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Sant Josep s’engalana per celebrar el dia gran del seu 
patró i veig, amb molta satisfacció, que tots seguim 
esperant aquests dies amb la mateixa il·lusió de fa anys.

Els josepins han participat sempre molt activament en 
l’organització d’aquestes festes. Jo mateixa record, 
amb molt d’afecte, quan de petita ballava amb la colla 
de ball pagès i com, anys després, gaudia dels concerts 
del Sant Pepe Rock, a primera fila o des de la barra, on 
juntament amb els amics de  Ca Sa Majora preparàvem 
entrepans i servíem begudes.

Enguany, justament, celebram el 20è aniversari del 
Sant Pepe Rock, un dels imprescindibles de les festes, 
i que  amb altres esdeveniments, com la festa Flower, 
posen de manifest la capacitat de Sant Josep per 
adaptar-se als nous temps sense perdre de vista les 
tradicions.
 
Des de l’Ajuntament us convidam a  gaudir amb la 
família i els amics de tots els actes programats i a  
participar activament en els actes solidaris que cada 
any omplen la nostra plaça.

Molts anys i bons!
Neus Marí

Alcaldessa de Sant Josep
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4 Exposició “2010 Biodiversidad”, a la sala d’actes de les dependències 

municipals de Sant Jordi, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h, fins al 
17 de març. Hi col·labora el CSIC i l’Obra Social “La Caixa”.  

Dilluns, 3 de març
Començament del campionat de cau, manilla i futbolí al bar Sa Torre-
ta. Inscripcions fins a aquell dia al mateix bar. 

Divendres, 7 de març
20.30 h Dins el programa “Sant Josep, un poble de cine”, projecció de 
la pel·lícula Slovenka (Eslovènia, 2009), dirigida per Damjan Kozole, a les 
Escoles Velles. 
21.00 h Tast de vins de distintes denominacions d’origen amb música en 
viu per amenitzar la vetllada, al restaurant Es Galliner. Hi col·labora 
Enotecum.

Dissabte, 8 de març
9.00 h I Torneig de Tennis de les Escoles Municipals de Sant 
Josep, al camp municipal d’esports de Sant Josep. 
10.00 h Jornada escolar de tennis taula, al poliesportiu de Can 
Guerxo, organitzat per la Delegació Insular de Tennis de Taula. Hi 
col·labora Club de Tennis Sant Jordi. 
16.00 h Cronoescalada individual a sa Talaia en BTT, organitzada 
pel GE es Vedrà. Prova per a federats. Informació a www.esvedra.org. 
20.30 h Sessió especial de curtmetratges amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora, a les Escoles Velles.
21.30 h Rock a s’Olivera al Racó Verd, amb les actuacions de Fortune, 
Sonora, Epsilon i Tales of Gloom.



Diumenge, 9 de març
8.30 h III Control de Judo Festes de Sant Josep, al poliesportiu 
de Can Guerxo, organitzat pel Club de Judo Sant Jordi. 
11.00 h Cursa de BTT a sa Capelleta, prova per a federats, organit-
zada pel GE es Vedrà. Informació a www.esvedra.org.
12.00 h Rua de carnaval a Cala de Bou. Fi de festa i entrega de 
premis al parc infantil de Cala de Bou (c/ des Caló s/n), al costat de les 
oficines municipals. 

Divendres, 14 de març
18.00 h Contacontes a càrrec d’Inés Sarmiento, per a infants de
3 a 8 anys, a la biblioteca de Sant Josep. 
19.00 h Inauguració de l’exposició “La mirada retrobada”, a Can 
Jeroni. Mostra d’obres d’alguns dels artistes més significatius d’Eivissa 
que ja no són entre nosaltres: Puget Riquer, Puget Viñas, Monreal, 
V. Calbet, T. Cardona, Wilfaber, Chico Prats, Frank el Punto, Barrau, 
Cis Lenaerts, E. Micus, V. Trull, Buil Mayral, Portmany, Ferrer 
Guasch, Tauste, Sansegundo i Rainer Pfnür. Fins al 20 d’abril. 
20.30 h Dins el programa “Sant Josep, un poble de cine”, projec-
ció de la pel·lícula ¿Y ahora a dónde vamos? (Líban, 2011), dirigida 
per Nadine Labaki, a les Escoles Velles. 
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4 Dissabte, 15 de març 

