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La calor, la platja ben animada, l’olor d’estiu i el full del mes d’agost en el calendari 
assenyalen que comencen les festes de s’Illot i conviden a participar-hi a tots els 
veïnats i veïnades i també a tots els que durant aquestes festes visitaran s’Illot.

Molts de vosaltres estareu de vacances i d'altres fareu feina per tal de donar un bon 
servei a tots els qui han triat s’Illot per passar uns dies de tranquil·litat; estic segur 
que entre tots farem el possible per mostrar-los la millor cara del nostre poble i 
per demostrar que som un poble acollidor i obert a tothom.

Ho demostrau tots els veïnats i veïnades que us implicau en les festes que són 
a punt de començar. Com a regidor delegat de s’Illot crec que les nostres festes 
celebren tot el que som com a comunitat, com a grup de gent que conviu en un 
entorn i que lluita perquè millori. I aquest és un valor que ens distingeix com a 
poble i que sense cap dubte hem de mantenir.

Antonio García 
Regidor delegat de s’Illot

A s’Illot l’agost arriba acompanyat d’una de les bauxes més grans de l’any. Les 
Festes de s’Illot arriben cada estiu carregades d’activitats, d’alegria, de tradició, de 
bauxa i de cultura. És evident que a Manacor cada barri i cada nucli del municipi 
manté una idiosincràcia i un caràcter que encara avui podem reconèixer i que és un 
element viu de la nostra ‘manacorinitat’. I tot això llueix en les festes que estam a 
punt de viure. Mostrar tot el potencial de s’Illot no seria possible sense la implicació 
de gran part de les entitats i col·lectius que fan pinya amb la Delegació de s’Illot per 
poder oferir-vos la immensa llista d’actes festius, culturals i esportius que aplega 
el programa que teniu a les mans.

Crec que les festes ens serveixen per celebrar tot el que som capaços de fer els 
ciutadans i les ciutadanes quan plegats volem celebrar que som un gran poble i 
quan volem mostrar tot el que pot oferir s’Illot.

Pedro Rosselló 

Batle de Manacor

•	Delegació	de	s’Illot	

•	Oficina	de	turisme	
de	s’Illot	

•	Local	de	l’Associació	
de	Gent	Gran	de	s’Illot	
av. dels Pins

   De 9 h a 14 h 

   Preu: 5 €

de
venda
camisetes

festes de
s’Illot
2017



divendres 11
 
21.00 h Pregó a càrrec de Joan Ballester

Descendent del poble de Sant Llorenç, des de fa anys  
establert a s’Illot, conegut com a Joan Lluent i Joan 
del Bonavista. Persona oberta per al poble de s’Illot i 
sempre disposat a ajudar.
Ronda del Matí (devora la Nàutica)

22.00 h Concert de la Banda Municipal de Música 
 de Manacor

Ronda del Matí (devora la Nàutica)

dissabte 12
 
07.00 h Trobada de pescadors

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

17.00 h Carreres de surf de rem

Hi col·labora: POINT S’ILLOT
Ho patrocina: POINT S’ILLOT

17.00 h Taller de pescadors infantils

Plaça del Mollet
Hi col·labora: Miquel s’Inquero

19.00 a 
21.00 h  Festa holi, la festa dels colors 

Camp de futbol devora l’escola

22.00 h Sombrillada

A la platja de s’Illot
Amb animació musical



dilluns 14
10.00 h  Taller de llanternes

S’obsequiarà amb un meló a cada nin
Av. dels Pins 

Hi Col·labora:

21.30 h  Processó de llanternes

Acompanyats dels xeremiers
Sortida des del pont del riuet i arribada 
a la plaça del Mollet
A continuació, a la platja, cinema	a	la	fresca en 
català, amb la projecció de la pel·lícula infantil Vaiana 

22.00 h  Nit de ball de saló

A càrrec de l’acadèmia de ball Jaume	i	Aina
Plaça del Llop 

diumenge 13 
08.00 h Trobada de pescadors infantils

Davant el local de la Gent Gran de s’Illot (av. dels Pins)
Inscripcions a la Delegació de s’Illot fins divendres 11 
d’agost a les 13.30 h

Hi col·labora: Miquel s’Inquero

09.30 h Gran Berenar Popular 

Fruites i Verdures Ca Na Càndila convida a tots a berenar
Av. dels Pins

Hi col·labora: 

10.30 h Vela llatina

A la Nàutica

Hi col·labora: Associació Nàutica s’Illot

16.30 a  
19.30 h Parc infantil d’aigua 

Al poliesportiu 

17.00 a 
23.00 h t@rde@

Plaça del Mollet

21.00 h  Gran Festa de l’Espuma 

Plaça del Llop
tota cuca
a l’estiu

viu!



dimarts 15 
 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 cornetes i tambors de la 
Salle de Manacor
Itinerari: carrer del Vell Marí, av. dels Pins, carrer del 
Pagell i esplanada del moll

19.30 h Processó Marítima

Processó marítima i trasllat de la Mare de Déu fins a la 
parròquia
Itinerari: esplanada del moll, carrer del Pagell, av. dels 
Pins i carrer del Vell Marí
Podeu recollir els tiquets per anar amb la barca 
de la processó fins dia 14 d’agost a les 14.00 h a la     
Delegació de s’Illot

Hi col·labora: Illes Balears Creuers
    

21.00 h Ball de bot amb l’actuació del grup 
 Puig de Bonany

Plaça del Llop

laviu
festa!

