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LA DIADA DE SANT JORDI

La diada de Sant Jordi
és diada assenyalada

per les flors que hi ha al mercat
i l’olor que en fan els aires,
i les veus que van pel vent:
“Sant Jordi mata l’aranya”.
L’aranya que ell va matar

tenia molt mala bava,
terenyinava les flors

i se’n xuclava la flaire,
i el mes d’abril era trist i els nens i nenes ploraven.

Quan el Sant hagué passat
tot jardí se retornava:

perxò cada any per Sant Jordi
és diada assenyalada

per les flors que hi ha al mercat
i l’olor que en fan els aires.

Joan Maragall (1860-1911)

Quan arriba el dia de Sant Jordi, pareix que no només les persones
vesteixen de gala, sinó també els jardins, plens de flors, i les feixes,

carregades de verd i branca tendra.
La llum del sol rellisca per les parets blanques i l’illa desperta a poc a poc de l’hivern.

Sant Jordi és motiu d’alegria, de jocs al carrer i rialles.
Com a alcalde del municipi us convit a tots i a totes

a participar i gaudir de les activitats que des de l’Ajuntament
i les agrupacions locals hem preparat per a vosaltres.

MOLTS ANYS I BONS!
Josep Marí Ribas

Alcalde de Sant Josep de sa Talaia



Taller de gimnàstica: respiració i estiraments, a càrrec de Nilda Ventura,
per a majors de més de 50 anys. Tots els dimarts d’abril i maig de 17.30 a 18.30 h.
Cal inscripció prèvia, màxim 15 persones, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

DIVENDRES, 7 D’ABRIL
17.30 h Mamà, conta’m un conte, grup obert i voluntari de mamàs i papàs
per a contar contes a nadons de 0 a 3 anys, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

19.00 h Presentació del llibre Alliolli en la Malvarrosa amb l’autora Mònica Molner
i la col·laboració de Maria Rata, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

DISSABTE, 8 D’ABRIL
Torneig de pàdel Festes de Sant Jordi, a l’Ibiza Club de Campo. Inscripcions a les 
oficines de l’Ibiza Club de Campo (tel. 971300088). El torneig continuarà els dies 9, 13, 
14, 15 i 16 d’abril. 

9.00 h Entrenament per a la Tirada de Compack Sporting Festes de Sant Jordi
al coll des Jondal. Ho organitza la Societat de Caçadors de Sant Josep. 

12.00 h Inauguració de la VIII Fira del Vehicle d’Ocasió, organitzada per la PIMEEF.
La fira romandrà oberta durant tot el cap de setmana, en horari de 10.30 a 20.00 h,
al pàrquing del restaurant Las Olas. 

DIUMENGE, 9 D’ABRIL
10.00 h Tirada Oficial de Compack Sporting Festes de Sant Jordi al coll des Jondal.
Ho organitza la Societat de Caçadors de Sant Josep.

16.00 h Diada de patinatge al CEIP Sant Jordi, amb Ibiza Patina. Activitats, tallers,
jocs i exhibicions per a totes les edats. Imprescindible portar protecció i casc. 

DIMARTS, 11 D’ABRIL
20.00 h Campionat de punyet al bar Baena (sa Carroca). 



DIMECRES, 12 D’ABRIL
16.00-20.00 h Campionat de Sumo Lego Robot, amb els alumnes de les escoles 
municipals de robòtica, al CEIP Sant Jordi.
Ho organitza l’Associació de Robòtica d’Eivissa.

20.00 h Campionat de tuti al bar Baena (sa Carroca). 

DIVENDRES, 14 D’ABRIL
15.00 h Prova d’Agility puntuable per a la lliga balear, al camp municipal d’esports
de Sant Agustí, fins al 16 d’abril (dissabte tot el dia i diumenge al matí).
Ho organitza el Club Agility Insular. 

