


SALUTACIÓ
A mitjan mes de maig s’inicien les festes
de s’Horta, Sant Isidre i Cinquagesma,
unes festes que s’allargaran durant un
mes. Aquest 2022 les celebrarem amb
més ganes que mai, sense deixar el seny
i amb respecte a totes les persones que

vulguin compartir amb els hortarrins i hortarrines aquests dies
de bauxa.

Les festes són un lloc de retrobament amb els amics i la família
i enguany serà més especial que mai. Després de dos anys difí-
cils, començarem amb el pregó seguint amb un bon replec
d’activitats que s’han elaborat amb la intenció que siguin del
gust per a totes i tots.

Com a batle de Felanitx vos convit que participeu dels actes
que s’han preparat amb la col·laboració de totes les persones
que, de forma desinteressada, sempre, ajuden a fer poble.
Sense aquests col·laboradors no seria possible fer totes les acti-
vitats que teniu reflectides en aquest programa. Vull fer un
especial agraïment a l’esforç que s’ha fet de reprendre una
tasca després de dos anys per tornar al format habitual de les
nostres festes i sobretot a la feina que fa la Brigada, Policia
Local i Protecció Civil que ens ajuden que tot surti millor.

Ara queda poder gaudir dels concerts, fira, activitats per a
infants, per a joves, recuperam l’anada a Cala sa Nau amb bici-
cleta, a peu, montura o carro, temps per a exposicions i tradi-
cions.

Vos esperam a s’Horta, molts d’anys a totes i tots!

Jaume Monserrat  Vaquer
Batle de Felanitx



CONVIT
Benvolgudes hortarrines i hortarrins, igu-
alment veïnats de s’Horta. Em sent honrat
de poder fer-vos arribar, enguany, la meva
salutació amb motiu de la festivitat del
nostre patró Sant Isidre i festes de Cinqua-
gesma. És un orgull, com a delegat de Bat-

lia de s’Horta, per primer any poder viure en primera persona
aquestes festes sense restriccions i amb plenitud.

Aprofitem aquests dies de festa per conviure i per convertir el
poble en un espai on trobar-se, on passar-ho bé.

Amb l’ajuda de les associacions i col·laboradors hem preparat
un conjunt d’activitats per a petits, grans, joves i no tant joves.

Començarem amb el pregó a l’escola, seguirem amb la festa
jove, anirem a Cala sa Nau, sa Lleonada, cuinarem paelles,
soparem a la fresca, ballarem a la verbena i anirem de fira.

No em vull oblidar que, estic segur, els nostres artistes ens faran
passar una bona vetlada de teatre.

Ens queda pendent la diada de pesca i també tornar a organit-
zar una jornada esportiva amb una cursa a peu o en bicicleta,
tot arribarà.

Gràcies a tots per la col·laboració.

Molts d’anys i bones festes.

Sebast ià Adrover Palmer
Representant de l’Ajuntament de Felanitx a s’Horta



15 DE MAIG, DIUMENGE
FESTA DE SANT ISIDRE
A les 12.00 Missa solemne en honor del patró Sant Isidre.

Cantarà el cor parroquial i organista Jaume Manresa.

A continuació, refresc per a tothom oferit pels hotels: Inturotel, Cala
Ferrera, Ferrera Blanca, Monsuau, Robinson Club i l'Ajuntament de
Felanitx.

A les 17.00 Al camp de Sa Lleona partit Primera Regional CE S'Horta - CE
Espanya.

A les 19.00 en el pati de l'escola Reina Sofia de s'Horta, pregó de festes a
càrrec de Maria Binimelis Amengual.

I a continuació concert de la BANDA DE MÚSICA DE FELANITX

16 DE MAIG, DILLUNS
A les 17.00 *Festa Infantil organitzada per AMIPA, organitza Departament

de Turisme i Esports l'activitat corresponent al programa FIRES I FES-
TES 2022.

Activitats per a nins i nines de 3 a 6 anys.

Activitats per a nins i nines de més de 6 anys.

Multiaventura:
Rocòdrom fix, Circuit Spartà, tir amb arc.

21 DE MAIG, DISSABTE
A les 12.15 Al camp de Sa Lleona partit Benjamí CE S'Horta - Campos At.

A les 19.00 *Horabauxa s'Horta Jove”, amb l'actuació del grup Cirko, dj's
Kaaubos, Dj's Identical Souls.

A les 20.00 Gastros Horta als bars i restaurants del poble
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22 MAIG, DIUMENGE
A les 9.30 Al camp de Sa Lleona partit Infantils CE S'Horta - Recreatiu

Arenal.

A les 10.00 Anada a Cala sa Nau en bicicleta, a peu, en montura o carro.
(Partirem de la plaça de Sant Isidre)

A Cala sa Nau hi haurà paella per a tothom (heu de treure tiquets)

28 MAIG, DISSABTE
A les 10.00 *Sa Lleonada amb les actuacions de dj's Identical Souls, Mal-

dia, Dj's Kaaubos. Organitzat pels Joves del poble (vegeu programa a
part)

A les 10.00 Al camp de Sa Lleona partit Prebenjamí CE S'Horta - CE Fela-
nitx

A les 11.00 Partit Benjamí CE S'Horta - Es Pla.

A les 12.15 Partit Alevins CE S'Horta - At Escolar.

A les 17.00 Al camp de Sa Lleona partit Juvenil CE S'Horta - FC Maria de
la Salut.

29 MAIG, DIUMENGE
Diada de paelles

Per a un millor control, inscrip-
cions fins dimecres 25 a Sa
Baldufa, Can Company o Sa
Punta.

A les 12.00 Batucada.

A les 14.00 Degustació de paelles.

A les 19.00 Darrer partit Primera
Regional temporada 2021/22
CE S'Horta - At Rafal.



3 JUNY, DIVENDRES
A les 19.30 Al Centre Cívic, inauguració

del XXIV concurs fotogràfic s'Horta
2022 . Ho organitza: Jaume Monserrat

A les 20.00 Presentació del darrer llibre
del poeta Abelardo Gil "Balada de
Irkutsk" al Centre Cívic, a càrrec de
Miquel Adrover amb la participació de
Meritxell Solà, il.lustradora del llibre
amb exposició d'obres originals i el gui-

tarrista Santi Pavón.

A les 21.00 Pamboliada solidària, organitzada per les Mestresses de Casa
Grup Marina de s'Horta.

4 JUNY, DISSABTE

A les 22.00 *Gran verbena amb
l'actuació de Tardes en el Café i
La Canción del Verano acaba-
rem amb DJ Titi, (al pati de l'es-
cola)

La Canción del  Verano

Tardes en el Café



5 JUNY, DIUMENGE
A les 9.00 Fira.

Exposició de motos i cotxes antics.

A les 9.30 Cercavila pels carrers del poble

A les 10.00 Missa solemne. Missa de
Miquel Manresa cantada pel cor

parroquial i
o r g a n i s t a
Jaume Manresa.

De 10.00 a13.00 Juan Adrover Grimalt obrirà
casa seva per mostrar les manualitats en fusta
realitzades per ell els darrers 15 anys. Carrer
Jaume Prohens, 30.

A les 12.00 Al Centre Cívic entrega premis XXIV
Concurs fotogràfic s'Horta 2022.

A les 18.00 A la plaça de
Sant Isidre per als més
petits "Plou i fa sol"

A les 21.30 *6.3 Teatre pre-
senta l'obra "RECOVID
2020"original de Jaume
Rigo Pons.

6 JUNY, DILLUNS
A les 10.00 Missa solemne per als difunts

del poble.

A les 17.00 Festa de nets i padrins al saló
parroquial.

A les 21.00 A la plaça ball de bot amb els Revetlers.
Tot seguit fi de festa.

11 JUNY, DISSABTE
Cantarà el cor del Conservatori a l'església.

* Al pati de l’escola Reina Sofía de s’Horta.

Joan Adrover Grimalt




