA MARIA MAIRATA GUAL 16/10/1934
TOMEU VICENS ARBONA  10/01/1935
ESPERANÇA VILLALONGA COMAS  15/02/1935
CATALINA MATEU MATEU  22/02/1935
COLOMA PERICAS SEGUÍ 06/05/1935
ANA MARIA GELABERT MAS  05/07/1935
CARMEN RIERA DOMÍNGUEZ 16/07/1935
JUAN SEGUÍ PERICAS 02/11/1935
MAGDALENA SASTRE CANAVES 07/01/1936
CATALINA MATEU GARAU  14/01/1936
MARGARITA AMETLLER CRESPÍ  17/02/1936
ANTONIA MAIRATA ROTGER 09/04/1936
LORENZO AMENGUAL MORRO  24/06/1936
LUCIA HEREDIA SANCHEZ  24/06/1936
MARGARITA COLOM MARTORELL  13/09/1936
JUANA GARAU COLOM  22/09/1936
FRANCISCA GARAU CIFRE  30/09/1936
ANTONIA LLINAS FAR  28/12/1936
FRANCISCA RIPOLL MORRO  29/12/1936
ANA GARAU BUADES  02/04/1937
CATALINA MATEU BESTARD  10/06/1937
JAIME PONS ROSSELLÓ  15/08/1937
MARIA VALLCANERAS CREUS  15/08/1937
ENCARNACIÓN VALERO COLOM  15/09/1937
RONALD CHARLES MCCORMICK  14/01/1938
CATALINA MESTRE MAIRATA  18/01/1938
ANTONI MAYOL MAIRATA 22/01/1938
MATEU TUGORES PALOU  23/01/1938
MARGARITA LLINAS REBASSA  22/05/1938
ANTONI GELABERT MAS  25/06/1938
MATEU MARTORELL ROTGER  31/07/1938 
ANTONIA SBERT BARCELO  20/08/1938
JOSE GELABERT TUGORES  04/09/1938
JOANA COLOM CAPELLÀ 03/10/1938
MAGDALENA MARTORELL SEGUÍ  24/12/1938
ANTONIA CERDÀ PONS  27/12/1938
JOSE COBOS RODRIGUEZ 14/02/1939
JOSEP MAYOL MAIRATA 14/02/1939
JOSÉ VALLCANERAS VICENS 02/03/1939
MARIA MAIRATA GUAL 18/03/1939
MARGALIDA MARTORELL CAIMARI 23/07/1939
MARIA CAÑELLAS COLL 18/08/1939
MARIA GELABERT BESTARD 26/08/1939
CATALINA MARTORELL RAMIS 14/09/1939
FRANCISCA SEGUÍ ROTGER 07/10/1939
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d
Caimari és el darrer poble que es troba pujant a Lluch, 

tot envoltat de verdor a la natura reviu,

és un lloc molt agradós que conserva l’antigor

i arrelat damunt roques, sembla una al-lusió

o una bella quimera que a tot el món somriu.

Tenim bons estudiants i molt bons treballadors 

saben cultivar la terra i saben fer obres d’art,

hi ha negocis que fruiten i brillen els seus colors,

hi ha concerts i altres festes i es senten alguns rumors 

que molta gent del poble en tot vol prendre part.

També grans activitats que ens donen un bell ambient, 

ens conserva la salut i refresca la memòria,

vivim amb molta claror tot està net i lluent,

estam en bon dilema que hem de sentir ben present 

no voler que mai s’espetlli el tresor de nostra història.

I ja s’acosten les dates de les festes patronals, 

si voleu gaudir d’elles vos convidam a venir, 

Caimari és un poble sa de belleses naturals,

veureu que en moltes cases estan oberts els portals 

i vos deixarem amb ganes de l’any que ve repetir.

Jerín Vallcaneras Vicens

Festes d’agost 2019

elegia a caimari
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dImatges d’ahir

Encarnación Valero  i  José Mira

Margalida Palou
i Magdalena Palou

Encarna, Paco 
i Manuel. Mira Valero

Joana i Francisca “ ses Campaneteras”

Jaume Mir Busquets

“ Ros Paloni “

Nita de Son Canta
i Andreu Palou



Llorenç Barceló Bernat

Antoni Martorell

“de Muro”
Francisca “Campanatera” i Llorenç Barceló

Maria Jaume Perelló
“Maria Llubinera”
Llorenç Garau Gelabert
“Llorenç Quic”

Magdalena Garau Jaume
“Magdalena de sa Plaça”
Pedro Garau Jaume
“Pedro Quic”

Madó Antónia “Campanatera”
i filla Antónia 
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Maria Marquesina

Joana i Antónia MartinaJoana i Antónia Martina

Juana Mari, Juan, Paquita i Maria Marcasina

Pedro Garau Jaume “Pedro Quic”
Miquel i Pep Mir Mir “de can Calderó”

Antónia Martina
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Jaume “Gallet” Antónia Martina i Jaume “Gallet”

Joan Marquesí i el seu fillolMiquel Marquesí

Antoni Martorell i Catalina Moragues
“ de Muro”

Pep Mir Solivellas “Pep Calderó” 
Antònia Mir Busquets “Antònia Massera”

Francisca Rotger i Joan Rotger Garau
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Aina Mairata “Aina Monya” 
i  Jaume Tugores “Jaume Rapinya

Marilen Tugores Mairata Jaume Tugores “Jaume Rapinya”Pere Josep Tugores, Aina Mairata
i Magdalena Tugores

Aina de Can Clapat 
i Bernat s’Alaroner

Francisca de Can Monjol
i Pau Forner

Biel “Clapat” Bernat “Alaroner”
i Aina de Can Clapat

Aina Mairata i els seus dos fills
Marilen i Pere Josep
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Francisca Mª Amengual

de Can Monjol
1ª Comunió Biel

de Can Clapat i germans
Francisca Mª Amengual

de Can Monjol

Toni “Mavi” i Maria “Rotxeta” Maria “Rotxeta” i Pedro ”Rotxet”

Tòfol  “de can Bernat Tòfol” 
i Antònia Barceló  “de can Llorenç Tòfol”

Miquel “Rotxet” (pare i fill), Catalina “Rotxeta”
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Restaurant: 971 875 026
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Maria Colom i Margalida Colom
“de ca ses Quiques” 

Encarna Mira

Antonia, Joana Garau 

i Encarnación Valero

Perico de Son Canta

Nita de Son Canta, Andreu Palou

Aina Gila, Magdalena Palou 

i Margalida Palou

Primera Comunió

de’n Miquel i de na Maria

i bateig de’n Joan Martorell Cañellas

i familia Marquesí
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Equip de nins de Caimari
Miquel Franc, Toni de ca na Coloma
Pepe Sanchez, Pedro Marcé
Pep de ca s’Estellenca, Tòfol Barceló
Pau de son Torrella, Pedro José Tugores
Pedro Ramis, Pedro Rasca
Tòfol Barceló “Bustillo”

Pep “Rotxet”,  Jaume “Ros Paloni”
Jaume “Escola”,  Llucia
Toni de “son Canta”, Patren
Perico “Bufató”, Miquel “Casa Mariaina”

Pep Barceló Bernat
Jaume Florit “ Pipero”

Simo Ferragut Frontera
Llorenç Barceló Bernat
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FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST
Programa - Del 11 al 18 d’agost 2019

19:00  RepIcada “a mà” de campaneS
Amollada de coets i penjada de les
banderes al campanar de l’Església Major.

I camInada populaR I VI cuRSa populaR
Inscripció prèvia a través d’Elite Chip: 
www.elitechip.net o al Bar S’Aturada de Caimari.
Es prega assistir 30 minuts abans de l’inici de la 
prova a participar.

9:00 I camInada populaR
lloc: Sortida de la Plaça Major / preu: 6€

9:30 VI cuRSa populaR 
FeSTeS maRe de déu d’agoST de caImaRI
lloc: Sortida de la Plaça Major / preu: 6€

20:00 gImcana peR adulTS 
Destinada per a persones a partir 16 anys
Equips formats per 6 persones
preu per equip: 60€ 
(inclou entrepà + beguda + postre)

InScRIpcIonS:
Al 626 483 182 o als quintos fins dia 9 d’agost

una Vegada InScRITS:
L’organització es posarà en contacte amb un 
membre de l’equip per tal de comunicar tot el 
funcionament.

Premis en metàl·lic pels 
tres primers classificats.
lloc: Plaça Major  

22:00 loTeRIa 
a la FReSca 
al caRReR TaVeRneS 
lloc: Bar Can Tomeu

10:30 JocS d’aIgua peR a 
nInS I nIneS
Es recomana dur banyadors. 
Els nins i nines han de venir 
acompanyats d’un adult.
lloc: Plaça Major 

dIumenge ·  11 d’agoST

dImaRTS ·  6 d’agoST

dIllunS ·  12 d’agoST

col·labora:

col·labora:

col·labora:
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FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST
Programa - Del 11 al 18 d’agost 2019

22:00 ToRneIg de TRuc
Inscripcions fins a les 21:30 h 
lloc: Plaça Major

ToRneIg de paRxíS
Inscripcions fins a les 21:30 h 
lloc: Plaça Major

dImaRTS ·  13 d’agoST

18:00 RepIcada de campaneS 
amollada de coeTS 

10.00 gRan dIada cIclISTa
Sortida: Plaça Major
Itinerari: 
Plaça Major de Caimari > Binibona 
> Moscari  > Plaça Major.

22:00 FeSTIVal InFanTIl
lloc: Plaça Major 
organitza: 
Alícia Vallcaneras 
Maria Antonia Martorell 
Margalida Vallcaneras
En acabar el Festival Infantil hi 
haurà playback 

18:30 paSSeJada en moTo pel munIcIpI
Sortida: Plaça Major
Itinerari: 
Plaça Major de Caimari > 
Binibona > Moscari > 
Selva > Biniamar  > Mancor > 
> Piscina de Caimari. 
( hi haurà un tast de coca en verdura )
Els participants han de complir amb l’establert 
en el reglament general de circulació.

18:15 xeRemIeRS pelS caRReRS 
de caImaRI

18:45 InauguRacIó de l’expoSIcIó    
“ elS dIbuIxanTS de l’aRxIduc ”
Dibuixos i pintures del segle XIX
lloc: Església Vella Caimari

19:00 pRegó de leS FeSTeS 
de la maRe de déu d’agoST 

A CàrrEg DE peRe lluíS gaRau  
ESPortIStA

TRIo lIed
Petit recull de Lieder i cançons populars. 
A càrrec de: 
maria de lluc coll (piano), 
maria Servera (contrabaix) 
laura Fernández (soprano)

lloc: Església Vella Caimari  / col·labora:

patrocina: 

patrocina: 

col·labora:

col·labora:

col·labora:

col·labora:

24:00 pI enSabonaT
lloc: Plaça Major
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10:30 JocS d’aIgua  amb Tobogan aquàTIc
lloc: Piscina municipal

23:30 nIT muSIcal 
amb l’acTuacIó delS xIlVaRS
lloc: Plaça Major

01:00 caImaRI beach FeSTIVal
Amb l’actuació de coyote ugly i dj’s lowis 
Es recomana dur roba estiuenca i complements 
de platja i piscina.  / lloc: Plaça Major

dImecReS ·  14 d’agoST

organitza:

col·labora:

21:30  
TRadIcIonal SopaR populaR
Per poder sopar:
Es demana l’aportació d’algun menjar 
(No begudes). 

A l’hora de fer l’aportació del menjar:
Es farà entrega dels tickets pel sopar, en 
proporció al menjar entregat. Aquests tickets 
també serviran per un sorteig de varis regals.

