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Salutació
Com cada any al bell mig de l’estiu, torna a ser temps de celebració i festa. De festa gran 
i de carrer, on a la forta calor d’un sol que crema al migdia s’ajunta la del foc que encén la 
flama de la festa, il·luminant la foscor de la nit. 

I l’ànima del poble es vesteix de festa. Des de sa Vileta fins es Fornassos, des de sa Mosquera 
fins es Castellet; també a sa Carretera, a sa Plaça i es Racó.

La melodia de la música i el ritme del ball, la cultura del pregó i les emocions de l’homenatge, 
la solemnitat de la litúrgia i el perfum de l’encens, les habilitats dels jocs i la competitivitat de 
l’esport, la claror dels llums i els colors del paperí, el sabor del sopar i el regust de compartir-
lo, el vellut dels domassos i la fragància de la murtra, el so nostrat i nostàlgic de les xeremies 
i el tronar, impetuós, dels coets... 

Riures i somriures... Sensacions i sentiments que, tot plegat, saturen els sentits i alhora es 
barregen al llarg d’una setmana per a gaudi i entreteniment de tots, petits i grans.

Caimarienques, caimariencs... Veniu a festa! Divertiu-vos! Convidau a amics i familiars!...

Que tothom, davall el brillant cel estelat d’aquestes nits festives que s’estén part damunt el 
campanar, se senti emparat per la patrona de la festa, la Mare de Déu d’Agost. 

Molts d’anys i bones festes! 

És el desig, compartit, dels quintos, dels membres del Consistori i, especialment, del vostre 
batle.

Cristòfol Barceló
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Homenatge a la gent gran de Caimari 2015
MARGALIDA GENOVART MESTRES 16/11/1921

JAUME GUAL MARTORELL  14/09/1922

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

JOANA VIVES FERRAGUT  21/10/1925

JOANA VILLALONGA BERNAT  23/10/1925

MARTINA ROTGER CARBONELL 05/11/1925

MARGALIDA REYNÉS GELABERT  09/11/1925

MAGDALENA ORDINAS ROTGER  07/06/1926

JOAN MARCÉ FAR  26/06/1926

FRANCISCA ROTGER FEMENIAS  16/07/1926

MAGDALENA GARAU GELABERT  13/10/1926

JOSE CERDA VIVES 27/10/1926

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

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

RAFEL LLOMPART PERELLO  09/06/1931

MAGDALENA MAYOL MAIRATA  13/06/1931

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

ANTONIA SEGUI GUAL  21/01/1933

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

ASSUMPCIÓ VALLCANERAS VICENS  27/09/1933

PEDRO CIFRE FAR  29/11/1933

FRANCISCA TORRES BAGUR  04/02/1934

JUANA REUS GRAU  24/02/1934

PEP ORDINES ROTGER  04/04/1934

MARGALIDA COLL MORAGUES  06/04/1934

JOANA MATEU 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

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

CATALINA MATEU MATEU  22/03/1935

COLOMA PERICAS SEGUI  06/05/1935

ANA MARIA GELABERT MAS  05/07/1935

ANGELINA HUERTA ALMARAZ  03/08/1935

JUAN SEGUI PERICAS  02/11/1935



Programa 
Festes Caimari 2015

Dimarts, 11 D’AGOST
10,30 h.  CAVALCADA EN PONIS PELS NINS I NINES DEL POBLE
 Per gentilesa de Pony Express. 
 Col·labora: Sa Tafona de Caimari i Font Sorda.
 Lloc: Plaça Major.

17,00 h.  JOCS MULTIESPORTIUS
 Destinats a nins entre 6 i 16 anys.
 Els participants hauran de dur roba i calçat esportiu.
 Col·labora: Club Multiesportiu Portal de la Serra.
 Lloc: Plaça Major.
 

18,30 h.  INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ de fotografies del procés de restauració de l’Església Vella en els anys 80 i 90.

19,00 h. INICI DE FESTES amb amollada de coets, repicada de campanes i cercavila per una colla de xeremiers.

20,00 h.  PREGÓ D’INICI DE FESTES a càrrec de Jaume C. Pons Alorda, escriptor i traductor.
 Lloc: Placeta de l’Església Vella.