dimecres 16
 
10.30 a Jocs de circ 
13.30 h 

Estació d’acrosport
Estació de malabars
Circuit d’equilibri amb xanques
Joc de l’ indiaca
Rocòdrom fix
Poliesportiu

19.00 h  Trofeu festes patronals de judo s’Illot 2016 

Plaça del Mollet 

21.00 h  Nit Marinera, gambada sillotera
Av. dels Pins
Venda de tiquets fins dia 16 d’agost a les 14.00 h a la 
Delegació de s’Illot, a l’oficina de turisme de s’Illot i al local 
de la Gent Gran de s’Illot
Amenitzat amb ball en línia de Jaume	i	Aina

Hi col·laboren: 

dijous 17
18.00 h Mercat setmanal

Tapes a la fresca

21.30 h Dans’illot

Plaça del Mollet

Hi participen: 
Milenium,	9ritme,	U	Dance,	Nonstop,	S’altell,	Totalfit	Dance



divendres 18 
10.00 a 
12.00 h Mostra de dibuix

A la ronda del Matí, davant l’Hotel Pinomar
Hi col·labora: Supermercat RIUS

10.00 h Gran festa de la Gent Gran 

A l’avinguda dels Pins, davant el local de la Gent Gran
Recollida de tiquets fins dia 17 d’agost al local de la Gent Gran

Hi col·labora: Associació de Gent Gran de s’Illot

18.30 a 
21.30 h 

Bus de l’Associació de Donants de Sang 
 de Mallorca

Av. dels Pins 

19.30 h Cercavila i correfoc amb els dimonis de Son Ganxo

Sortida del carrer de Llebeig
Ho organitza: Ajuntament de Sant Llorenç

20.30 h Nit de flamenc a càrrec de l’acadèmia Satu Jiménez 

Plaça del Mollet

22.30 h Gran Revetla sillotera amb els grups:

-	LA	LOCAMOTORA
-	ÁCAROS	DEL	SON 

Plaça del Llop
Ho organitza: Ajuntament de Manacor

dissabte 19 
10.00 h Taller d’estels

Davant l’Hotel Pinomar
Hi col·labora: Pedro Frau
 

19.00 h XI Fira nocturna de s’Illot, productes artesans 
 i autòctons de les Illes Balears

Av. del Llop

20.00 h I Tast de cervesa artesana de s’Illot (plaça del Llop)

Hi col·laboren: 
Cervesers:

Cervesa Artesana Mallorquina Forastera
Es Molinar – Palma
Cervesa amb flor de taronger Sullerica – Sóller
Cervesa natural i més... Cas Cerveser – Galilea
Cervesa artesana Beer Lovers – Alcúdia

Restaurants	i	pastisseries:
Apolo
Ca’s Gallo
Restaurant Bari
Pastisseria Ca’n Florit

Ho organitza: Ajuntament de Manacor

21.30 h  Concert

Gran concert amb els grups:

-	MEGASTARS.	VOICES	TRIBUTE
  Bruno Mars / Adele / Prince
-	VAL	9

A la rotonda de la Rosa dels Vents
Ho organitza: Ajuntament de Sant Llorenç

ivine
participa



diumenge 20
07.30 h  Llevada de barques a l’esplanada de la Nàutica

09.30 h  Berenar treball

Hi col·labora: Associació Nàutica s’Illot

19.00 h  V Trobada de gegants

En Vicenç, na Catalina, en Domingo, na Catalineta, mossèn 
Alcover i en Picarolet, de Manacor, es trobaran amb en 
Jaume Belluguins, n’Angelina Trebolina i Salvador Galmés, 
de Sant Llorenç, per fer un ball plegats acompanyats dels 
xeremiers del Puig de sa Font.
Damunt el pontet del riuet

Ho patrocinen: 
Ajuntament de Manacor i Ajuntament de Sant Llorenç
Hi col·labora: Hotel Playa Moreia

21.00 h Havaneras – Sa Rondalla de l’Associació 
 de persones majors de Campos

Plaça del Llop

23.30 h Gran Traca de focs artificials

A la platja de s’Illot
A càrrec de Pirotècnica	Jordà

Ho organitza: Ajuntament de Manacor
Hi col·labora: Ajuntament de Sant Llorenç

tornejos:
Torneig de truc de s’Illot 2017

Del divendres 11 d’agost fins al dissabte 19 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

Hi col·labora: Supermercat Rius i Merceria MARIVAL

Torneig de vòlei platja

Categoria de veterans, el 14 d’agost a partir de les 18.00 h
Categoria mixt 2x2, del 8 al 13 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 16 al 20 d’agost a partir de les 16.00 h
Categoria 2x2, del 22 al 27 d’agost a partir de les 16.00 h

Inscripcions i informació: Xesc Mesquida 657 72 22 26 
    Aleix Barceló 675 19 61 20 
    Pedro Perelló 646 21 83 47

VI torneig 12 hores de futbol sala

Dia 12 a les 09.00 h. Al poliesportiu de s’Illot

Inscripcions i informació: Manolo 637 52 46 61

Torneig de petanca de s’Illot 2017

Del dilluns 14 d’agost al dissabte 19 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

Ho patrocina:



Bones festes 
 a tothom!

Gràcies a tots els que 

col·laborau en les festes!



Hi col·labora:


