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Puntual a la seva cita, el mes d’agost ens porta un any més les nostres fes-
tes. Dies esperats per tots el silloters i silloteres ja que marquen un punt 
d’inflexió en el calendari anual. L’estiu, l’estiu silloter és aquí.

En aquests dies de festa, els silloters  i silloteres participam i compartim 
múltiples activitats. De dia, la platja, els  carrers i les places s’omplen de 
gent amb ganes de compartir alegria i diversió i de nit és el moment ideal 
per repetir aquell sopar, que només esdevé un cop l’any, per seguidament 
anar de fira o de festa.

Aquest és l’ambient de s’Illot en aquests dies festius. Convivència i respecte 
ens defineixen. Dues paraules que ens defineixen com un poble tranquil i 
que afronta el futur amb optimisme i on tots i totes hi sereu molt benvinguts. 

 
 
Antonio García
REgIDoR DELEgAt DE s’ILLot

Arriba el mes d’agost i arriben les festes de s’Illot. El bon temps, la platja i, 
sobretot, els silloters i silloteres fan d’aquestes festes  una de les festes més 
grans de l’any.

Any rere any les festes de s’Illot ens sorprenen amb un programa ple d’ac-
tivitats de tot tipus i per a tots, que recullen els gustos i les voluntats del 
poble. Activitats arrelades des de fa anys com la sombrillada, la processó de 
llanternes, la gambada sillotera o la gran traca de focs artificials i d’altres 
noves i fresques ens conviden a sortir al carrer i a fer poble.

són nou dies intensos, d’alegria i de llum però, sobretot, són nou dies de par-
ticipació. Dies en què s’Illot  s’obre al món per convidar tothom a gaudir amb 
nosaltres de les nostres estimades festes, del nostre estimat poble.

Bones festes de s’Illot 2018!

Catalina Riera Mascaró
BAtLEssA DE MAnACoR



Divendres 10
21.00 h

Pregó a càrrec de Catalina Mesquida
Catalina Mesquida, més coneguda com na Cati de l’spar de s’Illot.
Des de ben petita venia amb la seva família a passar els estius a s’Illot, i 
fa més de 30 anys va decidir establir-se en aquest poble, que tant estima i 
on se sent estimada.

Ronda del Matí (devora la nàutica)

A continuació: Concert de la Banda Municipal de Música de Manacor
Hi col.labora: Rest. Es Mollet
Ronda del Matí (devora la nàutica)

Dissabte 11
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

taller de pescadors infantils
Plaça del Mollet
Hi col·labora: Miquel s’Inquero 

19.00 h a 21.00 h

Festa holi
Al camp de futbol (devora l’escola)

22.00 h

sombrillada
A la platja de s’Illot
Amb animació musical

Diumenge 12
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 i supermercat Aprop

16.00 h a 20.00 h

Parc infantil d’aigua
Al poliesportiu

17.00 h

t@rde@
Plaça del Mollet

21.00 h

gran Festa de l’Espuma
Plaça del Llop



Dilluns 13
10.00 h

taller de llanternes
Fruites i Verdures Ca na Càndila obsequiarà
amb un meló a cada nin
Av. dels Pins
Hi col·labora: Fruites i Verdures Ca na Càndila
i Hotel Club s’Illot

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

teatre a la fresca: Picarols s.A.
A càrrec del grup Argelagues teatre de son Macià
Plaça del Llop
Ho organitza: Associcació d’Amics silloters

Dimarts 14
10.00 h a 12.00 h

Mostra de dibuix
Lloc: Apartaments Arcos Playa (Plaça de la savina)
Hi col·labora:
supermercat Rius i Apartaments Arcos Playa

19.00 h

trofeu festes patronals de judo s’Illot 2018
Plaça del Mollet



21.00 h

nit Marinera, gambada sillotera
Av. dels Pins
Venda de tiquets fins dia 13 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.

Convidada especial: Madò Pereta
Vetlada de ball en línia a càrrec de Jaume i Aina

Hi col·laboren:
Associació gent gran de s’Illot, Hiper Centro
i restaurant Es Cruce

Dimecres 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.
Podeu recollir els tiquets per anar amb la barca de la processó fins dia 14 
d’agost a les 14.00 h (o fins que n’hi hagi) a la Delegació de s’Illot.
Hi col·labora: Illes Balears Creuers

21.00 h

II trobada de ball en línia de s’Illot
A càrrec de Jaume i Aina
A la plaça de davant el pont del riuet
Hi col.labora: Ca’n Ximet, Restaurant toni’s



Dijous 16
17.00 h

Jocs lúdics per a nins
Ho organitza: Associcació
d’Amics silloters
Hi col.labora: Restaurant toni’s
Lloc: Carrer Murta
Important dur bicicleta

18.00 h

Mercat setmanal
Lloc: Camí de la mar

21.30 h

10a edició Dans’illot
Plaça del Mollet
Hi participen: Acadèmia de ball Jaume salas, totalfit Escola de Ball,
Estudi 9Ritme, Escola de ball U Dance, non stop studio, s’altell,
Urban Diamonds, satu Jiménez, Jazz Bouncing i més!
Hi col.labora:Restaurant Es Mollet

Divendres 17
10.30 h

Festa de la gent gran
A l’avinguda dels Pins, davant el local de la gent gran de s’Illot

17.00 h

Jocs infantils a l’arena
Ho organitza: Associcació d’Amics silloters
Platja de s’Illot



18.30 h a 21.30 h

Bus de l’Associació de Donants de sang 
de Mallorca
Av. dels Pins

22.00 h

Actuació del grup Donut tòxic
Plaça del Llop

22.30 h

gran Revetla sillotera amb els grups:
- La Movida Band
- InRock (the new concept of Rock)
Convidada especial: Marina Juan
Plaça del Llop

Dissabte 18
10.00 h

taller d’estels
Davant l’Hotel Pinomar
Hi col·labora: Pedro Frau i Hotel Pinomar

11.00 h

Vela llatina
Ho organitza: Associació nàutica s’Illot

19.00 h

XII Fira nocturna de s’Illot, productes artesans 
i autòctons de les Illes Balears
Av. del Llop i av. dels Pins



19:30 h

Ball social de Lindy Hop amb swingsick People
Ho organitza: Jazz Bouncing Escola
Plaça del Llop

21.30 h

Ball de bot amb el grup Puig de Bonany
Plaça del Llop

Diumenge 19
07.30 h

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

Concurs de paelles silloteres
Per a cada paella inscrita hi haurà 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
Premi Cullerot de Fusta

Av. dels Pins (davant el local de la gent gran de s’Illot)

És imprescindible dur:
Recipient per a fer la paella, fogó, botella de butà, tots els ingredients se-
crets i ganes de passar-ho bé i riure
Hi haurà taules i cadires per a tothom
Inscripcions al telf. 610789394



19.00 h

VI 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, en salvador galmés i en Rosset Baió, 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 Colombo

21.00 h

Havaneras – sa Rondalla de l’Associació de 
Persones Majors de Campos
Plaça del Llop
Hi col.labora: Bar ses Xarxes i Bar C’an toni

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



VII torneig 12 hores de futbol sala

Dia 11 a les 09.00 h
Al poliesportiu de s’Illot
Inscripcions i informació: Manolo 637524661
Ho patrocina: Hotel Colombo

 

torneig de truc de s’Illot 2018

Del dissabte 11 d’agost fins al dissabte 18 d’agost a les 15.30 h
Al local de la gent gran de s’Illot (av. dels Pins)
Inscripcions: toni garvi 677596064
Hi col.labora: supermercat Rius i Merceria Marival

torneig de petanca de s’Illot 2018

Del dilluns 13 d’agost al diumenge 19 d’agost a les 17.00 h
A la ronda del Matí, davant l’Hotel Pinomar
Inscripcions: Juan Bautista 620157369
Ho patrocina: Hotel Pinomar

TORNEJOS:



torneig de vòlei platja

Categoria de veterans, el 13 d’agost a partir de les 18.00 h
Categoria mixt 2x2, del 7 al 12 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 14 al 19 d’agost a partir de les 16.00 h
Categoria 2x2, del 21 al 26 d’agost a partir de les 16.00 h
nocturn s’Illot, el 31 d’agost a partir de les 18.00 h

Inscripcions i informació: Pedro Perelló 646218347
   Aleix Barceló 675196120
   Xesc Mesquida 657722226

VII Aquatló s’Illot

Distàncies: 2.5 km córrer + 800 metres nedar + 2.5 km córrer
Dissabte dia 11 a les 17.00 h. sortida des del Mollet de s’Illot
Inscripcions: www.elitechip.net
Preus: 10 € individual + 5 € d’asseguança pels no federats

 15 € equips + 5 € d’assegurança pels no federats

Avituallament durant i al final de la prova
trofeus per als tres primers classificats

Ho organitza: ACtn3 Endurance training Club, FEtRIB
Ho patrocinen: ACtn3 Endurance training Club, señor Jamón, 
Càrniques sunyer, Cormotor, Ajuntament de Manacor, Cerramientos ore-
ll, Aprop s’Illot, triatló Esports, Magatzem Ca’n Xavier, Ca na Candila,
Rest. Es Mollet, gngRUP, sebastián Frau e Hijos, s.L.

TORNEJOS:





Bones festes
a tothom!

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



Hi col·labora:


