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Benvolgudes caimarienques, benvolguts caimariencs,  

Com cada any, i des de molt antic, la gent que habita el nostre petit 
poble de Caimari fa un parèntesi en la seva vida per celebrar les festes 
patronals de la Mare de Déu just a l’equador del mes d’agost.

I és que tothom mereix agafar-se uns dies per gaudir dels jorns més 
calorosos de l’estiu i rompre amb les rutines que durant l’any han marcat 
el nostre dia a dia. Són dies que commemoren el tancament definitiu de 
l’any agrícola; dies de festa que el nostre cos agraeix per relaxar-lo o per 
fer-lo bellugar com fa el paperí que vola subtilment mogut per la mica 
d’oratge. La repicada de campanes o el so de les xeremies vos conviden 
de nou a gaudir de moments de retrobada amb els vostres veïnats i veïna-
des, mentre participau d’algun dels actes programats, feis una passejada 
pel poble o preneu un refresc a qualcuna de les terrasses.

També rebrem la visita de gent provinent dels nostres pobles germans, 
Selva, Moscari, Biniamar i Binibona, i de la resta de pobles de Mallorca, 
així com la d’aquells que ens trien com a destí per a les seves vacances. 
Tots segurament vendran per compartir amb nosaltres les nostres festes, 
per rejovenir el seu esperit i carregar-se d’optimisme i, així, afrontar amb 
més il·lusió el futur. Per tant, en aquest temps d’oci, alegria i despreo-
cupació que marcarà el programa que trobareu a continuació, estic segur 
que Caimari els rebrà amb els braços oberts i que compartirà amb tots 
ells i elles aquest ambient festiu.

En el meu nom i en el de la resta de gent implicada en l’organització 
d’aquestes festes, vull agrair a tots i totes els col·laboradors i col·labora-
dores la seva implicació, molt valuosa i apreciada. 

En nom de tot el consistori, els quintos i quintes, la comissió de festes 
i jo mateix, vos desitj unes bones festes de la Mare de Déu d’Agost i que 
les aprofiteu amb tot l’entusiasme que pugueu!

Molts d’anys i bons!

Antoni Daniel Frontera Borrueco
Batle de Caimari 

Salutació
2018

festes



C/ Torrent, 9  I  Caimari
T. 971 875 354

caimari@mecanicolor.es



2018Quintos

Maria Solivellas Pieras (ca sa Pesadora), Toni Gabriel Sànchez Mairata (de Moncaire), 
Catiana Beltrán Parpal, Maria Antonia Martorell Reynés (can Mero / ca na Quensa), 
Joana Maria Solivellas Mayol (ca’n Bea), Maria Rosa Martí Cladera (de cas Pollet),

Alicia Vallcaneras Catalán, Maria de Lluc Coll Comas (ca’n Gallina).



Homenatge
a la Gent Gran de Caimari 2018

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
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
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
RAFEL LLOMPART PERELLO  09/06/1931
ANTONIA MAIRATA CAIMARI  16/07/1931
ANTONIA MARTORELL SASTRE  19/07/1931
MAGDALENA SEGUI 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 SEGUI MAIRATA  10/02/1932
MAGDALENA REUS GARAU  17/02/1932
ANTONIA ORDINAS ROTGER  05/04/1932
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
ESPERANÇA VILLALONGA COMAS 15/02/1935
CATALINA MATEU MATEU  22/03/1935
COLOMA PERICAS SEGUI  06/05/1935
ANA MARIA GELABERT MAS  05/07/1935
CARMEN RIERA DOMINGUEZ  16/07/1935
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
LORENZO AMENGUAL MORRO  06/06/1936
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 ROSELLO 15/08/1937
MARIA VALLCANERAS CREUS 15/08/1937
ENCARNACIÓN VALERO COLOM 14/09/1937
ANTONIO RAMIS PALOU 09/12/1937
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 CERDA PONS 27/12/1938



Toni Gelabert i família
Joana Colom “Campanetera”

Toni Mayol i Margalida Seguí

Mateu Martorell i Mateu Tugores

Ronald Charles Mccormick

Antònia Sbert

Pep Gelabert

Magdalena Martorell

Catalina Mestre amb els seus nebots Jaume 

i Antònia “Tome “i Pep “Estellenc”

Margalida Llinas

Antònia “Batle”

Mateu Tugores 
“des Barracà”





Dimecres 8
 18.30 h Repicada de campanes, amollada de coets 
  i penjada de les banderes al campanar.

Diumenge 12
INICI DE FESTES

 18.00 h  Repicada de campanes, amollada de coets 
  i Música al vol
  Xeremies de Caimari i Selva tocaran algunes 
  partitures des del campanar.

 18.15 h  Cercavila acompanyat de xeremiers de Caimari i Selva

 18.45 h  Inauguració de les exposicions
  Pintures de Maria Antònia Martorell i Maria Margalida Muntaner
  Fotografies del concurs fotogràfic
  Data màxima per al lliurament de les fotos: 10 d’agost.
  Consultar les bases al programa apart.
  Lloc: Església vella
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 19.00 h Pregó de festes a càrrec d’Antoni Seguí Caimari “de Ses Figueroles”
  Lloc: Església vella

 19.30 h Concert de xeremiers de Caimari i Selva
  Lloc: Església vella

 20.00 h Concert de piano a càrrec de Miquel Gual
  Lloc: Església vella

 22.00 h Loteria a la fresca
  Lloc: Carrer Tavernes  Ho organitza: Bar Can Tomeu

Dilluns 13
 10.00 h  Contacontes “Segur que creixerà?” i petit taller d’estiu
  Lloc: Pati i menjador del CEIP SES ROQUES
  Ho organitza: Biblioteca municipal

 10.00 h Torneig de Tennis taula
  Lloc: Església vella  Ho organitza: Club Multiesport Portal de la Serra
  Col·labora: 

 19.00 h  Futbet infantil
  Inscripcions per whatsapp al telèfon: 607340117 o a la Casa del Poble
  dijous dia 9 de 18 a 20 hores.
  Lloc: Poliesportiu Ses Deveres  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 21.00 h  Torneig de Truc i parxís per parelles
  Inscripcions a les 20:30 davant la Casa del Poble.
  Lloc: Plaça Major  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 00.00 h Pujada al Pi ensabonat
  Lloc: Plaça Major  Ho organitza: Quintos Caimari 00
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Dimarts 14
 10.30 h Jocs multisports 
  Destinats a nins i nines fins a 16 anys. Els participants hauran 
  de dur calçat esportiu 
  Lloc:Plaça Major
  Ho organitza: Club Multiesport Portal de la Serra

 16.30 h  Jocs d’aigua per a nins i nines
  Lloc: Plaça Major Ho organitza: Quintos Caimari 00

 19.00 h Passejada en moto pel municipi
  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
  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 22.00 h Festival infantil a càrrec del grup Estels Caimariencs 2018
  Lloc: Plaça Major
  Ho organitza: Alícia Vallcaneras i Catiana Beltran

Dimecres 15
 10.00 h  Gran diada ciclista
  Itinerari: Sortida de la Plaça Major direcció Binibona, Quatre Cantons, 
  Moscari, Pont d’es Lleó, Pont d’en Blai i arribada a Ses Deveres. 
  Hi haurà un gelat pels participants.
  Lloc: Plaça Major (inici), Ses Deveres (arribada)
  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 11.00 h Matí a remull
  Jocs d’aigua a la piscina municipal
  Lloc:Poliesportiu Ses Deveres
  Col·labora: 

