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Caimarienques i caimariencs,

 És tot un honor presentar-vos un any més el vostre programa de festes patronals. I dic vostre 
per remarcar que la participació de tots és el que les fa vertaderament importants. Les festes no 
es fan totes soles ni se celebren per si mateixes, sinó que depenen, i molt, de la vostra participació, 
del vostre orgull pel vostre poble. Perquè sou voltros qui feis que les festes siguin lluïdes. És el po-
ble, la gent, qui n’han de ser els autèntics protagonistes!. Tant és així que enguany hem comptat, ja 
des de l’inici, amb la col·laboració dels més petits, els nins i nines de l’escola de Caimari, que s’han 
afanyat en la creació artística per dibuixar la portada d’aquest programa. I és que ells són el futur, 
de les festes i del nostre poble, un futur que sempre volem millor. I per això s’ha de fer feina des del 
present, un present que els pròxims dies ofereix la cara més amable, la de la festa, de la que volem, 
tant els quintos com jo mateix, que hi participeu, sortint al carrer i celebrant cada un dels actes amb 
alegria juntament amb amics, companys i familiars, així com amb tots els visitants i convidats. 

 Com a batle, i en representació de tot l’Ajuntament, estic content de fer-vos arribar aquest 
programa de festes i amb ell la convidada per a tots i cada un de voltros.

Molts d’anys i Bones Festes de la Mare de Déu d’agost!

El vostre batle
Pere Seguí Caimari
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Quintos’08
Un any més arriben les festes patro-
nals del nostre poble, on el temps per 
disfrutar participant amb familiars i 
amics de qualsevol acte pareix infinit. 
Nosaltres farem tot el possible perquè 
sigui una setmana plena de moviment 
i germanor,  i esperam que tothom, 
petits i grans, col·laboreu en aquesta 
gran festa.

MOLTS D’ANYS I BONES FESTES!

Lara (de Can Clapat)
Maria (Marquesina)
Joana Maria (Punxa)
Maria Magdalena (de sa Bodega Vella)
Miquel (de Cas Forner)
Lucía Miranda
Marc (de Ca n’Esteve)
Xavier Ordinas
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Homenatge a la Vellesa

Patrocina:

Antònia Morro Mateu 12-06-1911
Joan Cifre Villalonga 02-06-1912
Joana Aina Solivellas Sastre 11-02-1914
Maria Montserrat Vallcaneras Vicens 11-11-1915
Francisca Bagur Garcia 14-02-1917
Catalina Llobera Llobera 08-04-1917
Martí Mir Sastre 29-01-1918
Maria Rebassa Humbert 27-03-1918
Magdalena Mateu Caimari 02-02-1920
Aina Marroig Vives 03-08-1920
Magdalena Coll Vallcaneras 22-02-1921
Pere Caimari Rotger 01-11-1921
Margalida Genovart Mestre 16-11-1921
Antoni Rebassa Humbert 22-11-1921
Maria Mateu Mateu 16-02-1922
Bernadí Villalonga Mairata 28-02-1922
Jaume Gual Martorell 14-09-1922
Joan Alorda Capó 24-09-1922
Maria Martorell Sastre 26-12-1922
Joana Sastre Alemany 05-03-1923
Antònia Rotger Mairata 25-01-1924
Catalina Garau Gelabert 28-03-1924
Joana Rotger Femenias 01-05-1924
Catalina Rotger Mateu 25-06-1924
Nadal Villalonga Comas 29-09-1924
Maria Martorell Mairata 27-03-1925
Miquel Morell Bennasar 24-05-1925
Francesc Solivellas Payeras 04-07-1925

Jaume Gual Morro 15-07-1925
Antònia Morro Pol 27-08-1925
Joana Vives Ferragut 21-10-1925
Joana Villalonga Bernat 23-10-1925
Margalida Reynés Gelabert 09-11-1925
Llorenç Tugores Mateu 04-01-1926
Catalina Seguí Rotger 16-03-1926
Miquel Mateu Pericàs 26-02-1926
Antònia Mateu Rosselló 03-04-1926
Magdalena Ordinas Rotger 07-06-1926
Joan Marcé Far 26-06-1926
Josep Barceló Bernat 08-07-1926
Francesca Rotger Femenias 16-07-1926
Magdalena Garau Gelabert 13-10-1926
Miquel Alorda Amengual 04-12-1926
Jaume Martorell Morro 22-02-1927
Francisca Seguí Pericàs 20-04-1927
Margalida Reus Grau 21-05-1927
Antònia Mestre Mairata 30-07-1927
Antoni Mateu Mateu 23-08-1927
Antònia Martorell Seguí 18-09-1927
Catalina Mateu Pericàs 29-11-1927
Antònia Rotger Cifre 10-06-1928
Antoni Rosselló Seguí 20-07-1928
Antònia Mayol Mairata 03-08-1928
Sión Mateu Martorell 23-09-1928
Magdalena Sastre Barrasa 08-12-1928
Antoni Vallcaneras Creus 27-12-1928
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Programa de Festes’08

Dilluns, 11 d’agost

19’30h
Inici de les festes amb amollada de coets, repicada
de campanes i cercavila per una colla de
xeremiers.

20’30h
A l’Església Vella, PREGÓ de festes a càrrec de
Catalina Solivellas Rotger “Cati Verana”

21'00h
A l’Església Vella, concert a càrrec dels professors
de l’Escola de Música de Selva.

21,15h
Homenatge als donants de sang del nostre poble.

21’30h
Inauguració d’exposicions a l’Església Vella, a 
càrrec dels alumnes C.P. “ses Roques” de Caimari.
I de Maria Assumpció Colom Vallcaneras.

22’30h
A la plaça Major, Play Station amb dos jocs 
simultanis

01'00h
A la plaça Major, pujada al pi ensabonat pels joves
del poble.

Dimarts, 12 d’agost

10'30h
A la plaça Major, JOCS INFANTILS (Robin Hood).

11'00h
A la plaça Major JOCS TERRESTRES (inflables i
activitats per a tots els nins i nines).

Patrocina: Consell de Mallorca

11’30h
A la piscina municipal, DIADA AQUÀTICA per als
nins i nines del poble.
Organitza: Canya a l’estiu.

17’30h
A la plaça Major, JOCS D’AIGUA.

19’30h
A la plaça Major, demostració d’habilitats amb 
bicicletes, patins, estirar corda... a càrrec dels 
al·lots del poble.

20’00h
A la plaça Major, marató d’ espinning
Col·labora: PISCINES MUNICIPALS D’INCA
Organitza: Maria Assumpció Lopez

22’00h
A la plaça Major, campionat de truc per parelles
i torneig de parxís per parelles.
Inscripció abans de les 21’45 h.

23’00h
A la plaça Major, parc temàtic.

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats
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Programa de Festes’08
Dimecres, 13 d’agost

10'30h
A la plaça Major, cavalcada amb ponis per als 
nins i nines del poble.
Final de la cavalcada a la piscina municipal amb
bany i gelat.

Per gentilesa de Pony Express.

11’30h
Torneig de tennis taula.

Organitza: Bernat Barceló

17’30h
Corregudes de cintes amb moto per a nins i nines.

18’30h
Davallada a l’infern.

Organitza: Jaume “Damià”
Lloc: Placeta Vella

22’00h
Gimcana popular-cultural per equips.

Inscripció: Davant la casa del Poble.
Organitza: Quintos 2008

22’30h
A la plaça Major, final del torneig de truc.

00’00h
A la plaça Major, festa de l’escuma per als 
més petits, amb música disco.

Dijous, 14 d’agost

10’30h
Al polisportiu municipal, DIADA INFANTIL fins a
les 18 h, amb castells inflables per a tots els 
infants del poble.

19’00h
Al Pou Comú, partit de bàsquet entre els equips
Aficionats del FC Barcelona i Aficionats del Real
Madrid.

Organitza: Quintos 2008

21’30h
A la plaça Major, SOPAR POPULAR amb 
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 h a les 20,30 h.

Organitza:
Associació Amics de Caimari en bauxa.

23’30h
A la plaça Major, demostració de ball de saló a 
càrrec dels professors i alumnes de l’Escola de 
Ball de Caimari.

00’30h
A la plaça Major, gran actuació musical a càrrec
dels grups:
ZARZA
BANDA SONORA

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats
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Programa de Festes’08

Divendres, 15 d’agost

Festa de la Patrona

10'30h
GRAN DIADA CICLISTA amb l’itinerari següent: 
Sortida de la plaça Major cap a Binibona, 
Quatre Cantons, Moscari, pont d’en Blai, ses 
Deveres i arribada a la piscina municipal.

Patrocina: Deportes Olimpo.

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

19,00h
Ofici solemne a l’església parroquial, oficiat per 
mossèn Antoni Riera.

20'00h
A la plaça Major, HOMENATGE A LA GENT GRAN
amb l’actuació del grup caimarienc de Danses del
Món.

23’30h
NIT JOVE de rock a la plaça Major amb les 
actuacions de:
BERTOS BAND
SON DOS
LA MOVIDA
FENÓMENOS BAND

01’30h
Davant la casa des 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.

Guanyadors del concurs de l’any passat: 
Quintada 1966.

Coca amb verdura a trenc d’alba.

L’Ajuntament es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre qualsevol dels actes programats
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Programa de Festes’08

Dissabte, 16 d’agost

11’00h
A la plaça Major, campionat de futbolin.

17’30h
Corregudes de joies, davant la casa des Poble.

18’30h
Corregudes de cintes amb moto, davant la casa
des Poble.

19’30h
Al polisportiu municipal, Gran final del torneig de
futbolet aleví.

23’00h
A la plaça Major, GRAN REVETLA, amb els grups:
TRAMONTANA
ROMÀNTICS
VUIT VENTS
LÍMITE 0

Diumenge, 17 d’agost

11’00h
Campionat de bàsquet 3x3

Patrocina: Coca-Cola

17’30h
A la plaça Major, exhibició de cotxes radio control

Organitza i patrocina: Mecanicolor.

19’00h
Al poliesportiu municipal, partit de futbolet 
Veterans del C.E. Caimari.

Organitza: Quico Soler.

22’00h
A la plaça Major, FESTIVAL INFANTIL a càrrec 
del grup Estels Caimariencs 2008.

Patrocina: Coca-Cola.

00'00h
Gran FI DE FESTA, amb amollada de coets.

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



 Ilm. Sr. Batle de Selva, Ilm. Sr. Batle de Caimari, digníssimes autoritats, amics i amigues de Caimari.
 Vull començar les meves paraules, donant-vos les gràcies per haver-me triat per fer el pregó de les 
vostres festes patronals. Quan el vostre batle i el meu amic, Pere Segui, me va cridar per anunciar-me que 
li agradaria que fos la pregonera de les festes de Caimari d’enguany, vos he de confessar que me vaig sentir 
profundament emocionada i honrada.
 Així li vaig dir a ell, però el que no li vaig dir és que a la vegada que honrada vaig pensar que havia de 
fer molta de feina per estar a l’alçada de les circumstàncies. Perquè, entre nosaltres, i ja que m’heu donat 
l’oportunitat de compartir amb vosaltres un dia tan important, vos he de confessar amb humilitat, que és la 
primera vegada que tenc l’honor de fer el pregó de festes. Esper, per tant, que tengueu benevolència i que 
després de fer-ho, en Pere no se’n penedeixi d’haver-me fet aquella cridada.
 Així que, dit i fet, me vaig posar mans a la feina i, afortunadament m’ha tocat a un moment de la meva 
vida en que he tengut un temps meravellós per navegar, reviure i fer una immersió per la vostra història que, 
vos he de reconèixer, ha resultat ser fascinant.
 He pogut aprendre moltes coses sobre vosaltres: de com va créixer el poble al voltant de les cases de 
la possessió de Son Albertí, de com va néixer també el llogaret de Binibona, de com es guanyaven la vida els 
vostres avantpassats, de la lluita dels veïns pel tren que mai arribaria, del pas pel poble del rei d’Espanya, 
Alfons XIII (única vegada que un rei ha visitat el poble, si no vaig equivocada), dels canvis polítics, de la força 
que vàreu fer per construir aquesta magnífica església vella, també del bandidatge i moltes altres coses que 
me deix, fins arribar al moment actual, on teniu també una activitat exemplar de com preservar les arrels i les 
tradicions mallorquines i fer-les conèixer als joves. 
 Afortunadament teniu, de la mà d’Antoni Ordines, un magnífic recull de tots els esdeveniments, fets 
històrics, fins i tot llegendes, del vostre municipi, que ha fet que passàs molt de gust aquest estiu preparant 
aquestes paraules. I clar, va arribar el moment de pensar sobre què vos parlaria avui. És habitual que els pre-
goners aprofitin aquests moments per refrescar qualque moment històric o qualque fita important succeïda 
al poble els darrer anys.
 Però desprès de donar-li un parell de voltes, vaig decidir que, a excepció d’alguna petita referència, no 
vos parlaria d’història. Vaig pensar que ja teníeu feta una magnífica tasca d’investigació i recopilació, que jo 
mai podria pretendre superar i que, a més, els pregoners que m’havien precedit, tots ells amb acreditada ex-
periència i persones amb seny, ja ho havien fet d’una manera excel·lent.
 No, avui seria massa agosarada si pretengués explicar-vos, encara que fos tan sols una part, de qualcun 
dels capítols del vostre passat. I a ben segur que l’únic que aconseguiria és avorrir-vos més del que m’està 
permès en un dia de festa com avui.
 Amb el vostre permís, he decidit, simplement, dirigir-vos unes paraules des del cor, des de la meva       

Pregó de Festes de Caimari
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experiència personal o des dels sentiments que sobtadament i a mesura que anava aprofundint sobre la vos-
tra història m’han anant brotant des del més profund del meu interior.
 Vos intentaré parlar de com, una persona com jo, que no té la sort de viure entre vosaltres, veu, viu i 
sent Caimari. I el primer que heu de saber és que Caimari té un do, podeu presumir de tenir una virtut que 
no tenen molts de pobles. I és la virtut de captivar a pràcticament totes aquelles persones que s’acosten i el 
coneixen.
 Si per aquesta pregonera Caimari sempre havia estat un dels indrets més encantadors de la Serra de 
Tramuntana i de tota Mallorca, avui he de confessar que, a més a més, la seva història m’ha captivat. Una 
història de la que jo destacaria la dedicació i l’estimació de la seva gent per la natura, per les seves arrels i 
pel permanent compromís social de voler preservar unes tradicions que són les que han fet possible que avui 
Caimari sigui el que és. 
 Però per explicar-vos com he arribat en aquest grau de fascinació, deixau-me que comenci des del 
principi. A ben segur, molts de vosaltres vos demanareu quina és la meva experiència personal amb Caimari. 
Idò probablement aquesta relació és més intensa que nombrosa en les ocasions que he estat per aquí.
 Com li ha passat a molts de mallorquins o mallorquines, vaig començar a tenir els primers contactes 
amb el poble quan encara era molt nina. Quan, amb la família, ens anàvem a Lluc passant per aquí. I és que el 
fet de ser, com llegia l’altre dia, “portalassa de Lluc”, vos ha fet tenir no pocs visitants. Uns com jo, persones 
que simplement viuen a l’illa i es passegen pels seus voltants. O uns altres, més il·lustres, com la visita reial 
que vàreu tenir o escriptors importants que han immortalitzat i estès pertot arreu les bondats de Caimari.
 Ara bé, llevat d’aqueixes ocasions, quan realment he tengut l’ocasió de conèixer-vos ha estat aquests 
darrers anys. No ha estat casualitat que en el desenvolupament de la meva tasca com a consellera de salut i 
consum del govern que va presidir en Jaume Matas, fossin moltes les vegades que vaig visitar el vostre mu-
nicipi i tenir la sort de gaudir de la vostra companyia. I, afortunadament, sempre amb coses bones.
 La inauguració del nou centre sanitari a les cases que amablement ens varen cedir les monges va ser 
un acte molt emotiu, recordant fins i tot que, abans i des de feia molt de temps, aquelles instal·lacions havien 
albergat les classes dels més petits. I això que va caure una aiguada, però afortunadament no va espanyar 
l’acte que record que amb tanta il·lusió va preparar el vostre batle.
 O aquella reunió informativa que vàrem tenir sobre l’obertura del nou Hospital Comarcal d’Inca, sor-
tosament avui ja en funcionament. O l’homenatge als donants de sang de Caimari. Les dues coses en aquest 
mateix lloc, l’església vella, que és l’escenari de molts d’esdeveniments socials al vostre poble.
 Però si hi ha un moment que record especialment, va ser quan hem vàreu donar l’oportunitat de com-
partir amb tots vosaltres una de les festes més especials i amb més acollida de les que se celebren a Mallorca, 
la fira de s’Oliva de Caimari, ara fa dos anys. Record amb molta d’estima quan vaig tenir l’honor, juntament 11



amb el vostre batle, de tallar la cinta que inaugurava la meravellosa tafona que presideix la festa a la plaça 
Major. Tafona que, a més d’original i autèntica, representa molts d’anys dedicats al conreu de l’olivera i a la 
comercialització de l’oli que ha dut i encara duu el nom de Caimari pertot arreu.
 I qualcuna més, però totes elles memòries encantadores d’haver compartit amb vosaltres els moments 
de trobada col·lectiva més significatius del vostre conviure i que, poc a poc, m’anaven fent estimar aquest 
poble cada vegada una mica més.

 I arribam al dia d’avui, en què una vegada més tenc l’oportunitat d’acostar-me a vosaltres amb l’honor 
de dirigir-vos unes paraules en ocasió de les festes patronals. Una oportunitat que, com vos deia, m’ha servit 
també d’excusa per endinsar-me al llarg de la vostra història i conèixer-vos un poquet més.
 Unes festes que, com pràcticament totes les fites socials que feis a Caimari, es fa conservant les tradi-
cions: amb l’inici mitjançant la lectura d’aquest pregó, per després, tot d’una, començar l’aldarull amb la gent 
que surt i omple els carrers, les places, els llocs de convivència... i simultàniament, com a acte més emotiu i 
més personal, amb la trobada amb la vostra patrona, la mare de déu d’agost, amb els amics, i sobretot amb 
les vostres famílies, que moltes vegades avui en dia es retroba perquè ha estat un temps allunyada.
 A mi, per tant, i com a pregonera que som enguany, me toca convidar-vos a que no vos deixeu res. Que 
vos divertigueu, que compartigueu la festa, la taula, els oficis i tots els actes que heu organitzat amb el mateix 
esperit de conservació de les tradicions que vos caracteritza, però també de diversió. 
 I també permeteu-nos, a mi i a la meva família que m’ha volgut acompanyar, que ens puguem sumar a la 
vostra festa i a la felicitat que en aquests dies corre pels vostres carrers i les vostres cases. Permeteu-me que, 
encara que sigui per unes hores, pugui estar amb vosaltres com una més de la vostra comunitat i tenir l’honor, 
a més, de poder dir que he compartit uns dels moments de la meva vida amb persones com vosaltres, caima-
riencs i caimarienques, que teniu la virtut d’encantar, fascinar i captivar a les persones que vos coneixen. 
 I vos he promès no parlar d’història i no ho faré, però deixau-me que encara que sigui molt breument 
vos expliqui el perquè d’aquest sentiment, el perquè a mesura que anava compartint moments amb vosaltres 
i anava fent un recorregut per la vostra història he arribat en aqueixa conclusió.
 Com quasi tot en aquesta vida, que avui Caimari sigui un exemple de com preservar i donar a conèixer 
les tradicions, la cultura i els oficis més antics de Mallorca, o més concretament de la Serra de Tramuntana, 
no és anecdòtic, ni per casualitat. Tota aquesta riquesa de Caimari ha estat fruit de tota una vida dedicada a 
la feina i a l’esforç que sempre han fet les seves gents per tal de treure profit de les riqueses que els hi ofe-
ria la naturalesa, moltes vegades les úniques que tenien. Oficis com el de carboner, nevater o calciner, entre 
d’altres. O l’esforç realitzat per les persones que es dedicaven a les tasques agràries que exigien una dedica-
ció de sol a sol, han forjat el caràcter dels caimariencs, fent que avui sigueu una de les societats mallorquines 12



més compromeses amb les seves arrels i més dedicades a la divulgació de la nostra història i de com han 
viscut els nostres avantpassats al llarg de tots aquests segles. I això, que potser per determinades persones 
que es dediquen a viure tan sols el present, no té mèrit, per a mi en té molt.
 Jo les vull conèixer i també vull que la meva filla, que té tan sols sis anys, aprengui i conegui quins han 
estat els nostres costums. Perquè només d’aquesta manera la meva filla podrà tenir un futur digne i coherent 
amb la societat a la que pertany i es podrà sentir perfectament identificada amb ella. 
 De tot cor, enhorabona a tots per aquest tarannà. 
 Jo, al manco, puc afirmar que Caimari m’ha donat infinitament més que el que jo li he pogut oferir. I 
ara sí, per anar acabant i abans de donar-vos els molts d’anys, permeteu-me que, fruit d’aquest encantament 
que heu exercit sobre la meva persona i sense que es pugui entendre com a una frivolitat, vos faci una altra 
confessió. Quan pens en Caimari, no puc evitar que me vengui a la memòria una senzilla, però màgica his-
tòria que vaig conèixer quan encara era molt nina i que potser alguns de vosaltres també coneixereu.   
La d’un petit poble encantador, situat dins del cor de les muntanyes d’Escòcia i on les seves gents, malgrat 
només podien despertar del seu son un dia cada cent anys degut a un encantament, eren feliços, amables, 
hospitalaris i molt feiners.
 I no és perquè que Caimari només desperti un pic cada cent anys... abans al contrari, ha sabut conjugar 
a la perfecció, tradició i modernitat. Si no, per la màgia i la il·lusió de la seva gent, juntament amb la bellesa 
dels seus carrers i les seves cases i la verdor de les muntanyes que l’enrevolten (“rocas vestidas de verdura”, 
com diria Unamuno). 
 Tot això i molt més que també té Caimari, i que fa que cada vegada que pens amb el poble, me vengui 
a la memòria la imatge d’aquell poblet de conte que es deia Brigadoon. Títol d’un clàssic del cinema que va 
dirigir en Vicente Minnelli i varen interpretar Gene Kelly i Cyd Charisse. A Brigadoon es vivia cada dia com si 
fos l’únic, els amics i la família gaudien de la festa, de la convivència i d’una harmonia extraordinària. Viviu 
vosaltres també aquestes festes intensament, recordant que teniu un do, el de contagiar la vostra alegria i 
fer-nos recordar que tots formam part d’un poble que té molta història, molta cultura i, per tant, molt de fu-
tur.
 Vos desig a tots molts d’anys i bones festes de la Mare de Déu d’agost!

Aina Maria Castillo Ferrer
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Imatges d’ahir...

Antònia i Magdalena “Punxa”

Aina “Clapada” i nebots Antonia “Coloma”

Bernat i Maria “de Can Clapat”

Bernat “Clapat”
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Imatges d’ahir...

Catalina “de sa Bodega”

Família Marcé Sampol

Margalida Reus “Blanqueta”, Antònia “Campanetera”, Sor Margalida, 
Joana “de Can Vilà”, Antònia Cerdà “Miqueleta”, Catalina “Rogeta”, Mª 
Magdalena “Fornera”, Magdalena “Punxa”, Jeronia “Meta”, Antònia “Mo-
reva”, Bel Gual, Joana “Capó”, Joana Garriga “Reganyola”, Catalina “de 
Maçana”, Aina “Paciència”, Magdalena Alorda “Butxacota”, Maria “Cur-
ta”, Catalina Far, Margalida “de Son Sastre”, Maria “Peluquera”.

Joan Marcé Sampol
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Imatges d’ahir...

Joana “Franca”, Sor Liduvina, Mª Jesús, Sor Margalida, Antònia “Coloma”
Carmen “Botella”, Encarnación, Antònia “Menina” Antònia “Menina”, Joana “Franca”, Carmen “Botella”, Mª Jesús,

Encarnación, Antònia “Coloma”

Maria “Xorca”, Magdalena “Torres”, Rosa “des forn”, Magdalena “de Maçana”, 
Encarnación, Paula “Xella”, Magdalena “Monya”, Margalida “Escolana”, Maria 

Torres, Antònia “Coloma”, Magdalena “Mera”, Joana “Franca”
Fca. “Torres”, Aina “Monya”, Assumpció de “Binixiri”, Margalida 
“Punxa”, Maria “Xorca”, Margalida “de Son Torrella”, Antònia “Pepa”, 
Jerín, Sor Liduvina, Magdalena “Raqueta”, Antònia “Minyona”, Catali-
na “Com”, Sor Margalida, Maria “Com”, Joana “Ferragueta”, Catalina 
“Pelada”, Antònia “Coloma”

16



Imatges d’ahir...

Joan “Monget”, Simó “de Can Perepec”, 
Miquelet “Pelat”

Miquel “Marquesí” i la seva dona

Joana “Fornera”, L’amo en Llorenç  “Forner”,
Francisca “de Massanella”

Joan “Solleric”, Josep “Beia”, 
Llorenç “Tòfol”.

Joana Maria, Joan, Paquita, Maria 
“de Can Marquesí” 17



Imatges d’ahir...

Miquel “Marquesí”

Rosa i Llorenç “de Cas Forner”

Llorenç “Tòfol” L’amo en Toni “Clapat”, madò Esperança i els
seus fills (Toni, Joan, Tomeu, Bernat, Jaume, Esperança i Aina)

L’amo en  Martí “des Cine” i na Joana “Punxa”

Joan “Marquesí”
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Imatges d’ahir...

Madò Jerònia “Fornera”

Esteve, José Maria, Vicenç “de ses 
Roques” i Mª Magdalena

Madò Coloma “Moreva”, Maria 
“Colometa” i l’amo en Joan “Trias”

Madò Coloma “Moreva”

Madò Joana Aina “des Molí Nou” les seves filles Maria i 
Joana i el seu gendre Miquel
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Imatges d’ahir...

Magdalena “Punxa”

Martí i Antònia “de sa Bodega”

Martí “de sa Bodega” i Xesc “de Ca sa Tixadora”

Martí “de sa Bodega” i
Toni “de Can Mero”

Marti “de Ca sa Mongeta” Martí “de sa Bodega” fill
20



Imatges d’ahir...

Antònia “Coloma”

Mestre Esteve, n’Amèlia i n’Esteve

Pep “Monget”

Mestre Esteve i els seus néts: Joan, Maria, Esteve, Sebastià, Amèlia i 
Rosari

Mestre Esteve i madò Francisca “Curta”

Madò Maria, la 
dona de Mestre 
“Esteve” 21



Imatges d’ahir...

1. Pedro Pou Pou
2. Perico Caimari
3. Pep Caimari
4. Fèlix (xòfer de correu)
5. Pep Barceló Bernat
6. Paula Caimari
7. Antoni Caimari (guarda major)
8. Joan Mir Torrandell
9. Tomeu Bauzà (Prior)
10. Margarita Alorda

11. Pere Caimari

12. Joaquin Ximénez de Embún (enginyer en cap)
13. Jaime Martorell
14. Joan Caimari
15. Macià Marcé
16. Quinito Ximénez de Embún
17. Tomás de Epalza (enginyer)
18. Maria Mateu
19. Mateu Tugores Palou
20. Arnau Reus
21. Bernat Barceló
22. Tòfol Barceló
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Quintades de CaimariDivendres farem el concurs per triar 

la camiseta més original, divertida, 

elegant... mudau-vos i participau 

amb la vostra!

Quintada Guanyadora 2007

23Divendres, 15 d’agost a la Casa del Poble, a les 01,30h



Quintades de Caimari
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Quintades de Caimari
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Quintades de Caimari
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Bones 
Festes
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Peluqueria
de Caballeros

Estilista: Miguel Seguí
C/ Antoni Torrandell, 54

07300 Inca
Tel. 655 892 197
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C/Franquesa, 3
Tel. 971 875 317
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BAR
CA’S RETO

Campanet
Tel. 971 51 64 29
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Homenatge a la gent gran.

Diada ciclista.

Jocs infantils d’aigua.

Jocs infantils d’aigua.46



Guanyadores del campionat de parxís.
Campió i subcampió del campionat de truc.

Campionat de truc.
Campionat de parxís.
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Futbet Alevins.

Futbet Veterans.

Futbet Benjamín.
48



Dilluns, 11 d’agost

19’30h
Inici de les festes amb amollada de
coets, repicada de campanes i
cercavila per una colla de xeremiers.

20’30h
A l’Església Vella, PREGÓ de festes
a càrrec de Catalina Solivellas
Rotger “Cati Verana”

21'00h
A l’Església Vella, concert a càrrec
dels professors de l’Escola de

Música de Selva.

21,15h
Homenatge als donants de sang del
nostre poble.

21’30h
Inauguració d’exposicions a
l’Església Vella, a càrrec dels
alumnes C.P. “ses Roques” de
Caimari. I de Maria Assumpció
Colom Vallcaneras.

22’30h
A la plaça Major, Play Station amb
dos jocs simultanis

01'00h
A la plaça Major, pujada al pi
ensabonat pels joves del poble.

Dimarts, 12 d’agost

10'30h
A la plaça Major, JOCS INFANTILS
(Robin Hood).

11'00h
A la plaça Major JOCS
TERRESTRES (inflables i activitats
per a tots els nins i nines).
Patrocina: Consell de Mallorca

11’30h
A la piscina municipal, DIADA
AQUÀTICA per als nins i nines del
poble.
Organitza: Canya a l’estiu.

17’30h
A la plaça Major, JOCS D’AIGUA.

19’30h
A la plaça Major, demostració
d’habilitats amb bicicletes, patins,
estirar corda... a càrrec dels al·lots
del poble.

20’00h
A la plaça Major, marató d’ espinning
Col·labora: PISCINES MUNICIPALS
D’INCA
Organitza: Maria Assumpció Lopez

22’00h
A la plaça Major, campionat de truc
per parelles i torneig de parxís per
parelles.
Inscripció abans de les 21’45 h.

23’00h
A la plaça Major, parc temàtic.

Dimecres, 13 d’agost

10'30h
A la plaça Major, cavalcada amb
ponis per als nins i nines del poble.
Final de la cavalcada a la piscina
municipal amb bany i gelat.
Per gentilesa de Pony Express.

11’30h
Torneig de tennis taula.
Organitza: Bernat Barceló

17’30h
Corregudes de cintes amb moto per
a nins i nines.

18’30h
Davallada a l’infern.
Organitza: Jaume “Damià”
Lloc: Placeta Vella

22’00h
Gimcana popular-cultural per
equips.
Inscripció: Davant la casa del Poble.
Organitza: Quintos 2008

22’30h
A la plaça Major, final del torneig
de truc.

00’00h
A la plaça Major, festa de l’escuma
per als més petits, amb música
disco.

Dijous, 14 d’agost

10’30h
Al polisportiu municipal, DIADA
INFANTIL fins a les 18 h, amb
castells inflables per a tots els 
infants del poble.

19’00h
Al pou Comú, partit de bàsquet
entre els equips Aficionats del FC
Barcelona i Aficionats del Real 
Madrid.
Organitza: Quintos 2008

21’30h
A la plaça Major, SOPAR POPULAR
amb 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 h a
les 20,30 h.
Organitza: Associació Amics de
Caimari en bauxa.

23’30h
A la plaça Major, demostració de
ball de saló a càrrec dels professors
i alumnes de l’Escola de Ball de
Caimari.