20,45 h.  OBRA DE TEATRE “CAPUTXETA A MANHATTAN”
 Adaptació del mateix títol de l’autora Carmen Martín Gaite, 
 a càrrec dels nins i nines de 5è i 6è del CEIP Ses Roques.
 Diàlegs fets pels mateixos alumnes.
 Protagonistes: Biel Domínguez, Alexandre Grau, Jaume Mulet, Pere Escandell, 
 Josep Mira, Marta Moranta, Miquel Presa, Martí Solivellas, Margalida Vallcaneras 
 i Maribel Vega.
 Col·labora: Catalina Solivellas i Restaurant
 Lloc: Placeta de l’Església Vella.

21,30 h.  CAMPIONAT DE TRUC PER PARELLES
 Inscripció: abans de les 21,00 hores.
 Organitza: Miquel Seguí (Bessó).
 Col·labora: Marisqueria Internacional.
 Lloc: davant la casa del poble.

21,30 h.  TORNEIG DE PARXÍS PER PARELLES
 Organitza: Associació d’amics de Caimari en bauxa.
 Col·labora: Restaurant Cas Gallet.
 Lloc: davant la casa del poble.

21,30 h.  LOTERIA A LA FESCA
 Organitza i col·labora: Bar Can Tomeu.
 Lloc: Bar Can Tomeu.

01,00 h. PUJADA AL PI ENSABONAT pels joves del poble.
 Lloc: Plaça Major.



Dimecres, 12 D’AGOST
10,00 h. TORNEIG DE TENNIS TAULA
 Organitza: Joan Toni Mayol i Gerard Marce.
 Col·labora: Bar Restaurant Sa Tafona.
 Lloc: Església Vella.

10,30 h. JOCS TRADICIONALS PER A NINS I NINES
 Organitza: Quintos 2015.

 Lloc: Plaça Major.

17,30 h. GIMCANA PER A ADULTS
 Equips de 6 persones a partir de 16 anys.
 Places limitades.
 Inscripcions fins el dia 7 d’agost al telèfon 626483182 (Gerard).
 Hi haurà un sopar fred per a tots els participants.
 Organitza: Club Multiesportiu Portal de la Serra.
 Col·labora: Conserves Bernad.
 Lloc: Plaça Major.

20,00 h.  EXHIBICIÓ DE ZUMBA amb ses atl·lotes de “Zumba Caimari”.
 Col·labora: Elèctrica EGM.
 Lloc: Plaça Major.

22,00 h.  FESTIVAL INFANTIL a càrrec del grup Estels Caimariencs 2015.
 Col·labora: Oli Caimari. 
 Lloc: Plaça Major.

00,00 h.  FESTA DE S’ESCUMA amb un DJ.
 Lloc: Plaça Major.

Dijous, 13 D’AGOST
10,30 h.  JOCS D’AIGUA
 Col·labora: Vicepresidència de cultura, patrimoni i esports del Consell de Mallorca.
 Lloc: Piscina Municipal Ses Deveres de Caimari i Plaça Major.

21,00 h.   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 a les 20,30 hores.
 Organitza: Associació d’Amics de Caimari en bauxa.
 Col·labora: Supermercats Aprop i Codorniu.
 Lloc: Plaça Major.

 FINAL TORNEIG DE TRUC I PARXÍS (hores a convenir).

23,00 h.  VETLLADA MUSICAL amb el duo Cristal i
 Andreu.com

Anima’t i vina a la plaça a ballar amb elles!!



Divendres, 14 D’AGOST
10,30 h.  GRUP ANIMACIÓ INFANTIL “MARTA I MARINA”
 Lloc: Plaça Major.

17,00 h.  CORREGUDES DE JOIES
 Col·labora: Coca-cola. 
 Lloc: Plaça Major.

18,00 h.  CORREGUDES DE CINTES AMB MOTO
 In Memoriam Joan Seguí “Johnny”.
 Col·labora: Mecànic Color.
 Lloc: Plaça Major.

23,30 h.  NIT JOVE DE ROCK amb les actuacions de:

 AFTER SUNS
 ENROCKATS
 4L
 SOMEPEOPLE
 

01,30 h.  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.

