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6Salutació

Benvolguts caimariencs,

Un any més, al bell mig de l’estiu, arriben les festes patronals en uns dies ben senyalats 
al calendari del poble i al cor de la nostra gent. Moments d’esbarjo i entreteniment que 
tenen la plaça Major, fitada pel campanar, com a escenari principal. Enramellada per a 
l’ocasió, aquesta particular àgora es converteix en el punt de trobada de tots, petits i 
grans, i on no hi voldríem trobar ningú a faltar.

Pau, concòrdia i unió... aquest és el meu desig i el de tots quants participam amb il·lusió 
en l’organització d’aquests actes festius que aquí s’anuncien. Que tots els visquem 
agermanats amb salut i alegria, de manera que la diversió ens permeti oblidar els 
problemes quotidians i ens encoratgi a afrontar els entrebancs amb renovades forces. 

Amb l’afany i el compromís de seguir millorant el dia a dia dels nostres paisans i 
amb la satisfacció de convidar-vos de bell nou a festa, només em resta desitjar-vos, 
caimarienques i caimariencs, tant en nom de la quintada del 2014 com en el meu propi...

  MOLTS D’ANYS I BONES FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST !

El vostre batle

Pere Seguí Caimari
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Any rere any, quan s’acosta el mes d’agost, el poble se prepara per rebre les festes 
patronals. I juntament amb el poble, noltros, els quintos, ens posam en marxa per tal de que aquestes siguin el més 
agradables possible per a tots els caimariencs i caimarienques.

I és en aquest moment, a l’inici de les festes, quan vos volem desitjar MOLT D’ANYS i que disfruteu al màxim de totes 
les activitats organitzades durant aquests dies.

PeP Soler rotger 
Jaume moranta
tomeu Coll 
toni Perelló

marga marCé
XiSCa ViCenS
PeP moranta 
Joan g. PonS

ramón Juanola 
CriStina galméS
m. Àngel garau 

mª antònia CañellaS  
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dHOMENATGE a la Gent Gran de Caimari 2014
L’Ajuntament homenatja a la Gent Gran

FRANCISCA BAGUR GARCIA 14/02/1917
CATALINA ROTGER FEMENIAS 16/04/1921
MARGALIDA GENOVART MESTRES 16/11/1921
JAUME GUAL MARTORELL 14/09/1922
JOAN ALORDA CAPÓ 24/09/1922
MARIA MARTORELL SASTRE 26/12/1922
CATALINA VILLALONGA BERNAT 08/02/1923
ANTONIA ROTGER MAIRATA 25/01/1924
JOANA ROTGER FEMENIAS 01/05/1924
CATALINA ROTGER MATEU 25/06/1924
NADAL VILLALONGA COMAS 29/09/1924
MIQUEL MORELL BENNASSAR 24/05/1925
JOANA VIVES FERRAGUT  21/10/1925
JOANA VILLALONGA BERNAT 23/10/1925
MARTINA ROTGER CARBONELL 05/11/1925
MARGALIDA REYNÉS GELABERT 09/11/1925
LLORENÇ TUGORES MATEU 04/01/1926
MAGDALENA ORDINAS ROTGER 07/06/1926
JOAN MARCÉ FAR 26/06/1926
FRANCISCA ROTGER FEMENIAS 16/07/1926
MAGDALENA GARAU GELABERT  13/10/1926
FRANCISCA SEGUÍ PERICÁS 20/04/1927
MARGALIDA REUS GARAU 21/05/1927
ANTONIA MARTORELL SEGUÍ 18/09/1927
TONI ROSSELLÓ SEGUI 20/07/1928
ANTONIA MAYOL MAIRATA 03/08/1928
SION MATEU MARTORELL 23/09/1928
ANTONI VALLCANERAS CREUS 27/12/1928
FRANCISCO CIFUENTES MUÑOZ 02/01/1929 
MIQUEL SEGUÍ ROTGER 15/01/1929
MARGALIDA FIOL JAUME 22/04/1929
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
GUILLEM MATEU MATEU 07/05/1930
ANTONI MARTORELL SEGUI 22/01/1930
ANTÒNIA RIERA TERRASA 24/05/1930
CATALINA GELABERT BESTARD 13/06/1930
JOAN MAYOL MAIRATA 28/09/1930
GUILLEM COLOM AMENGUAL 02/10/1930
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
RAFAEL LLOMPART PERELLÓ 09/06/1931
MAGDALENA MAYOL MAIRATA 13/06/1931
JAUME PERICAS SOLIVELLAS 28/06/1931
ANTONIA MAIRATA CAIMARI  16/07/1931
ANTONIA MARTORELL SASTRE 19/07/1931
MARTÍ CAÑELLAS MARTORELL 25/08/1931
MAGDALENA SEGUI ROTGER 28/09/1931
GORI BALAGUER VICENS 08/10/1931
MAGDALENA ROTGER MATEU 11/10/1931
FRANCISCA BARCELÓ BERNAT 29/10/1931 
JAUME COMAS RAMIS  06/11/1931
CATALINA BESTARD MATEU 09/01/1932
JAUME MIR BUSQUETS 03/02/1932
SIMO MATEU PERICAS 04/02/1932
BERNADÍ SEGUI MAIRATA 10/02/1932
MAGDALENA REUS GARAU 17/02/1932
ANTONIA ORDINAS ROTGER 05/04/1932
MARIA PROVENZAL ESTELRICH 14/04/1932
JOSEP SEGUI MATEU 18/04/1932
MIQUEL MATEU BESTARD 21/04/1932
PEP SEGUI BERNAT 18/05/1932
PEDRO TUGORES PALOU 20/05/1932
ANTONIA ESTRANY PUJADAS 24/08/1932
COLOMA SEGUI PERICAS 28/08/1932
MARIA MUNTANER MARTORELL 29/10/1932
MARIA CAPO SERRA 30/01/1933
PEP COLOM MARTORELL 30/01/1933
CATALINA MAIRATA GUAL 05/02/1933
JAUME TUGORES MATEU 10/02/1933
CATALINA SEGUI MAIRATA 27/07/1933
PEDRO CIFRE FAR 29/11/1933
FRANCISCA TORRES BAGUR 04/02/1934
PEP ORDINAS ROTGER 04/04/1934
MARGALIDA COLL MORAGUES 06/04/1934
JOANA MATEO PERICAS 10/05/1934
BIEL RIGO RAMIS 10/05/1934
MARGALIDA GARAU GELABERT 20/06/1934
JOANA LLINAS FAR 21/07/1934
TONI PERICAS SOLIVELLAS 25/07/1934
JOANA AINA NICOLAU GARAU 11/09/1934
EMILIO GARCIA HERVAS  03/10/1934
MARIA JAUME PERELLO 05/10/1934
AINA MARIA MAIRATA GUAL 16/10/1934
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2014

FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST

Programa - Del 11 al 17 d’agost

CAiMARi 
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DILLUNS 11 D’AGOST

18,00: INIcI De feSTeS amb amollada de 
coets, repicada de campanes i cercavila per 
una colla de xeremiers.

18,30: Inauguració de l’exposició de 
fotografia commemorativa dels 
40 anys del Club Esportiu Caimari.

19,00: A l’església Vella, 
pregó de D. Joan Bibiloni, cantautor.

19,30: A l’església Vella, concert dels 
violoncel·listes Dmitry Struchkov i Joana 
Gual, acompanyats per Biel Fiol; i a 
continuació concert de piano a càrrec de 
Maria de Lluc Coll Comas.

19,45: Homenatge als donants de sang del 
nostre poble.

21,30: A la Plaça Major, Gimcana per a 
majors de 14 anys.
Col·labora: Bar Can Vila

00,30: A la Plaça Major, pujada al pi 
ensabonat pels joves del poble.
Col·labora: Bar Restaurant Ses Deveres

DIMARTS, 12 D’AGOST

10,00 Concurs de fotografia
Veure programa a part.
Organitza: Xarxa de Biblioteques del 
municipi de Selva.

10,00 A l’Església Vella, 
torneig de tennis taula.
Organitza: Bernat Barceló, Gerard Marcé
Col·labora: Restaurant Ca s’Amitger.

11,00 A la Plaça Major, 
Jocs d’aigua pels més petits. 
Col·labora: Ca na Toneta

18,00 A la Placeta de l’Església Vella, 
Davallada a l’Infern.
Col·labora: Bar Restaurant Sa Tafona
Organitza: Quintos 2014

21,00 A la Plaça Major, 
cAMPIONAT De TRUc PeR PAReLLeS
Inscripció: abans de les 20,30 hores, 
davant la casa del poble.
Organitza: Miquel Seguí (Bessó).
Col·labora: Marisqueria Internacional

21,30 TORNeIG De PARXÍS PeR PAReLLeS
Organitza: Associació d’amics de Caimari en 
bauxa. Col·labora: Ca’n Gallet.

22,00 Parc Temàtic pels més petits.
Col·labora: Bar Ca Na Tome

22,00 Al carrer de ses Tavernes, 
loteria a la fresca. 
Organitza i col·labora: Bar Ca’n Tomeu.

CAiMARi 
FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST

Programa - Del 11 al 17 d’agost

2014
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CAiMARi 
FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST
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DIMecReS, 13 D’AGOST

10,30 A la Plaça Major, Cavalcada amb ponis 
pels nins i nines del poble.
Per gentilesa de Pony Express.
Col·labora: Sa Tafona de Caimari i Font Sorda

12,00 Al local de Ca ses Monges, 
Contacontes amb Martina La Ballarina. 
Organitza: Xarxa de Biblioteques del Municipi 
de Selva. 

19,00 Des de la Plaça Major, 
Passejada en moto
(Vespa, Mobilette, Ducati, Harley, …).
Itinerari: sortida des de sa Plaça, Binibona, 
Moscari, Selva, Biniamar (aturada per 
berenar), Mancor de la Vall i arribada a la 
Plaça Major. Pamboliada per als participants.

Inscripció per a la pamboliada: 
comunadecaimari@gmail.com / 661 711 415
Preu: 5 e
Organitza: Associació “Comuna de Caimari”
Col·labora: Mecanic Color.

Hora a convenir, final del torneig de truc.

21,30 A la Plaça Major, Gimcana infantil.
Organitza: Quintos 2014 i Associació Comuna 
de Caimari.

DIJOUS, 14 D’AGOST

10,30 A la piscina municipal, Diada Aquàtica 
pels nins i nines del poble durant tot el dia.
Organitza i patrocina: Jbibicom

11,30 Jocs de pintura al poliesportiu municipal
Organitza: Gerard i Joan Toni
Col·labora: Incacolor

21,30 A la Plaça Major, Sopar Popular amb la 
participació de tot el poble.

Per poder sopar es demana l’aportació d’algun 
menjar (no begudes).
Les aportacions s’han de fer a ca ses monges 
de les 17 hores a les 20,30 hores.
Col·labora: Supermercats Aprop i Codorniu

23,30 A la Plaça Major, música disco 
amenitzada per un DJ.
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CAiMARi 
FESTES DE LA MARE DE DÉU D’AGOST

Programa - Del 11 al 17 d’agost

2014

DIUMENGE, 17 D’AGOST

19,00 Al poliesportiu municipal gran final de 
futbol aleví.
Col·labora: Toni Campins Pons

22,30 A la Plaça Major, Festival Infantil
a càrrec del grup Estels Caimariencs 2014.
Col·labora: Coca-Cola

00,00 A la Plaça Major, gran fi de festa amb 
amollada de globus per als nins i nines del 
poble.

DIVeNDReS, 15 D’AGOST, 
· FESTA DE LA PATRONA · 

09,30 2ª cursa Popular de les festes de la 
Mare de Déu d’agost de Caimari. 
Veure programa a part.
Organitza: Associació “Comuna de Caimari”. 

18,00  cercavila 
a càrrec d’una colla de xeremiers.

19,00  Ofici solemne a l’Església Parroquial, 
oficiat per mossèn Bernadí Seguí amb la 
participació del cor parroquial dirigit per 
Miquel Tortella.

20,00  A la Plaça Major,
Homenatge a la gent gran.

23,30 Nit Jove de Rock a la Plaça Major, 
amb les actuacions de:

SOMe PeOPLe
VAL NOU
SA CABRA qUE SOPA
DJ

01,30  Davant la Casa del Poble, 
trobada de quintades caimarienques amb les 
seves respectives camisetes.

S’escollirà la més original, divertida, elegant…
Mudau-vos i participau-hi amb la vostra
Coca amb verdura a trenc d’alba.
Col·labora: Bar Cafeteria Els Arcs

DISSABTE, 16 D’AGOST

12,00 Gran diada ciclista. Itinerari:
Sortida de la Plaça Major cap a Binibona, 
Quatre Cantons, Moscari, Pont d’en Blai, 
Ses Deveres i arribada a la Plaça Major.
Col·labora: Olimports

17,00 Corregudes de joies davant 
la Casa del Poble.
Col·labora: 

18,00 Corregudes de cintes amb moto 
davant la Casa del Poble.
In memoriam Joan Seguí “Johnny”
Patrocina: Mecani-Color

23,00 Gran revetla, a la Plaça Major.
Amb els grups:
DUO BLACk AND WHITE
TOMeU PeNyA I GeMINIS
ENROCkATS
REBENTAT DE CASSALLA

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar 
o suspendre qualsevol dels actes programats.
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6Pregó de Festes 2013
Abans de començar voldria agrair les paraules que m’ha 
dedicat en Pedro en la seva presentació i agrair-vos de 

tot cor la vostra assistència en aquest acte. !

ESCOLA I POBLE JUNTS DE LA MÀ: 
CAIMARI I SES ROqUES, UN CAMÍ PLEGATS CAP A L’EDUCACIÓ 

DeL PReSeNT I DeL fUTUR

Autoritats, caimariencs, amics, senyores i senyors,
bones tardes i siau tots benvinguts !

Orgull és el sentiment que vaig sentir quan en Pedro Batle, 
perquè aquest és el llinatge que té realment pels nins i 
nines de l’escola, el dia 20 de juny em va telefonar per 
demanar-me si tenia un moment per parlar amb ell, com 
tantes altres vegades que hem parlat junts. Quedàrem 
pel dia següent. Acte seguit però, abans de penjar, i sense 
tenir temps de pensar de quin tema es devia tractar, em 
va fer una altra pregunta:

- Quants d’anys fa que estàs a Caimari ?
- Devers 14 – li vaig respondre. I ell m’anuncia:
- Ido trob que ja són anys per poder fer el pregó de les 
  Festes de Caimari -.