9.00 h Campionat de Motocròs Festes de Sant Josep, puntuable 
per al campionat de Balears i exhibició de Trial i 4x4, al circuit de 
Cala Bassa, organitzat pel Motoclub Ibiza Off-Road. 
10.00 h Entrenament per als Recorreguts de Caça amb Plats 
Festes de Sant Josep a Ca na Begota-sa Caixota. Ho organitza la 
Societat de Caçadors de Sant Josep.
10.00 h Diada per als més petits amb tallers, jocs, castells inflables, 
fins a les 20.00 h. A les 19.00 h l’espectacle de Cachirulo y sus 
amigos, al pàrquing de Cas Vildo.
15.00 h Duatló Cros Cala Bassa. Prova popular, totes les categories. 
Inscripció www.elitechip.org. 
16.00 h III Torneig de Scrabble en Català de Sant Josep de sa 
Talaia, a les Escoles Velles de Sant Josep. Més informació i inscripcions 
fins al dia 10 de març al mail cs_eivissa@hotmail.com (places limitades). 
Ho organitza el Club Scrabble Eivissa. 
20.00 h Projecció del documental Carboners d’Eivissa de la sèrie El 
Llegat de les Pitiüses, presentat per Vicent Marí Palermet. 
A continuació, degustació de rebosteria eivissenca, a la sala de plens de 
l’Ajuntament. Ho organitza l’AV sa Raval.
20.00 h VII Correbars. Tapa + canya, vi o refresc 2,50 €. Música en 
directe o DJ als bars: Es Galliner, Racó Verd, Can Llorenç, Can Bernat 
Vinya i Can Xicu.
A partir de les 23.00 h cercavila i correfocs a càrrec dels Dimonis 
els Mals Esperits. Final de festa a la plaça amb l’actuació de Sa 
Cabra que Sopa. Ho organitza Ca sa Majora. Segle XXI. 



Diumenge, 16 de març
9.00 h Campionat de Motocròs Festes de Sant Josep, puntuable 
per al campionat de Balears i exhibició de Trial i 4x4, al circuit de 
Cala Bassa, organitzat pel Motoclub Ibiza Off-Road. 
9.00 h Recorreguts de Caça amb Plats Festes de Sant Josep a 
Ca na Begota-sa Caixota. Ho organitza la Societat de Caçadors de Sant 
Josep.
10.00 h Concentració de vehicles 4x4 i sortida amb llibre de 
ruta, al pàrquing de Cas Vildo. Ho organitza Club Yebissah 4x4.

Diada de la UE Sant Josep, al camp municipal d’esports de Sant 
Josep.
10.00 h Diada Herbusa d’escoles de futbol.
12.00 h Partits de futbol per categories: jugadors vs. mares i pares. 
14.00 h Arròs de matances en benefici de la UE Sant Josep.
17.00 h Marató de mami zumba. 

10.00 h Diada de bàsquet, al poliesportiu de Can Guerxo, organit-
zat pel CRIC ses Salines.  
11.30 h Pujada popular a sa Capelleta d’en Serra, missa i dinar 
de senalló. Trobada a sa Creu d’en Mestre, Benimussa.
20.15 h Concert de la Banda Municipal de Sant Josep de
sa Talaia. Hi col·labora l’Escola de Música de Can Blau. 

Mesures de seguretat per als ASSISTENTS I/O PARTICIPANTS al correfocs:
• Portau roba de cotó, etc, 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 sofrir 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.!
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21.00 h Concurs de vi pagès, al restaurant Es Galliner. 
Per participar-hi s’ha de dur una ampolla de vi d’elaboració pròpia 
abans de les 20.00 h. Hi col·labora Enotecum.

Dimarts, 18 de març
17.00 h Jornada de portes obertes amb motiu del 25è aniversari 
del CEIP es Vedrà. Exposició commemorativa i entrega del premi 
al logo del 25è aniversari, al CEIP es Vedrà (Sant Agustí).
21.30 h Actuació The Lost Mountain Orchestra

Dimecres, 19 de març  DIA DE SANT JOSEP
12.00 h Missa Solemne amb els cants del Cor de Sant Josep, 
seguida de processó. A continuació actuació del Grup Folklòric de 
Sant Josep de sa Talaia. L’Ajuntament i els obrers de la parròquia 
oferiran un vi d’honor, a la plaça de l’Església. 
21.00 h Actuació d’Agustín El Casta.
22.00 h Actuació de Soul Family Orquesta.
23.59 h Focs d’artifici.

Divendres, 21 de març
20.30 h Dins el programa “Sant Josep, un poble de cine”, projec-
ció de la pel·lícula Amour (Àustria, 2012), dirigida per Michael 
Haneke, a les Escoles Velles.



Dissabte, 22 de març 
10.00 h-14.00 h VII Flower Polo Festes de Sant Josep. Torneig de 
waterpolo amb la participació del CW Sant Adrià de Barcelona, a la piscina 
municipal. Ho organitza el CW Sant Josep. En els descansos exhibicions 
de natació sincronitzada, participen a l’exhibició les nedadores de les 
piscines des Viver, es Raspallar, Formentera i de Sant Josep. 
11.30 h VII Mini Flower amb màgia, jocs, balls i molta diversió amb el 
Mag Albert. Vesteix-te per l’ocasió! En acabar, xocolatada per als partici-
pants. Ho organitza Ca sa Majora. Segle XXI.
16.00 h Partit de lliga 2a nacional de tennis de taula: 
Sant Jordi-sa Pobla, al poliesportiu de Can Guerxo. 
18.00 h VII Marató d’Aiguagim, a la piscina municipal. 
20.00 h Trobada coral a càrrec del Cor del Pla de Jesús i el Cor de 
Sant Josep, a l’església.
22.00 h Gran Festa Flower Sant Josep amb DJ, projeccions psicodèli-
ques i l’actuació de Willy & The Poorboys, grup tribut a Credence 
Clearwater Revival. 