Dissabte, 15 D’AGOST (FESTA DE LA PATRONA)
18,00 h.  XEREMIERS

19,00 h.  OFICI SOLEMNE, oficiat per Mn Bernadí Seguí 
 amb la participació del cor parroquial dirigit per Miquel Tortella.
 Lloc: Església de la Immaculada Concepció de Caimari.

20,00 h.  HOMENATGE A LA GENT GRAN
 Amb l’actuació del grup de ball de bot format pels nins i nines del CEIP Ses Roques.
 Lloc: Plaça Major.

23,30 h.  GRAN REVETLA amb les actuacions dels grups:

 TRIO LLUNA PLENA
 CUATRE
 CHEVY’S BAND
 SES BUBOTES
 Lloc: Plaça Major de Caimari.

TALLERS A INCA I CAIMARI



Diumenge, 16 D’AGOST
10,30 h.  GRAN DIADA CICLISTA 
 Itinerari: Sortida de la plaça Major cap a Binibona, Quatre Cantons, Moscari, Pont d’en Blai i arribada a la piscina 

municipal “Ses Deveres”.
 Col·labora: Olimports

18,00 h.  PASSEJADA EN MOTO
 Itinerari: sortida des de la plaça Major de Caimari, 
 Selva, Moscari, Binibona i arribada a la 
 Piscina Municipal “Ses Deveres”. 
 Organitza: Associació Comuna de Caimari.
 Col·labora: Mecànic Color i Bar Restaurant “Ses Deveres”.
 Les motos participants, així com els conductors hauran de tenir 
 tota la documentació en regla per poder circular i cumplir amb l’establert 
 en el reglament general de circulació (casc, assegurança, etc.).

19,00 h.  GRAN FINAL DEL TORNEIG DE PADEL
 Col·labora: Club Multiesportiu Portal de la Serra. 
 Lloc: Poliesportiu Ses Deveres.

20,00 h.  GRAN FINAL DEL TORNEIG DE FUTBOLET
 Col·labora: Incacolor.
 Lloc: Poliesportiu Ses Deveres.

22,30 h.  NIT DE TEATRE, amb la companyía teatral Xamo Xamo i la
 seva obra LES DIVAINS 2: A TOPE DE POWER!!
 Lloc: Plaça Major de Caimari.

00,00 h.  GRAN FI DE FESTA amb amollada de globus per als nins i nins del poble.

L’ajuntament es reserva el dret de canviar, 
modificar o suspendre qualsevol dels actes programats.

INCA
COLOR

pintures

PINTURES, ESMALTS I COMPLEMENTS



Pregó de festes 2014
Amics de Caimari, tots, benvinguts.

Això era i no era una personeta, jo, que amb sa curolla de ser músic, de sa música, ha excusat sa seva 
vessa amb una frase/recurs que a més sempre que puc queda fixada a sa darrera pàgina de s’agenda de 
cada any, “jo volia ser artista!”

Encara que m’acompanyi un irresistible mòbil, maquiavèl·lic i capritxós, utilitz agenda diguem de ses 
antigues, de ses de paper, de fulles... ja sabeu...
 
Bé, com vos dic a sa darrera pàgina de ses agendes de cada any (ja fa anys que ho faig) escric: jo volia 
ser artista!

Supòs que artista en aquest cas vol dir més que res: una actitud, una manera de viure, de ser... De 
començar i acabar cada dia amb sa, a vegades, missió impossible d’haver fet qualque cosa, d’haver 
construït qualque cosa, de deixar empremta, encara que sigui per a qui és ceg, no de vista sinó de tots es 
sentits. I sobre tot artista és que hagi alimentat i acompassat allò que en castellà diu: caminante no hay 
camino, se hace camino al andar...
               
Sí... Ho sé... amb sa nostra llengo també hi ha sentències tan sublims com aquesta. N’hi ha moltes, però 
moltes... Per exemple d’en Blai Bonet aquella que diu: val més plorar de dret que riure d’agenollat... També 
Blai diu: camin ajudat per un llapis, o: taronja, llimonera, estrella, amic... No puc parlar de tant que estim...

A s’estiu tota cuca viu, que és es meu cas. Uns calçonets, vells, curts són es que més m’agraden, una 
camiseta amb forats, com ha de ser i au! A trescar món. Això sí, amb es mòbil! Que no falti; supòs que 
estareu d’acord amb jo que tenen vida pròpia i que criden quan volen, s’apaguen i s’encenen quan 
volen, i fan de tot tan sols amb un toquet involuntari de galta... Estic ben segur que més d’una conversa 
compromesa s’ha sentit a causa d’aquests abominables i “indispensables” artificis, que quan passa això 
poden haver posat a més d’un o una en un serio compromís.

Abans tenir un mòbil era sinònim d’estar a punt, competitiu, era tot un luxe, i ara, si m’ho permeteu i per 
fer-ho senzill, sa gràcia està, tal vegada, en no tenir-lo. No me puc imaginar fer una passejada per es camí 
vell de cap a Lluc, esbrinar rafals i admirar es salt de la bella dona, rememorar sa llegenda, sa condreta...O 
sa pagana, mentre llegeixes missatges o fas una xerradeta per reservar taula a un restaurant es migdia o 
es vespre. Estareu d’acord amb jo que hi ha un moment per a cada cosa, no? A més quan se passa gust, 
elucubrant entre mates, oliveres i camins de pedra com que mos fuig sa fam exagerada, no?

Record que fa temps, jo era encara un poc més petit i sobre tot més jove que ara, i hi va haver una 
campanya que quasi va aconseguir que ningú utilitzes oli d’oliva; per exagerar, no servia ni per cremar! 
Deien... I jo pens, com podria haver passat això si no fos per raons estrictament comercials? Perquè per 
a quin cap passa fer-li el contrari a s’olivera, que té arrels fortes, molt ben ramificades i extenses i que 
perduren mils d’anys amb aquells troncs i branques que sorprenen una vegada darrera s’altre, que són 
inspiració i exercici des pinzells més eloqüents i vitencs, a qui?

I s’oliva... No seré jo qui vos digui a voltros coses que segur sabeu molt millor que jo, perquè apart de ses 
coses que hagueu pogut estudiar, heu rebut una herència que ve regalada des vostros avantpassats, per 
qui jo,ara, regalaria un bon record i aclucada d’ull. Elles i ells són ses arrels extenses que alimenten gran 
part des nostro coneixement, ses nostres actituds essencials, ja sabeu... El dimoni sap més per vell que 
per dimoni, és així no?



També s’ha dit que un homo, per esser homo complet (com sa dona,clar) ha d’haver tengut un fill/a, sembrar 
un arbre i escriure un llibre.... Jo fill/a sí, arbre sí, escriure un llibre... Això no. He composat musiqueta, he 
tocat sa guitarra i sobre tot he xerrat molt! Crec que a vegades massa, però... 

Encara així he fet una cosa, tan sols una vegada mai en sa meva vida. Tot va passar a un llogaret molt petit 
que també es seu nom acaba en ari, com Caimari. 

Sabeu, he cercat i cercat i no he trobat més que tres noms de pobles o llogarets de Mallorca que acabin 
en ari? Llucalcari, Moscari i CAIMARI! Si en trobau d’altre, vos regal un llibre. 

Però bé, un dia en Miquel, fill des posaders de Can Simó de Llucalcari, i molt bon pintor, me va cridar 
devers les set des matí; a aquests dies es llogaret tan sols tenia quatre habitants, ells tres i jo; vaig guaitar 
per sa finestra part damunt sa parra i ell va dir: au, que ja hem començat. Vaig partir amb ell, entrarem per 
aquella clastra amb aquell empedrat amb rost, s’hortènsia gegant, com un arbre, gràcies entre altres coses 
a que tenia sa païssa des mul just davora, entrant a la dreta... I aquells arcs, escala, portes i finestres amb 
aquella inexactitud exacta  me varen dur de cap a un lloc que ja coneixia, però allà a on no hi havia estat 
mai a s’hora de sa veritat. Sa Tafona!

