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Els vells em parlen plens de tendresa, d’hores viscudes amb emoció. 
Joves encara, forts i valents, prínceps de xarxa, herois de tempesta, 

amics del bon temps». Aquesta és una estrofa de l’havanera «Vestida de 
Nit», una havanera que escolt tancant els ulls i la imatge que se’m ve és la 
del meu estimat poble de s’Illot.

S’Illot és molt més que l’illa envoltada d’aigua, s’Illot és la seva gent, la seva 
platja, les passejades vora la mar, els capficos a l’aigua cristalina de cala 
Moreia, a s’Illot baixam a la platja i pujam a casa per dinar, anam per baix a 
fer una mussa. Aquesta sense cap dubte és l’essència del nostre, petit però 
a la vegada gran, poble de s’Illot.

Arriben les festes, i l’emoció que sent és immensament gran. Arriben 
carregades d’actes per poder gaudir en família. Unes festes preparades 
amb molta cura i estima perquè tothom tengui el seu lloc i  pugui participar 
activament en totes elles.

He d’agrair públicament i des del meu coret a totes les persones que 
col·laboren i participen en les festes, i vull mencionar a l’Associació d’Amics 
s’Illoters que estimen de bon de veres les tradicions, la cultura i les festes 
de la nostra contrada i fan que les nostres festes llueixin encara més.

Us convid a que participar activament en les festes, que gaudiu amb la 
vostra gent, la d’aquí i la de fora poble, i que arribi per tot arreu que, COM A 
S’ILLOT ENLLOC!

Molts d’anys, bones festes i que visqui s’Illot!

Artur Aguiló Frau
REGIDOR DE FESTES

Amb els peus plens d’arena i la pell 
encara salada després d’haver 

anat nedant fins a l’illot i cercat crancs 
damunt les roques, ens passam 
d’aigua clara. Amb els dits encara 
arrugats després d’haver estat tot el 
dia en remull, ens vestim i preparam 
per trobar-nos amb amics i família, 
per compartir sopars i vetllades 
d’estiu. I torna l’agost i amb ell, les 
festes més esperades després de dos 
anys de restriccions. I ens il·lusionam 
perquè tornarem a passar gust de 
compartir-les amb els qui estimam i 
amb la gent que potser feia temps que 
no vèiem. S’Illot torna a fer festa, s’Illot 
té ganes d’alegria i de bauxa. I tots 
plegats sumarem ganes de fer poble i 
de celebrar que, un estiu més, podem 
tornar a trobar-nos.

S’illoteres i s’illoters, molts d’anys!

Miquel Oliver Gomila
 BATLE DE MANACOR

«



20.00 h

Donem el sus a les festes
Cercavila pels carrers de s’Illot
Col·labora: Banda de tambors i cornetes de La Salle

21.00 h

Pregó a càrrec de Catalina Ana 
Jaume Estelrich
A continuació actuació musical amb Femení Plural
Lloc: ronda del Matí  (devora la Nàutica)

De 10.00 h  a 12.00 h

Mostra de dibuix 
Lloc: Apartaments Arcos Playa
Hi col·labora: Supermercat Rius i Apartaments 
Arcos Playa

17.00 h

Jocs infantils 
Lloc: camí de la Mar (Restaurant Toni’s)
Ho organitza: Associació d’Amics s’Illoters
Gelat per a tots els participants
Hi col·labora: Bar Toni’s i merceria Marival

21.00 h

Bingo silloter 
Lloc: plaça del Llop
Ho organitza: Associació Amics s’illoters

10.00 h

Taller de pescadors infantils 
Lloc: Centre Sociocultural (c. de la Vauma)
Hi col·labora: Miquel s’Inquero i Supermercat Aprop

17.00 h

t@rde@ 
Lloc: plaça del Mollet
Ho organitza: Associació Amics s’illoters 

8.00 h

Trobada de pescadors infantils
Lloc: davant la delegació de s’Illot
Hi col·labora: Miquel s’Inquero i Nàutica i Pesca Sansó

20.00 h

II Tast de cervesa artesana amb la 
Banda de Música i el grup de swing 
Monkey Doo
Cerveses: Sullerica, Forastera i sa Brusca
Lloc: plaça del Mollet



De 18.00 h a 21.00 h

Obrim Carrers, cream espais
Les persones hem de ser les protagonistes dels 
nostres carrers i ara més que mai és el moment de 
gaudir-ne per això crearem un espai on convidam als 
infants i famílies a descobrir, inventar i explorar el 
seu voltant i la seva imaginació mitjançant diferents 
jocs.
Lloc: Av. Llop i c.Tamarell

19.00 h

Missa en honor a la Mare de Déu de 
l’Assumpta
Lloc: Església de s’Illot

21.00 h

Ball de bot amb els grups 
Tramudança, Es Jai de Sa 
Barraqueta i Sa Torre
Lloc: plaça del Llop

10.00 h

Taller de llanternes
Lloc: av. dels Pins
Hi col·labora: Fruites i Verdures Ca Na Càndila

18.00 h

DANS’ILLOT: PERFORMANCE 
ITINERANT
Preparació de la performance que es farà dia 18. Per a 
totes les persones. Dirigit per Giulia Roversi.
Participació: oberta i gratuïta. Apuntau-vos a 
dansillot@gmail.com o a @dansillot.
Lloc: plaça del Llop

A partir de les 19.00 h

Mercadet artesanal de s’Illot
Lloc: Al Passeig Neptú i Carrer Xaloc

Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

19.00 h

Trofeu Festes 
Patronals de Judo 
Lloc: plaça del Mollet
Organitza: Club Renshinkan

21.15 h

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

22.00 h

Concert per a la 
Gent Gran amb 
l’actuació de Los 
Bravos
Lloc: plaça del Llop

17.00 h

Jocs Infantils 
damunt l’arena de 
cala Moreia
Ho organitza: Associació 
d’Amics Silloters.

18.00h

DANS’ILLOT: 
PERFORMANCE 
ITINERANT
Preparació de la performance 
que es farà dia 18.
Per a totes les persones. 
Dirigit per Giulia Roversi.
Participació: oberta i gratuïta. 
Apuntau-vos a dansillot@
gmail.com o a @dansillot.

Lloc: plaça del Llop

19.30 h

Conferència “El 
pescador de peix 
roquer. Costums i 
paraules”
A càrrec de Rafel Perelló, 
investigador
Ho organitza: Escola 
Municipal de Mallorqu.
Lloc: Ronda del Matí 
(devora la Nàutica)

21.00 h

Nit marinera, 
gambada sillotera 
Lloc: av. dels Pins
A continuació: Nit 
d’havaneres a càrrec d’Embat
Begudes obsequiades per 
Hiper Centro



9.30 h

Berenar per a la Gent Gran
Apuntau-vos a la delegació de s’Illot
Lloc: av. dels Pins

17.00 h 

Olimpíades Silloteres 
Lloc: a la platja de s’Illot
Ho organitza: Club Atletisme Manacor

18.00 h

Mercat setmanal 
Lloc: plaça de la Savina i camí de la Mar 
(Zona Vianants)

20.00 h

DANS’ILLOT RECORREGUT
Recorregut amb espectacles de dansa i performance 
itinerant pel carrer del Llop
Lloc: plaça del Llop
Participació: oberta i gratuïta

 
 
 
 
 
 
21.00 h

DANS’ILLOT
Lloc: Plaça del Mollet.
Espectacle de dansa format per diferents escoles 
i companyies de Manacor, Porto Cristo i d’altres 
indrets de l’illa:

• 9 RITME
• ESTUDI DE DANSA RENSI LIMANI
• S’ALTELL
• MARIA BEL SAGRERA
• ONES DANSANTS
• SOHAM DANSA
• JUANFRAN
• FREE SOUL DANCE CENTER
• NEUS CORTÈS
• ACADÈMIA DE BALL JAUME SALAS
• JOANA POU
• MUZO DTC
• DAUS CIA.

22.00 h

Ball en línia i de saló
Lloc: plaça de la Savina

10.00 h

Concurs de castells d’arena
Lloc: platja de s’Illot
Hi haurà gelat per a tots els participants
HI col·labora: Restaurant Es Mollet, S’Illot 
1968 i s’Esquerranet

17.00 h

I volta a s’Illot 
amb piragua
Lloc: platja de s’Illot

18.30 h

Festa d’escuma
Lloc: paça del Llop

22.00 h

Sombrillada. Quina és la 
millor sombrilla? Karaoke i 
música dels 70, 80 i 90
Lloc: A la platja de s’Illot 

Per cada grup que participi amb una 
sombrillada i canti una cançó amb karaoke 
serà guardonat amb una síndria

Concurs:
- Para-sol més gran
- Para-sol més petit
- Para-sol més colorit
- Para-sol més original



07.00 h

Trobada de pescadors
Lloc: davant la Nàutica.
Hi col·labora: Associació Nàutica s’Illot

08.00 h

Sortida dels pescadors 
Lloc: davant la Nàutica.
Hi col·labora: Associació Nàutica s’Illot

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

De 10.00 h a 12.00 h

Taller de ceràmica arqueològica. 
A càrrec de Raquel Barceló
Al talaiot de s’Illot
Inscripcions. Ticketib.com
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

 
 
 
 
  
 
10:30 h

DANS’ILLOT: oficis oblidats, 
de DAUS CIA
Què és? És un espectacle multidisciplinar de 
dansa, música i pintura en viu on Úrsula Urgeles, 
Aina Zanoguera i Diego Ingold treballen de manera 
conjunta recuperant en cada representació algunes 
d’aquelles professions que el públic pugui recordar de 
les seves padrines i padrins.
Lloc: pati del Centre Sociocultural (c. de la Vauma)
Participació: oberta i gratuïta

12.00 h

Entrega del peix, pesada i lliurament 
de premis 
Lloc: a l’esplanada de la Nàutica
Hi col·labora: Associació Nàutica s’Illot 

17.00 h

X Aquatló s’Illot
Organitza ACTN3 i Ajuntament de Manacor

Duració prevista d’1 h

Sortida i arribada davant el Moll

18.00 h

Taller obert de dansa 
contemporània i moderna.
Lloc: plaça del Llop

19.00 h

XIIII Fira nocturna de s’Illot, 
productes artesans i autòctons 
de les Illes Balears 
Lloc: av. del Llop

20.00 h

Gran revetlla de s’Illot
Amb els grups: Dj Titi, , 

Tribut Hombres G “sueltate el Pelo”

Val9 i Dj Simonet.

Lloc: plaça del Llop.



07.30 h

Llevada de barques a l’esplanada 
de la Nàutica 

12.00 h

III 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 d’humor de Xavi Canyelles 
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. 
Es recomana dur envelat o para-sol
Inscripcions al tel. 610 78 93 94 
Lloc: av. dels Pins

 
 
 
 
 
 
 

Gran rifa a favor de l’Associació ELA Balears.
Aportació Fila 0
IBAN: CC  ES57 2100 8634 2902 0002 1004.
Bizum: BIZUM 02186
Col·laboradors de la rifa  (pàgina a part)

19:00 h

VI Trobada de gegants
Els gegants Angelina Trebolina, Jaume Belluguins 
i Salvador Galmés es trobaran amb els gegants de 
Manacor, en Domingo, na Catalineta, Mossèn Alcover 
i en Picarolet per fer un ball plegats acompanyats de 
la Xerebanda.
Lloc: damunt el pontet del riuet

21.00 h

Ball de bot a càrrec de Nirabé
Lloc: Al Passeig Neptú – Carrer Rosa dels Vents
Organitza: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

22:00 h

Correfoc a càrrec de Manafoc
Lloc: platja de s’Illot

23.30 h

Gran traca de focs artificials a la 
platja de s’Illot 
A carrèc de: Pirotècnia Jordà S.L.
Ho organitza: Ajuntament de Manacor
Hi col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç des 
Cardassar

21.30 h

Encara no sabeu qui som?
Representació teatral de la història de s’Illot
Maria Bauçà, Joan Toni Sunyer i Damià Timoner
Lloc: platja de s’Illot



ALTRES ACTES:
Torneig del pernil de petanca professional s’Illot 2022
Atlètic Porto Colom-s’Illot 14 d’agost a les 17.00 h
Lloc: ronda del Matí
Ho patrocina: Ajuntament de Manacor

Torneig de Petanca de s’Illot 
Del 16 a 20 d’agost a les 17.00 h
Lloc: ronda del Matí
Inscripcions: Juan Bautista 620 15 73 69
Ho patrocina: Hotel Pinomar

Torneig de vòlei
Categoria 4x4 del 2 al 4 d’agost a partir de les 16.00 h
Categoria veterans dia 8 d’agost a partir de les 18.00 h
Categoria mixta 2x2 del 10 a 12 d’agost a partir de les 16.00 h
Categoria infantil 4x4 el 15 d’agost a partir de les 15.00 h
Categoria 2x2 del 17 al 20 d’agost a partir de les 16.00 h
Nocturn 2 de setembre a partir de les 18.00 h

Torneig de 12 hores de futbol sala
Dia 20 d’agost a les 09.00 h. al poliesportiu de s’Illot
Inscripcions i informació: Dani 648 10 33 52
Ho patrocina: Hotel Colombo
Ho organitza: C.D. s’Illot-  Cala Morlanda

Torneig de Bàsquet 3x3
Dia 19 d’agost a les 10.00 h 
Lloc: poliesportiu de s’Illot
Inscripcions: @sillot3x3

Venda de camisetes
Els dies 3, 4 i 5 a partir de les 18.00 h (davant el Tigre) 

A partir de dia 8 de 9.30h a 13.00h a l’Oficina d’informació Turística 
(plaça del Mollet)

Decorem s’Illot 
Veniu a cercar el material per decorar els vostres balcons, finestres 
o portals a la delegació de s’Illot de 9.30 h a 13.00 h

Agraïments rifa per a l’Associació ELA: 
Es Mollet, Arcos Playa, S’Estació, Artejoya, Pizzeria Salvator, Rapead, 
Es Toni’s, Cristalería Matamales, Hiper Manacor, Bar Fleming, 
Dismavi, Sa Creperia, Associació 3ª Edat de Porto Cristo, Fundació 
Rafa Nadal, Piules, Lapsus, S’Era de Pula, Kibuc, Ca’n Mac, Ca’n 
Busco, Comercial Balear, Ortopèdia Servicio Social, Ca’n Tófol, 
S’Agricola, Càrniques Sunyer, Aina Mascaró.