 18.00 h Cercavila acompanyat de xeremiers de Caimari i Selva

 19:00 h Ofici solemne oficiat pel pare Gaspar Alemany, Missioner dels 
  Sagrats Cors de Lluc 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 de l’Agrupació Aires   
  de Muntanya de Selva
  Lloc: Plaça Major  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 23.00 h Gimcana per adults
  Poden participar tots els nascuts a partir de l’any 2004. 
  Grups de 4 persones. S’ha de venir disfressat/da.Inscripció 5€ per membre  
  fins al 10 d’agost als telèfons 648400785 / 607340117
  Lloc:Plaça Major  Ho organitza: Quintos Caimari 00

Dijous 16
 11.00 h Guerra de pintura 
  Dur ulleres de nedar i roba vella. A partir de 6 anys.
  Lloc: Aparcament municipal Ho organitza: Quintos Caimari 00

 18.00 h Gimcana infantil
  De 6 a 12 anys. Grups de 5 infants. Inscripcions al telèfon 634690744
  fins dilluns dia 13 d’agost.
  Lloc: Plaça Major  Ho organitza: Illa de Cultura

 21.30 h  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.
  Cuina d’herència
  1r 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 apart. Col·labora: Ca Na Toneta
  Lloc: Plaça Major  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 23.00 h Carnaval d’estiu
  Lloc: Plaça Major  Ho organitza: Quintos Caimari 00
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Divendres 17
 10.00 h  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
  Ho organitza:Quintos Caimari 00

 17.00 h  Corregudes de joies
  Lloc: Plaça Major
  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 18.00 h Corregudes de cintes en moto In Memoriam Joan Seguí “Johnny”.
  Lloc: Plaça Major
  Ho organitza: Quintos Caimari 00
  Col·labora: Mecanicolor Caimari

 23.30 h Nit jove de Rock
  Amb les actuacions de:

  MARIA’N’GANXA
  CIRKO
  ENROCKATS
  JONNY PUB Dj
  Lloc: Plaça Major
  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 01.30 h 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: davant la Casa del Poble
  Ho organitza: Quintos Caimari 00
  Coca de verdura a l’alba
  Lloc: davant la Casa del Poble

RESTAURANT
ESCORCA
Tel 971 51 70 95



Dissabte 18
 19.30 h Partit de futbet “fadrines vs casades”
  Lloc: Poliesportiu Ses Deveres
  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 20:30 h  Partit de futbet “Fadrins vs casats”
  Lloc: Poliesportiu Ses Deveres
  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 23.30 h Gran revetlla amb

  ESCARRAS
  MADÒNA
  Dj LINO
  Lloc:Plaça Major

Diumenge 19
 18.00 h  Festa Holi amb música de Dj (fins 21:00)
  Preu de les bosses: 2 euros
  Lloc: Aparcament municipal
  Ho organitza: Quintos Caimari 00

 22.00 h Cinema a la fresca en català
  Projecció de la película Sempre Alice
  Lloc: Plaça Major
  Ho organitza: Quintos Caimari 00
  Col·labora: 
 

 00.00 h FI DE FESTA 
  Lloc: Plaça Major

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

2018

Programa





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

autocarsalorda@gmail.com



Bones tardes, estimats Cai-
mariencs, Sr batle de Caimari i 
senyors batles de tot el municipi, 
regidors del ajuntament, quintos 
i totes les persones que per un 
motiu ò per un altre ajudeu a or-
ganitzar les festes, poble de Cai-
mari, emprenedor que no vasil.
les a lluitar per les teves idees, 
gràcies a tots per tenir la paci-
ència de venir-me a escoltar, per 
a mi ha estat una gran sorpresa 
esser triada per fer aquest pre-
gó, ho faré el millor que pugui, 
i sinó em surt bé, perdonau-me! 
Serà com contar una rondalla als 
meus germans quan tots érem petits i jo sempre 
era la narradora. Avui no és cap rondalla, el que 
diré, tot és real, sé que em coneixeu per la meva 
afició a l’escriptura. Sense pensar-ho fa quinze 
anys que col·labor en els programes de festes i 
fires de Caimari, he vist que sempre ha agradat la 
meva expressió, gràcies a tots els qui han tengut 
el gust de llegir les.

Vos explicaré un poc del meu temps i com he 
vist canviar les coses. Ja he viscut, i he vist molts 
d’esdeveniments bons, i dolents.

Tendria uns dotze anys i sense adonar-me’n 
vaig començar a rimar, no em varen fer càs, però 
jo vaig seguir escrivint cosetes que em venien 
sense cercar-les, pensava que a tots ens passava 
igual.

Era molt jove i es va convocar el certamen 
“Corona poética a la Virgen” hi vaig participar, a 
l’hora de les votacions no vaig guanyar però em 
vaig fer molt amunt. Va passar un temps i es va 
convocar el concurs “Primavera” hi havia sis pre-
mis i en vaig obtenir un, l’alegria que vaig sentir 
no sóc capaç d’explicar-la.

Vaig tenir la sort de conéixer al Sr Llorenç Ri-
ber i Campins de Campanet que va ser deixeble 
de Antoni Maria Alcover, i membre de la RAE. 
Entre la seva obra destaca la poesia, narrativa i 
traduccio. Em va instruir en circumstàncies tèc-
niques literàries, em va regalar un llibre de mè-

trica, va ser com una ordre que 
l’estudiés i anés escrivint el que 
volgués, que ell quan vingués de 
Madrid em corregiria, així ho vaig 
fer, obedient, ha estat el millor 
mestre que he tingut.

A Caimari hi ha hagut perso-
nes que han destacat per les se-
ves obres. Jo particularment vaig 
conéixer al P. Bartomeu Matheu 
M SS CC orador, missioner i gran 
mestre, del seu llibre “Degotiss-
sos” on demostra el que ell va 
estimar les seves arrels he copiat 
la següent estrofeta.

“El poble de Caimari té calentor de niu
ditxós qui hi pot estar seguit hivern i estiu”.

També destacaria, a l’amon Joan Blanc quan 
va complir cent anys li vaig escriure una poesia 
del que em va contar de la seva vida, sembla una 
llegenda de ficció, però era l’estil de vida d’aquell 
temps, va ser llegida a l’església, va agradar molt 
i em va prometre que l’emmarcarien, i a uns 
quinze dies d’aquesta data li vaig fer una visita, 
la tenia exposada a la paret i, amb una alegría 
que no cabia dins ell, em va dir “Aixó hi feia falta 
en aquesta casa,” em vaig sentir tan emocionada 
que em va fer caure les llàgrimes, ara el tinc com 
dels millors records de tot el que he fet.

Ara vull explicar un poc els canvis que he vist 
fer a Caimari, després tornaré a la meva vida li-
terària que encare en queda una mica; jo ho veía 
un poble molt comercial, i havia tres fusteries 
ca l’amon Jordi, ca s’escolà i ca ses Xelles, ara 
en queden dues, una ha canviat de propietaris 
i l’altra és la tercera generació, havia dues fer-
reries can Andreu Rom que va passar esser d’en 
Joan Puça, i ca l’amon Perico, ja no en queda 
cap, havia moltes botigues de queviures, ca na 
Bialona queviures i cereals, ca sa Mosseta car-
nisseria, can Simonet queviures, can Tolrá forn i 
queviures, can Rotxet queviures i carnisseria, ca 
ses Mosses queviures, carnisseria i tenda de roba 
(sobre tot llista), can Perapek queviures, l’Es-
tanc, tabac, servei de correus, queviures i vins, 

Pregó
de festes 2017



es forn de la Plaça, pa i pastissos, ca sa Sollerica 
queviures, ca na Tugores queviures, carnisseria i 
sabates, potser havia més però no ho record, ara 
en queden dues ca na Puri i ca na Tina i el dilluns 
mercat a la plaça. També havia molts de bars i 
actualmente hi ha suficients, tenim altres serveis 
com és farmàcia i serveis mèdics.

Hi havia perruqueres i barbers, modistes i sa-
baters que no anomenaré perquè seria una llista 
molt llarga, queda una perruquera i serveix per a 
tots.

També hi havia dues tafones cas Menescal, i 
ca ses Mariaines on el·laboraven l’oli de tota la 
comarca a trullades, acabaren per tancar-se, cas 
Menescal per la fira de s’oliva la mostren com a 
museu. A la carretera hi ha la tafona ja mecani-
zada amb aparcament i rendeix més que el temps 
passat.

Teníem cine aquí mateix, però per la causa 
que fos el traspassaren a un altre edifici, no sé els 
motius, però sabem que en aquest món tot s´a-
caba, també va acabar i ja no n´hi ha hagut més.

Des de fa molts d´anys havia una Caixa d´Es-
talvis, posteriorment hi va haber altres entitats 
bancaries, en aquest moment no hi ha cap per le 
crisi o pel motiu que sigui, i és un problema seri-
ós de desplaçament sobretot per a la gent major. 

Ca ses monjes tenien escoleta, escola per a 
nines i infermeria, tot ha acabat, en queda una 
que s’ocupa de l’església i dels actes religiosos.

Pel que fa al servei eclesiàstic, havia rector, 
vicari i Don Arnau que era nadiu d’aquí i ajudava 
en tot el que podía. Ara tenim vicari, són tres per 
vuit parròquies. 

L’amon Jaume escolà tocava les campanes 
amb l’ajuda de la seva família, ara està meca-
nizat, hi ha persones que ajuden a la neteja, les 
celebracions i a tot el que faci falta.

Les escoles nacionals estaven en un pis de la 
plaça per a nins, i a un altre pis a la carretera de 
Lluc per a nines, en van construir una de nova 
que es diu ses Roques, però fa temps quedà pe-
tita i en mal estat, han passat els infants el con-
vent. És de primera necessitat la creació d’una 
escola nova, més gran, més aules i més serveis. 

L’aigua quan plovia es recollia la que queia 
pels carrers que donen a la plaça, on hi ha un 
aljub i servia per regar i abeurar les bèsties que 
passaven, moltes que venien en carros per anar 
a fer una paella a Lluc, ara tenim aigua potable 
abastament que ha estat un bé comú per tots. 
També hi ha serveis de l’ajuntament i moltes ac-
tivitats per a totes les edats. 

A Caimari des de que jo ho record s´han cele-
brat festes no sempre per l´Assumpció, però van 
fer triar quines dates anaven millor i la majoria va 
triar la mare de Déu d´Agost, eren tres dies, la re-
vetlla, el dia de la verbena i una obre de teatre, hi 
havia corregudes de cintes, corregudes d` infants, 
i pi ensabonat, la cloenda, amollada de coets, 
una traca i a vegades un castell de focs artifici-
als. Tot ha canviat molt, és una setmana sencera 
i cada dia va dedicat a temàtiques diferents, està 
vist que les noves generacions pertanyen a l´èpo-
ca de les tecnologies, i l´organitzen tot de manera 
agradable, que no cansi i que deixi bons records.

Tenim moltes més coses però crec que n’hi ha 
prou i tornaré a la meva vida literària. 

El destí que ens duu la vida vaig contreure 
matrimoni, fruit d’aquest vaig portar al món dues 
filles que mai els pagaré tot el que han fet per mi.

Per causes imprevistes vaig deixar d’escriure 
per un temps, fins que un bon amic d’un setma-
nari de Sóller em va oferir col·laborar amb ells, ho 
vaig intentar i em va anar bé, però ho vaig deixar, 
jo estava molt pendent de la família i no podia 
atendre a tot, així i tot, vaig seguir practicant.

L’any 2010 es va convocar un certamen poè-
tic dedicat a Nadal, hi vaig prendre part amb la 
poesia, EL MIRACLE DE NADAL vaig ser guanya-
dora del primer premi, em vaig sentir molt feliç, 
no ho esperava, ens oferiren una festa al Baluard 
érem 4 premiats i el lloc es va quedar petit per la 
quantitat de gent que va acudir. 

El 2 de juny de 2013 aquí mateix em dedica-
ren un homenatge per agraïr el que he lloat Cai-
mari a través dels programes de festes i fires, va 
ser un recital de les meves millors poesies, una 
petita funció de teatre i un concert que va cantar 
la Coral Antics Blavets de Lluc dirigida per Sr. 
Vicenç Rubí; sent la meva gratitud per en Toni 
Seguí “de ses Figueroles” que tot ho va idear ell.

A l’any 2014 em convidaren a participar en els 
Jocs Florals del Raval de Barcelona i en el Museu 
Maritim l’11 de maig es va organitzar una gran 
festa, entre tanta gent de Catalunya i qualsevol 
lloc del món em sentia no res, però va arribar 
l’hora i vaig esser cridada amb tots els honors per 
rebre el segon premi, vaig tornar tenir una alegría 
que no tinc paraules per explicar. He seguit escri-
vint i, escriure mentres les facultats m’aguantin. 

A continuació vos recitaré una poesia que ex-
plica un poc per damunt una visita a Caimari



Una visita a Caimari
Carretera Inca-Lluch, ja la volta d’es Jurat, trobaràs 

aparcament, un mirador amb belles vistes
als peus de la Tramuntana Caimari ben assentat i es 

disparen les càmares tots el volen retratat.
és parada obligatòria per pintors i per artistas.

Després d’aquest paissatge tú segueix la carretera i la 
tafona amb tenda, també restaurant i bar,

hi trobaràs bon servei que amb il·lusió t’espera, més 
amunt hi podràs veure monumentals oliveres 
productores del ja famós ric oli del comellar,

A uns cent metres més dins hi ha el parc etnològic, 
són records del que vivien els nostres avantpassats

la casa del carboners, la sitja, tot és històric, forn de 
calç, casa de neu, cada cosa amb el seu codi

i el coll per caçar tords que s’agafen amb filats.
Aquí un altre restaurant és de cuina casolana, té re-

servats i bar, el vespre música en viu,
la terrassa i piscina d’aigua ben neta i ben sana, 

solárium on es veu la Serra de Tramuntana
i està de gent farcida durant els mesos d’estiu.

Sortirem d’aquest complex anam directa a la plaça, 
allà s’aixeca l’esglèsia que és la madona feudal,

allà celebram les festes que el nostre cor bé abraça, 
amb tota espontenïetat no miram, símbol ni raça

i els cantadors del cor són de veus angelicals.
Ens anam a la placeta a veure l’església vella, que és 

monument antic dins l’història de Caimari, 
 és gentil i generosa, és com una fontanella, que der-

rama a mans plenes tot el què duu a dins ella,
reneixança i cultura que per a tots és necessari.

Anam a ca na Toneta és tenda cocteleria, apart té el 
restaurant conegut ja a ultramars,

 ténen un sol de Repsol que pel clients és guía, un 
servei exquisit és cultura i harmonia,

i un reconeixement estranger únic a Balears.

Anirem a respirar directe cap als Fornassos, és molt 
costa per amunt, però t’agradarà,

quan vegis que Caimari té tants i bons enllaços llan-
ceràs un crit al vent estenderàs els teus braços
el record d’aquest dia per sempre perdudarà.

És zona recreativa amb moltes taules i bancs, hi ha 
aigua i serveis i fogons per fer torrades

hi ha gran aparcament i gronxadores d’infants, allà és 
un lloc tranquil pels més petits i pels grans

i quan ja ho coneguis voldràs venir més vegades.
Tenim moltes altres coses com són agroturismes, ca-
mins per dins muntanyes duen a llocs importants.,
crec que per avui bastarà, és un acte de civisme no 

allargar massa més aquest minicroniquisme
i per explicar el que falta ja serà més endavant.

Ara que el sol s’amagat pel Puig de n’Escuder, 
i que sembla que la darrera claror es queda per 
uns instants, ara que estam a punt d’encetar les 
festes del nostre poble vull convidar a tots els cai-
mariencs i caimarienques, i la gent que ha vingut 
de fora a gaudir d’aquests dies de gresca.

