
XXIII Fira d’Oví i Caprí de Calvià 2023
15 i 16 d'abril 

Dissabte 8 d'abril

10. h Conèixer la pagesia a Calvià: Passejada pels camins rurals de Calvià i la seva
activitat agrícola-ramadera, amb l'Associació de ramaders i pagesos de Calvià.
Inscripcions a mediambient@calvia.com.
Punt de partida a Sa Societat.

11 h. Laberint de Món de colorins. Tots els xotets i cabrits dins del corral.
a la carpa de la Plaça de l'Església.

Diumenge 9 d'abril

A partir de les 19 h. Xot-Rock. Quintos'02-03
Bingo
Pa amb Oli
Xaranga
Plan-ET
Dj Oscar Romero
a la carpa de la Plaça de l'Església.

Dimarts 11 d'abril

19 h Taller de tast: els formatges de les Illes Balears, , a càrrec de Formatgeria Es 
Collet.
Inscripcions a mediambient@calvia.com.
a Can Verger

Dimecres 12 d'abril

19 h. Projecció  del  documental  Mirall  de Terra:  Acte de record a  les  Collidores
d'Oliva.
al Teatre de sa Societat

Dijous 13 d'abril

17 h. Jocs tradicionals per a infants, amb la col·laboració dels Quintos '05.
a Can Verger

18 h. Xotjocs 2023: Tornejos de FIFA, Futbolí i billar, amb la col·laboració dels 
Quintos '05. Incripcions per instagram a @quintos 05.
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a Can Verger

19 h  Xerrada La gestió de la llana: propostes d'aprofitament i usos.
al Teatre de sa Societat.

Divendres 14 d'abril

19h Cercavila pel carrer Major i Jaume III amb xeremies, glosadors i els caparrots.
Punt de sortida a Sa Societat.

22h  Actuació musical de Rap rural i combat de glosa i hip-hop amb Glosadors de
Mallorca.
a la plaça de les Collidores d'Oliva.

Dissabte 15 d'abril

8.30 – 12 h. Entrada d’animals de mostra i concurs.

A partir de les 10 h. Mercat artesanal i agroalimentari.

11h Contacontes per a infants: El darrer Myotragus.
a la Plaça de la Vila

11 h. Itinerari històric i cultural per la vila de Calvià, guia a càrrec de l'historiador 
Xavier Terrassa.
Inscripcions a mediambient@calvia.com.
Punt de partida a sa Societat.

12 h. Actuació musical Suasi
a la Plaça de la Vila.

14 h. Fideuà popular proviatge d'estudis a plaça Collidores d’Oliva. Organitza: 
AMIPA CP Ses Quarterades.

16 h Actuació de Cucorba
a la Plaça de les Collidores d'Oliva.

17  h.  XIV Concurs  de  Cans  Pastors, puntuable  per  al  Campionat  de  Balears  de
Concursos Tradicionals, a càrrec de l'Associació de Concursos de Cans Pastors de les
Illes Balear
a Ses Quarterades.

19 h Actuació de Xanguito
a la plaça de les Collidores d'Oliva.

20 h. Torrada popular de xot a la plaça Nova, amb el Club de Majors de Calvià
a la plaça Collidores d’Oliva.

Diumenge 16 d'abril
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A partir de les 9 h.
 Mostra d'ovelles i cabres a la plaça de l’Església 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 i raça rotja mallorquina.
 Concurs morfològic d’ovella de raça mallorquina i raça rotja mallorquina.

11 h Cercavila Gegants de Calvià.

11.30 h. Saló d'Oví i Caprí de Mallorca a la plaça de la Vila. Degustació de carn de
xot i formatges d'ovella i cabra mallorquines.

11.30 h. Exhibició de tondre, a la plaça de l'Ajuntament vell.

12 h. Lliurament de Premis de la Fira
Espectacle de ball de bot amb la Banda de Música Municipal de Calvià, a la Plaça
de  les  Collidores  d'Oliva,  amb  l'Associació  Cultural  Pere  Josep  Cañellas  i  Escola
Municipal de Ball de Bot. 

13.30h Animació amb la banda de Trescadors.

A partir de les 13.30 h. Mostra gastronòmica, a la Plaça de les Collidores d'Oliva,

16h. fins les 19h. Tardeo al Bar Rosita i Sa Central.

Plats de Fira als bars del poble:

 Aromes: Costelles de xot fregides amb alls (només diumenge).
 Sa Societat: Llonguet de Formatge de cabra, tomàtigues farcides i llom amb col
 Sportiu: Pa amb oli de xot  (només diumenge).
 Can Torrat: Espatlla de xot i frit de mè.
 Rosita: Rosbeef de xot i de vedella.
 Es Trinxet: Migas de farina.
 Sa Central: Frit de mè. 

Dijous 20 i Divendres 21 d'abril

De  16.30h  a  20.30h.  Formació  per  a  professionals:  Bioseguretat  en  explotacions
ramaderes i principals enfermetats infeccioses i parasitaries del ramat oví i caprí.
Es lliurarà certificat d'assistència.
Inscripcions a Medi ambient Calvià.
al Teatre de sa Societat.
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