


CAN IMPRÈS IMPREMTA ® 2013

[...] El símbol eivissenc d’aquestes festes és indubtablement la 
salsa nadalenca. No deixen de fer-ne a cap casa del camp, i 
és així mateix una pràctica ciutadana. Massapà, torrons, 
confits, i encara la substanciosa, l’espessa salsa, aquest torró 
líquid i calent, aquest brou ametllat i emmelat. El Nadal 
eivissenc canta entorn de la gran olla de la salsa. [...] 

Fragment extret de L’any en estampes de Marià Villangómez. 



Celebram un any més les festes de Nadal, les festes més familiars 
de tot l’any, per això des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de 
les associacions del municipi, hem preparat un programa d’actes 
amb activitats per a totes les edats. 

Serà un programa amb moltes novetats com el DIVERNADAL, 
el concurs de balcons, entrades i porxos o el  Barret’s Festival. 

Es tracta d’oferir l’oportunitat de passar temps junts, però no 
només amb la família, també amb els amics i amb els nostres 
vesins, aquells que estan més prop i als qui acudim de dia en dia. 

Aquest és un bon moment per conèixer-nos millor i per fer 
propòsits que permetin a Sant Josep continuar sent un dels 
municipis més pròspers de l’illa. 

Sant Josep, Sant Agustí, Cala de Bou, es Cubells, Sant Francesc i 
Sant Jordi són poblacions distintes però unides per la bondat i la 
saviesa dels seus habitants, que saben defensar les seves 
peculiaritats sense renunciar a la seva història conjunta.

El nostre caràcter és un dels nostres majors valors i farà que 2014 
sigui un any ple de bones notícies per a tots. 

Us desitj en aquests dies pau, amor i felicitat que són els veritables 
regals del Nadal. 

Molts anys i bons!

Neus Marí
Alcaldesa de

Sant Josep de sa Talaia



a SANT JOSEP
Llevat que s’especifiqui un altre lloc,
totes les activitats es faran a l’envelat. 

I Concurs de Decoració Nadalenca de Balcons,
Porxets i Entrades de Sant Josep
El col·lectiu d’associacions i clubs de Sant Josep organitza aquest concurs per als 
vesins i establiments de Sant Josep i Benimussa.
Trobareu més informació i les bases del concurs a 
https://www.facebook.com/events/320480601426226

Dijous, 12 de desembre
18.00 h Taller de Nadal a càrrec de na Laia Dell’Olmo per a infants de 7 a 12 
anys, a la Biblioteca de Sant Josep. Cal inscripció prèvia. Places limitades. 
Entre els dies 13 i 19 de desembre els treballs realitzats estaran exposats a la 
biblioteca. 

Divendres, 13 de desembre
19.00 h Inauguració de l’exposició “El rostro ausente” de Jesús Albarrán, a la 
sala d’exposicions de Can Jeroni, fins al 6 de gener. 
20.30 h Inauguració del programa “Sant Josep, un poble de cine” amb la 
projecció de la pel·lícula Un cerdo en Gaza (Le cochon de Gaza) (França, 2011), 
dirigida per Sylvain Estibal, a les Escoles Velles.

Dissabte, 14 de desembre
19.00 h Representació de l’obra Es gat amb botes, a càrrec de L’Increat Teatre. 
Versió en vers de Marià Villangómez, basada en el popular conte de Perrault. Amb 
la col·laboració del Consell d’Eivissa.
20.00 h Festa de la UE Sant Josep.



Diumenge, 15 de desembre
12.00 h Concert de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia, Els musicals 
de Broadway. Entrada 3 euros per a majors de 7 anys en benefici de la banda.
Ho organitza l’Escola de Música Can Blau.

Dimecres, 18 de desembre
20.00 h Concert de Nadal, a càrrec del Cor de l’Urgell conjuntament amb el Cor 
Parroquial de Sant Josep, a l’església. Hi col·labora AV Sa Raval i Parròquia de Sant 
Josep.

Divendres, 20 de desembre
20.30 h Dins el programa “Sant Josep, un poble de cine”, projecció de la 
pel·lícula Versailles (França, 2008), dirigida per Pierre Shöller, a les Escoles Velles.

Dissabte, 21 de desembre
11.30 h Exhibició de natació sincronitzada a càrrec del Grup de Natació 
Sincronitzada de l’APIMA l’Urgell, a la piscina municipal. 
19.30 h Closing Party Canyes’n’roll.

Diumenge, 22 de desembre
10.00 h VI Cursa Popular de sa Salsa. Informació i inscripcions a 
www.elitechip.net 
A partir de les 11.00 h festa en benefici dels alumnes de 6è del CEIP l’Urgell per 
recaptar fons per al viatge d’estudis, amb mercat de Nadal, rifes, ... Durant el matí 
hi haurà animacions i jocs i a la tarda exhibicions de ball a càrrec de l’APIMA.
A les 14.00 h gran paella popular i a les 18.00 h xocolatada.
Hi col·labora l’APIMA l’Urgell.

Dimecres, 25 de desembre. Dia de Nadal
19.00 h Bingo solidari en benefici de l’Associació d’Esclerosi Múltiple d’Eivissa i 
Formentera (AEMIF).



Dijous, 26 de desembre
20.00 h Representació de l’obra S’anell, a càrrec del Grup de Teatre des Cubells. 
Ho organitza l’AV Sa Raval.

Divendres, 27 de desembre
20.00 h Projecció de la pel·lícula Jacobo Lobo (Holanda, 2011), basada en la popular 
sèrie de llibres escrits per l’autor holandès Paul Van Loon, a les Escoles Velles. Ho 
organitza Ca sa Majora. Segle XXI. 

Dissabte, 28 de desembre
21.30 h V Sobrassada Rock, amb les actuacions del grup menorquí Pèl de Gall i 
Projecte Mut que presentaran el seu nou disc Col·lecció de satèl·lits.
Ho organitza Ca sa Majora. Segle XXI.

Diumenge, 29 de desembre
Excursió a peu de ses Salines fins a la Torre de ses Portes. S’ha de portar dinar 
de senalló. Tornada a mitjan tarda. Sortida amb bus de l’aparcament de Cas Vildo 
a les 10.00 h. Ho organitza l’AV Benimussa.

Dimarts, 31 de desembre. Nit de Cap d’Any 
01.00 h Actuació musical a càrrec dels Raggatunning. Una formació explosiva que 
reformula els grans hits amb sons llatins, rumbers i discotequers. 

Dimecres, 1  de gener. Dia de Cap d’Any
19.00 h Bingo solidari en benefici de l’Associació d’Esclerosi Múltiple d’Eivissa i 
Formentera (AEMIF).

Divendres, 3 de gener
12.00 h Lliurament de premis als millor estudiants universitaris del municipi de 
Sant Josep de sa Talaia, curs 2012/2013, a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant 
Josep.
18.00 h Taller de cartes i arribada del Carter Reial. L’AV Sa Raval oferirà una 
xocolatada. En acabar, projecció de la pel·lícula Brave (Indomable) (EUA, 2012),
a les Escoles Velles. Ho organitza Ca sa Majora. Segle XXI.



Dissabte, 4 de gener
20.30 h Campionat de futbolí.
19.00 h Barret’s Festival, gala juvenil amb actuacions en directe, Dj Joan Albert i 
concurs de Just Dance. Vine vestit per a l’ocasió, premi al millor barret o adorn de 
cap “tocado”. Ho organitza el GF Sant Josep de sa Talaia.

Diumenge, 5 de gener
19.30 h Arribada de la Cavalcada Reial i lliurament de regals. 
En acabar entrega de premis del I Concurs de Decoració Nadalenca de Balcons, 
Porxets i Entrades, organitzat pel col·lectiu d’associacions i clubs de Sant Josep.

Dijous, 23 de gener
20.00 h Concert de l’Escolania de Lluc “Blavets”, a l’església.

