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Benvolguts veïns i veïnes,
Arriba la tardor i arriba la Fira de
Feines des Capdellà, i enguany ja en
sumam quatre edicions.
Passa el temps i aquesta Fira es
consolida com una cita ineludible del
mes de novembre, no sols per als
capdellaners i capdellaneres, sinó
també per als visitants que venen de
totes bandes de l’illa.
Donar a conèixer la tradició de les feines del camp i
gaudir d’un poble d’interior com es Capdellà, que
encara té, com a part de la seva economia, l’agricultura
i la ramaderia, és un dels propòsits d’aquesta ﬁra.
Un any més, juntament amb els veïns i veïnes del poble,
associacions, botigues i restaurants, us convidam a
gaudir de la IV Fira de Feines de Tardor des Capdellà i
del programa d’activitats que es concentren els dies 16
i 17 de novembre, però que s’amplia amb activitats els
dies previs a la Fira.
Ens veiem as Capdellà, on sereu molt benvinguts i
benvingudes.
Alfonso Rodríguez Badal, batle de Calvià

Benvolguts capdellaners i capdellaneres,
És un plaer per a mi, com a regidor des Capdellà i
tinent de batle de Medi Ambient, poder presentar el
programa de la IV Fira de Feines de Tardor des
Capdellà, una jornada ben arrelada a la
terra, i agrair a tots i a totes les que hi
heu participat activament per poder
dur-la endavant.
Us convidam, a partir del divendres 15
i durant tot el cap de setmana, a gaudir
de tot allò que hem preparat per a la
Fira: la mostra d'animals, l'exposició
d’eines antigues, el mercat tradicional
i agroalimentari, el campionat de cans
pastors, i els plats especials que
elaboraran els restaurants. Tindreu, a
més, a la carpa de la Fira, activitats lúdiques, música,
ball i un grapat d’esdeveniments diferents per a tota
la família.
Viviu la Fira, gaudiu de fer poble. Us esperam
a la IV Fira de Feines de Tardor des Capdellà.
Rafel Sedano, regidor des Capdellà

IV FIRA FEINES DE TARDOR D'ES CAPDELLÀ
16-17 NOVEMBRE

Dijous 31 d'octubre
18 h Festa de Halloween
Plaça de sa Vinya
Organitzat per l'AMPA del CEIP Galatzó
Dissabte 9 de novembre
19 h Gala Solidària organitzada per Solidaris des Capdellà,
a beneﬁci d’AFAPAM (Associació de Familiars d'Alzheimer de Palma de
Mallorca)
Plaça de sa Vinya
Sopar: Braó (codillo) de porc amb puré de patates, vi, aigua i dolç
Actuacions musicals: Big Bang, Grupo Diva, Bea Bartüs i Natalia
Grosso, Es Lo Que Hay, Danza Oriental Fusión i l'Escola Municipal de
Música de Calvià.
Preu tiquet: 20 euros*
De venda als comerços habituals i als telèfons 640734676 i
670250259
* Inclou un sorteig per un cap de setmana a un hotel de quatre estrelles
Dijous 14 de novembre
18 h Trobada de gestors i pagesos del municipi de Calvià
Casal des Capdellà.
Més informació a Món Rural, a les oﬁcines de Medi Natural i Urbà
des Capdellà (971 130 577)

Divendres 15 de novembre
16 h Entrada d'animals
Carrer de l’Església
18 h Festa de benvinguda dels animals, amb les actuacions dels
grups Hawaiians Band i Mala hierba
Plaça de sa Vinya
Dissabte 16 de novembre
9 h Obertura mercat artesanal: paradetes, mostra d'animals i eines
antigues
Carrer de l’Església
10 h Morning dance amb Dj Eridú: ball matiner per a tothom amb
sucs de fruita, aigua i fruites
Plaça de sa Vinya
11 h Taller de tir de fona a càrrec de la Federació Balear
de Tir de Fona
Pista poliesportiva municipal des Capdellà
12 h Espectacle de conta contes amb Conte Contat
Pista poliesportiva municipal des Capdellà
13 h Presentació de l’Associació de Concursos de Cans de Pastor
Bar Sa Vinya
14 h Sopes Mallorquines a càrrec de l'AMPA del CEIP Galatzó
Plaça de sa Vinya

15.30 h Concurs de cans pastors
Puntuable per el Campionat de Balears de Cans Pastors
Finca de Son Durí, al carrer Galatzó
17 h Jocs infantils amb Stromboli Events; “Fet pagès per un dia!”
Plaça de sa Vinya
18 h Ball de saló i línia amb Duo Nàutic
Plaça de sa Vinya
20 h Torrada popular a càrrec de Me Ecològic
Venda de carn torrada i carn per torrar, a més de cervesa i vi ecològic
Plaça de sa Vinya
Preus populars
20.30 h Ballada popular amb el grup Roada
Plaça de sa Vinya
23 h Dj Luis per a continuar ballant amb temes de salsa i bachata
Plaça de sa Vinya
Diumenge 17 de novembre
9 h Obertura de la ﬁra: mercat artesanal i agroalimentari, mostra
d'animals i eines antigues
Carrer de l’Església i carrer Major
A partir de les 9.30 h Biblioteca Efímera (#bibliotardor)
Carrer Major

De 10 a 14 h Carrusel i Jocs Reciclats Lila
Plaça de Joana Nogués
10.30 h Actuació i cercavila de Madò Pereta
Carrer Major i carrer de l’Església
11 h Cercavila amenitzada per
xeremiers i gegants
Carrer Major
12.30 h Actuació musical del grup
Monkey Doo
Carrer Major
14 h Dinar popular de llom amb col
a càrrec de l’AMPA CEIP GALATZÓ
Plaça de sa Vinya
17 h Xocolatada organitzada per
l’AMPA CEIP GALATZÓ
Plaça de sa Vinya
17.30 h Actuació musical del grup Marino e Marini
Plaça de sa Vinya

MOSTRA GASTRONÒMICA:

Plats especials de la Fira per berenar, dinar i sopar, tot el cap de setmana
Restaurant Sa Vinya: frit de matances, espatla de xot
Restaurant Bar Nou: variat mallorquí; frit de xot, ensaladilla, pilotes,
pica-pica, croquetes i calamar a la romana
Restaurant Es Molí: caldereta de xot amb esclata-sangs, frit de bacallà
Dimecres 20 de novembre
19 h Presentació de rutes culturals per la Serra de Tramuntana
Casal des Capdellà