Les aportacions: 
S’han de fer a la cotxeria de Can Com 
a la Plaça Major de les 17:00 a les 20:30 h.

II concuRS de cuIna padRInS I neTS
Formau parelles de padrí o padrina amb 
nét, néta o néts i preparau un plat a partir 
d’ingredients de temporada i de proximitat.

>> Consultar les bases al programa a part <<
lloc: Plaça Major

Per al sopar cada persona 
ha de dur el seu plat, tassó, 
cuberts i torcaboques.

coyote ugly

FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST
Programa - Del 11 al 18 d’agost 2019

Programa FIRES I FESTES 2019
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18:00 xeRemIeRS pelS caRReRS de caImaRI

19:00 oFIcI Solemne
Oficiat pel pare bernadí Seguí, amb la 
participació del cor parroquial dirigit per 
Miquel tortella.
lloc: Església de la Inmaculada Concepció 
de Caimari

10:00 caValcada en ponIS
Pels nins i nines del poble, 
per gentilesa de Pony Express. 
Hi haurà gelat pels nins i nines 
participants.
lloc: Plaça Major 

18:00 coRRegudeS 
de cInTeS en moTo
In Memoriam 
Joan Seguí “Johnny”
lloc: Plaça Major 

01:30 TRobada de quInTadeS caImaRIenqueS
Es farà la tradicional fotografia de Quintada
lloc: davant la Casa del Poble 
a Trenc d’alba hi haurà coca en verdura !

17:00 coRRegudeS de JoIeS
lloc: Plaça Major  

20:00 homenaTge a la genT gRan
Amb l’actuació de l’Agrupació 
AIrES DE MuNtANyA DE SELVA
lloc: Plaça Major / col·labora:

22:00 
JocS TRadIcIonalS
Per a nins i nines fins a 10 anys. 

gImcana InFanTIl
Per a nins i nines de 10 a 16 anys. 

lloc: Plaça Major 
col·labora:

dIJouS ·  15 d’agoST dIVendReS ·  16 d’agoST

col·labora:

col·labora:

col·labora:

FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST
Programa - Del 11 al 18 d’agost 2019

23:30 nIT JoVe  
baIx ’n’ nIcoTIna  / cIRko  / enRockaTS /  dJ kaccTuS
lloc: Plaça Major
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19:00 FInal ToRneIg de FuTbeT
lloc: Poliesportiu Ses Deveres

18:00 paRTIT de FuTbeT pelS méS peTITS
lloc: Poliesportiu Ses Deveres

18:00 FeSTa holI
Amb música dJ kacctus i dJ lowis
lloc: Poliesportiu Ses Deveres

TIRada al plaT obeRTa
Modalitat: recorrido (25 plats)
lloc: Binixiri (ctra. Caimari-Binibona)
organitza: Societat esportiva de
caçadors de muntanya de Selva
>> Veure programa a part

22:30 RepReSenTacIó de l’obRa de TeaTRe
“ouS de SomeRa”
De guillem Cabrer i Borras (adaptació de 
gabriel gamundi amb textes de Cucorba) 
per part dels nins i nines de 5º de Primària 
del CEIP Ses roques. 
lloc: Plaça Major

23:30 acTuacIó muSIcal de  “ el hombRe 80 ”
lloc: Plaça Major

24:00

23:30 gRan ReVeTlla amb elS gRupS
BALL DE SALó duo lluna plena
ORQuESTa bIg maRíTIm
dISccoVeRS
dJ’S bIel caSTell
lloc: Plaça Major 

dISSabTe ·  17 d’agoST dIumenge ·  18 d’agoST

dISSabTe ·  24 d’agoST

col·labora:

patrocina:

duo lluna plena

dISccoVeRS

dJ’S bIel caSTell

FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST
Programa - Del 11 al 18 d’agost 2019

FI de FeSTa !!

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar 
o suspendre qualsevol dels actes programats.
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AjuntAment  ............................................. 971 515 006

Fax ................................................................ 971 875 269

Policia Local .................................................619 900 112

Protecció Civil municipi Selva ................... 971 873 560

Aigües municipi de Selva ........................... 971 515 710 

Averies 24H - Servei aigües ........................ 629 344 718 

info@aiguesdeselva.com   /  www.aiguesdeselva.com

Ambulatori d’Inca  ....................................... 971 503 882

Associació tV - Cable ..........  971 506 264 / 616 475 060

Casal de Cultura-Biblioteca  ....................... 971 875 244

Centre Sanitàri Caimari ............................... 971 875 212

Cita Prèvia unitat Bàsica de Salut  ............ 902 079 079

escoles: CeIP Ses Roques  ........................ 971 515 653

escoleta municipal: Cals mestres  ............. 971 515 663 

estació tren d’Inca  ..................................... 971 177 777

Farmàcia Ricardo Gascuñana  ................... 971 515 554

Funerària Inca  ............................................. 971 880 440

Germanes Franciscanes  ............................ 971 515 094

Gesa-endesa Inca ....................................... 871 717 999

jutjat de Pau i Reg. Civil  ............................ 971 515 461

mancomunitat des Raiguer  ........................ 971 870 409

Oficina SOIB d’Inca  .................................... 971 787 333

Parròquia - unitat Pastoral ......................... 671 643 548

Serveis Socials  ........................................... 971 875 042

tAxI SeLVA 24H   ......................................... 629 985 106

GuARdIA CIVIL InCA  ........ 971 501 450  /  971 501 097

GuARdIA CIVIL uRGènCIeS  .................................. 062

BomBeRS de mALLoRCA  ...................................... 085

uCI mòBIL  ................................................................. 061

emeRGènCIeS  ..........................................................112

TelèFonS d’InTeRèS

www.ajselva.net 
www.selvaportal.com 
facebook: ajuntamentdeselva  
Instagram: @ajuntamentdeselva 
twitter: @ajuntamentSelva
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6Pregó de Festes 2018
Caimari: passat, present i futur

Jo només som en Toni Seguí Caimari o en Toni de ses 
Figueroles. Fill de pares caimariencs i nascut al nostre 
poble. Vos puc assegurar que vos parlaré tal com som. 
Des de la ment, la força de l’esperit i l’estima del cor. 
Sens més dilacions, vaig a començar.

En el passat, quan era nin, vivia amb els meus pares, la 
tia Antònia i el meu padrí a la possessió de ses Figueroles. 
Transcorrien els anys cinquanta. Quan veníem al poble, 
vivíem allà on ara és ca na Francisca de son Albertí, a la 
Carretera de Lluc.

els homes de Caimari, quasi tots es dedicaven a l’estiu 
a fer ranxos i carbó, i a l’hivern a collir oliva i fer oli a les 
dues tafones que hi havia al poble. A la possessió sempre 
teníem gent a fer feina. M’ho passava molt bé. Sempre 
demanava les coses, per què es feien i per què servien, a 
la meva família i als homes que feien feina amb nosaltres.

sent un nin de 6 o 7 anys ja coneixia la flora i la fauna de 
la muntanya. Teníem molts d’animals tant de pèl com de 
ploma. Dels ximples vaig aprendre la bondat, l’agraïts i 
fidels que eren als seus amos i als qui els donava menjar; 
dels salvatges l’astúcia, l’audàcia, la perícia i la rapidesa 
en els seus moviments per agafar la seva presa.

Ja tenim en Toni, meitat ximple, meitat salvatge.

Quan tenia 8 anys, va fer la gran nevada del 1956. Jo era 
a la possessió quan la va fer. Vos puc assegurar que no 
n’he vista d’altra igual. Els animals no podien menjar res, 
les cabres no sortien de les coves per mor del gruix de la 
neu. Varen morir molts de mens i cabrits petits, i també 
les baixes temperatures van produir una gran cremada a 
arbres i sembrats.