Dijous, 12 de desembre
17.30 h Taller infantil nadalenc per a infants de 3 a 8 anys,
a la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

Divendres, 13 de desembre
18.00 h Contacontes Cuentos soñados, a càrrec d’El Milagro de la Niña, partir de 3 
anys, a la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

Dissabte, 14 de desembre
9.00 h Trofeu de Nadal de Judo, fins a les 13.30 h, al poliesportiu Can Guerxo, 
organitzat pel Club de Judo Sant Jordi i Club de Judo Sant Josep.

a SANT JORDI



Diumenge, 15 de desembre
9.00 h Partit de lliga 2a nacional: Club Tennis Taula Sant Jordi - Inca, al 
poliesportiu Can Guerxo. 
A partir de les 10.00 h Diada de Nadal de Bàsquet organitzada pel CRIC Ses 
Salines. Al migdia torrada popular en benefici del CRIC Ses Salines, al poliesportiu 
Can Guerxo. 

Dimarts, 17 de desembre
10.00 h Obertura de l’exposició “El universo para que lo descubras”, a la sala 
d’actes de les dependències municipals de Sant Jordi, fins al 30 de desembre, amb 
la col·laboració del CSIC i l’Obra Social “La Caixa”.

Dissabte, 21 de desembre
A partir de les 10.00 h Diada Esportiva amb motiu de les festes de Nadal amb 
partits de futbol base durant tota la jornada.
A les 13.30 h Acte de presentació de totes les categories de la PE Sant Jordi i del 
Sant Jordi Atlètic, al camp municipal de Sant Jordi.
A partir de les 11.00 h Gran Festa Infantil DIVERNADAL amb tallers, jocs, 
atraccions, castells inflables, ... A les 19.00 h contacontes a càrrec de 
Clownidoscopio, al poliesportiu Can Guerxo. Horari: d’11.00 a 14.00 i de
17.00 a 20.00 h. Ho organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
17.00 h Jornada de lliga nacional: PE Sant Jordi- Manacor A, al camp municipal 
de Sant Jordi. 
17.30 h Representació del pessebre vivent i concert de Nadal a càrrec dels 
infants de catequesi, a l’església. 
18.00 h Concert de Nadales a càrrec dels alumnes de Can Raspalls, al CEIP Can 
Raspalls. Hi col·labora l’APIMA del CEIP Can Raspalls. 

Diumenge, 22 de desembre
13.00 h Concert de Nadal i presentació del nou Cor
Parroquial de Sant Jordi, a l’església. 



Dimarts, 24 de desembre
00.00 h Missa de matines. A continuació degustació de salsa de Nadal, a la plaça 
de l’església.

Dissabte, 28 de desembre
20.00 h Berenada popular amb ambientació musical, al CEIP Sant Jordi. Ho 
organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. 

Diumenge, 29 de desembre
20.00 h Representació de l’obra Mort accidental d’un anarquista de Dario Fo a 
càrrec d’Es Millor de Cada Casa, al CEIP Sant Jordi. Ho organitza l’Ajuntament de 
Sant Josep de sa Talaia.

Dimecres, 1 de gener. Dia de Cap d’Any
12.00 h Missa amb caramelles a càrrec dels Xacoters de sa Torre, a l’església. 

Dijous, 2 de gener
18.00 h Vine a gaudir de la màgia del Nadal amb Albert de Shows Ibiza i la visita 
del Patge Reial, porta-li la teva carta! A continuació xocolatada. Al CEIP Sant 
Jordi. Ho organitza l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Diumenge, 5 de gener
20.00 h Arribada de la Cavalcada Reial i lliurament de regals, al CEIP Sant Jordi. 

Dilluns, 6 de gener. Dia de Reis
12.00 h Missa de Reis seguida de processó.
A continuació ball pagès amb el
GF Sant Jordi de ses Salines.



a SANT AGUSTÍ
Llevat que s’especifiqui un altre lloc,
totes les activitats es faran a l’envelat. 

Dijous, 12 de desembre
19.00 h Inauguració de l’exposició de pintura d’Ángela Kerz, a la sala 
d’exposicions de Can Curt, fins al 22 de desembre.

Dissabte, 14 de desembre
20.00 h Concert de Nadal amb la participació del Cor de Jesús, Cor de Majors de 
Sant Agustí, Cor Parroquial de Sant Agustí i el Cor de Can Blau, a l’església.
Ho organitza el Cor Parroquial de Sant Agustí.

Dissabte, 21 de desembre
20.00 h Un Nadal Medieval, concert a càrrec de l’agrupació de música medieval 
Trobairitz, a l’església. Ho organitza l’AV Sant Agustí.

Dimarts, 24 de desembre
10.30 h Visita a la residència Reina Sofia. Trobada a l’aparcament de Sant Agustí, 
organitzat per la parròquia de Sant Agustí. 

Dijous, 26 de desembre
19.00 h Bingo solidari, organitzat per la parròquia de Sant Agustí. 

Divendres, 27 de desembre
21.00 h Festa de Guateque. Recordem els anys 60-70! Ho organitza l’AV Sant Agustí.

Dissabte, 28 de desembre
19.00 h Missa amb caramelles.
20.00 h Representació de l’obra S’anell, a càrrec del Grup de Teatre des Cubells.
Ho organitza l’AV Sant Agustí. 



Diumenge, 29 de desembre
20.00 h Xacota Pagesa de Nadal amb la participació de l’Escola de Cançó Pagesa 
de Can Blau. Ho organitza Sa Colla des Vedrà. 

Divendres, 3 de gener
20.00 h V Tastavins. Concurs de vins d’elaboració pròpia de la collita del 2013. 
Recollida de vins per concursar a partir de les 19.30 h. Hi haurà sobrassada i 
formatge per acompanyar una gran nit de vi pagès. Ho organitza el CC Es Vedrà. 

Dissabte, 4 de gener
11.00 h Excursió a peu al puig de s’Avenc. Trobada a l’aparcament del poble i 
dinar de senalló. Excursió d’intensitat mitjana, organitzada pel CC Es Vedrà. 

Diumenge, 5 de gener
20.00 h Arribada de la Cavalcada Reial i lliurament de regals. Sortida de 
l’aparcament de les Escoles Velles a les 19.30 h per als que vulguin acompanyar 
les Majestats d’Orient.

Dissabte, 18 de gener
14.00 h Assemblea general del Centre Cultural Es Vedrà i torrada popular,
a les Escoles Velles de Sant Agustí.

Llevat que s’especifiqui un altre lloc,
totes les activitats es faran al local social de Cala de Bou. 

Activitats organitzades per l’AV Cala de Bou des Torrent.

Diumenge, 15  de desembre
10.00 h Torneig de petanca. Tots els nivells. Ho organitza el Club de Petanca
de Cala de Bou.

a CALA DE BOU



Divendres, 20 de desembre
20.00 h Arribada del Pare Noel i lliurament de regals. 

Diumenge, 22 de desembre
18.30 h Representació del pessebre vivent i, a continuació, xocolatada. 

Dijous, 26 de desembre
10.00 h Excursió popular amb bicicleta a les platges de Comte. Sortida de les 
dependències municipals. A la tornada se servirà un aperitiu als participants. 

Dissabte, 28 de desembre
20.00 h Concurs de pastissos amb premis al millor sabor i a la millor presentació.

Dimarts, 31 de desembre. Nit de Cap d’Any
01.00 h Gran festa de Cap d’Any amb música en viu. 

Divendres, 3 de gener
20.00 h Arribada del Patge Reial que recollirà les cartes per als Reis d’Orient.

Dissabte, 4 de gener
20.00 h Concert de nadales tradicionals a càrrec del grup Entre dos Aguas. 

Diumenge, 5 de gener
17.00 h Cavalcada Reial i lliurament de regals. 

Activitats organitzades per l’AV des Cubells i el Club de Tir amb Arc Es Cubells.

Dimecres, 1 de gener. Dia de Cap d’Any
18.15 h Arribada del Carter Reial i xocolatada a la plaça del poble. 

Dilluns, 6 de gener. Dia dels Reis
19.00 h Arribada dels Reis d’Orient a la plaça i lliurament dels regals, a la 
galeria de tir amb arc del poliesportiu.

as CUBELLS



al CASAL BAUXA
Cala de Bou

DIA HORARI ACTIVITAT

Dissabte, 14 de desembre 10.00 a 13.00 h Excursió en bicicleta
  a cala Bassa 
Dilluns, 16 de desembre 17.00 a 19.30 h Torneig de Play Station
Dimarts, 17 de desembre 17.00 a 20.00 h Torneig de ping-pong
Dimecres, 18 de desembre 17.00 a 20.00 h Taller de manualitats:
  creació d’enquadernacions
Dijous, 19 de desembre 19.00 a 20.00 h Classe d’exercici físic
  de manteniment en la 3a edat
Divendres, 20 de desembre 10.30 a 13.00 h  Taller de manualitats:
 17.00 a 20.00 h decoració nadalenca
Dilluns, 23 de desembre 10.30 a 13.00 h Gimcana per a joves
Divendres, 27 de desembre 17.00 a 20.00 h Taller de manualitats:
  creació de malabars 
Dilluns, 30 de desembre 10.00 a 13.00 h Taller de malabars
Dilluns, 30 de desembre 17.00 a 20.00 h Jornada lúdica:
  jocs tradicionals,
  de cooperació, grupals, ...
Dijous, 2 de gener 17.00 a 18.30 h Taller de RAP (a càrrec de
  Grey i Vospy Disloke) 
Divendres, 3 de gener 10.30 a 12.00 h Taller de fang
Divendres, 3 de gener 17.00 a 20.00 h Taller de Dj
  especialització hip-hop
Dissabte, 4 de gener 10.00 a 13.00 h Excursió en bicicleta
  a platges de Comte
Dimarts, 7 de gener 17.00 a 20.00 h Torneig de Play Station
Dimecres, 8 de gener  17.00 a 20.00 h Torneig de ping-pong
Dijous, 9 de gener 17.00 a 19.00 h Projecció de pel·lícules



al CASAL XERINOLA
Platja d’en Bossa

DIA HORARI ACTIVITAT
Dijous, 19 de desembre 17.00 a 20.00 h Torneig de Wii
Divendres, 20 de desembre 17.00 a 20.00 h Taller de manualitats:
  decoració nadalenca
Dilluns, 23 de desembre 16.30 a 18.30 h Taller de manualitats:
  decoració nadalenca
Dimarts, 24 de desembre 11.00 a 13.00 h Projecció de pel·lícula
Divendres, 27 de desembre 17.00 a 20.00 h Torneig de ping-pong
Dilluns, 30 de desembre 17.00 a 20.00 h Torneig de Wii
Dimarts, 31 de desembre 10.00 a 13.00 h Excursió en bicicleta
Dijous, 2 de gener 17.00 a 19.30 h Taller de manualitats:
  creació de jocs
Divendres, 3 de gener 17.00 a 20.00 h Torneig de ping-pong
Dimarts, 7 de gener 17.00 a 20.00 h Torneig de Play Station
Dimecres, 8 de gener  17.00 a 19.30 h Torneig de jocs de taula
Dijous, 9 de gener 17.00 a 19.00 h Taller de manualitats:
  creació de mandales  
Divendres, 10 de gener 19.00 a 20.30 h Projecció de pel·lícules 

TALLERS DE 
27, 28 i 30 de desembre de 17.00 a 19.30 h al gimnàs del
CEIP l’Urgell, amb regals nadalencs, berenar i les següents actuacions:
Dia 27 i 28: Cia la Carreta Teatro (Elx, Alacant)
Dia 30: Contacontes David & Monma

SERVEIS D’AUTOBÚS
Sortides: 16.30 h plaça Sant Jordi 16.30 h Casal Bauxa (Cala de Bou)
Tornada: 20.00 h a la plaça Sant Jordi i al Casal Bauxa