Jo, fred i mig tremolant, i això que feia una bona calor, li 
vaig demanar:
- I això que no és molta responsabilitat ?
Podeu pensar que des del moment en què va acabar la 
telefonada fins a l’endemà que ens trobàrem a l’escola, 
les idees i pensaments em brollaven del cap; jo, però, ja 
havia pres una determinació: 
- És clar que vull fer el pregó!
Ido no en parlem pus i anem per feina. Abans però vull fer 
un petit incís: ja que m’han regalat aquesta oportunitat 
de fer el pregó de les Festes Patronals de Caimari permeteu-me 

dedicar-lo, en senyal d’homenatge i reconeixement, a 
tots els Mestres que tenen o han tengut l’oportunitat de
treballar a l’escola de Caimari, una escola petita i de 
poble i que com jo dic a les meves amistats on venir a fer 
feina és tot un privilegi.

Quan jo era petit i anava a escola a aprendre, ara som 
gran i també hi venc a escola però no només a aprendre 
sinó també a ensenyar, crec que no hi havia cap lliçó en 
el llibre, perquè abans només s’aprenia dels llibres, que
ensenyàs a fer un pregó; per tant, com que és el primer 
que faig i per ventura l’únic, hi he dedicat temps en 
preparar-lo, com si es tractàs d’un examen, però si no ho 
faig del tot bé esper que sigueu benèvols i no em poseu 
molt mala nota.

Tot va començar un mes de setembre de l’any 1999, jo 
havia fet feina un any a Eivissa i un a Sa Coma, a escoles 
molt grans amb molts de nins i nines. Quan vaig arribar a 
l’escola de Caimari em vaig trobar amb una escola on hi
havia 33 alumnes en total; quasi els mateixos alumnes 
que jo havia tengut dins una aula els dos cursos anteriors.
Durant els primers anys estàvem a diferents edificis, 
separats, anàvem i veníem de l’escola gran a cals mestres 
on hi havia l’alumnat d’Infantil: una passejadeta curta 
que permetia qualque xafardeig amb qualque veïnat,
contemplar la plaça del poble i l’Església, aire sa i bon obrir 
d’ulls a la baixada del carrer Plaça Major per contemplar 

Antoni Boyeras, Director del Col·legi Públic Ses Roques de Caimari
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la lluminositat del paisatge de les terres caimarienques. 
Anys després es va produir una gran millora: tots estàvem 
plegats a l’edifici de Ses Roques, encara que, a dia d’avui,
seguim emprant una sala de cals mestres com a gimnàs 
pels més petits.

Els primers anys jo era mestre interí i acabava pel 
juny amb la incertesa de si el següent curs pel mes de 
setembre podria tornar a l’escola de Caimari; l’atzar es va 
aliar amb mi fins l’estiu de l’any 2003 quan vaig aprovar 
les oposicions i em donaren destí provisional a una 
escola d’Alcúdia, el meu lloc de residència i, en principi 
i aparentment per molts, molt millor per la proximitat 
i l’horari que m’oferia, però després d’una reclamació 
per una errada que s’havia comès, vaig poder seguir 
treballant a Caimari, plaça que jo havia elegit en primer 
lloc sobreposant a altres criteris ... ja ho diuen que “val 
més dolent conegut que bo per conèixer”. I així ha estat 
fins al dia d’avui.

A l’escola de Caimari durant aquests anys hem viscut 
canvis tecnològics de gran envergadura: hem passat de la 
tradicional pissarra i el guix a escriure a la pissarra digital 
amb el dit, de no tenir ordinadors a tenir miniportàtils 
pels alumnes més grans. Ara tenim pàgina web, blocs i 
tenim presència a les xarxes socials... Caimari té una 
escola que sap adaptar-se a les noves demandes socials.
Donam a conèixer Caimari a moltes entitats, organismes 
i persones: hem sortit per IB3, Canal 4, TVE, ens han 
pogut escoltar també per la ràdio, i llegir reportatges de 
la nostra tasca al Diari de Mallorca, l’Última Hora i al Diari 
de Balears. Hem participat a actes del Govern Balear, 
del Consell de Mallorca i també a la Trobada d’Escoles 
Mallorquines, entre d’altres.

Acostam l’escola a la gent major del poble: l’any 2006 
anàrem a ca madò Catalina Bestard “de Son Nebot”, la 
padrineta del poble en aquells moments, per fer-li una 
entrevista; i també l’escola s’acosta a les famílies que 
participa en l’elaboració dels bunyols per Les Verges; les 
coques de torró i els dolços per Nadal; els rosaris per Tots 
Sants; els crespells, els robiols i les panades per Pasqua.
Els pirates han invaït Caimari; els personatges de les 
rondalles mallorquines de n’Alcover queden xops i es 
refugien a l’Església Vella; tornen els anys 60 i els Jackson 

Five vénen a la verbena del poble; el drac de Sant Jordi 
amb prínceps i princeses s’han passejat pels carrers; una 
exposició de quadres d’art impressionista s’ha pogut 
visitar a la plaça; un grup de dormilegues acompanyats 
de les figures de la nit surten de dia amb el pijama al 
carrer; les bruixes i els bruixots han causat el pànic a 
l’Església Vella; els vaquers tornen amb carro a Caimari; 
els cavallers ben armats defensen al poble davant als 
invasors; ninjas i samurais duen la cultura japonesa a 
Caimari; el cofre de les disfresses ja se’ns queda buit; la 
rueta de Carnestoltes, puntual cada any, omple de color 
i jolglori durant uns moments els carrers del poble, fent 
una pausa a la tranquil·litat del dia a dia; la gent obri les
finestres pintanample i surt a rebre als joves del poble 
amb una rialla ben ampla i amb qualque caramel per 
oferir-nos.

Posam peus davall taula conjuntament i gaudim d’espais 
entranyables com aquesta Església Vella per celebrar la 
festa de Nadal amb una xocolatada i Carnestoltes amb 
un bon dinar; i, com no podia faltar, el pati de l’escola per
celebrar Sant Antoni amb un fogueró i una torrada. 
Convidam al poble en general a participar de la vida 
de l’escola: exposicions d’art contemporani i les ja 
tradicionals obres de teatre per Nadal. Reunim a les 
famílies a l’escola perquè puguin veure els grans projectes 
treballats dins l’aula: hem muntat un autèntic restaurant 
a l’escola, tallers de tast de cuina, hem fet un coet per 
visitar la lluna, hem après a comptar muntant una botiga, 
entre d’altres.

Tots aquests actes demostren la relació entre la gent de 
Caimari i l’escola amb un objectiu comú: mantenir les 
tradicions del calendari i fer poble.

Hem duit el nom de Caimari a molts d’indrets fora de 
Mallorca amb autocar, tren, tramvia, vaixell i també 
amb avió: a Eivissa, al Pallars Subirà i a Lleida pel Viatge 
d’Estudis. Hem anat de colònies: a Binifaldó, a s’Olivaret, 
a es Burotell, a la Colònia de Sant Pere, a La Victòria i a 
Alcúdia i hem anat d’excursió de punta a punta d’illa a 
innumerables indrets.

Participam als actes del poble: diades mediambientals, 
Dia del Llibre; visitam els seus indrets: Parc Etnològic, 
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Binibona, Es Fornassos; feim vida al poble: anam a 
comprar a les botigues, duim les cartes dels reis a l’oficina 
de correus, cuidam el nostre hortet ecològic. 

Aportàrem el nostre granet d’arena ajudant a la gent del 
poble a triar bessó, aquí on som ara, per fer el torró per 
vendre per la Fira de s’Oliva; fira sense la qual l’escola no 
tendria molts dels recursos que té i que ens ha permès 
veure des de com es fa una sitja fins a tenir ubicats en un
imprescindible Parc Etnològic totes les arrels d’antany 
perquè els nins i nines puguin entendre millor com era 
temps enrere Caimari, el seu poble, i com vivia la seva 
gent. 

Elaboram la revista de l’escola que du com a nom “Es 
Fornassos”, àrea recreativa de sa Comuna de Caimari 
tan important per la vida del poble, on l’escola hi va fer 
també una sembra de pins i alzines; revista escolar de la
qual ja duim 13 números i a la qual enguany també he 
tengut l’honor de serhi entrevistat per l’alumnat més 
gran de l’escola.

També durant aquests anys han conegut l’escola de 
Caimari fins a 7 inspectors i inspectores d’educació que 
han supervisat positivament la feina que l’equip docent 
hi feim i han tingut l’oportunitat d’aportar el seu estil de
feina una quarantena llarga de mestres, alguns d’ells 
itinerants a altres escoles del municipi de Selva.

Són 14 anys de mestre a Caimari, 12 d’ells també com a 
director, anys on l’educació ha canviat perquè la societat 
canvia però on sempre hem seguit un camí de feina 
semblant donant molta importància al meravellós entorn
natural que tenim perquè educam els alumnes del 
present però amb les vistes posades en els homes i les 
dones del futur.

I podeu pensar que amb tots aquests anys hi ha molta 
gent que, granet a granet, ha fet un bon munt, i ha fet 
possible que la situació de l’educació a Caimari hagi 
passat de trobar-se en un constant camí d’obstacles a que 
ara poguem gaudir d’una certa normalitat; agraïment 
especial a l’Ajuntament, el batle i la brigada municipal així 

com a l’Associació de Pares i Mares, a totes les famílies 
que decideixen curs rera curs escolaritzar els seus fills a 
Ses Roques, a tots els mestres que qualque any tenen 
l’oportunitat de venir a ensenyar a l’escola de Caimari, 
a tots els familiars que vénen a ajudar-nos quan els hem 
de menester i a tota la gent del poble que fa una feinada 
per la Fira de s’Oliva per elaborar productes artesanals i 
donar tot el benefici a l’escola.
Dels 33 alumnes que em vaig trobar l’any 1999 hem arribat 
fins a 65; l’escola ha doblat el nombre d’alumnes i per això 
també hem passat de ser 4 mestres a 8 a l’actualitat. Això 
vol dir que, amb un nombre molt semblant en el padró 
d’habitants a Caimari en aquests anys, les famílies han 
dipositat, més que mai, la seva confiança en un equip de 
mestres que es manté estable en el seu lloc de feina i que 
també gràcies a la tasca que s’hi du a terme ja no opten 
per l’educació de les escoles d’Inca. I gràcies a aquesta 
confiança, d’ençà que vaig arribar, ja són 45 alumnes de 
Caimari que han acabat els seus estudis a Ses Roques per 
continuar-los a l’institut d’Inca.

Crec que això és un fet prou important a remarcar perquè 
a Caimari no tornem a veure cap altre tancament ni, en 
conseqüència, cap altra reobertura de l’escola. Però ni 
les famílies ni tampoc els mestres ens conformam amb 
el que tenim i, si en el segle XX la construcció de l’edifici
públic de les escoles va suposar una de les majors fites 
de l’ensenyament a Caimari, crec que no és gens agosarat 
demanar a les autoritats polítiques, en nom de la 
comunitat educativa del Col·legi Públic Ses Roques, que 
el segle XXI sigui recordat també en aquest meravellós 
poble per la construcció de la nova escola, tan necessària 
des de fa ja un bon grapat d’anys. No són necessàries ni 
vagues, ni manifestacions sinó voluntat política perquè 
Caimari i els seus nins i nines puguin veure complit el seu 
desig d’aprendre ben aviat a la nova escola.

A continuació i alhora per fer un resum visual dels 14 
anys que fa que per jo Caimari va passar a ser qualque 
cosa més que el poble on faig feina, us mostraré 14 
fotografies, una per cada any, amb un títol i un breu 
comentari de cada una.
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Abans de la meva arribada a Caimari l’educació va 
resistir guerres, tancaments, classes de nins i de 
nines per separat, canvis d’ubicació, persecucions 
polítiques als mestres, reobertures; aquesta foto de 
l’any 1972, on hi surten algunes mares d’alumnes que 
tenc o he tingut a l’escola, na Paquita Marquesina, 
na Magdalena de sa Vileta, na Cati Reus i na Pepita, 
entre d’altres, simbolitza els bons fonaments que de 
tots aquests actes varen sorgir pel bé de l’educació 
a Caimari.

Curs 1999-2000, arribada a una escola molt petita, 
4 mestres, tots nous, 33 alumnes de 3 a 12 anys 
repartits en dos edificis i tres aules, ... tot és un repte.

Des d’un principi vaig tenir clar que no podia fer 
feina a Caimari sense ser un més del poble. D’aquí 
les bones relacions amb tots els qui he tengut el gust 
de conèixer fins ara. En aquesta foto amb na Maria 
sa Fornera “Monya”, una segona padrina per jo, a la 
qual tenc un afecte molt especial. Gràcies Maria pels 
berenars, pels bunyols i per ser així com ets!

A l’escola hem tingut alumnat vingut d’altres bandes: de Menorca, de Madrid, de Múrcia, de Lleida, d’Alemanya, de 
Rússia, del Marroc, d’Uruguai, de Bolívia, ... L’ESCOLA DE CAIMARI ESTà OBERTA A QUI VULGUI VENIR A CONèIXER 
I APRENDRE LA CULTURA D’AQUí.

1. PILARS:

2. DIFICULTATS:

3. POBLE:

4. DIVERSITAT:

ja ho diuen que “Val més pocs i ben avenguts” per 
explicar la bona relació que sempre hi ha hagut 
entre els companys i les companyes de feina. Aquí a 
un carrer “típic” d’Eivissa durant un viatge amb els 
més grans de l’escola amb en Julià, mestre al qual 
jo li deia que nosaltres hauríem de pagar per venir 
a fer feina.

5. COMPANYERISME:
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Qualsevol celebració tradicional del calendari ha ajudat a la col·laboració entre l’escola i les famílies. SóN MOLTS DE 
PADRINS I PADRINES QUE ENS HAN ENSENYAT A TOTS NOSALTRES CULTURA POPULAR DE L’AUTèNTICA. 

hi ha unes situacions més divertides que altres. Les disfresses són de les festes on els nins treuen les expressions més 
alegres i on deixam el llapis i el quadern del dia a dia i ens convertim en representacions de personatges de temàtiques 
molt diverses.

L’ajuda de les famílies és indispensable en l’educació de l’infant. Les diferents Associacions de Pares i Mares que hem 
tingut, sempre ens han donat una mà en allò que els hem demanat pel bé de l’educació i de l’escola. La feina que fan a 
la Fira de s’Oliva és prou important així com el sopar de fi de curs als Fornassos i moltes altres activitats que organitzen. 
I quantes de generacions ja han passat per l’escola, des dels padrins fins als néts!

Són moltes les situacions d’aprenentatge que es 
produeixen durant el dia. Aquí a l’Hort Ecològic 
aprenem de la terra. La nostra tasca amb el medi 
ambient és un dels nostres objectius i tant és així que 
ens concediren el guardó de Centre Ecoambiental.

6. FAMÍLIES: 

7. APRENENTATGE:

Això és el que formam mestres i alumnes, un vertader equip que convivim plegats i que juntament amb les famílies 
col·laboram del vertader procés d’ensenyança-aprenentatge dels infants.

8.  EqUIP:

9. RECONEIXEMENT:
L’any 2008 el batle ens va donar el privilegi de fer la creació artística que seria la portada del programa de les Festes 
Patronals. El jurat va elegir la guanyadora de l’obra amb el nom de “Caimari: ca meva” feta per na Marta Moranta 
“de s’Oli”.

10. TRADICIONS:

Pregó de Festes 2013

11. CULTURA: 
hem de conservar el que és nostre, la llengua i la cultura, 
no hem de permetre que ningú ens faci dubtar. Qui més 
ens ho pot recordar de tant en tant és la gent major. Aquí 
n’Aina Mª Colomar “de Can Clapat” i en Pep Moranta 
“de s’Oli” fent una entrevista de com era l’educació en 
el seu temps a madò Catalina Bestard “de Son Nebot”.

12. DIVERSIÓ: 



- 15 -   Festes Patronals 2014    Caimari.

La revista “Es Fornassos”, revista de l’escola que va 
néixer amb l’ànim de ser un vincle entre l’escola i les 
famílies, entre l’escola i el poble de Caimari, entre 
l’escola i la vida i de ser un projecte d’escola oberta
a l’entorn i a la vida com a preparació pels futurs 
ciutadans i ciutadanes de Caimari. Aquí teniu una 
foto amb les 13 portades que hem fet fins ara. 
Les primeres ens costaven doblers, després les 
tinguérem editades de forma gratuïta i ara ja es 
troben penjades a la pàgina web de l’escola.

SO TIMBRE ESCOLA !
Aquest és el nostre “timbre” de l’escola, el que ens indica a mestres i alumnes que comencen les classes. Crec que 
aquí el més adient seria sentir redoblar les campanes de l’Església de la Immaculada Concepció de Caimari, senyal 
inequívoc pels caimariencs i caimarienques que dóna inici a les Festes Patronals de Caimari, però abans vos he 
d’encomanar deures, uns deures molt senzills que haureu de fer durant aquestes festes i abans de començar el 
proper curs escolar pel setembre: Gaudiu de les festes intensament; assistiu i participau a tots els actes preparats 
que vos facin goig; sortiu de festa pel poble, feis que les festes siguin lluïdes, no deixeu res, divertiu-vos, feis vida al 
carrer, reuniu-vos amb els familiars, retrobau els amics i contagiau la vostra alegria als visitants.

14. CAIMARI, 
POBLE EXTRAORDINARI: 
fou l’any 2002 quan n’Esperança Solivellas “de 
sa Bodega” regalà a l’escola un preciós quadre, 
a carbó, d’una olivera, arbre que caracteritza el 
paisatge de Caimari i és la imatge que adoptàrem 
com a logotip i que representa l’escola de Caimari 
oficialment a tots els nivells !

Pregó de Festes 2013

13. REVISTA:
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imatges d’ahir

Margalida  “de Son Albertí”

Biel “Torró”
Antònia Sbert 

i la seva filla Anita
Cati i MªAntònia “Verana”

Marga Raja

F r a n c i s c a  C o m  i  S e b a s t i à  ( 1 9 6 7 )

Jaume “Tome”



Francisca Busquets
i  Joana Llinàs

“Pesadora”

Jaume “Tome” i la 
seva dona Antònia

Sebastià i Joan 
de Binibona

Paquita  Frau

Francisco Soler

Pep “Verano”  i  Petra “Mancorina”
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Escola Caimari (1969)

Guillem i Francisca Busquets 
“de Can Gallina”

Margalida “Punxa”
i els seus fills Mateu i Pedro

Toni “des Carreró” 
i  Maria “Monya”

Jaume “Raco”, Magina i els seus fills
Jaume i Llorenç

Tomeu “Pobler”, dona i els seus fills
Cati i Tolo

Pep “Verano”, Petra “Mancorina” 
i les seves filles
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Llorenç “Magí”, dona i el seu nét Jaume

Tomeu Galmés i Francisca Barceló

Antoni Campins, dona i filles

Mateu Marcé i 
la seva dona, Margalida

Martí i Antònia “de sa Bodega”

Quico i Lolo
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Bernadí “Tome” 

i  la seva dona, Maria 

Cati “Tome”

Antònia “Tome”

Tomeu  

Toni Rotger

Petra “Mancorina”

Guillem Busquets,

Pedro Rotger

Francisca Busquets,

Miquel ”Mancorí”

Catalina Rotger

Mateu Martorell

Damià “de Can Rasca”

Catalina Rotger 

Pedro Rotger

Antònia “Batle“ 

Francisca Busquets 

Pedro Comas  
Pep “de s’Arenal”
Magdalena “de Montcaire”
Antoni Campins
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Bernardí “Mero”
Paco “Valero”
Simó “de Massana”
Maria “de Massana”
Jerònia “de Subies”
Francisca “de Son Albertí”

Maria “Monya”,  Lluís  Sinde
Pedro “Forn”,  Juana Mª “Com”
Magdalena  Moranta,  Jerònia “Feliu”
Mariana “Com”,  Juana Mª “Punxa”
Juana Mª  Fuster,  Aina “Monya”
Pedro “ Com”,  Marilen “Monya”

Rafel “Patren”,  Paco “Valero”
Toni “de Ca na Teresa Pelada”

Francisco “Ferreget”
Simó “de Massana”

Jaume Tugores,  Pedro Rotger
Pedro “Casetes”,  Joan “Criollo”
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Un naufragi sonat
( Inspirada en un fet real )

Aquella bella badia
que està dins la Tramuntana
girada cap al Mestral,
d’aigües blavenques verdoses
amb onatges escumosos
crida l’au dels temporals.

Sembla com una copinya
enrevoltada de llums
que donen claror al port
i conserva ben guardada,
la roda d’on sortí un dia
San Raimond de Penyafort.

Té platges amb molta sorra,
té paisatges idíl·lics
per mostrar al visitants,
però, alerta... que quan s’infla
seran més grosses les ones
i apareixen trons i llamps.

Pareix que és una rondalla
tantes vegades contada
que canvia de colors,
avui la mar està plana,
i la boja Tramuntana
demà fa el cap de fibló.

Barquetes a rem o vela
naveguen per la badia
sense temor a l’embat,
hi ha les naus “golondrines”
que passegen als turistes
sota els penya-segats.

Pesquen peix de moltes mides,
pesquen mol·luscs i gambetes
per proveir el mercat;
si contemples una estona,
el vaixell de Barcelona
passarà ben aviat.

Deixarem ja tan d’adagi
per parlar del brusc naufragi
que va da tan de trastorn,
pescadors amb gran coratge,
emprengueren el viatge,
era segur el seu entorn?.

La flota amb valentia
va sortir de la badia
i s’en va anar mar endins,
però el temps era boirós
i els inaudits pescadors
seguiren el seu camí.

Era bonic el paisatge
per on feien el viatge,
per alguns segur el darrer,
i amb jubilós somriure
a guanyar-se el queviure
anaven el seu afer.

Però la mar és traïdora
i poc o mai col·labora
amb les vides que s’en du,
sembla que no té respecte
i si pren el camí recte
no s’en escapa ningú.

Es sent el cant de sirenes
i procedent de la serra
l’aleteig dels voltors,
més endins es veu llunyana
com a font de vida humana,
les barques dels pescadors.

Estava en silenci al port
quan saberen de la sort
que corrien els pescadors,
ploraven tristes les mares,
i es veien totes les cares
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ungides en els dolors.

Degut al fort onatge
que dificultava el viatge
com si fos ordre o llei,
es tiraren dins la mar,
ja cansats d’implorar
no quedava altre remei.

Se encomanaren a Déu,
feren rems de mans i peus
i nedaren dins l’abisme,
deixaren les naus i xarxes
per aquelles zones verges
sens cap casta d’altruisme.

S’acostaven a la costa
quan el sol ja a la posta
il·luminava els seus sers,
tots plens de cops i ferides,
exposant les seves vides
que no pareixia ver!.

De sobte un bon pastor
per costum o tradició
passava per la ribera,
i va veure els pescadors
que lluitaven amb dolors 
per arribar a la vorera.

Va donar avís al port
que va ser un gran conhort
trobar-los encara en vida,
estaven molt demacrats
sense forces i assustats
per aquella mala eixida.

No és llegenda, és història
ho guardam dins la memòria
ho visquérem ben de prop,
és que la mar és amarga
i la vida t’embarga
si te peguen aquest cop.

Però no va ser gaubança
quan notaren la mancança
d’un d’aquells malferits

on era? ningú ho sabia
el cercaren nit i dia
sense treurer-ne profit.

Sanaren amb molta cura
en aquells que la amargura
vivien sols d’un record,
és aquell que no trobaren
aquell que tant cercaren
no sabien si viu o mort.

Però la vida invisible
de manera incomprensible
fa miracles sense mida,
el pescador extraviat,
rígid, morat
feu la darrera envestida.

Com un escrit que s’esborra,
l’onatge el portà a la sorra
del port que ell tant va estimar,
a l’alba el trobaren
i honrós el sepultaren
com heroi de la mar.

Va lluitar en la tempesta
que va ser la més feresta
que no s’havia vista mai,
ara el seu cos reposa
sota l’enyorada llosa
que seria el seu espai.

Va ser naufragi sonat
que tots sempre hem recordat
amb molta malenconia,
però si, tenim ben clar
que qui aquell cos retornar
va ser la bella badia.

Jerín Vallcaneras Vicens

11 de maig de 2014 
Poema guanyador del 2on premi de vers adults 
en els XXIV Jocs Florals del Raval (Barcelona) 




