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Hi col·laboren:

Salutació Fira d'Oví i Caprí 2018
Coincidint amb l'arribada de la primavera, els
dies 24 i 25 de març donam la benvinguda,
un any més, a la Fira d'Oví i Caprí de Calvià,
un esdeveniment consolidat al calendari de
ﬁres d’arreu de l’Illa. Amb un complet
programa d'activitats, la ﬁra ens apropa a la pagesia i ens permet
gaudir d'uns dies amb activitats relacionades amb el camp i la nostra
cultura i tradicions.
Calvià és un municipi amb un gran arrelament a la terra, que, tot i
l'aparició de nous sectors econòmics, combina l’emprenedoria i el
turisme amb la posada en valor del sector agrícola i ramader. La nostra
riquesa etnogràﬁca i patrimonial, juntament amb el caràcter obert
dels qui vivim a Calvià, fa que obrim les portes del nostre poble a la
modernització sense oblidar les nostres arrels al camp.
Esper que tots els calvianers i les calvianeres que us acosteu a la Vila
amb motiu de la ﬁra i els mallorquins d'altres pobles pugueu passar un
bon cap de setmana passejant per la ﬁra, observant la ramaderia,
comprant, i tastant la gastronomia del nostre poble. La ﬁra comptarà
també amb el concurs morfològic de mascles i d’ovella de raça
mallorquina, així com amb exhibicions relacionades amb el camp, com
ara les dedicades a la feina dels cans pastors o a les tasques de tondre.
Desig que aquesta nova edició de la ﬁra sigui un gran èxit, tant per als
visitants com per als expositors. Des de l'Ajuntament hem estat fent
feina en aquest sentit. Continuam donant suport als calvianers i
calvianeres que fan feina en el món rural, perquè volem que el camp
sigui una oportunitat de feina i progrés per als qui s'hi dediquen.
Com a batle de Calvià, us convit a acostar-vos a la ﬁra i a participar de
les activitats relacionades amb el món rural del nostre municipi. Si no
coneixeu Calvià, aproﬁtau aquest esdeveniment per venir a
conèixer-nos i descobrir els encants del nostre poble i les nostres
tradicions.
Benvinguts a la XIX Fira d’Oví i Caprí de Calvià!
Alfonso Rodríguez Badal
Batle de Calvià

Dissabte 17 de març
• Xot-Rock de Calvià
Organitzat pels Quintos '00 a la
carpa municipal de la plaça de l'Església
• 20.30 h Jocs populars
• 21.30 h Xaranga Bratitzava
• 23 h Can Bum
a continuació DJ Bauzà

Divendres 23 de març
• 19 h Inauguració de l'exposició
«Xotograﬁes», fotograﬁes de
Ricard Llorens realitzades en les
anteriors edicions de la Fira d’Oví i
Caprí de Calvià
• Del 23 de març al 16 de maig,
a la sala d'exposicions de l’Ajuntament
de Calvià
• 20.30 h Mostra gastronòmica del bars
de Calvià, amenitzada pels Xeremiers
Bar Sa Societat: calamars a la cervesa
Bar Esportiu: frit de matances
Bar Es Trinxet: frit de me
Bar Sa Central: aguiat de me
Bar Can Garrit: variat de ﬁra
• 22 h Nit de música i bauxa amb el grup Es Lo Que Hay a la plaça Nova
Activitat organitzada i patrocinada per l’Associació d'Amics i Veïns de Calvià Vila

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. Venda anticipada de
tiquets: Es Trinxet, Ca Na Bosca,
Ca Na Rosita, S'Estanc, Es Quiosco,
Súper Calvià, Pinsos Can Ramon,
Eva Crea Papereria-Merceria, famílies de
l'alumnat de 5è CP 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

Dissabte 17 de març

Diumenge 25 de març
A partir de les 9 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
• 11 h Cercavila amb gegants i xeremiers
• 11 h Exhibició de tondre i taller de ﬁlar llana a la plaça de la Vila
• 11.30 h Campionat de Balears de feina
de cans pastors al carrer de sa Costeta
• 12 h 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
• De 12 a 14 h Ràdio Calvià en directe des
de la plaça de la Vila
• 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
• 18 h «Tardeo» a la plaça de la Vila amb DJ Toni Perea.
Patrocinat pel Bar Es Trinxet
Estand municipal a la plaça de la Vila durant els dies 23 i 24
Informació sobre el món rural, el banc de terres,
les ajudes als pagesos, les activitats de la ﬁra i la Finca Galatzó
Servei de Bar: Venda de frankfurts, hamburgueses i entrepans calents de llom
al bar de l’Associació d'Amics i Veïns de Calvià Vila a la plaça Nova durant la ﬁra

Dimecres 28 de març
• 16.30 h Taller de panades al CEIP Ses Quarterades
Aprén a fer panades de la mà d'expertes cuineres.
Els interessats poden adreçar-se a:
Departament de Cultura
(tel. 971 139 181 / 667 102 581, cultura@calvia.com)

Dijous 29 de març
• De 8 a 12 h Taller d'empelt d'olivera damunt ullastre
(empelt de la varietat mallorquina centenària) al solar
municipal «Ses Quarterades que m’agraden»
Els interessats poden adreçar-se a: Departament de
Cultura (tel. 971 139 181 / 667 102 581
cultura@calvia.com)