Molts d’anys, bones festes a tots i 
visca Caimari !!!

Jerín Vallcaneras Vicens
13 d’agost 2017





Imatges
d’ahir

Vicenç Sanchez Quetglas

Marilen Mairata Ametller

Familia Mairata Ametller 

Catalina Rigo

Biel “de Moncaire” i Margalida Ameller 

Catalina Rigo i Nicolau Parpal



Miquel Busquets, Francisca Busquets, 

Pedro Comas i Antònia Pericàs

Joan i Francisca Comas i Francisca Busquets

Juan José Catalán i la seva neta Alicia Vallcaneras

Maria de Lluc Coll

Margalida “Com” i Damià Vallcaneras

Familia Vallcaneras Vicens “de Binixiri”

Alicia Catalán i Francisca “Sa Tita” 



Jordi i Tolo “Pollet”

Biel “Quenç” i la seva dona Antonia 

Jordi Martí “Pollet,” Maria “Rosa”, Catalina i Maria “de Son Nebot”

Joan “Mero” i la seva dona Antonia

Maria “Quença” i el seu fill Biel

Toni “Mero” i Barbara “Monya”

Jordi “Pollet”, Maria “Rosa”, Joan “Martina”, 

Catalina “Rosa”, Maria “de Son Nebot” 

i Llorenç “de Bunyola”

Jordi “Pollet” amb els pares de Mancor i Maria “Rosa” amb els pares de Caimari



Catalina Mayol

Margalida “Pesadora” i Bernat “Casetes”

Margalida, Pedro i Joana 
“Pesadores”

Paquita i Catalina Mayol Macias

Família Solivellas Llinas

Margalida, Jaume, Toni i Catalina “Pesadores” 

i Francisca “de Can Pieras”

Família Llinas Rebassa



Farmàcia
Ricardo

Gascuñana
(Caimari)

Tel 971 51 55 54



ESTANC
DE CAIMARI
Tel 971 87 36 72

C/ Binibona s/n - 07314 Caimari (Mallorca)
Tel./Fax: 971 875 154

www.fincaescastell.com
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Fontaneria 
 

   

Pep Mestre
(Binissalem)

Tel. 639 287 166



als xeremiers
Lloança 

Tenim aquí per les festes una bella atracció
la va inculcar fa molts d’anys l’amon Guillem “Genetriu”,
ell feia el cercavila amb xeremies i tambor,
alegrava als habitants, igual que fos el pregó
que fa recordar el passat amb un ambient molt festiu.

L’amon Guillem s’en va anar i hem tinguda la sort 
que deixés molta influència dins el poble de Caimari,
sembla que la seva emprenta quedà pitjada ben fort
i aquí sense pensar-ho hem seguit el seu record
amb un grupet de joves que fa el seu itinerari.

Aquests al·lots acompanyen amb la seva simfonia 
donant més solemnitat a les festes i processons,
arriben a les altures notes de molta alegria,
escoltam amb molt d’orgull a la seva sintonía
que amb el seus só musical entonen belles cançons.

Veniu! vos agradarà, ho fan tot a conciència
sense cap ànim de lucre són de l’art protagonistes,
mostren la seva vàlua, el seu saber i ciència, 
arrelen tot el que fan adossats de paciència
i així ja podem dir que són vertaders artistes.

Vos convidam junt amb ells veureu el nostres carrers
tots ben nets i adornats que és el que aquí s’estila
són festes de gran prestigi, cadascun als seus quefers
i amb els seus instruments el nostres xeremiers
van passant per tot el poble fent oir el cercavila.

Jerín Vallcaneras Vicens





Jeroni Reus Rotger

Fusteria i restauració
(Caimari)



Bar 
Ca’n Pereó

Selva

JOYERIA RELOJERIA

INCA - MALLORCA





A
ju

n
tam

en
t d

e Selva

Homenatge
2017
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