Comunicat de Premsa
Calvià, 19 de març de 2018

FIRA D'OVÍ I CAPRÍ DE CALVIÀ
Dissabte 24 i diumenge 25 de març

Calvià es prepara per rebre la XIX Fira d'Oví i Caprí de Calvià, que tendrà lloc el pròxim
cap de setmana. La Fira comptarà amb un complet programa d'activitats, entre les que
destaquen el concurs morfològic de mascles i d’ovella de raça mallorquina, i exhibicions
relacionades amb el camp, com les dedicades a la feina dels cans pastors o a les tasques
de tondre. Enguany el lliurament de premis es farà a la plaça Nova de Calvià vila.
PROGRAMA
Dissabte 24 de març
8.30 a 12 h
Entrada d'animals de mostra i concurs
A partir de les 12 h Mercat artesanal i agroalimentari
11.30 h
Contacontes a Can Verger: «El Patufet», amb la companyia Conte
Contat
14 h
Gran fideuà popular a la plaça Nova organitzada per l'alumnat de 5è
curs amb la col·laboració del l’AMPA del CEIP Ses Quarterades.
16 h
Mel i Sucre. Presentació del primer disc Espectacle de Colors.
Animació infantil per a tota la familia, amb música en directe
16.30 h
Exhibició de feina de cans pastors al carrer de sa Costeta
20 h
Torrada popular de xot a la plaça Nova amb la
col·laboració del Club de Mayores de Calvià
21.30 h
Ballada popular amb Música Nostra a la plaça Nova
Diumenge 25 de març
A partir de les 9 h


11 h
11 h
11.30 h

Mostra d'animals a la plaça de l’Església i al carrer de la
Costeta de la Música
 Mercat artesanal i agroalimentari als carrers Major i Jaume
III
 Concurs morfològic de mascles de raça mallorquina
 Concurs morfològic d'ovella de raça mallorquina
Cercavila amb gegants i xeremiers
Exhibició de tondre i taller de filar llana a la plaça de la Vila
Campionat de Balears de feina de cans pastors al carrer de sa
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12 h

Costeta
Lliurament de premis a la plaça Nova i a continuació espectacle de
ball de bot amb la Banda de Música Municipal de Calvià i l’Escola
Municipal de Ball de Bot organitzat per l'Associació Cultural Pere
Josep Cañellas

13.30 h

Mostra gastronòmica a la plaça Nova
 Restaurant Bar d’es Poble: frit de me
 Restaurant Bar Son Bugadelles: paella
 Restaurant Bar La Oficina: caldereta de xot

16 h

«Tardeo» a la plaça de la Vila amb DJ Toni Perea.

Hi haurà un estand municipal a la plaça de la Vila durant els dies 23 i 24 amb informació
sobre el món rural, el banc de terres, ajudes als pagesos, les activitats de la fira i la Finca
Galatzó.
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