Aquest mateix any va néixer el meu germà. Va ser molt 
ben arribat per tota la família i per mi mateix. L’he estimat 
molt.

La vida passava. M’anava fent gran, anava combinant 
l’escola amb la vida de la possessió. Ja sabia tots els 
camins, els noms de tots els arbres i flors, les talaies, 
cuculles, coves, avencs i gorgs. no hi havia res que 
me passàs per alt. Quan arribava la tosa, per mi era 
com una festa. Fèiem els preparatius unes setmanes 
abans. Arreplegàvem les ovelles durant dues setmanes, 
preparàvem els collars, els picarols, els lligams, les tisores 
de tondre havien d’estar ben esmolades… Els darrers 
dies venien amics nostres per ajudar-nos a arreplegar, 
ja que totes les ovelles tenien els seus llocs d’habitatge. 
Les tancàvem totes dins el sementer gran. El dia abans se 
matava un bon mè pel dinar. El dia de la tosa també venien 
uns cosins per ajudar-nos. El meu germà ja havia tornat 
grandet i volia estar amb nosaltres per jugar i ajudar-nos. 
Jo coneixia totes les ovelles pel so del picarol o bé les 

Pronunciat per: Toni Seguí Caimari

AuToriTATS, CAimArienqueS i CAimArienCS, fAmíliA, AmigueS 
i AmiCS, SiAu ToTS benvinguTS Al noSTre Poble. 

gràcies, Toni, per la teva convidada. m’he sent orgullós i honrat d’estar davant 
tots vosaltres. no sé si som mereixedor de ser el vostre pregoner ja que els que 

m’han precedit estaven millor preparats. 
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seves fesomies. El meu pare m’ho va transmetre. Era el 
dia de l’any que es feia el dinar més bo. La meva mare i la 
tia Antònia tot el dia estaven als fogons. Quedàvem ben 
cansats, però al mateix temps, contents de veure totes 
les ovelles toses i contentes tornaven al seu hàbitat, ben 
marcades de pega i les anyelles senyades d’orella.

un altre dia senyalat era el de les matances. solíem matar 
dos porcs. Les matances duraven dos dies. La sobrassada 
no es podia omplir fins el segon dia. Havíem de tenir 
queviures fins a la propera tardor. Vaig aprendre molt 
de la natura: veure la diversitat d’arbres i verdors, més 
enllà que la vista abraça; gaudir dels dies de sol i molta 
llum i claredat, els dies grisos, els de pluja, els de neu 
i de vent… tot és necessari per la natura. un dia me’n 

vaig anar per camins estrets, pedregosos i roquissars fins 
al cap d’amunt d’una muntanya molt alta i vaig poder 
contemplar la immensitat de les altres muntanyes que 
albiraven impassibles des de les fondalades i les planures, 
les agitades lluites dels elements i dels homes. Vos anim 
a cuidar, estimar i preservar la natura, ja que la serra de 
Tramuntana és el pulmó de Mallorca.

En el present, som una persona que m’he sabut adaptar 
amb facilitat a tots els moments fàcils i difícils que la 
vida m’ha deparat. som un poc polifacètic. M’agrada fer 
teatre, ballar, la música antiga, el cinema, la poesia, llegir, 
cantar en el cor de l’església i som membre de la coral 
d’antics blauets de Lluc des de fa molts d’anys. He ajudat 
i ajut a l’església com també per la fira de s’oliva.

Pregó de Festes 2018
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És per això que crec que un poble necessita estar unit          
i cohesionat per poder lluitar i dur coses endavant.

Tenc molt clar que per damunt tota ideologia política, 
creença religiosa, raça, color i orientació sexual està 
la persona com a tal, i a tot el demés no li prest la més 
mínima atenció.

Mirau, a la pagesia hi ha un refrany molt bo que diu que 
quan l’arbre és jove necessita un bon estaló perquè el vent 
o l’excés de pluja no el pugui fer malbé o tirar-lo a terra.

Jo me sent un privilegiat perquè en tenc quatre: la 
família, la bona amistat, el poble i l’esperit jove, que un 
ser superior des de dalt m’ajuda.

Tenim una escoleta pels més petitons que és l’orgull de 
tots els caimariencs. Tenen unes mestres que els tracten 
molt bé i amb molt de tacte.

Els més grans també tenen molt bon professorat, 
encapçalat pel director, Antoni Boyeras, que ha fet i fa 
molt bona feina. Tant la llengua com la cultura s’han de 
fomentar a l’escola i amb la família. La cultura es la que 
dona caràcter al poble, tots els pobles amb cultura tenen 
futur, són els guanyadors, és la seva marca d’identitat.

Així mateix vull fer esment a l’escola d’estiu de la serra 
de Tramuntana que l’organitza un grup de joves de Selva 
i Caimari. Fan tota classe d’activitats, ja siguin culturals 
com ambientals. Pens que és molt bo per la convivència 
des de petits i per connectar amb la natura. Tots els dies 
fan activitats de temàtiques diferents. També seria bo 
que els pares s’animassin a fer excursions per les nostres 
rodalies, ja que el futur no pot seguir cresquent sense ser 
respectuós amb la natura. no oblidem que els nins d’avui 
seran els homes del demà.

També tenim una fira de s’oliva que gràcies a ella ens hem 
donat a conèixer per tot Mallorca i entre els estrangers 
que ens visiten. S’ha de cuidar i potenciar, i la gent del 
poble s’hi hauria d’involucrar molt més.

un altre esdeveniment és el festival de música antiga. 
L’hem de cuidar i potenciar. Han vengut músics qualificats 

i amb molt de prestigi internacional. La bona música 
mitiga molts de mals.

Les festes d’estiu de la mare de Déu d’agost, com les 
deim aquí, són una setmana de festa i esbarjo en les 
que hi participa tot el poble, tot i que la Immaculada 
és la patrona de l’església i se celebra dia 8 de 
desembre.

Voldria mencionar alguns noms de gent del poble 
perquè trob que s’han fet mereixedors. n’Antoni 
Ordinas, per tots els llibres que ha escrit pensant 
en el nostre poble, destacant el de “Caimari, apunts 
històrics i geogràfics”. na Catalina solivellas, com 
actriu és coneguda a tota Mallorca i fora de l’illa. 
Destacaria “Que ve l’esquadra” i “la nit de na Catalina 
Homar”. En Pedro Seguí per ser el creador i l’impulsor 
de la fira de Caimari com també pels 20 anys d’haver 
estat al servei del poble. na Jerín Vallcaneras, una 
dona major autodidacta, que amb la seva gran força 
de voluntat ha estat capaç d’escriure tants de poemes 
i on ha obtingut diversos premis. En Simó Mateu, un 
home major de camp, un pagès que sap més de tot el 
referent a la natura que molts de llibres. Finalment, 
totes les mestresses majors, per cuidar-vos de les 
feines de la casa i al mateix temps de la família.

A la meva família, per haver-me recolzat i encoratjat 
per poder estar avui davant vosaltres. També a totes 
les persones que fent coses petites han contribuït a 
millorar el nostre poble.

També pens que hem d’ajudar al poble i a l’església, 
sigui al batle que sigui o al capellà que sigui. Caimari 
ha de créixer, no en quantitat sinó en qualitat. Si 
tot el poble va junt i estirant del mateix carro ho 
aconseguirem; del contrari els altres venceran.

Els que vàrem néixer els anys 40 al 60 del segle passat 
hem vist molts de canvis al món i també al nostre 
poble. Vàrem veure asfaltar tots els carrers del poble, 
exceptuant la carretera de Lluc; l’arribada de la 
televisió; els primers cotxes; sembrar quasi totes les 
finques de cereals, batre a les eres, collir tota l’oliva, 
ametlles i garroves, ja fos del pla o de les rotes. 
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el nostre poble era poc conegut. només hi passava la gent 
per anar a Lluc. Ara tot ha canviat. En el present s’aturen 
per conèixer-nos, anar a comprar oli a la tafona, ja que 
el poble és conegut per fer molt bones olives i millor oli. 
També tenim restaurants que s’hi menja molt bé i que 
són coneguts pertot arreu. A l’estiu ve molta gent forana 
a la nostra piscina municipal i no es cansen d’elogiar la 
bellesa de l’entorn i del paisatge que ens envolta.

