
III Fira de Feines de Tardor des Capdellà 2018

Dimecres 31 d’octubre
18 h a 24 h Festa Halloween a la plaça de sa Vinya, organit-
zada per l’AMPA del CEIP Galatzó per recaptar diners per al 
viatge d’estudis dels nins i nines de cinquè i sisè, juntament 
amb els joves des Capdellà

Dissabte 3 de novembre
20.00 h Pamboliada a benefici dels damnificats del municipi de Sant 
Llorenç des Cardassar, a la plaça de sa Vinya. Organitza: Associació Solida-
ris des Capdellà. Venda anticipada de tiquets en els comerços habituals  

21.30 h Bingo popular organitzat per l'associació Es Capdellà en 
Festes a la plaça de sa Vinya la recaptació anirà a benefici dels damni-
ficats del municipi de Sant Llorenç des Cardassar

23,00 h Actuació DJ Bauzà. L'artista dona el seu caixet a benefici dels 
damnificats del municipi de Sant Llorenç des Cardassar.
Servei de bar a càrrec de l'associació Es Capdellà en Festes 

Divendres 9 de novembre
De 16 h a 18 h Entrada d'animals

Dissabte 10 de novembre

• 9 h Entrada i mostra d'animals. Mostra de 
carros i eines antigues

• 10 h Mercat tradicional al carrer Església

• 11 h Taller de tir de fona a càrrec de la Federació Balear de Tir de 
Fona Pista poliesportiva municipal des Capdellà

• 12.30 h Pregó i vermuteke a càrrec d'en Pep Noguera

• 13 h Mostra de cuines als restaurants Bar Es Molí, Bar Nou i Sa Vinya

• 14 h Sopes mallorquines a càrrec de l'AMPA del CEIP Galatzó 
per recaptar diners per al viatge d’estudis dels nins i nines de 
cinquè i sisè, a la plaça de sa Vinya. Venda anticipada de tiquets en 
els comerços habituals

• 15.30 h Campionat de Balears de cans pastors a Son Durí 
(carrer Galatzó) i lliurament de premis

• 17 h Jocs infantils amb el grup Kcodril a la plaça 
de sa Vinya

• 20 h Torrada popular a la 
plaça de sa Vinya. Venda de 
carn per torrar al bar Es 
Capdellà en Festes

• 21.30 h Ballada popular amb el grup de 
música Arreu a la plaça de sa Vinya

• 23 h DJ Aparicio per continuar ballant tots a la plaça de sa Vinya

Diumenge 11 de novembre
• 9 h Benvinguda i obertura de la fira: mercat artesanal, agroali-
mentari, mostra d'animals i eines antigues al carrer Església i al 
carrer Major

• De 10 a 17 h Jocs 
infantils a càrrec de 
Ludoteca de Jardí a la 
plaça Joana Nogués

• 11 h Cercavila 
amenitzada per 
xeremiers i gegants

• 12 h Cercavila amb el grup Kcodril

• 13 h Mostra de cuines en els restaurants 
Es Molí, Bar Nou i Sa Vinya

• 14 h Associació Es Capdellà en Festes: dinar popular de «migas» a 
la plaça de sa Vinya. Venda anticipada de tiquets en els comerços 
habituals

• 17.00 h Xocolatada a càrrec de l’AMPA del CEIP Galatzó per recap-
tar diners per al viatge d’estudis dels nins i nines de cinquè i sisè, a la 
plaça de sa Vinya
 
• 17.30. h. Actuació musical del Trio Nexus (versions per ballar i ball 
de saló) a la plaça de sa Vinya

� MOSTRA GASTRONÒMICA: plats especials 
de la fira per berenar, dinar i sopar

Restaurant Sa Vinya: frit de matances, 
albergínies farcides

Restaurant Es Molí: vermut de fira, xot de 
fira amb esclata-sangs, frit de bacallà, sípia 
amb pilotes

Restaurant Bar Nou: variat mallorquí: frit 
de xot, ensaladilla, pilotes, pica-pica, 

croquetes i calamar a la romana

A
ut

o
ra

 im
at

g
e 

p
o

rt
ad

a 
i p

ò
st

er
  L

. W
IN

N
IE

   



III Fira de Feines de Tardor des Capdellà 2018

Dimecres 31 d’octubre
18 h a 24 h Festa Halloween a la plaça de sa Vinya, organit-
zada per l’AMPA del CEIP Galatzó per recaptar diners per al 
viatge d’estudis dels nins i nines de cinquè i sisè, juntament 
amb els joves des Capdellà

Dissabte 3 de novembre
20.00 h Pamboliada a benefici dels damnificats del municipi de Sant 
Llorenç des Cardassar, a la plaça de sa Vinya. Organitza: Associació Solida-
ris des Capdellà. Venda anticipada de tiquets en els comerços habituals  

21.30 h Bingo popular organitzat per l'associació Es Capdellà en 
Festes a la plaça de sa Vinya la recaptació anirà a benefici dels damni-
ficats del municipi de Sant Llorenç des Cardassar

23,00 h Actuació DJ Bauzà. L'artista dona el seu caixet a benefici dels 
damnificats del municipi de Sant Llorenç des Cardassar.
Servei de bar a càrrec de l'associació Es Capdellà en Festes 

Divendres 9 de novembre
De 16 h a 18 h Entrada d'animals

Dissabte 10 de novembre

• 9 h Entrada i mostra d'animals. Mostra de 
carros i eines antigues

• 10 h Mercat tradicional al carrer Església

• 11 h Taller de tir de fona a càrrec de la Federació Balear de Tir de 
Fona Pista poliesportiva municipal des Capdellà

• 12.30 h Pregó i vermuteke a càrrec d'en Pep Noguera

• 13 h Mostra de cuines als restaurants Bar Es Molí, Bar Nou i Sa Vinya

• 14 h Sopes mallorquines a càrrec de l'AMPA del CEIP Galatzó 
per recaptar diners per al viatge d’estudis dels nins i nines de 
cinquè i sisè, a la plaça de sa Vinya. Venda anticipada de tiquets en 
els comerços habituals

• 15.30 h Campionat de Balears de cans pastors a Son Durí 
(carrer Galatzó) i lliurament de premis

• 17 h Jocs infantils amb el grup Kcodril a la plaça 
de sa Vinya

• 20 h Torrada popular a la 
plaça de sa Vinya. Venda de 
carn per torrar al bar Es 
Capdellà en Festes

• 21.30 h Ballada popular amb el grup de 
música Arreu a la plaça de sa Vinya

• 23 h DJ Aparicio per continuar ballant tots a la plaça de sa Vinya

Diumenge 11 de novembre
• 9 h Benvinguda i obertura de la fira: mercat artesanal, agroali-
mentari, mostra d'animals i eines antigues al carrer Església i al 
carrer Major

• De 10 a 17 h Jocs 
infantils a càrrec de 
Ludoteca de Jardí a la 
plaça Joana Nogués

• 11 h Cercavila 
amenitzada per 
xeremiers i gegants

• 12 h Cercavila amb el grup Kcodril

• 13 h Mostra de cuines en els restaurants 
Es Molí, Bar Nou i Sa Vinya

• 14 h Associació Es Capdellà en Festes: dinar popular de «migas» a 
la plaça de sa Vinya. Venda anticipada de tiquets en els comerços 
habituals

• 17.00 h Xocolatada a càrrec de l’AMPA del CEIP Galatzó per recap-
tar diners per al viatge d’estudis dels nins i nines de cinquè i sisè, a la 
plaça de sa Vinya
 
• 17.30. h. Actuació musical del Trio Nexus (versions per ballar i ball 
de saló) a la plaça de sa Vinya

� MOSTRA GASTRONÒMICA: plats especials 
de la fira per berenar, dinar i sopar

Restaurant Sa Vinya: frit de matances, 
albergínies farcides

Restaurant Es Molí: vermut de fira, xot de 
fira amb esclata-sangs, frit de bacallà, sípia 
amb pilotes

Restaurant Bar Nou: variat mallorquí: frit 
de xot, ensaladilla, pilotes, pica-pica, 

croquetes i calamar a la romana

Dipòsit  Legal  PM  1422-2018



Benvolguts veïns i veïnes,

Enguany celebram per tercer any consecutiu 
la Fira de Tardor des Capdellà i un any més 
podrem gaudir d'un programa d'activitats 
variades i engrescadores.

Després dels mesos d'estiu, tan moguts a 
Calvià, perquè són moments de festes patro-
nals, d'arribada de turistes, de dies de platja i d’oci, arriba l'època 
de la tardor, més assossegada i tranquil·la. Temps de menjar 
magranes, de cercar esclata-sangs, de fer torrades i menjar bun-
yols i d'encendre la foganya si fa fred.

Sempre he dit que Calvià ho té tot: platja i muntanya, una costa 
espectacular, dos preciosos pobles d'interior i un extens programa 
d'activitats lúdiques, festives i culturals durant tot l'any. Perquè 
Calvià som un poble molt participatiu, al qual agrada la festa i 
aquesta fira des Capdellà n’és un exemple, en convertir-se en un 
lloc de trobada que acull als visitants amb els braços oberts.

