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Benvolguts Caimariencs i benvolgudes Caimarienques,

Un any més ha arribat l’agost i, amb ell, les nostres festes patronals. Al llarg 
dels dies de celebració, veïnats i veïnades de totes les edats estau convidats i 
convidades a gaudir d’aquest temps de retrobada i bauxa. També tota la gent 
que ens visiti, ja sigui aquells provinents dels pobles veïnats com aquells que han 
triat el nostre poble per passar-hi uns dies de vacances, podran ser-ne partícips.

Enguany s’ha creat una comissió de festes. Ha nascut amb l’aspiració de ser una 
eina perquè tota la ciutadania del nostre poble pugui participar en l’organització 
de les festes, fent-les més seves i decidint què s’ha de fer i com han de ser des 
d’una posició correctament informada. A les pàgines d’aquest programa trobareu 
el fruit d’aquesta comissió. 

Vull agrair en nom de l’organització a tota aquella gent que ha mantingut el seu 
compromís de col·laboració, ja sigui aportant la seva feina com participant de 
les despeses o aportant els seus productes o serveis.

En nom de tot el consistori, els quintos i quintes, la comissió de festes i jo mateix, 
us desitjo unes bones festes de la Mare de Déu d’Agost i que en gaudiu per 
molts anys!

Antoni Daniel Frontera Borrueco
Batle de Caimari

Salutació



Quintos 2017

Jaume Sastre Rigo (de ca na Rigo), Pedro José Seguí Seguí (de ca’n Ponset), 
Marga Mira Balaguer, Rosa Sastre Comas, Toni Lluis Femenias Vallcaneras, Lluc Marcé Garcia,

Claudia Llull Mayol (de ca’n Bea), Maria Magdalena Payeras Seguí



Homenatge a la gent gran 
de Caimari 2017

MARIA MARTORELL SASTRE  26/12/1922

CATALINA VILLALONGA BERNAT  08/02/1923

JOANA ROTGER FEMENIAS  01/05/1924

CATALINA ROTGER MATEU  25/06/1924

JOANA VILLALONGA BERNAT  23/10/1925

MARTINA ROTGER CARBONELL 05/11/1925

JOAN MARCÉ FAR  26/06/1926

FRANCISCA ROTGER FEMENIAS  16/07/1926

MAGDALENA GARAU GELABERT  13/10/1926

JOSE CERDA VIVES  27/10/1926

MARGALIDA REUS GARAU  21/05/1927

ANTONIA MARTORELL SEGUÍ  18/09/1927

TONI ROSSELLÓ SEGUI  20/07/1928

ANTONIA MAYOL MAIRATA  03/08/1928

SION MATEU MARTORELL  23/09/1928

ANTONI VALLCANERAS CREUS  27/12/1928

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

CATALINA GELABERT BESTARD  13/06/1930

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

RAFEL LLOMPART PERELLO  09/06/1931

MAGDALENA MAYOL MAIRATA  13/06/1931

ANTONIA MAIRATA CAIMARI  16/07/1931

ANTONIA MARTORELL SASTRE  19/07/1931

MAGDALENA SEGUI ROTGER  28/09/1931

GORI BALAGUER VICENS  08/10/1931

MAGDALENA ROTGER MATEU  11/10/1931

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

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

ASCENSIÓN VALLCANERAS VICENS 27/09/1933

PEDRO CIFRE FAR  29/11/1933

FRANCISCA TORRES BAGUR  04/02/1934

PEP ORDINES ROTGER  04/04/1934

MARGALIDA COLL MORAGUES 06/04/1934

JOANA MATEU PERICAS  10/05/1934

MARGALIDA GARAU GELABERT  20/06/1934

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

CARMEN RIERA DOMÍNGUEZ 16/07/1935

ANGELINA HUERTA ALMARAZ  03/08/1935

JUAN SEGUI PERICAS  02/11/1935

MAGDALENA SASTRE CÁNAVES  07/01/1936

CATALINA MATEU GARAU  14/01/1936

MARGARITA AMETLLER CRESPÍ 17/02/1936

ANTONIA MAIRATA ROTGER  09/04/1936

MIQUEL SOLIVELLAS SEGUI  02/05/1936

LORENZO AMENGUAL MORRO  06/06/1936

LUCIA HEREDIA SANCHEZ  24/06/1936

MARGARITA COLOM MARTORELL  13/09/1936

JUANA GARAU COLOM  22/09/1936

ANTONIO GARAU CIFRE  30/09/1936

FRANCISCA GARAU CIFRE  30/09/1936

ANTONIA LLINAS FAR  28/12/1936

FRANCISCA RIPOLL MORRO  29/12/1936

JESUS ORTA NAVARRO 26/01/1937

GABRIEL MAIRATA PAYERAS 07/03/1937

ANA GARAU BUADES 02/04/1937

CATALINA MATEU BESTARD 10/06/1937

JAIME PONS ROSELLO 15/08/1937

MARIA VALLCANERAS CREUS 15/08/1937

ENCARNACIÓN VALERO COLOM 14/09/1937

ANTONIO RAMIS PALOU 09/12/1937
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Diumenge 13
18:00 Inici de festes amb amollada de coets, repicada de 
 campanes i cercavila acompanyat de xeremiers 
 de Caimari i Selva.

18:30 Inauguració de les exposicions de les festes de Caimari: 
 Exposició  de pintura a càrrec de Magdalena Pons. 
 Exposició de les fotografíes del concurs fotogràfic ·”Festes de la 

Mare de Déu d’agost de Caimari 2017” 
Data màxima per al lliurament de les fotos: 10 d’agost. 
Les fotos s’han de lliurar en format electrònic (en pendrive o a 
l’adreça info@ajselva.net) i en paper (tamany 15x20 cm).
El lloc de lliurament pot ser l’ajuntament (de dilluns a divendres de 8 a 15 ho-
res) o a la casa del poble de Caimari (dilluns de 8 a 11 i dimecres de 12 a 15).
Consultar les bases al programa apart.

 (Exposicions obertes tots els dies del 13 al 20 d’agost de 19 a 21 h a 
excepció del dijous 17) 

 Lloc: Església Vella. 
 Col·labora:



19:00  Pregó d’inici de festes a càrrec de Jeroni Vallcaneras Vicens, “Jerín”. 
 Lloc: Església Vella

19:30  Concert de xeremiers de Selva. 
 Lloc: Església Vella

20:00  Concert de piano i violí a càrrec de 
 Maria de Lluc Coll Comas i Anna Plamenova. 
 Lloc: Església Vella. 
 Col·labora:

Dilluns 14
10:00 Torneig de Tennis taula. 
 Lloc: Església Vella. Ho organitza: Gerard Marcé
 Col·labora: 

18:30 Presentació de la nova revista del poble “Caymàritx”,
 a càrrec de l’Associació de Veïnats de Caimari
 Lloc: Església Vella. 

19:00 Curses infantils “festes de la Mare de Déu d’agost”.
 Menors de 16 anys. Sortida Plaça Major

19:30 V cursa popular “festes de la Mare de Déu d’agost”. 
 A partir de 16 anys. Distància 7,8 km. 
 Sortida i arribada Plaça Major. Inscripcions www.elitechip.net
 Ho organitza: Associació Comuna de Caimari
 Col·labora:

21:00 Gimcana infantil, per a nins i nines de 6 a 12 anys. 
 Grups de 5 persones. Inscripcions per wathsapp al telèfon 
 655969266 fins divendres, 11 d’agost. 
 Lloc: Plaça Major. Ho organitza: Illa de Cultura

21:30 Campionat de truc i torneig de parxís per parelles. 
 Lloc: Plaça Major
 Col·labora:

23:00 Loteria a la fresca. 
 Lloc: Carrer Tavernes. Ho organitza: Bar Can Tomeu

00:00 Pujada al Pi ensabonat. Lloc: Plaça Major

Bar
Ca’n Pereó

Selva



Desitja que passeu unes 
Bones festes

de la Mare de Déu d’agost!!!



Dimarts 15
10:00 Gran Diada ciclista. 
 Itinerari: Sortida de la Plaça Major direcció Binibona, 
 Quatre Cantons, Moscari, Pont d’es Lleó, Pont den Blai i 
 arribada a Ses Deveres. Hi haurà un gelat pels participants.
 Col·labora:

11:00 Castells i jocs d’aigua per a nins i nines. 
 Lloc: Ses Deveres.  

18:00 Cercavila amb una colla de xeremiers de Caimari i Selva.

18:30 Repicada de campanes

19:00 Ofici solemne oficiat pel P. Bernadí Segui SJ amb la 
 participació del cor parroquial dirigit per Miquel Tortella.

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 Gimcana nocturna. 
 Requisits: tenir + de 16 anys i anar disfressats. 
 Grups de 4 persones. 
 Preu: 5 euros per membre del grup.
 Inscripcions fins dia 10 d’agost en els telèfons 
 620124747 / 689689131
 Ho organitza: Quintos 2017
 Col·labora: 

22:00 Ball en línia 
 Demostració dels alumnes de ball en línia de Caimari. 
 Lloc: Plaça Major

Desitja que passeu unes 
Bones festes

de la Mare de Déu d’agost!!!

Botiga Ca na Tina
Caimari

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





Dimecres 16
17:00 Jocs d’aigua per a nins i nines. 
 Lloc: Plaça Major.

19:00 Passejada en moto. 
 Itinerari: Plaça Major de Caimari - Binibona - Moscari - Selva - 
 Biniamar - Mancor - Plaça Major de Caimari.
 Els i les participants han de complir amb l’establert en el 
 reglament general de circulació. 
 Coca amb verdura pels participants a l’arribada a la 
 Plaça Major de Caimari
 Col·labora:

20:00 Futbet infantil. 
 Inscripcions per whatsapp al telèfon: 620 317 210 o 
 a la casa del poble cada dimarts i dijous de 18 a 20 hores
 Lloc: Ses Deveres Ho organitza: Quintos 2017
 Col·labora:

22:00 Festival infantil i playback d’adults. 
 Els adults es poden apuntar fins dia 13 d’agost per 
 wathsapp al telèfon 657012225 
 Lloc: Plaça Major.
 Organitza: M. Antònia Martorell i Alícia Vallcaneras.
 Col·labora: 
             

Perruqueria 
Maria Villalonga

Caimari

INCA
COLOR

pintures

PINTURES, ESMALTS I COMPLEMENTS

Telèfon 606 958 849



Vos desitja Bones Festes!!!

Marisqueria 
 Internacional



Dijous 1 7
10:00 Jocs multiesports. Destinats a nins i nines fins a 16 anys.
 Els participants hauran de dur roba i calçat esportiu.
 Lloc: Plaça Major
 Ho organitza: 

10:30 Cavalcada en ponis pels nins i nines del poble, 
 per gentilesa de Pony Express. 
 Hi haurà un gelat pels nins  i nines participants. 
 Lloc: Plaça Major
 Col·labora:

18:00 Jocs tradicionals per a nins i nines. 
 Lloc: Ses Deveres. Ho organitza: Quintos 2017

21:30 Sopar popular amb la participació de tot el poble. 
 Per poder sopar se demana l’aportació d’algun menjar (no begudes). 
 Les aportacions s’han de fer a la cotxeria de can Com a la 
 plaça Major de les 17 a les 20.30 hores
 Ho organitza: Associació d’amics de Caimari en bauxa.
 Lloc: Plaça Major
 Col·labora:

 

23:00 Ballada popular a càrrec de 
 “Caliu Folk Associació Cultural”. 
 Lloc: Plaça Major

CA NA PURI Caimari
Tel. 971 515 568

Jeroni Reus Rotger
Fusteria i restauració

(Caimari)



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

autocarsalorda@gmail.com

Molts d’anys i

Bones festes!!!



Divendres 18
11:00 Contacontes destinat a un públic familiar 
 “Empedrat de contes”. 
 Ens conta la història de n’Altamira, una dona 
 del cromanyó que ve de la prehistòria a explicar-nos 
 com els contaven a ells històries els seus pares quan 
 encara no existien els llibres ni les biblioteques. 
 Lloc: Església Vella

11:30 Guerra de pintura
 (dur ulleres de nedar i roba vella). 
 Lloc:  aparcament municipal Es Tersal. 
 Ho organitza: Quintos 2017
 Col·labora:

17:00 Corregudes de joies. 
 Lloc: Plaça Major
 Col·labora:

18:00 Corregudes de cintes en moto In Memoriam Joan Seguí “Johnny”. 
 Lloc: Plaça Major
 Col·labora:

23:30 Nit jove de Rock amb les actuacions de:

 Cirko, 
 Enrockats, 
 Disccovers
 Jonnypub Dj. 
 Lloc: Plaça Major

01:30 Trobada de quintades caimarienques amb les seves 
 respectives camisetes. 
 S’escollirà la més original, divertida, elegant, ...
 Mudau-vos i parcipau-hi amb la vostra
 Lloc: Plaça Major
 Col·labora:

INCA
COLOR

pintures

PINTURES, ESMALTS I COMPLEMENTS

Coca amb verduraa trenc d’alba

Bar Can Vilà
(Caimari)



Fontaneria 
Pep Mestre

(Binissalem)
Tel. 639 287 166



Dissabte 1 9
18:30 Curses de cotxes teledirigits. 
 Lloc: Ses Deveres. Ho organitza: Quintos 2017

19:30 Partit de futbet “fadrines vs casades”. 
 Lloc: Ses Deveres. Ho organitza: Quintos 2017

20:30 Partit de futbet “Fadrins vs casats”.
 LLoc: Ses Deveres. Ho organitza: Quintos 2017

23:30 Gran revetlla amb 

 Trio Lluna plena
 La Rumba nostra 
 4L 
 Dj Lino. 
 Lloc: Plaça Major

Diumenge 20
18:00 Festa Holi amb música de Dj (fins 21:00). 
 Lloc: Aparcament municipal Es Tersal
 Preu de les bosses: 2 euros
 Ho organitza: Quintos 2017 

19:30 Final del torneig de pàdel infantil per a nins i nines de 
 8 a 16 anys.  
 Lloc: Ses Deveres
 Ho organitza: Gerard Marcé
 Col·labora:

22:00 Cinema a la fresca. Projecció de la pel·licula “100 metres”. 
 Lloc: Plaça Major

00:00 Fi de festa. 
 Lloc: Plaça Major

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



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

Farmàcia 
Ricardo 

Gascuñana
(Caimari)

Tel 971 51 55 54



Bones tardes a totes i a tots. Benvingudes, benvinguts caimarienques, caimariencs, autoritats i altres 
convidades i convidats que sigueu aquí presents.

Pels qui sou del poble i no em conegueu, o no m’hagueu reconegut; o per si algú quan ha llegit al programa 
de les festes qui havia de fer el pregó d’enguany, en veure aquest nom llarg, rar i mal de dir, ha pensat si 
haurien convidat a una «externa» a fer el pregó, em presentaré: sóc una néta de madò Juanita i l’amo en 
Miquel Des Correus; la filla de n’Àngela Des Correus. Talment això és el que deia quan era petita i algú del 
poble em demanava: «I tu d’on ets, nina?», «D’on et diuen?».

N’estic convençuda que el que diré a continuació us sonarà a tòpic, i que n’hi haurà més d’un i més d’una 
que pensarà que no sabia de què havia de xerrar i que d’aquesta manera aconseguia dir alguna cosa més 
que, simplement, «Bones festes i Molts d’anys!», però us puc assegurar que és el que realment sento en 
aquest moment: molta il·lusió, un gran orgull i una tremenda responsabilitat. Ésser aquí ara és tot un honor, 
però he de reconèixer que aquest acte d’avui m’imposa i em dóna respecte. I és que avui em toca a mi 
obrir una porta que ha estat tancada durant un any: la porta de la festa, de la diversió, del passar-s’ho bé, 
de l’alegria, de l’amistat, de la germanor, ... . Una vegada oberta, entraran per aquesta porta les amistats, 
els familiars, els nostres veïns i veïnes, els convidats i convidades i, en definitiva, totes aquelles persones 
que vulguin participar i gaudir de les nostres festes.

Molt conscient del que signifiquen aquestes festes patronals, he decidit que deixaré passar per aquesta 
porta a tota aquella i a tot aquell que véngui amb bones intencions, amb pau, amb bondat, amb tolerància, 
amb respecte, amb humilitat, amb sinceritat, amb generositat, ... i que sigui capaç de deixar de banda tot 
allò que, d’alguna manera, pugui embrutar o espenyar les Festes de Caimari.

He de reconèixer que, en els darrers anys, he estat -per dir-ho d’alguna manera que quedi bé-, una mica 
«absent» al poble, però no me n’he oblidat, ni me n’oblidaré mai, de Caimari i la seva gent.

Aquest és el poble que els meus pares, n’Àngela Des Correus i en César, varen triar per viure. On vaig 
néixer -ara ja fa 30 anys- i on vaig créixer, entre Sa Vileta i el camí de Binibona o «Birabona», com deim els 
caimariencs. Just aquí devora.

Bona part del que jo sóc ara es va formar en aquest poble, a la seva escola, als seus carrers, a la seva 
Plaça Major, en aquesta mateixa Església Vella i en aquesta Placeta Vella ... . Caimari representa els meus 
orígens. Forma part de la meva identitat. I això no es perd mai.
Caimari és el meu poble. Tot un privilegi.

Ara visc a Santa Maria i és veritat que m’agrada i m’hi trobo a gust perquè, a més de ser el poble del meu 
home, per anar a fer feina cada dia a Palma, és cert que és còmode, però jo sempre enyoraré Caimari.

Ja ho sé que Caimari està enfora de Palma -i tanta sort que ho està!-. I que, o esperes a que passi el bus, o 
has d’agafar el cotxe per qualsevol cosa. Però sempre he pensat que, precisament, la simplicitat de Caimari 
és el que l’enriqueix com a poble.

Pregó de festes 2016



Amb el pas dels anys, és inevitable que algunes coses canviïn, però Caimari segueix conservant l’essència 
del que jo recordo que era quan era nina:
- Caimari segueix essent un poble petit, tranquil i amb pocs habitants, on tothom es coneix i se saluda quan   

va pel carrer . Tot d’una es nota quan hi ha algú de fora poble, sobretot si és de Ciutat;
- Caimari segueix essent un poble on els nins i les nines juguen i van tots sols pel carrer, sense haver de 

passar gaire pena pels cotxes;
- on si passa alguna cosa, sigui bona o dolenta, en un parell d’hores, tot el poble ho sap;
- on, a les nits d’estiu, la gent encara «surt a la fresca»;
- on, al mercat dels dilluns, basta fer una ullada des de fora de la plaça per saber el què hi ha;
- on, a cada casa, cadascú s’agrana la carrera;
- i on els veïnats i les veïnades se segueixen preocupant els uns pels altres -fins i tot es respecten la 

cotxeria i el portal, maldament no hi hagi un gual-.

Quants pobles poden tenir un xat de grup de Whatsapp en el que només es tractin temes del poble i entre 
els seus membres hi pugui haver, almanco, una persona de cada família?

De nina, encara vaig poder viure l’època en què totes les cases, durant el dia, romanien obertes, a disposició 
de qualsevol veïnat o veïnada que necessités res. Bastava amb obrir la porta i, des del llindar, cridar fort: 
«Se puede?!» o «Ave Maria!», i llavors esperar que sortís la madona o l’amo a veure què volies. Ben segur 
que n’hi devia haver algun o alguna que quan deia «Se puede?!» o «Ave Maria!» ja era dins la cuina.

Quan jo anava a l’escola de Ses Roques, una mateixa mestra i dins una mateixa aula, sense estar gens 
estrets, podia estar donant classe fins a tres cursos diferents. Amb un autocar gros l’escola sencera ens 
n’anàvem d’excursió .

De la meva quinta, la del 85’, a l’escola n’érem set, i de tot d’una, només sis, i tot nines: na Mª  Assumpció, 
n’Aina, na Marga, na Cristina, na Xisca i jo; fins que, després, va arribar en Pere Ramon.

I no us penseu que l’any 85’ va ser un any de pocs naixements a Caimari, perquè la resta de quintes són 
per un estil o fins i tot menys nombroses.

Idò sí, jo puc dir que he tengut la gran sort de criar-me a Caimari.

Una de les coses que més enyor de no viure a Caimari és la proximitat de les muntanyes. Poder pujar a la 
terrassa de ca nostra, girar-me i quasi quasi poder tocar les muntanyes amb les mans.

Quan venc a Caimari, m’agrada returar-me lleugerament amb el cotxe a la volta de Ca’s Jurat i gaudir, 
només un breu instant, de l’espectacular vista que ofereix aquest punt. Els turistes i les turistes ho saben 
apreciar bé. Especialment en venir el bon temps, no hi ha dia que no me’n trobi d’aturats al mirador fent 
fotos de Caimari i del seu paratge.

I és que, només pel seu emplaçament, Caimari té una descripció digna de conte: un petit poblet al peu 
de les muntanyes de la Serra de Tramuntana, que s’estén per la garriga, muntanya amunt, amb conreus 
d’oliveres, ametllers, garrovers, figueres i d’altres arbres fruiters que omplen les finques i les seves 
marjades, que sembla siguin les escales d’antics gegants.

Pels convidats i convidades que vengueu de fora i no conegueu el poble, deixau-me que us doni una mica 
les tresques per moure-us-hi: just entrant, per Sa Creu i la carretera de Lluc, a la dreta, per Sa Vileta, fins a 
Sa Plaça, el carrer de Ses Tavernes i, un poc més amunt, Sa Placeta, tocant Es Racó, si continuau pujant, 
arribareu a Es Castellet. I si, en arribar, des de Sa Creu, sense entrar dins Sa Vileta, per la carretera de Lluc, 
agafau a l’esquerra, pel torrent i Sa Mosquera, pujareu a Els Fornassos. Així de senzill. Segur que ningú 
es perdrà.



Les Festes de la Mare de Déu d’Agost són un dels dos grans esdeveniments del poble de Caimari. L’altre, 
ja ho sabeu, és la «Fira de s’Oliva».

Molt especialment quan vénen aquestes festes, i un dia com el d’avui encara molt més, recordo amb gran 
nostàlgia a dues persones molt importants per jo, i que ara ja no hi són: el meu padrí i la meva padrina. 

N’estic segura que a tots dos els hi hauria fet molta il·lusió poder-me acompanyar en aquest acte. A la meva 
padrina li agradava molt participar i col·laborar en tot allò que es feia al poble.

Ella cantava al cor de l’església i també va ensenyar a ballar jotes i boleros als nins i les nines i també als 
majors. En alguna ocasió, per les festes de la Mare de Déu, va dirigir qualque ballada popular.

És ben cert que les festes de Caimari no serien el que són sense totes aquelles persones que, d’una 
manera o una altra, se’n preocupen i hi col·laboren. Però teniu ben present que sou tots i totes vosaltres, 
caimariencs i caimarienques, els qui feis les festes, amb la vostra assistència i participació, amb entusiasme, 
ganes de bauxa i de compartir bons moments.

Les festes duren molt poc. I ara, sobretot, ho dic pels quintos i les quintes d’enguany, gaudiune de cada 
moment!

Ja no us vull entretenir més, perquè la festa ha de començar i els músics ens esperen.

Però, abans d’acomiadar-me, permeteu-me donar-vos alguns breus consells perquè aquestes festes us 
surti tot rodó:
1. Recordau que la taula és el més sagrat de la festa, amb permís de l’Església.
2. El dia de la Mare de Déu, anau alerta amb la porcella. Quan la fiqueu al forn, preneu nota de la 

temperatura i l’hora d’entrada d’aquesta peça tan preuada. De tota manera, recordau que val més una 
mica cremada, que no crua.

3. Si cuinau un fritet, cuidau-vos de comptar els pebres de cirereta abans de posar-los-hi, perquè si us 
passeu, ben segur que fareu curt amb el vi.

4. Per descomptat, mai passeu pena per les postres, perquè «Déu proveirà!» i, per art de màgia, les vostres 
taules s’ompliran de coques i ensaïmades.

5. I anau-vos ja fent a la idea de que el vostre cotxe s’ha espatllat perquè d’herbes sempre en beureu més 
que les del rebentat.

I ara sí, bones festes! Molts d’anys! I visca Caimari!

Moltes gràcies a totes i a tots!

Miren G. Blanco Alorda
Caimari, agost 2016

RESTAURANT
ESCORCA

Tel. 971 51 70 95
Tel. 971 51 70 07



Tel. 971 43 22 75



Josep, Cati i Paquita “Beas”

Casament de Sebastià García i Pilar Gasch 

(18 abril 1965)

Casament de Juan Marcé Sampol i 
Antònia Bernat Mairata

Josep i Paquita “Beas”

Casament de Sebastià 
García i Pilar Gasch Bateig d’Esteban Marcé. Pares, tios, ties i cosins

Carrer St. Jaume

(davant ca na Maria “Colometa”)

Imatges d’ahir



Toni Lluís, Llucia i Marina

Toni “Mavi” i Maria  de Ca’n Rotxet Toni de Son Canta i Llucia 
amb les filles

Maria i Catalina Martorell Ramis

de ca’n Travulla

Maria, Catalina i Mateu
Martorell Ramis

Miquel i Jaume
Martorell Seguí

Miquel i Antoni Femenies 
de Ca’n Rotxet



Carme Tome i Biel Riso

Família Tome
Mari Tome, Francisca Tome, M. Carmen Rigo, Tolo Rigo, Antònia Barceló, Tòfol Barceló

Paula “Xella”, Bernadí “Com” i

fills Johnny i Toni

Catalina “Com”, Maria “Com”, Francisca “Com”, Margalida “Com”, Paula “Xella, Bernadí “Com”, Joan “Johnny”

Cati Tome, Carme Tome, Maria Tome, 
Bernat Tòfol, cunyada i nebots

Paula “Xella”, Joan “Johnny” i Bernadí “Com”



Biel Payeras “Coric”

Sara Moreno Vallcaneras i

 Marga Mira Balaguer

Maria Vallcaneras, Gori Balaguer i 
Marga Mira Balaguer

Magdalena Ponça i Pep Fiol

Joana Ponça

Biel Payeras “Coric”

ESTANC 
DE CAIMARI

TEL. 971 87 36 72 Plaça Major, 12 
Tel. 971 516 429



Plaça Espanya, 10
SELVA 

Tel. 971 87 50 33

Calle Menestrals, 14
Pol. Can Matzarí 

Inca
Tel. 971 88 01 15

INCA
COLOR

pintures

PINTURES, ESMALTS I COMPLEMENTS

Carrer de l’Horitzó, 21 - Caimari - Tel. 971 51 52 26



Quintades 2016Quintades 2016





Ha hissat la bandera a damunt el campanar
i les campanes repiquen en to de goig i alegria,

conviden tota la gent a cantar i a ballar,
a fer tot l’aparell del què prest s’ha de mostrar,

és un fragment de jornades que les festes anuncia.

Ens queden molts d’episodis per demanar grans favors.
tenim aquí grans serveis, n’hi ha un que no es troba,

ajudar sense esperar de bon grat en els menors,
ser persones dignes, estimar els seus valors
i prest poder gaudir de tenir una escola nova.

Passarem a un altre tema amb un servei d’unió,
és un grup que s’ha sotmès amb una calor quasi ardent,

a fomentar i gestar tots amb gran il·lusió,
són les festes una roda d’organització,

segur que aconsegueixen ser gran esdeveniment.

S’han dat moltes de voltes cercant una solució
per ser del gust de tots unes festes animades,
hi haurà ball i teatre i també hi haurà pregó,

esport i contacontes, magnífica exposició
serà el resultat perenne d’idees cultivades.

Ve gent de molt enfora a passar aquí les vacances
són de països ben freds que cerquen sol i calor

i es troben amb les festes que seran gran recordança,
sempre ben retratades, no perdent mai l’esperança,

de què un dia tornaran a veure nostra claror.

I tocaran les campanes amb el seu tocar de glòria
fent saber que són les festes de la Mare de Déu d’agost,

la convivència entre tots serà un crit de victòria,
que us quedi ben gravat per sempre dins la memòria

i serveixi per entendre que vos convidam a tots.

Jerín Vallcaneras Vicens

Repicaran les campanes





H
omenatge a la gent gran 

C
aimari 2016