A l’hivern, la gent que ve al festival de música antiga 
també queda meravellada amb aquesta Església Vella. 
Qui diria, si molts de nosaltres no ho sabéssim,  que quan 
érem petits i jovenets, hi feien cinema i teatre.
Hem d’estimar i preservar tot el que tenim al nostre 
poble: paisatge, entorn, patrimoni, llengua, cultura i 
tradicions. si nosaltres estimam i cuidam les nostres 
llars, les famílies, les amistats, igualment hem d’estimar, 
protegir i defensar al poble que ha vist néixer i créixer els 
nostres padrins, pares, molts de nosaltres, fills i néts.

Què més volem pel futur del nostre poble?
Volem una escola nova ja!

Esperam i desitjam que en breu temps tenguem una 
escola amb les condicions i les coses necessàries dels 
temps actuals, per a poder educar i formar els nins i nines 
sense haver de sortir del poble i poder fer moltes altres 
activitats extraescolars.

Jovenetes i jovenets dels 13 als 18 anys, estau a l’edat 
d’estudiar, de divertir-vos i de volar. Però no oblideu que 
estau a una edat complicada i perillosa. no deixeu mai 
d’escoltar els consells dels vostres pares i dels amics 
d’infantesa, estau molt alerta a tota la gent nova que anau 
coneixent, digau un no rotund a l’alcohol i a les drogues… 
vos podeu fer un mal irreparable per a la resta de les 
vostres vides. Quan arribi l’hora de tenir parella, estimau 
i sereu estimats, no sigueu gelosos, ni possessius, ni 
opressors… deixau que sigui la persona amb els mateixos 
gusts i els mateixos amics, deixau-la lliure que respiri.

Digau un altre no rotund a la violència de gènere.

Als joves dels 20 als 40 anys, el futur és ben vostre. Molts 
teniu estudis universitaris, estau molt ben preparats, 

vos veig capaços d’aglutinar molta de gent de distintes 
formes de pensar i de veure les coses per poder fer 
un poble millor i més gran en qualitat. Començant per 
coses petites s’arriba enfora. Vosaltres, quan éreu petits 
i jovenets veieu l’horitzó lluny i alt per poder admirar la 
seva grandesa. Doncs, ja hi heu arribat. sou dignes de 
tota lloança.

Tots junts, en torn del raval del nostre poble, arribarem al 
cim del llunyà i alt horitzó.

Amunt, joventut caimarienca, traspassau la boirada i arrelau 
a dins l’altura com l’arbre dels penyals, volau alt i enfora 
com les àguiles, trescau nous horitzons, amarau-vos de les 
bones cultures i a l’hora d’anidar, tornau al vostre niu. 
Siau hospitalaris amb les bones, però amb les que voldran 
desbaratar o rompre el vostre niu, picau-les amb la força 
del voltor i, si es menester, rapinyau-les amb les ungles i 
demostrau-lis que allà no hi tenen cabuda. Vendrà el dia 
que haureu de donar compte als vostres fills de la feina 
feta envers el nostre poble.

Toni Seguí Caimari, pregó de festes 2018
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La Serra de Tramuntana 
una experiència per tots els sentits. Oliveres mil·lenàries 
que ens transmeten la seva força, l’aroma dels ametllers 
en flor, llargs passejos per senders plens de màgia, rutes 
ideals per gaudir amb bicicleta, i pels que busquen més 
reptes, una zona natural d’escalada, mou-te! 
Selva · Caimari · Moscari · Biniamar · Binibona
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