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Des de l’AMIPA DE SES QUARTERADES
volem consolidar la participació de

les nostres famílies a la fira de Calvià
i per això, tornarem a organitzar un

dinar en família de “fideuà” el
dissabte 13 d’abril a les 14,30 h

a Sa Plaça Nova
Els cuiners seran les famílies de 5è

Fideuà: 6,50 E
Aigua, refresc i café: 1 E
Coques dolces: 1 E

Venda anticipada de tiquets:
Supermercado Calvià, Es Trinxet,
Eva Crea, Piensos Can Ramón,
Bar Can Pau, Ca na Bosca, Ca na Rosita, 
Clínica Dental Cristina Prats Vidal,
i famílies de 5èAGRAÏMENTS:

Ajuntament de Calvià

Supermercado Calvià
Es Trinxet
Eva Crea

Piensos Can Ramón
Bar Can Pau
Ca na Bosca

Ca na Rosita, 
Clínica Dental

Cristina Prats Vidal



Salutació Fira d'Oví i Caprí 2019 
 
Els dies 13 i 14 d'abril tindrà lloc la XX Fira d'Oví i Caprí de 
Calvià, un esdeveniment ineludible del calendari anual 
d'activitats del poble, on tots i totes podrem novament 
gaudir d'unes jornades dedicades a la pagesia. I enguany 
encara serà més especial que mai, perquè estam de 
celebració: ja fa vint anys de la primera edició de la nostra 
fira ramadera!

Hi ha molts d'esdeveniments al municipi durant l'any, però 
vull destacar la importància de la Fira d'Oví i Caprí de Calvià, i sobretot d'aquests vint anys 
de trajectòria, ja que és un activitat que es desenvolupa amb la finalitat de donar a 
conèixer els nostres productes i la ramaderia local a partir de dos vessants: un de promo-
ció econòmica i de suport a l'activitat del sector primari del municipi, i l’altre de caràcter 
més lúdic i festiu, perquè els calvianers i les calvianeres puguem gaudir d'uns dies 
diferents, descobrint la riquesa patrimonial i cultural de la nostra localitat.

A la Vila mantenim l'esperit de poble i, gràcies a la nostra situació geogràfica, tenim 
l'oportunitat de poder contemplar la muntanya de Galatzó, porta d'entrada a la serra de 
Tramuntana, i gaudir de la proximitat de la mar, el que fa de Calvià una bona combinació 
de les tradicions del camp amb la modernització en l'àmbit turístic. És un vertader privile-
gi poder gaudir de ser una destinació preferent per al turisme, així com dels paratges 
naturals, del patrimoni, i de la proximitat i caràcter de poble d’interior, on la gent se 
saluda pel carrer.

Esper que us ho passeu bé durant aquests dies de fira, aprofitant que també és una bona 
ocasió per fer poble i per comprar productes locals, més tenint en compte que enguany 
s'ha programat un mercat agroalimentari i artesà amb més de 100 punts de venda. El 
consistori també ha preparat un conjunt d’activitats per donar a conèixer l'herència cultu-
ral, agrícola i ramadera de Calvià. A la Fira hi trobareu, entre d'altres propostes, un certa-
men ramader amb la participació d'uns 350 animals i que inclou una exposició d'ovelles i 
cabres de diferents races, un concurs morfològic de mascles de raça mallorquina, i la 
celebració del Campionat de Balears de Cans Pastors. Durant el cap de setmana també hi 
haurà diversos tallers, com els de tondre o de filar llana, així com un saló d’oví i caprí amb 
degustacions, exposicions i mostres. 

Un any més, ramaderia, gastronomia i tradició es donen la mà per oferir a tothom una 
excel·lent oportunitat de conèixer de més a prop les nostres arrels, així com de gaudir de 
la nostra cuina local, fusió de mar i muntanya, que posa en valor l'essència de Calvià. Esper 
que ens vegem als carrers del poble aquests dies, i que tenguem un bon record d'aquesta 
XX Fira d'Oví i Caprí de Calvià.

Molts d’anys i bona fira! 
Alfonso Rodríguez Badal

Batle de Calvià



DISSABTE 30 DE MARÇ

XX Fira d’Oví i Caprí de Calvià 2019
13 i 14 d'abril 

• 13 h
Lliurament de trofeus
El preu de la inscripció als tornejos serà d'1 €. Els interessats s’hi poden apuntar 
a través de WhatsApp al telèfon 687 546 635.
Hi haurà venda de refrescos a benefici dels Quintos ’01.

• 11 h 

• Torneig de futbolí 
• Torneig de FIFA 19 
• Torneig de ping-pong 
• Torneig de billar

• 10.30 h 

Xot-Jocs 
A can Verger amb premis per a tots i totes

Jocs infantils tradicionals per als infants



DISSABTE 6 D'ABRIL

• 19.30 h 

Bingo popular

• 21 h 

Pa amb oli amb una consumició i 
postres (7 €)
Venda anticipada de tiquets als 
comerços habituals 
(Bip-Bip, CoAliment, Eva Crea, 
Piensos Can Ramón, Quintos ‘01).

• 22.30 h 

Actuació de la 
Xaranga Bratitzava

• 24 h 

Dj Toni Bauzà

• Xot-Rock Quintos '01 
A la carpa instal·lada a la plaça de l’Església.

Hi haurà servei de bar, música i rifes amb premis donats pels comerços del poble.



DIMECRES 10 D'ABRIL
17 a 18.30 h

• Taller de compostatge
A Can Verger. 

Organitza: Calvià 2000.

Inscripcions al telèfon 
971 699 200 i 
buzon@calvia2000.es

DIVENDRES 12 D'ABRIL

• 19 h 

Inauguració de les exposicions 
«Xotografies», de Ricard Llorenç, i 
«XX anys de Fira», 
Al local de la Banda de Música 
Municipal de Calvià (carrer de Jaume III).

• 19.30 h 

Jornada tècnica
«Importància del conreu de farratgeres lleguminoses». 
A Can Verger: 
Xerrada a càrrec de Jaume Jaume, 
enginyer agrònom de l'empresa Semilla.

• 21 h

Mostra gastronòmica als bars del poble amenitzada per xeremiers.
• BAR SA SOCIETAT: 
Mandonguilles amb cervesa
• BAR CAN GARRIT: 
Variat de fira
• BAR ES TRINXET: 
Frit de matances
• BAR SA CENTRAL: 
Costelles de me 



DISSABTE 13 D'ABRIL
• 8.30 - 12 h 

Entrada d’animals de mostra i concurs
Mercat artesanal i agroalimentari 

• 10 h 

Activitat infantil a càrrec de la Fundació 
Mallorca Literària: «L'illa dels tresors, Mallorca, aventures i 
llegendes» (contallegendes «L'arbre de la memòria» + taller 
de llegendes + ludoteca). Lloc: bosquet de «Ses Quarterades 
que m'agraden» (solar municipal en rehabilitació annex al col·legi 
de Calvià). Inscripcions prèvies a la Biblioteca de Can Verger. 
A partir de les 11 h.

• 14.30 h

Fideuà popular pro-viatge d'estudis 
A la plaça Nova. 
Organitza: 5è curs amb la col·laboració de l'AMIPA del CEIP 
Ses Quarterades. 
Venda anticipada de tiquets: Clínica Dental Cristina Prats, Bar Can Pau, Ca na Bosca, 
Ca na Rosita, Es Trinxet, Eva Crea (papereria-merceria), Piensos Can Ramón, Supermer-
cado Calvià i famílies dels alumnes del curs cinquè del CEIP Ses Quarterades.

• 16 h 

Animació infantil («Dj Monster Show», del grup Conte Contat.)
A la plaça Nova. 

• 16.30 h 

Exhibició de feina de cans pastors 
Al carrer de sa Costeta.

• 20 h 

Torrada popular de xot 
A la plaça Nova.

Hi col·labora: Associació de la Tercera Edat de Calvià.

• 21 h 

Actuació de la Rondalla i Ball d'Alaior (Menorca) 
A la plaça Nova.

• 21.30 h 

Ballada popular amb Música Nostra
A la plaça Nova.



• 11.30 h 

Exhibició de tondre i taller de filar llana 
A la plaça de la Vila.

• 12 h 

Presentació-signatura de llibres 
(18 anys de Madò Pereta, un llibre 
gastrocòmic d’articles i repceptes). 
A la plaça de la Vila.

• 12.30 h

A la plaça Nova:
Lliurament de premis de la Fira
Actuació de la Rondalla i Ball d'Alaior 
(Menorca) 
i espectacle de ball de bot 
amb la Banda de Música Municipal de 
Calvià 
A la plaça Nova. 
Organitza: Associació Cultural Pere Josep 
Cañellas i Escola Municipal de Ball de Bot.

A partir de les 13.30 h 

Mostra gastronòmica a la plaça Nova.
• Restaurant Bar d'Es Poble: 
Frit de me. Carn de me amb llamàntol.
• Col·lectiu Mai Se Sap: 
Caldereta de xot.
• Restaurant Son Bugadelles: 
Paella.

• 17 h 

«Tardeo» 
A càrrec dels bars 
del poble.

• A partir de les 9 h

Mostra d’animals 
A les places de 
l’Església i de la Vila i al 
carrer Costeta 
de la Música.
Mercat artesanal i 
agroalimentari 
Als carrers Major, Jaume III i 
plaça de la Vila.
Concurs morfològic 
de mascles de raça 
mallorquina
Concurs morfològic d’ovella de raça 
mallorquina

• 10 h 

Biblioteca Efímera
Taller de pauma: 
Demostració de com es fa una senalleta.

Al pati de l'Escoleta de Calvià.

• 11 h 

XI concurs de cans pastors de Calvià 
Al carrer de sa Costeta.

Inauguració del Saló d'Oví i 
Caprí de Mallorca: 
Degustació i venda de formatge 
d'ovella i cabra mallorquina, 
expositor de carn de xot
A la plaça de la Vila.

DIUMENGE 14 D'ABRIL

Hi haurà servei de bar durant la fira a la plaça Nova.



• 11.30 h 

Exhibició de tondre i taller de filar llana 
A la plaça de la Vila.

• 12 h 

Presentació-signatura de llibres 
(18 anys de Madò Pereta, un llibre 
gastrocòmic d’articles i repceptes). 
A la plaça de la Vila.

• 12.30 h

A la plaça Nova:
Lliurament de premis de la Fira
Actuació de la Rondalla i Ball d'Alaior 
(Menorca) 
i espectacle de ball de bot 
amb la Banda de Música Municipal de 
Calvià 
A la plaça Nova. 
Organitza: Associació Cultural Pere Josep 
Cañellas i Escola Municipal de Ball de Bot.

A partir de les 13.30 h 

Mostra gastronòmica a la plaça Nova.
• Restaurant Bar d'Es Poble: 
Frit de me. Carn de me amb llamàntol.
• Col·lectiu Mai Se Sap: 
Caldereta de xot.
• Restaurant Son Bugadelles: 
Paella.

• 17 h 

«Tardeo» 
A càrrec dels bars 
del poble.

• A partir de les 9 h

Mostra d’animals 
A les places de 
l’Església i de la Vila i al 
carrer Costeta 
de la Música.
Mercat artesanal i 
agroalimentari 
Als carrers Major, Jaume III i 
plaça de la Vila.
Concurs morfològic 
de mascles de raça 
mallorquina
Concurs morfològic d’ovella de raça 
mallorquina

• 10 h 

Biblioteca Efímera
Taller de pauma: 
Demostració de com es fa una senalleta.

Al pati de l'Escoleta de Calvià.

• 11 h 

XI concurs de cans pastors de Calvià 
Al carrer de sa Costeta.

Inauguració del Saló d'Oví i 
Caprí de Mallorca: 
Degustació i venda de formatge 
d'ovella i cabra mallorquina, 
expositor de carn de xot
A la plaça de la Vila.

Hi haurà servei de bar durant la fira a la plaça Nova.



• 16 h 

Taller de crespells i rubiols 
Al CEIP Ses Quarterades.
Més informació: 
Departament de Cultura
Tel.: 971 139 181 /  667 102 581 

DIMECRES 17 D'ABRIL

Hi col·laboren:
C

LU

B DE MAYORES

DE CALVIÀ
Associació

de
Ramaders
de Calvià

Formatges
Serra de Llodrà

PRODUCTE
ARTESÀ

DE
QUALITAT

Naturfelt



AJUDA'NS A ENGALANAR EL NOSTRE POBLE

Enguany, en ocasió del 20è aniversari de la Fira d'Oví i Caprí, volem 
vestir el poble de festa. Per fer-ho, l'Ajuntament posa a la teva dispo-
sició una banderola totalment gratuïta, perquè la puguis penjar al 
teu balcó. La podràs recollir a diversos punts i, un cop acabada la 
festa, la hi podràs tornar.

Dates i punts de recollida:
De l'1 a l'11 d'abril, a Can Verger i a Sa Societat

Dates i punts de devolució:
Fins a dia 23 d'abril, als mateixos punts