00’30h
A la plaça Major, gran actuació
musical a càrrec dels grups:
ZARZA
BANDA SONORA
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8 Divendres, 15 d’agost

Festa de la Patrona
10'30h
GRAN DIADA CICLISTA amb l’itinerari següent: 
Sortida de la plaça Major cap a Binibona, Quatre Cantons, Moscari,
pont d’en Blai, ses Deveres i arribada a la piscina municipal.
Patrocina: Deportes Olimpo.

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

19,00h
Ofici solemne a l’església parroquial, oficiat per mossèn Antoni
Riera.

20'00h
A la plaça Major, HOMENATGE A LA GENT GRAN amb l’actuació
del grup caimarienc de Danses del Món.

23’30h
NIT JOVE de rock a la plaça Major amb les actuacions de:
BERTOS BAND
SON DOS
LA MOVIDA
FENÓMENOS BAND

01’30h
Davant la casa des 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.
Guanyadors del concurs de l’any passat: Quintada 1966.

Coca amb verdura a trenc d’alba.

Dissabte, 16 d’agost

11’00h
A la plaça Major, campionat de
futbolin.

17’30h
Corregudes de joies, davant la casa
des Poble.

18’30h
Corregudes de cintes amb moto,
davant la casa des Poble.

19’30h
Al polisportiu municipal, Gran final
del torneig de futbolet aleví.

23’00h
A la plaça Major, GRAN REVETLA,
amb els grups:
TRAMONTANA
ROMÀNTICS
VUIT VENTS
LÍMITE 0

Diumenge, 17 d’agost

11’00h
Campionat de bàsquet 3x3
Patrocina: Coca-Cola

17’30h
A la plaça Major, exhibició de cotxes
radio control
Organitza i patrocina: Mecanicolor.

19’00h
Al poliesportiu municipal, partit de
futbolet Veterans del C.E. Caimari.
Organitza: Quico Soler.

22’00h
A la plaça Major, FESTIVAL
INFANTIL a càrrec del grup Estels
Caimariencs 2008.
Patrocina: Coca-Cola.

00'00h
Gran FI DE FESTA, amb amollada
de coets.

Bones Festes!!

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



Al carrer de 
Ca s’Hereu
És com un reflex daurat
que té llum i que té veu,
el carrer de Ca s’Hereu
és el més ben emplaçat
del poble, pertot arreu.

Són cases molt ben formades,
no les manca cap detall,
són totes com un mirall,
ben polides i enllosades,
semblen a punt de fer un ball.

Per les fires és un parc,
per les festes, un passeig,
a dins tant de malaveig
hi està la Banca March
arbitrant el seu maneig.

La casa gran té l’assossec
que és Ca s’Hereu dins la història, 
guarda molt bona memòria
Don Cinto i Don Domènec
que ens vetlen des de la glòria.

Són l’església i el convent
Retalls de la seva herència,
estan aquí en permanència
per ensenyar a la gent
caritat i obediència.

Ca na Puri, una botiga
on hi trobareu de tot,
no li fa falta cap mot.
Ella és una bona amiga,
és suau com cap de brot.

Bar els Arcs, cafeteria
que en el seu enfront enllaça
la carretera amb la plaça,

bon servei i simpatia
atreuen tot el qui passa.

Carrer de gent elegida
per cantar belles cançons,
carrer de reunions
on es reflexa la vida,
l’orgull de les tradicions.

Carrer que tens signatura
per rebre gentil a l’host
que simbolitza cultura,
diu en veu clara i pura
Visca la Mare de Déu d’Agost!!!

Caimari està en festes,
veniu i coneixereu
unes diades xalestes
i les coses manifestes
del carrer de Ca s’Hereu.

Jerín Vallcaneras Vicens
Caimari, festes d’agost 2008

Elegia a les 
escoles de Caimari

Com un jardí florescent
en poncelles de colors,
nostra escola té uns valors,
saber i coneixement.
Són els experts professors
que ajuden mútuament
i ensenyen nostres menors.

Són escoles ben posades
on van els nostres infants,
aprenen a tornar grans
i ser persones honrades.
Dins tots els seus estants
tenen cosetes guardades
que ensenyen a ser germans.

Aquí aprenen a conviure
i coneixen amiguets.
Aquí aprenen camins drets,
fer comptes, llegir i escriure.
Aquí no tenen secrets,
és feliç el seu somriure
i tots en surten condrets.

D’aquest complex unitari
que és un lloc tan estimat,
vos convidam de bon grat
a les festes de CAIMARI.
Sereu tots ben arribats,
veureu el nostre escenari
i farem festa plegats.

Jerín Vallcaneras Vicens
Caimari, festes d’agost 2008
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