festesdes’Illot2019
del 12 al 25 d’agost

B

envolguts silloters i benvolgudes silloteres, igualment a les
persones visitants d’aquest nucli costaner, em sent especialment
honorat de poder fer-vos arribar, enguany, la meva salutació amb
motiu de les Festes de s’Illot 2019.
Aquestes festes, situades a l’equador de l’estiu, venen acompanyades
de la predisposició al descans, a l’oci i al lleure, marcant així una fita
imprescindible en el nostre calendari. S’Illot és les persones que el
conformen, les que l’estimen i les que, any rere any, donen exemple
de generositat i compromís amb la col·lectivitat i fan possible aquestes
celebracions.
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Aprofitem, així, aquests elements per conviure i per convertir els
carrers de s’Illot en un espai on trobar-se, on passar-s’ho bé i sumar
experiències vitals. Estic segur que aquestes experiències ens faran
millors persones i beneficiaran la gent que ens envolta.
Podeu estar segurs que trobareu activitats al vostre gust, el programa
és variat i recull tots aquells actes que cada any estan més arrelats en
l’imaginari festiu de s’Illot.
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Dit això, només em queda desitjar-vos bones festes
i agrair-vos, a vosaltres que les feis possible, tota la
feina, dedicació i entrega.
Bones festes de s’Illot 2019!

Imprès en paper 100% ecològic

Miquel Oliver Gomila
BATLE DE MANACOR

festesdes’Illot2019

Benvolguts silloters i silloteres!
És un plaer saludar-vos amb motiu de la celebració de les nostres
festes. Unes festes plenes de tradició, que ens han anat acompanyant
tants d’anys. És per això que les festes del nostre poble són conegudes
per tot arreu. El programa que teniu a les mans és el fruit de l’esforç
d’una bona pila de gent que ha dedicat moltes hores a organitzar,
amb il·lusió, tota mena d’actes perquè grans i petits ens ho passem
molt bé durant aquests dies. Hem de deixar de banda maldecaps i
aparcar les preocupacions per gaudir de la nostra festa. Per això us
convit a participar en les activitats que hem preparat conjuntament
amb organitzadors, associacions i amb tantes entitats col·laboradores
que, una vegada més, han aportat el seu esforç i el seu treball perquè
durant aquests dies ens ho passem d’allò més bé.
És l’hora de sortir al carrer i saludar els familiars, els amics, els veïns i
coneguts i compartir amb tots ells aquestes estones d’alegria i diversió.
La vostra participació serà el millor premi per a totes les persones que
hem estat treballant aquests mesos en la preparació d’una festa que,
com en altres ocasions, conjuga elements tradicionals i arrelats a casa
nostra. Vull fer també una crida al civisme, esper que visquem la festa
amb respecte. Estic segur que amb la comprensió
de totes les parts la convivència estarà garantida i
l’alegria i la diversió es repartiran per igual entre
tots els silloters i silloteres.

Molts d’anys!

Artur Aguiló Frau
REGIDOR DE FESTES

DILLUNS 12
21.00 h Pregó a càrrec de Joan Toni Sunyer i Marga Salas Caldentey
Ronda del Matí (devora la Nàutica).

A continuació: Concert de la Banda Municipal
de Música de Manacor i refrigeri
Ronda del Matí (devora la Nàutica).
Hi col·labora: Restaurant Es Mollet.

DIMARTS 13
10.00 h Taller de llanternes
Fruites i Verdures Ca Na Càndila obsequiarà amb un meló cada nin.
Av. dels Pins.
Hi col·labora: Fruites i Verdures Ca Na Càndila.

17.00 h Jocs infantils
Camí de la Mar (zona de vianants).
Ho organitza: Associació Amics Silloters.

21.15 h Processó de llanternes. Acompanyats dels xeremiers.
Sortida des del pont del riuet
i arribada a la plaça del Mollet.

19.30 h Processó Marítima i trasllat de la Mare de Déu

DIMECRES 14

de l’Assumpta fins a la parròquia.
Podeu recollir els tiquets per anar amb la barca de la processó, fins
que n’hi hagi, a la delegació de s’Illot.

10.00 h a 12.00 h Mostra de dibuix
Menjador Apartaments Arcos Playa.
Hi col·labora: Supermercat Rius i Apartaments Arcos Playa.

18.30 h Trofeu festes patronals de judo s’Illot 2019
Plaça del Mollet.

22.00 h Bingo silloter
Lloc: Plaça del Llop.
Ho organitza: Associació Amics Silloters.

Ho organitza: Club Renshinkan.

21.00 h Nit marinera, gambada sillotera
Av. dels Pins.

A continuació: Nit d’havaneres a càrrec d’Arpellots
Hi col·laboren: Associació Gent Gran de s’Illot, Hiper Centro
i Restaurant Es Cruce.

DIJOUS 15

Hi col·labora: Illes Balears Creuers.

S U P E R M E R C A T S

18.00 h Mercat setmanal

DIVENDRES 16
17.30 a 21.00 h Bus de l’Associació de Donants de Sang de Mallorca
Av. dels Pins, 10.

19.00 h Teatre infantil.

Es tres porquets i sa rateta pressumida,
a càrrec de Margalida Amengual.
A la fresca, av. del Llop, 54.

18.00 h Missa en honor a la Mare de Déu de l’Assumpta
18.30 h Trasllat de la Mare de Déu de l’Assumpta al moll
Amb l’actuació de la

banda de tambors i cornetes de
la Salle de Manacor.

Itinerari: carrer del Vell Marí, av. dels Pins, carrer del Pagell
i esplanada del moll.

19.00 a 20.00 h II Tast de cervesa artesana. A càrrec de:

Sullerica · Cas Cervesers · Forastera · 4 Alqueries · Ralf
Tapes: Rest. Es Mollet i Tapearte.

DISSABTE 17
07.00 h Trobada de pescadors

19.00 h Ball social de lindy-hop amb SwingSick People
Plaça del Llop.
Ho organitza: Jazz Bouncing Escola.

Davant la Nàutica.
Hi col·labora: Associació Nàutica s’Illot.

08.00 h Sortida dels pescadors
Davant la Nàutica.
Hi col·labora: Associació Nàutica s’Illot.

12.00 h Entrega del peix, pesada i lliurament de premis
A l’esplanada de la Nàutica.
Hi col·labora: Associació Nàutica s’Illot.

10.00 h Taller d’estels
Davant l’Hotel Pinomar.
Hi col·labora: Pedro Frau.

16.00 h Taller de pescadors infantils
Centre Sociocultural (c. de la Vauma).
Hi col·labora: Miquel s’Inquero.

17.00 h t@rde@

21.30 h Ball de bot amb el grup Tramudança
Plaça del Llop.

DIUMENGE 18
08.00 h Trobada de pescadors infantils
Davant el local de la Gent Gran de s’Illot (av. dels Pins).
Hi col·labora: Miquel s’Inquero.

16.00 h a 20.00 h Parc infantil d’aigua
Al poliesportiu.

21.00 h Gran Festa de l’Espuma
Plaça del Llop.

DILLUNS 19

Plaça del Mollet.
Ho organitza: Associació Amics Silloters.

19.00 h XIII Fira nocturna de s’Illot, productes artesans i

autòctons de les Illes Balears
Av. del Llop i Av. dels Pins.

21.00 h III Trobada de ball en línia de s’Illot
A càrrec de l’Acadèmia de ball de Jaume i Aina.
A la rotonda del pontet.

DIMARTS 20

DIJOUS 22

17.00 h Olimpíades Silloteres

17.30 h Jocs populars i tradicionals

A la platja.
Ho organitza: Club Atletisme Manacor.

18.00 h Classe oberta de dansa
Plaça del Llop.

Al poliesportiu.

18.00 h Mercat setmanal
21.30 h Cinema a la fresca – Jurassic World
Plaça del Llop.

Hi pot assistir tothom que vulgui.

19.00 h Dans’Illot Kids
Plaça del Llop.

21.00 h Dans’Illot · Plaça del mollet.
Hi participa: 9 Ritme, Mandarina, Free Soul Dance, S’altell, Non Stop,
Jazz Bouncing, Acadèmia Jaume Salas, Satu Jiménez, entre altres.

DIMECRES 21
17.00 h Jocs Infantils damunt l’arena
Cala Moreia.
Ho organitza: Associació Amics Silloters.

21.30 h Òpera Voicello
-Carme Garí – veu
-Gabriel Fiol – violoncel
-Miquel Marquès – bateria
Plaça del mollet.

DIVENDRES 23
9.30 h Festa de Gent Gran
Av. dels Pins.

18.00 h a 20.30 h Taller d’herbes mallorquines i licors
A l’Sky bar de l’Hotel Fona Mallorca.
Ho organitza: Hotel Fona Mallorca.
Hi col·labora: Licors Moyà.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

19.00 h a 22.00 h Mercat de s’Illot
Al carrer de Gregal.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

19.30 h Cercavila i correfoc amb els dimonis de Son Ganxo
Sortida del carrer de Llebeig.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

20.30 h Concert d’havaneres a càrrec del grup

Llampuga amb prebes · Rom cremat per als assistents.
A la rotonda de la Rosa dels Vents.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

22.00 h Sombrillada. A la platja de s’Illot.
Amb animació musical.

DISSABTE 24
09.30 h a 13.00 h Escoleta CD Manacor

Futbol a la platja
Activitats per nins de 3 a 6 anys.

17.00 h VIII Aquatló (informació pàgina tornejos)
19.00 h a 22.00 h Mercat de s’Illot amb l’acompanyament

de la Banda de Música de Sant Llorenç

DIUMENGE 25
07.30h Llevada de barques a l’esplanada de la Nàutica
09.30 h Berenar de treball
Hi col·labora: Associació Nàutica s’Illot.

12.00 h II Campionat mundial de paelles silloteres
Per cada paella inscrita, un davantal inèdit
de les festes de s’Illot.
Premi a la paella més bona.
Premi a la paella més ben presentada.
Premi a la taulada més original.
amb l’actuació de El trovador del humor.
És imprescindible dur:
-Paellera, fogó, botella de butà, tots els ingredients secrets i ganes
de passar-ho bé i riure
Hi haurà taules i cadires per tothom.
Inscripcions al tel. 610 78 93 94.

Al carrer de Gregal.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

22.30 h Revetla. Amb els grups:

Bubotes · Acaròs del son · DJ Jara
Ho organitza: Ajuntament de Manacor.

19.00 h Cercavila amb els Gegants de Manacor i Xeremiers
Punt de partida: plaça de la Savina acabant a la plaça del mollet.
Hi col.labora: Futur&Clima
Ho patrocina: Ajuntament de Manacor.

21.00 h Demostració de ball de bot a càrrec de Va de Jota

i després ball obert amb el grup Tramudança
Al Passeig de Neptú – Carrer de la Rosa dels Vents.
Ho organitza: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

23.30 h Gran Traca de focs artificials
A la platja de s’Illot.
A carrèc de: Pirotecnia Jorda S.L.
Ho organitza: Ajuntament de Manacor.
Hi col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

VIII Torneig 12 hores de futbol sala

Dia 17 d'agost a les 08.00 h. Al poliesportiu de s'Illot.
Inscripcions i informació: Manolo 637 52 46 61.
Ho patrocina: Hotel Colombo

Torneig de truc i quatrola de s'Illot 2019

Tornejos s’Illot

Del dissabte 17 d'agost fins al dissabte 24 d'agost a les 15.30 h.
Al local de la Gent Gran de s'Illot (av. dels Pins).
Inscripcions: Toni Garvi 677 59 60 64.

Torneig de petanca de s'Illot 2019

Del dilluns 12 d’agost al diumenge 18 d'agost a les 17.00 h.
A la Ronda del Matí, davant l'Hotel Pinomar.
Inscripcions: Juan Bautista 620 15 73 69.
Ho patrocina: Hotel Pinomar.

I Trofeu de petanca profesional s'Illot 2019
Atletic Porto Colom – s'Illot.
Dia 15 d'agost de 2019 a les 17 h.
A la Ronda del Matí.
Ho patrocina: Ajuntament de Manacor.

Torneig de vòlei platja

Categoria de veterans, el 12 d'agost a partir de les 18.00 h.
Categoria mixt 2x2, del 6 al 11 d'agost a partir de les 16.00 h.
Categoria 4x4 infantil, el 15 d'agost a partir de les 15.00 h.
Categoria 4x4, del 13 al 18 d'agost a partir de les 16.00 h.
Categoria 2x2, del 20 al 25 d'agost a partir de les 16.00 h.
Nocturn s'Illot, el 30 d'agost a partir de les 18.00 h.
Inscripcions i informació: Aleix Barceló 675 19 61 20.
			
Guiem Pont 635 07 55 76.
Pedro Perelló 646 21 83 47.

VIII Aquatló s'Illot

Distàncies: 2,5 km córrer + 800 metres nedar + 2,5 km córrer.
Dissabte dia 24 a les 17.00 h. Sortida des del mollet de s'Illot.
Inscripcions: www.elitechip.net.
Informació: actn3club@gmail.com
Preus: 10 € individual + 5 € NO federats · 15 € equips.

Exposició:

Aquarel·les d’isabel Gómez

A la delegació de s’Illot.
Els dies 12, 13, 14 i 16 d’agost, de 9 h a 13 h.
Els dies 15, 17 i 18 d’agost, de 17 h a 21 h.

Bones feste! s a
tothom

Gràcies a tots els que
col·laborau en les festes!