Nascut a les faldes del Galatzó i camí d’entrada a la serra de 
Tramuntana, es Capdellà ens convida a participar en aquesta Fira 
on els capdellaners i capdellaneres, associacions, botigues i 
restaurants, ens obrin les portes de casa seva i els carrers i places 
de pinte en ample. Podrem gaudir-hi d'una mostra d'animals, una 
exposició d'eines antigues, un mercat tradicional i agroalimenta-
ri, plats especials als restaurants i a la carpa de la fira, un campio-
nat de cans pastors, activitats lúdiques per a tota la família i 
música, ball i moltes coses més.

Us convit en nom del poble des Capdellà i de l'Ajuntament que 
represent a participar-hi. Hi sereu, tots i totes, molt benvinguts!

Alfonso Rodríguez Badal, batle de Calvià
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la plaça de sa Vinya. Venda anticipada de tiquets en els comerços 
habituals

• 17.00 h Xocolatada a càrrec de l’AMPA del CEIP Galatzó per recap-
tar diners per al viatge d’estudis dels nins i nines de cinquè i sisè, a la 
plaça de sa Vinya
 
• 17.30. h. Actuació musical del Trio Nexus (versions per ballar i ball 
de saló) a la plaça de sa Vinya

� MOSTRA GASTRONÒMICA: plats especials 
de la fira per berenar, dinar i sopar

Restaurant Sa Vinya: frit de matances, 
albergínies farcides

Restaurant Es Molí: vermut de fira, xot de 
fira amb esclata-sangs, frit de bacallà, sípia 
amb pilotes

Restaurant Bar Nou: variat mallorquí: frit 
de xot, ensaladilla, pilotes, pica-pica, 

croquetes i calamar a la romana



III Fira de Feines de Tardor des Capdellà 2018

Dimecres 31 d’octubre
18 h a 24 h Festa Halloween a la plaça de sa Vinya, organit-
zada per l’AMPA del CEIP Galatzó per recaptar diners per al 
viatge d’estudis dels nins i nines de cinquè i sisè, juntament 
amb els joves des Capdellà

Dissabte 3 de novembre
20.00 h Pamboliada a benefici dels damnificats del municipi de Sant 
Llorenç des Cardassar, a la plaça de sa Vinya. Organitza: Associació Solida-
ris des Capdellà. Venda anticipada de tiquets en els comerços habituals  

21.30 h Bingo popular organitzat per l'associació Es Capdellà en 
Festes a la plaça de sa Vinya la recaptació anirà a benefici dels damni-
ficats del municipi de Sant Llorenç des Cardassar

23,00 h Actuació DJ Bauzà. L'artista dona el seu caixet a benefici dels 
damnificats del municipi de Sant Llorenç des Cardassar.
Servei de bar a càrrec de l'associació Es Capdellà en Festes 

Divendres 9 de novembre
De 16 h a 18 h Entrada d'animals

Dissabte 10 de novembre

• 9 h Entrada i mostra d'animals. Mostra de 
carros i eines antigues

• 10 h Mercat tradicional al carrer Església

• 11 h Taller de tir de fona a càrrec de la Federació Balear de Tir de 
Fona Pista poliesportiva municipal des Capdellà

• 12.30 h Pregó i vermuteke a càrrec d'en Pep Noguera

• 13 h Mostra de cuines als restaurants Bar Es Molí, Bar Nou i Sa Vinya

• 14 h Sopes mallorquines a càrrec de l'AMPA del CEIP Galatzó 
per recaptar diners per al viatge d’estudis dels nins i nines de 
cinquè i sisè, a la plaça de sa Vinya. Venda anticipada de tiquets en 
els comerços habituals

• 15.30 h Campionat de Balears de cans pastors a Son Durí 
(carrer Galatzó) i lliurament de premis

• 17 h Jocs infantils amb el grup Kcodril a la plaça 
de sa Vinya

• 20 h Torrada popular a la 
plaça de sa Vinya. Venda de 
carn per torrar al bar Es 
Capdellà en Festes

• 21.30 h Ballada popular amb el grup de 
música Arreu a la plaça de sa Vinya

• 23 h DJ Aparicio per continuar ballant tots a la plaça de sa Vinya

Diumenge 11 de novembre
• 9 h Benvinguda i obertura de la fira: mercat artesanal, agroali-
mentari, mostra d'animals i eines antigues al carrer Església i al 
carrer Major
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