DISSABTE, 15 D’ABRIL
11.00 h I Diada de Futbol Base Festes de Sant Jordi, al camp municipal Kiko Serra, 
organitzada pel CE Unió Verdinegra Sant Jordi. 

19.00 h Inauguració de l’exposició de fotografia “Enfocant tradicions”
de Giuseppe Concas, a les oficines municipals de Sant Jordi, fins a l’1 de maig. 

DIUMENGE, 16 D’ABRIL
10.00 h Dels fenicis als púnics. Caminada amb explicació i visita al jaciment fenici
de sa Caleta i a la vila púnica del campament de Can Jondal, a càrrec de l’arqueòleg 
Ricard Marlasca. Trobada a l’aparcament des Bol Nou a les 10.00 h. Durada aproximada 
de 2 hores, dificultat baixa. Inscripcions al mail sesbarsetes@gmail.com.
Ho organitzen Ses Barsetes de Sant Jordi. 

20.00 h Representació de l’obra Els mijorals de Don Mariano,
a càrrec del Grup de Teatre de l’Associació de Veïns des Molí, al CEIP Sant Jordi.



DILLUNS, 17 D’ABRIL
I Edició del Pizza Academy Junior, del 17 al 23 d’abril, de 9 a 13 h, concurs gastronòmic 
per a infants de 6 a 12 anys, al restaurant pizzeria Can Tommy (Sant Jordi). Places 
limitades, inscripcions prèvies al tel. 66259539. Ho organitza Ibiza Sí Quiero.

20.30 h Concurs de Vi Pagès Festes de Sant Jordi, al bar Can Sala. Per participar-hi s’ha 
de dur una ampolla de vi d’elaboració pròpia abans de les 20.00 h. Hi haurà dues 
categories de participació: vi negre i vi blanc/rosat. Hi col·labora Enotecum.

DIMARTS, 18 D’ABRIL
17.00 - 19.00 h Taller de papiroflèxia origami d’Ikebana, a càrrec de Rocío F. Fraile i 
Isabel Castillo. Edats de 7 a 10 anys. Cal inscripció prèvia, màxim 15 persones, a la 
Biblioteca Vicent Serra Orvay. En col·laboració amb la IX Edició de la Setmana Japonesa 
organitzada per l’Associació Wabiza. 

20.00 h Campionat de cau masculí al bar del camp municipal Kiko Serra.
Eliminatòries prèvies.

DIMECRES, 19 D’ABRIL
10.30 - 12.30 h Taller de creació Karensansui (jardí zen sec), a càrrec de 
Kumiko-Fijimura, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay. En col·laboració amb la
IX Edició de la Setmana Japonesa organitzada per l’Associació Wabiza.

20.00 h Campionat de cau femení al bar del camp municipal Kiko Serra.
Eliminatòries prèvies.

20.00 h Campionat de manilla, al bar del camp municipal Kiko Serra.
Eliminatòries prèvies.



DIJOUS, 20 D’ABRIL
17.00 h Torneig de tennis taula (ping-pong), inscripcions fins al 18 d’abril
al casal Xerinola. 

18.00 h Taller juvenil de dansa del ventre, a càrrec de Maria Rata. Edats d’11 a 16 anys. 
Cal inscripció prèvia, màxim 15 persones, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

20.00 h Finals del campionat de cau masculí i femení i manilla
al bar del camp municipal Kiko Serra.

DIVENDRES, 21 D’ABRIL
9.30-17.30 h Paradeta de llibres gratuïts, a la biblioteca Vicent Serra Orvay. 

18.00 h Concert familiar Baby Music, a càrrec d’Aniko Pusztai i Santi Pérez,
entrada lliure fins a completar capacitat, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

19.00 h Projecció de cinema, al casal Xerinola. 

22.00 h FESTA REVIVAL amb els DJ de La Movida  Petit & Vázquez.

DISSABTE, 22 D’ABRIL
10.00 h Torneig de futbol 5, al campet de Can Raspalls.
Inscripcions al casal Xerinola fins al 19 d’abril. 

