
Festes d’Estellencs
del 17 al 29 d’agost

Ajuntament d’Estellencs

2 0 1 9



Guanyadors del 18è Concurs de Dibuix

Claudia Bosch (9 anys)

Miquel Pi (10 anys)

Eva Llobet (4 anys)

Tomeu Bosch (6 anys)



Els dies passen i passen i 
una vegada més arribam 
a finals d’agost, en que el 
nostre poble s’engalana de 
festa per honorar al nostre 
patró Sant Joan Baptista i 
per això posam a les vostres 
mans, com cada any, aquesta 
publicació, on trobareu a 
més del programa d’actes, 
interessants col·laboracions 
d’amics i veïnats.
La nostra gent afectuosa i 
acollidora com sempre, vos 
espera, amb els braços oberts 
a participar de tots i cada 
un dels actes que anirem 
celebrant en el trancurs 
d’aquests dies. Veniu idò. 
La vostra presència ens farà 
sentir ben satisfets.
Aprofitam aquesta avinentesa 
per demanar la vostra 
participació i col·laboració 
perque Estellencs segueixi 
essent un poble privilegiat.
Tots els que participam en 
l’organització d’aquestes 
festes desitjam que siguin uns 
dies de pau, salut i alegria.
En nom de la corporació 
municipal i col·laboradors, 
només ens resta desitjar-vos 
MOLTS D’ANYS I BONES 
FESTES DE SANT JOAN 
BAPTISTA.



DISSABTE 24 d’AGOST
 8:00 Consurs de pesca
 9:30 Enramellada de la plaça també
  podeu adornar el vostre entorn
 11:00 Taller de pintura a plaça
 11:30 Lliurament temes 
  marató fotogràfic
 13:00 Pesatge de les peces del concurs de pesca
 17:00 Inici tornejos de taula
 18:00 Jocs bruts per a petits i grans a la
  marjada de la síquia
 19:00 Exposició de pintures “Pop”
  den Manel Llabrés
 20:00 Concurs de paelles
 21:00/21:15 Lliurament dels plats a la barraca
 22:00 Pregó
  La Sra. Xisca Aguiló Company
  tendrá l’honor de fer el pregó de les
  festes del nostro poble. Nascuda a
  Palma, professora, de primera 
  ensenyança especialista en tècniques
  d’expressió i comunicació
  Llicenciada en pedagogia. Titulada
  en educació infantil i puericultora.
 23:00 Gran verbena
  DJ QKOJONES
  PELILLOS A LA MAR
  THE CASSETES
  DJ YUMBA YUMBA
 24:00 No Siguis Ase. Xerrada prevenció 
  de begudes i droguesD
DIUMENGE 25 d’AGOST
 17:30 Futbet de 5 a 11 anys al camp de futbol
 18:00 Voleibol al camp de futbol
 18:00 Futbol 7 al camp de futbol
 20:00 Sopar de nins a càrrec 
  de l’Ajuntament 
 22:00 Teatre Calabruix: “Per un
  grapat d’euros”

DISSABTE 17 d’AGOST
 20:00  “Disco peques” hippy
 21:00 Sopar hamburgueses i 
  salsitxes (Barraca)
 23:00 Festa anys 60/70



DILLUNS 26 d’AGOST
 11:00 Jocs d’aigua
  de 3 a 10 anys al pàrquing
 18:00 Gimcana per a petits i grans
  i “tardeo” a plaça 
 19:30 Taller informatiu sobre 
  Orgonitas: Que son i com 
  utilitzarles. A càrrec de 
  Marina Isern
 21:00 Sopar de pa amb oli a plaça
 21:30 Concert a càrrec de
  Maria Estarellas
  Tony’s Rythm
  Charly Taylor

DIMARTS 27 d’AGOST
 11:00 Jocs recreatius al pàrquing 
  (de 3 a 10 anys)
 12:00 Curs d’iniciació al submarinisme
   a càrrec de Juanjo Ballester
 18:00 Decoració mosaic de 2 bancs a 
  càrrec dels nins petits del poble 
  a Sa Plaça Nova
 18:30 Crossfit Games a càrrec de 
  Carlos Rosselló a plaça
 20:45 Lliurament a l’associació 
  ASPANOB de la recaptació 
  obtinguda del dinar de sopes de
   la diada de les Illes Balears.
 21:00 Sopar de frit a la plaça fet 
  per les madones del poble
 22:30 Txaranga popular
 23:00 Verbena Camp
  DJ Triko
  Hakuna Matata
  El hombre 80
  DJ Yumba Yumba



DIMECRES 28 d’AGOST
 11:00 Jocs de psicomotricitat 
  al pàrquing
 17:00 Animació infantil 
  “Teatre de teresetes”
 18:00 Bicicletada per a petits i per a no
  tan petits. Sortida des de plaça
 18:30 Berenar per a la Gent Gran 
  (local de Gent Gran)
 19:30 Concert Església 
  “Un concert de cine” a càrrec de
   Dones amb Cor. Directora: Pilar 
  Noguera. Lloc: Església
 22:00 Nit de varietes: actuacions del 
  veïns del poble conjuntament 
  amb Madò Pereta

DIJOUS 29 d’AGOST
 9:30 Passacarrers
 12:00 Ofici solemne en commemoració 
  al nostre patró sant Joan Baptista. 
  Tot seguit, refresc i aperitiu ofert 
  per l’Ajuntament. Per a tots els 
  veïns del poble a la Plaça Nova
 18:00 Corregudes, carreres de sacs i 
  cucanyes, al carrer del Lladroner i 
  a la plaça Nova
 19:30 Concert a la plaça del Triquet 
  a càrrec de la Lira Esporlerina
 22:00 Ball de bot a càrrec de les nines i 
  nins del poble
 23:00 Nit de ball de bot a càrrec d’Aires 
  des Pla de Marratxí
 24:00 Lliurament de trofeus
 24:30 Fi de festa amb els Dj’s Locals

ANOTACIÓ
El paperí estarà a disposició dels veïns del 
poble a l’Ajuntament per decorar i enga-
lanar els carrers del poble. L’Ajuntament i 
els barraquers es faran càrrec de posar el 
paper a la plaça i a les entrades del poble. 
Podeu pasar a recollir el paperí a partir de 
divendres 16 d’agost.
Els premis de dinars i sopars s’han de con-
sumir abans del 31 d’octubre.
Animau-vos a participar a les actuacions 
de les varietes. Totes aquelles persones que 
estiguin interessades, enviau la música i tí-
tol de l’actuació amb els seus participants 
al correu: carles.sastre.terrasa@gmail.com 
o contactar directament amb l’Ajuntament 
o amb els barraquers.



TELÈFONS D’INTERÈS
Oficines de l’Ajuntament 971 618 521
Batlia Tolo Jover 609 543 818
1r tinent Batle Catalina Moragues 696 749 144
Col·legi Públic Gabriel Palmer 971 618 641
Centre de Salut Esporles 971 611 101
 971 611 122
Cita Prèvia IBsalut 971 437 079

COL·LABOREN
Bodegues Tomeu Isern
Bodegues Pere Seda
Un poc de tot
Apotecaria Carbonell
Forn Ca Sa Camena
Comercial Ballester (Rafel Portell)
Bobyman 99 (bobinatges)
Construcciones y Excavaciones Toni Sánchez
Construccions Tomàs Bestard
Construcciones Biel Comas
Miquel Nadal picapedrers esporlerins
FCC (Fomento de Construcciones y Contratas)
Transportes Sánchez
Juan Córcoles, Jardiner
Empremta Material Oficina (Vicenç Obrador)
La Caixa
Associació de Gent Gran d’Estellencs
Consell de Mallorca
Rafel Nadal “Marger”

Palmamedia
Mayurka Eivïssa
Cas Xocolater
Finca Son Serralta (Família Dornier)
Finca Ses Costes
Finca Es Putxet
Finca Es Grau (Antònia Pujol)
Finca Es Collet (Família Ozonas)
Bar Sa Tanca
Hotel Maristel
Hotel Nord
Sa Plana Petit Hotel
Coll d’es pi (slow family holidays)
Es Grau Restaurant (Pep i Mari Àngels)
Restaurant Montimar
Pizzeria Giardini
Cafeteria Vall Hermos
Bar Sa Punteta
Cafeteria Estellencs
Associació de Menuts d’Estellencs
Associació de Joves d’Estellencs
Associació Gastronòmica Mateu Vidal
Catalina i Margalida Riera
El Corte Ingles (Tolo del Amor)
“Ses madones”
Tomeu Rosselló Riera
In Destination Incoming (Toni Moragues)
Markus (Treballs agrícoles)
Catalina i Margalida Riera (Boleros nins del poble)
Tomeu Moragues

Parròquia d’Estellencs
Cor parroquial i dones de manteniment de l’Església d’Estellencs

Gràcies a tots els que hi col·laboren voluntàriament

Ajuntament 
d’Estellencs



La comissió de festes es reserva el dret de modificar el programa de festes 
per causes externes a la seva voluntad.
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