Dues premses, una d’elles amb una biga de fusta rissada molt alta de cap amunt dirigint-se al cel i 
treballada a mà, s’altra  ja de ferro, s’aigo calenta, es mul fent rodar sa pedra grossa des molí, sa madona 
Francisca tirant s’aigo calenta a es esportins que redolava amb s’oli de cap a ses síquies que el duien tot 
dins sa pica, just allà a on jo estava assegut. He de dir que no vaig fer massa feina, sols mirava embadalit 
tot allò que passava allà dins. Es quatre habitants de Llucalcari i es mul tots junts a sa tafona! Tot per 
s’oli. Jo, per tota sa litúrgia que allò me mostrava... es fum, es renous, sa llum... I per acabar, devers les 
deu i mitja des matí, vos ho imaginau no? Quantes vegades no ho haureu fet voltros... Idò, pa torrat en es 
caliu (pa fet per sa madona Francisca), sal i amb una tassa agafà oli des dipòsit i Déu meu, ai! Déu meu, 
encara ara se me posa  sa pell de gallina, tan senzill com això: sa pell de gallina amb es pels tirant de cap 
amunt, de cap el cel. Una sensació tan sols comparable a quan totsol, ajegut damunt un matalasset a 
dins sa sala de sa policromia de ses coves d’Altamira, qui m’hi havia fet entrar (jo feia sa música per uns 
documentals sobre ses coves) me va demanar: ja estàs? Sí, vaig dir i va encendre sa llum! I Déu meu, ai! 
Déu meu... Ni sa Capella Sixtina... Que me perdonin es ortodoxes però es que s’oli i Altamira tenen aquest 
tast d’aparent senzillesa que encara ho fa tot més únic. Per afegir i com sabeu ben de bo, s’oli d’oliva al 
marge de tota apreciació poètica desdiu tota aquella antiga campanya en contra seu, ja que està farcit 
de bondats, vitamines A, D, E, i K, conviu admirablement amb es minerals, calci, fósfor, ferro, magnesi... 
Treballa a favor de sa pressió arterial, sa glucosa; és bon amic des cor, és protector contra malalties com 
es càncer, Alzheimer i sens dubte és antioxidant i finalment podria ser,que s’expressió física i colorista de 
tot això se digués senzillament i en majúscules: PA AMB OLI. Això al marge de ser peça fonamental de sa 
nostra dieta mediterrània.   

No vos faré saber una cosa que ja sabeu, però sí la diré amb so vostro permís i més utilitzant una dita de 
cavallista que diu: “no xerris bé des teu cavall, deixa que en xerrin es altres”, i és que al marge d’altres 
llocs de s’Illa, Caimari en juga un paper més que important i definitiu en tota aquesta fantàstica engirgolada 
oliera, començant lògicament pes vostro coneixement col·lectiu i seguint per es seus resultats. Sabeu que 
també sa fira de s’oliva és única en tota Mallorca i per aquesta regla de tres, si Mallorca, és una de ses 
úniques en tot el món, sa vostra fira també ho és. Jo en som testimoni de fa molts d’anys. A més que 
probablement per aquest fet, ara jo som aquí tenint aquest honor i aquest plaer que m’heu donat: ser 
pregoner de ses vostres festes, de ses festes de la Mare de Déu d’Agost.

Quan en Pere, en to com a transcendent, just quan va acabar sa fira de l’any passat i ja a punt de partir 
de cap a Manacor me va dir: “Joan, he de xerrar amb tu, t’he de  demanar una cosa... Jo me creia que me 
diria: “i perquè no te fas del Madrid?” però no, me va dir: “Vols fer es pregó de ses festes de Caimari de 
l’any que ve?” I jo,clar, no ho vaig dubtar ni un mili-segon , sí, vaig dir, encara que com sabeu qualsevol 
persona que accepta s’honor de ser pregoner de ses festes d’un poble, en aquest cas de Caimari, sobre 
tot té una obligació i aquesta és: ser sincer, lògicament bon amic i com jo som, posseïdor d’una gran 
admiració de cap a es vostro poble i tota sa seva gent, amb respecte a tot allò que sou i significau i a es 
coneixements que teniu, així que no dubteu mai que es fet que no hagi anomenat totes se vostres virtuts 
una darrera s’altra  és perquè elles parlen totes soles i jo sols puc fer que participar d’elles amb tota, i ho 



dic sincerament, sa humiliat possible.

Com vos dic, intent que aquest moment que passam junts sigui per declarar sa meva sincera amistat de cap 
a voltros, sa meva complicitat, sa enveja sana de cap a tot allò que voltros coneixeu, de cap a es vostros 
avantpassats i sobre tot per a qui segueix, d’una manera natural i constructiva, amb so cordó umbilical ben 
subjecte a allò que és nostro i que se reflecteix en ses nostres expressions culturals. Respecte a qui treballa 
per no perdre tot es nostro patrimoni, perquè, a més, podria ser que ho haguessim de mester...I ja ho 
sabeu, ho heu sentit moltes de vegades: es coneixement, i sa cultura són, sens dubte, s’ànima d’un poble.

Jo no sé si hi ha reencarnació o no però sí puc dir que en seria un bon usuari. No en tendria cap de 
problema que en una propera vida jo fos natural de Caimari i si fos necessari  viure’n qualcuna més, per 
aprendre tot allò que ensenya sa vostra terra: cases de neu, camins, amor, calç, sitges, pedres, oliveres, 
llenya, art i tot allò que no sé i que n’estaria ben content de aprendre i viure. 

No ho dubteu, en som ben conscient que es vostros aromes regalats són una expressió ben clara, encara 
que tot sigui com un somni, de que tot això que és ara nostro ha acompanyat a Ulises, a fenicis, a romans, 
a cançons de la moreria, a romanços catalans; fins que es nostro poble s’ha fet poble, s’ha fet gran, calent 
i encès, ple de matissos i bellesa, perquè com diu Miquel Àngel Riera i jo hi vull afegir “a vegades”: sa 
bellesa de l’home és que crea bellesa, encara que a vegades ens oblidam fàcilment.
 
Però una bona dosi de totes aquestes flaires que jo he descobert, any darrera any, per Caimari en que 
no ho sembli me fa fer una volta en llaüt mariner i fa oblidar qualsevol despropòsit en benefici d’una sana 
dosi d’autoestima i certesa de que tot el que s’ha fet i farà és per un motiu més que vitenc i de to clar, 
probablement naïf...

Però encara així s’aprèn bastant i més encara, se pot posar en pràtica s’aprenentatge i això, com sabeu, 
dóna un gust...

És un honor cantar ses festes de Caimari, de s’any dos mil catorze, en veu alta i sencera, sense partions 
i sense fronteres.

I per cert, vos faig arribar memòries d’altres manacorins que senten exactament el mateix que jo.

Visca Caimari i sa seva gent. 
Bones festes!

Miquelet “Monserrat”, Llorenç “Quenç”, Tomeu Mascaró, 
Pedro “Sabater”, Pedro Ramon, Guillem “Gallina”, Pep “Bessó”, Tomeu 

“Nesse”, Pedro “Bufetó”, Miquel “Bessó”, Pedro “Gall”,
 Pedro “Figueroler”,Miquel “Peon”, Miquel Capó i Jeroni Reus.

CLUB ESPORTIU
CAIMARI



Imatges d’ahir

Juanito y Miguelín Sánchez

Pau “Sion” i Jeroni Reus

Toni “Jeroni”, Francisca “Solla”, Jeroni Reus, Juan Reus i Magdalena Reus

Toni “Jeroni” i Francisca “Solla”



Família Sánchez Jiménez

Margalida de “Son Torrella” i 
Miquel “Magí”

Catalina i Maria Martorell Ramis

Juanito i Miguelín Sánchez

Maria Ramis i Miquel Martorell 

“Trevulla” i Rosa Comas

Antoni i Simó Mateu  “de Massana”
Simó Mateu “dels Horts”



Maria Gelabert, Pau Gelabert 

i Jaume Rotger “Calco”

Pau Gelabert, Maria Gelabert, Marilen Cladera i Marigina Gelabert

Pau Fiol, Madò Magina Bestard,

Pep “Punxo”, Maria Gelabert i Pau Gelabert

Pau i Maria Gelabert

Maria “Trevulla”



Catalina i Maria “d’en Pere” i Margalida “Escolana”

Jaume Rotger “Calco”

Catalina Rotger i Jaume Rotger “Calco”
Maria Rotger, Toni Rotger i Catalina Rotger

Familia Campins - Rotger Toni “Calistro”, Tomeu “Calco”, Catalina i Maria 
“d’en Pere”, Cati “Tome” i Margalida “Escolana”



Rosa Comas Martorell

Maria Martorell Ramis “Trevulla”

Catalina, Maria i 

Mateu Martorell Ramis “Trevulla”

Jaume “Pintat” i Marga Gelabert

Pedro “Ramon”, Antònia “Miqueleta”
i Jeroni Reus



Cada dia surt el sol i ens dóna llum i calor
il·lumina nostres llars, renova les energies,
produeix salut i força, és aquí l’ambaixador,

fa sentir totes les coses amb més plaer, més amor,
veus per tot molta de vida que per sempre la voldries.

Són dates que ens ajuden a conectar amb l’ambient,
a sentir-ne més d’aprop la fragància de l’estiu,
és vivència que tenim just aquí omnipresent,

influència d’altres llocs que ens aporta a nostra ment
i ens converteix el sonriure en més generós, més actiu.

El camp està ple de flors, de grogues, blanques, vermelles
i de molts altres colors li van teixint un vestit.

Els pastors durant la nit van pasturant les ovelles
i coneixen com astròlegs molts de noms de les estrelles

se les miren inquietes bellugant dins l’infinit.

Apunt estan les ametlles per esser recollides
un fruit que tots estimam i que dóna gran profit,

els hortets per les casetes amb hortalisses, guarnides
de verdor i fruits d’estiu, bons per fer-ne amanides,

són un símbol sota el sol en un lloc tan escullit.

Caimari té i conserva molt més idil·lics aspectes
que guarden el paisatge de tots els nostres voltants,
també té fets i per fer gran quantitat de projectes,

que honren i embelleixen d’unes formes predilectes
i s’en van ben retretades per països molt llunyans.

Per la Mare de Déu d’agost celebram aquí les festes
que resorgeixen cada any amb bastantes novetats,
n’hi ha per petits i grans, són alegres, són xalestes,

pot esser que en tot l’entorn no n’hi ha de com aquestes,
agradoses, complaents, veniu, estau convidats!

Jerín Vallcaneras Vicens
Festes d’agost 2015

Símbol sota el sol



Col·laboradors

Finca Binibona s/n, 07313 Binibona - Selva
T. 971 873 565 - F. 971 873 511

www.binibona.es  -  hotel@binibona.es

Finca Albellons s/n, 07313 Binibona - Selva
T. 971 875 069 - F. 971 875 143

www.albellons.es  -  hotel@albellons.es

Camí de Selva a Campanet
07313 SELVA

Mallorca - Illes Balears
+34 971941145

info@fonttorreta.com



Telèfon 606 958 849

MODA ESPORT      
INCA, PORT ALCUDIA, PORT DE POLLENÇA    

Telèfon 971501164

Antonio Campins Pons S.L.,
C/ Gremi Fusters, 21 Palma de Mallorca (Baleares)

Teléfono 971432275



INMOGAP
Asesoria Inmobiliaria

AGENCIA BBVA
Ntra. Sra. Lluc, 43. Caimari.

Ctra. Lluc, 9. Selva.
Tel. +34 971 515 333

info@inmogap.com - www.inmogap.com
www.facebook.com/inmogap 

Ferreria CAN PEP PARIS C.B.
NIF E-57802134

619 966 756  -  607 376 262
C/ Fadrins, 134

07420 Sa Pobla (Illes Balears)

Bar 
Es Racó de 
ca na Tome

Caimari

mailto:info@inmogap.com
http://www.inmogap.com
http://www.facebook.com/inmogap


ES CASTELL
C/ Binibona s/n - 07314 Caimari ( Mallorca)

Tel./Fax: 971 875 154 - e-mail: info@fincaescastell.com 
www.fincaescastell.com

Son Ametler
C/ Binibona s/n - 07314 Caimari (Mallorca)