16.00 h Cronoescalada individual sa Talaia, organitzada pel GE Es Vedrà. 

20.00 h Actuació de l’Asociación Folclórica Tagonache de la Gomera. 

21.30 h Actuació de Ricardito Los Latinos





DIUMENGE, 23 D’ABRIL
SANT JORDI
9.00 h Torneig de petanca al centre esportiu Can Burgos,
organitzat pel Club de Petanca Sant Jordi. 

10.00 h BTT sa Capelleta. Cursa de bicicleta de muntanya pel camí de pujada
a la capelleta d’en Serra (Benimussa), organitzada pel GE Es Vedrà. 

10.00-13.00 h III Obert d’Escacs Festes de Sant Jordi al casal Xerinola amb Els Amics 
dels Escacs. Inscripcions gratuïtes al mail amics.escacs.eivissa@gmail.com,
al casal Xerinola (tel. 971306296) o mitja hora abans el dia del torneig. 

11.00 h Missa Solemne seguida de processó. A continuació desfilada de carros antics
a càrrec de l’Associació de Carreters de Sant Josep de sa Talaia i actuació del
Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines i de l l’Asociación Folclórica Tagonache
(la Gomera). L’Ajuntament i els obrers de la parròquia oferiran un vi d’honor
a la plaça de Sant Jordi. 

21.00 h Actuació de Chris Martos.

22.00 h Correfocs a càrrec dels Dimonis els Mals Esperits.

22.30 h Actuació de Jaime Urrutia. 

Mesures de seguretat per als ASSISTENTS I/O PARTICIPANTS al correfocs:

• Portau roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs i calçat tancat. 

• Protegiu-vos el cap amb un capell que cobreixi tot el cap i tapau-vos el clatell amb un mocador 
   de cotó.

• Protegiu-vos els ulls i també les ulleres.

• Seguiu en tot moment les indicacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre públic.

• Assabentau-vos abans de l’inici del correfoc del punt d’assistència sanitària.

• En el cas de patir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sanitària.

• Tengueu cura dels infants, no es recomana pujar-los a les espatlles.

• No llenceu aigua per evitar relliscades i que la pólvora es xopi i exploti en lloc de cremar-se.



DIJOUS, 27 D’ABRIL
17.30 h Taller de flaons a càrrec d’en Pepe Bonet del restaurant Es Ventall,
a la sala de davall la plaça. Places limitades, inscripcions prèvies al mail 
sesbarsetes@gmail.com. Ho organitzen Ses Barsetes de Sant Jordi. 

DIVENDRES, 28 D’ABRIL
18.00 h Contes sense fronteres, a càrrec de David i Monma, per a infants
a partir de 3 anys, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay. 

19.30 h Presentació de la recopilació de la I Edició de Microrelats que ha realitzat 
l’alumnat de tercer d’ESO del nostre municipi en commemoració del Dia Internacional
de la Dona Treballadora dins les actuacions aprovades al I Pla Municipal d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a les oficines municipals de Sant Jordi. 

DISSABTE, 29 D’ABRIL
Dies de bàsquet, organitzats pel CRIC ses Salines, al poliesportiu Can Guerxo.
Fins a l’1 de maig. 

9.00- 14.00 h Torneig de Tennis Taula Festes de Sant Jordi, al poliesportiu Can Guerxo. 
Ho organitza Club de Tennis Taula Sant Jordi. 

11.00 h Cursa d’orientació. Trobada al casal Xerinola. Tres recorreguts per triar:
llarg, mitjà i curt. Inscripcions fins al 26 d’abril al mail 
inscripcionesmontelpardo@gmail.com i al casal Xerinola (tel.: 971 306 296).

21.00 h III SA PLAÇA SONA amb les actuacions musicals de Bside (Eivissa),
Enseco (Jerez), La Trocamba Matanusca (Ontinyent, Alacant) i Dj Bebe.
Ho organitzen Ses Barsetes de Sant Jordi. 



DIUMENGE, 30 D’ABRIL
Diada Esportiva organitzada per la Penya Esportiva Sant Jordi,
al camp municipal Kiko Serra.

9.30 h Inici de la diada esportiva.

10.00 – 14.00 h Partits de les escoles municipals de futbol. 

11.00 h Prova de trial Festes de Sant Jordi i escola de motociclisme d’Eivissa,
al torrent del costat del camp municipal. 

14.00 h Entrega de premis i dinar popular en benefici de la Penya Esportiva Sant Jordi. 

16.30 h Partit de la lliga regional: PE Sant Jordi- Formentera B.

12.00 h Campionat de tir amb bassetja- III Memorial Toni Ramis, tirada puntuable
per al campionat insular, darrere el bar Can Sala. Ho organitza el Club JASA.

21.00 h VII Tour Jordier, correbars popular pels bars del poble. Tapa + canya, vi o 
refresc 2,50 €. Música en directe o DJ als bars del poble i, a la plaça amb Ses Barsetes
de Sant Jordi (Windrose, Esperitrons i DJ Lost Angeles). 

DILLUNS, 1 DE MAIG
11.00 h Exposició de vehicles clàssics organitzada pel Club de Moto Clàssica
d’Eivissa i Formentera i pel Clàssic Automòbil Club d’Eivissa.

14.00 h Dinar en benefici de Mans Unides.

DIVENDRES, 5 DE MAIG
17.30 h Mamà, conta’m un conte, grup obert i voluntari de mamàs i papàs per a contar 
contes a nadons de 0 a 3 anys, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay.



DISSABTE, 6 DE MAIG
10.00 h Excursió en bicicleta BTT. Imprescindible portar casc. Trobada al casal Xerinola 
i tornada a les 14.00 h
14.00 h Dinar homenatge als majors del poble. 
16.00 h IV Cursa de Patinatge Sant Jordi Patina, amb Ibiza Patina i el casal Xerinola, a 
l’aparcament del poliesportiu Can Guerxo. Per a infants nascuts entre el 2002 i el 2012, 
categories masculina i femenina. Imprescindible portar proteccions i casc.
Inscripcions i recollida de dorsals a les 15.00 h.

DIUMENGE, 7 DE MAIG
10.00 h Trofeu de lluita olímpica Festes de Sant Jordi, al poliesportiu Can Guerxo. 

DISSABTE, 13 DE MAIG
21.00 h Nit de bauxa as Rafal Trobat a l’envelat instal·lat a Can Pere Marí de Baix.
Ho organitza l’AV Rafal Trobat.

DIUMENGE, 14 DE MAIG
10.00 h VI Trofeu BTT Rafal Trobat- Recambios Ibiza. Inscripcions el mateix dia una 
hora abans de la cursa. Ho organitza l’AV des Rafal Trobat i Club Ciclista Es Xebel·lí.
11:00 h Cursa d’orientació Rafal Trobat. Inscripcions  al mateix punt de sortida a 
l’envelat instal·lat a Can Pere Marí de Baix (es Rafal Trobat), o bé a 
inscripcionesmontelpardo@gmail.com. Ho organitza l’AV des Rafal Trobat.
14.00 h Torrada popular amb dinar de senalló a l’envelat instal·lat a Can Pere Marí
de Baix (es Rafal Trobat), organitzada per l’AV des Rafal Trobat. 
16.00 h Concert de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia, a l’envelat instal·lat 
a Can Pere Marí de Baix. Ho organitza l’AV des Rafal Trobat i l’Escola Música Can Blau. 

DIVENDRES, 19 DE MAIG
18.00 h Brujas, monstruos y princesas, contacontes infantil a càrrec de Cristina i 
Maritza, per a infants a partir de 3 anys, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay. 




