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Calvià acull aquest any la catorzena edició de la Fira d'Oví i Caprí. Al llarg 
d'aquests anys, hem sabut conjugar un constant desenvolupament del sector 
turístic amb la conservació del món rural, fins al punt que gran part del nostre 
atractiu radica en la coexistència entre innovació i tradició.

Es tracta doncs d'una cita inexcusable per enaltir el sector agrícola i ramader 
del municipi. És, sens dubte, una excel·lent ocasió per conèixer de prop la gran 
varietat de la nostra cabanya ovina i caprina.

El món rural està unit a les arrels i a la identitat calvianera. Els ramaders i 
agricultors es mereixen el reconeixement de tots i defensa en una tasca no 
sempre recompensada en la seva justa mesura.

Convit a tots els veïns i als qui ens visitaran aquests dies, a participar en aquesta 
Fira, com a exercici per conèixer millor la riquesa natural del municipi i gaudir 
dels productes i la gastronomia que ens ofereix la nostra pròpia terra.
 

Manuel Onieva Santacreu
Batle de Calvià

Calvià acoge este año la decimocuarta edición de la Fira de Oví i Caprí. A lo 
largo de estos años, hemos sabido conjugar un constante desarrollo del sector 
turístico con la conservación del mundo rural, hasta el punto de que gran parte 
de nuestro atractivo radica en la coexistencia entre innovación y tradición.

Se trata pues de una cita inexcusable para ensalzar el sector agrícola y ganadero 
del municipio. Es, sin duda, una excelente ocasión para conocer de cerca la 
gran variedad de nuestra cabaña ovina y cabruna.

El mundo rural está unido a las raíces y a la identidad calvianera. Los ganaderos 
y agricultores se merecen el reconocimiento de todos y defensa en una tarea 
no siempre recompensada en su justa medida.

Invito a todos los vecinos y a los que nos visitarán estos días, a participar en 
esta Feria, como ejercicio para conocer mejor la riqueza natural del municipio 
y disfrutar de los productos y la gastronomía que nos ofrece nuestra propia 
tierra.
 

Manuel Onieva Santacreu
Alcalde de Calvià

Dissabte 13 d’abril 

08.30 - 12.00h. Entrada d'animals de mostra i concurs.

12.00h. Teatre de Titelles a Can Verger, a càrreg de l'Amipa CP Ses Quarterades.

14.00h. Fideuà popular a la Plaça Nova. Organitza Amipa CP Ses Quarterades 
pro-viatje d'estudis. (venta anticipada tickets al Super Bip-Bip).

16.30h. Exhibició de feina de cans pastors. Carrer de sa Costeta.

17.00h. Jocs Tradicionals infantils a la Plaça Nova. Organitza Associació Amics 
Calvianers.

Mercat artesanal de capvespre.

20.30h. Torrada popular de xot calvianer gratuïta a la Plaça Nova. Servei de bar.

22.00h. Ballada popular amb Música Nostra.

Diumenge 14 d’abril

A partir de les 09.00h.
-  Mostra d'animals a la Plaça Església i Costeta de sa Música.
-  Mercat artesanal i agroalimentari als carrers Major i Jaume III.
-  Concurs Morfològic Mascles de raça mallorquina a la Costeta de sa Música.
-  Concurs Morfològic Ovella de raça mallorquina.
-  Mostra de maquinària agrícola al carrer Batle Martorell.
-  Exposició cotxes antics al carrer Jaume III.
-  Jocs per a nins i nines castell i ponys. Plaça de la Vil·la.

10.00h. II Concurs Monogràfic del Club Español del Ca de Bou, Plaça Nova.

11.00h. Exhibició de tondre, Plaça de l'Església.

Inauguració Fira i entrega de premis.

11.30h. Campionat de Balears de feina de cans pastors, Carrer de sa Costeta.

A partir de les 13.30h.
-  Mostra gastronòmica a la Plaça Nova.
 Restaurant Sa Vinya d'Es Capdellà: Frit de mè.
 Restaurant Son Bugadelles: Paella.
 Restaurant Bar d'Es Poble: Caldereta de xot. 

15.30h. Actuació de Cucorba, a la Plaça de la Vil·la.

Sábado 13 de abril 

08.30 - 12.00h. Entrada de animales de muestra y concurso.

12.00h. Teatro de Marionetas en Can Verger, a cargo de Amipa CP Ses Quarterades.

14.00h. “Fideuà popular” en la Plaça Nova. Organizada por Amipa CP Ses 
Quarterades pro-viaje de estudios. (venta anticipada tickets en el Super Bip-Bip).

16.30h. Exhibición de trabajo de perros pastores. Calle de sa Costeta.

17.00h. Juegos Tradicionales infantiles en la Plaça Nova. Organizado por 
Associació Amics Calvianers.

Mercado artesanal por la tarde.

20.30h. Torrada popular de “xot calvianer” gratuita en la Plaça Nova. Servicio bar.

22.00h. “Ballada” popular con Música Nostra.

Domingo 14 d’abril

A partir de las 09.00h.
-  Muestra de animals en la Plaça Església y Costeta de sa Música.
-  Mercado artesanal y agroalimentario en las calles Major y Jaume III.
-  Concurso Morfológico Machos de raza mallorquina en la Costeta de sa 

Música.
-  Concurso Morfológico Oveja de raza mallorquina.
-  Muestra de maquinaria agrícola en la calle Batle Martorell.
-  Exposición coches antiguos en la calle Jaume III.
-  Juegos para niños y niñas castillo y ponys. Plaça de la Vil·la. 

10.00h. II Concurso Monográfico del Club Español del Ca de Bou, Plaça Nova.

11.00h. Exhibición de esquilado, Plaça de l'Església.

Inauguración Fira y entrega de premios.

11.30h. Campeonato de Baleares de trabajo de perros pastores, Calle de sa 
Costeta.

A partir de las 13.30h.
-  Muestra gastronómica en la Plaça Nova.
 Restaurant Sa Vinya de Es Capdellà: Frito de cordero.
 Restaurant Son Bugadelles: Paella.
 Restaurant Bar d'Es Poble: Caldereta de “xot”. 

15.30h. Actuación de Cucorba, en la Plaça de la Vil·la.
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