Tel: 687 934 435 - e-mail: paola@hotelsonametler.com 
www.hotelsonametler.com

TALLERS A INCA I CAIMARI

Ctra. Sencelles, Km. 1 - 07300 INCA - Mallorca
Tel. y Fax: 971 50 15 03

autocarsalorda@gmail.com

C/. Antoni Maura, 53, 07300 Inca, Illes Balears
Tel.: 871 70 40 71

C/. Torrent, 9, 07314 Caimari
Tel.: 971 875 354



Bar 
Can Tomeu

Tel. 971 51 53 61
Caimari

Camí Vell de Moscari, s/n, 07314 Caimari, Islas Baleares
Teléfono: 618 26 77 09

Carrer de l’Horitzó, 21, 
07314 Caimari, Islas Baleares

Teléfono:971 51 52 26

Bajada Urbanització Guix, s/n, 
Escorca, Illes Balears

Teléfono:971 51 70 07



Bar Cas Reto
Vos desitja bones festes

Plaça Major, 12 - Tel. 971 516 429
Campanet

Calle Menestrals, 14, POL. CAN MATZARÍ - 07300 Inca, Illes Balears
Teléfono: 971 88 01 15

INCA
COLOR

pintures

PINTURES, ESMALTS I COMPLEMENTS



GUIX I DECORACIÓ
Almacen Palma: Asegra, 4 _ 07011 Polígono de Can Valero - Tel. 971 295 405

Almacen Sa Pobla: C/ Marques de la Romana, 57 _ 07420 Sa Pobla - Tel. 971 540 995
www.gomilagost.es

CA NA PURI Caimari
Tel. 971 515 568

Carrer Binibona, 07314 Caimari, Illes Balears



Farmàcia Caimari 971515554 
Caimari

Fruites i verdures Mairata 607354169 
Caimari

Orujos i carbons Germans Far 971515350 
Caimari

Treballs del Camp 649496420 
Caimari

Jeroni Reus Rotger (Fusteria i restauració) 971515602 
Caimari

Fusteria Martorell C.B. 971515208 
Caimari

Estanc de Caimari 971873672 
Caimari

Perruqueria Maria Villalonga 971515125 
Caimari

Botiga Ca na Tina 971515252 
Caimari

Socies Seguí.(Construccions i reformes) 646167284
Caimari

Estanc de Moscari Núm.1 971515010
Moscari

Cafè Sa Plaça 971875178 
Moscari

Pintats i lacats J. Sánchez 971504741 
Campanet

Comas, obres amb firma 971514003 
Lloseta

Fontaneria José Mestre 639287166 
Binissalem

Restaurant Es Guix 971517092
Escorca

Restaurant Coll de sa Bataia 971517017 
Escorca

Restaurant Escorca 971517095 
Escorca

Bar Restaurant Ca s’Amitger 971517046 
Lluc (Escorca)

Mapfre 971875002 
Selva

Construccions Tos-Als Verds, S.L. 971875203 
Selva

Forn Ca’n Felip 971875033 
Selva

Bar Ca’n Pereó 971515175 
Selva

M.Morro (perruqueria, estètica i solarium) 971875478 
Selva

Protecció Civil 112 
Selva

Miquel Seguí (perruqueria) 655892197
Inca

Femenia Pintor’s S.L. 971880517 
Inca

Eléctrica Soto 971500893 
Inca

Sabates Tuent 971500238 
Inca

Electromecànica Es Taller d’Inca 971884179 
Inca

Rellotgeria Fuster 971501073 
Inca

Mirhabitat S.L. (Millores i Rehab. d’Habitatges) 645336311 
Inca

V.R. Electricidad 620637742 
Caimari 

Ca’n Miquel gelateria 971724209 
Palma de Mallorca

Marisqueria Internacional 971266799 
Ca’n Pastilla

Juan “Marquesí” Obres i Reformes 626649313 
Caimari

NOM NOMTELÈFON TELÈFON
EMPRESES COL·LABORADORES

Festes Patronals Caimari 2015





Caimari-Programa 2014.indd   24 16/07/14   10:36