Diumenge, 23 de març
9.30 h Trofeu Festes de Sant Josep de Lluita Olímpica, al poliespor-
tiu de Can Guerxo, organitzat per la Delegació Pitiüsa Olímpica. 
12.00 h Campionat de tir amb bassetja, puntuable per al campionat 
d’Eivissa, al costat del camp municipal de futbol de Sant Josep.
Ho organitza el Club JASA.
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4 12.00 h Concert Canblaugospel, a l’església. Donatiu voluntari en 

benefici de Mans Unides. Hi col·labora l’Escola de Música de Can 
Blau.
Campionat de Pesca Submarina per equips d’Eivissa. A les 
17.00 h pesada, classificacions i rifes de peix a la plaça de Sant Josep. 
Donació de peix per a Mans Unides. Més informació i inscripcions a 
Nàutica Milos (Sant Antoni). Ho organitza CAS s’Embarcador. 

Dijous, 27 de març
18.00 h Taller de maquillatge a càrrec de Mariposas, a la biblioteca 
de Sant Josep. 

Divendres, 28 de març
20.30 h Dins el programa “Sant Josep, un poble de cine”, projec-
ció de la pel·lícula Las sesiones (Estats Units, 2012), dirigida per Ben 
Lewin, a les Escoles Velles. 



Dissabte, 29 de març
Inauguració i diada d’escalada del rocòdrom Ibiza Vertical Center 
(antiga escola de clown) A partir de les 10.00 h participació de l’Escola 
municipal d’Escalada i a partir de les 17.00 h jornada de portes obertes. 
Ho organitza Club d’Escalada d’Eivissa. www.ibizavertical.com
21.00 h XX Sant Pepe Rock amb l’actuació de grups locals i  Fangoria, 
al camp municipal d’esports de Sant Josep. 

Diumenge, 30 de març
9.00 h VIII Concurs-exposició Canina Festes de Sant Josep al col·legi 
L’Urgell. Inscripcions en benefici de Mans Unides. Ho organitza el 
Club Agility Illa Blanca. 
VII Cursa de Muntanya sa Talaia. A les 10.00 h sortida de la caminada 
popular i a les 11.00 h sortida de la cursa competitiva. Sortida i arribada 
darrere Can Jeroni. Informació i inscripcions a la piscina municipal. 
11.00 h Exposició de motos antigues a càrrec del Club de Moto Clàssi-
ca d’Eivissa i Formentera, al costat de l’Ajuntament. 
14.00 h Dinar en benefici de Mans Unides, amb rifes, actuacions i 

Dissabte, 29 de març
Inauguració i diada d’escalada del rocòdrom Ibiza Vertical Center 
(antiga escola de clown). A partir de les 10.00 h participació de l’Escola 
municipal d’Escalada i a partir de les 17.00 h jornada de portes obertes. 
Ho organitza Club d’Escalada d’Eivissa. www.ibizavertical.com.
21.00 h XX Sant Pepe Rock amb l’actuació de grups locals i 
Fangoria, al camp municipal d’esports de Sant Josep. 

Diumenge, 30 de març
9.00 h VIII Concurs-exposició Canina Festes de Sant Josep al 
col·legi l’Urgell. Inscripcions en benefici de Mans Unides.
Ho organitza el Club Agility Illa Blanca. 
VII Cursa de Muntanya sa Talaia. A les 10.00 h sortida de la caminada 
popular i a les 11.00 h sortida de la cursa competitiva. Sortida i arribada 
darrere Can Jeroni. Informació i inscripcions a la piscina municipal. 
11.00 h Exposició de motos antigues a càrrec del Club de Moto 
Clàssica d’Eivissa i Formentera, al costat de l’Ajuntament. 
14.00 h Dinar en benefici de Mans Unides, amb rifes, actuacions
i exhibicions de ball. 



Divendres, 4 d’abril
20.00 h Presentació de vehicles del IV Trofeu de Carrilanes 
Festes de Sant Josep, al taller Renault. Més informació a la pàgina 
www.fedei.com o al mail locosdelasfalto@gmail.com. Ho organitza 
l’associació Gravedad 46.

Dissabte, 5 d’abril
15.00 h Entrenaments del IV Trofeu de Carrilanes Festes de 
Sant Josep, a la carretera de Sant Josep-Festival Club, organitzat per 
l’associació Gravedad 46.
20.00 h Conferència “Protocol a la pagesia: una de compliments” 
a càrrec de Toni Manonelles, a la sala de plens de l’Ajuntament. 
Ho organitza GF Sant Josep de sa Talaia.

Diumenge, 6 d’abril
10.00 h IV Trofeu de Carrilanes Festes de Sant Josep, a la carretera 
de Sant Josep-Festival Club, organitzat per l’associació Gravedad 46.
11.00 h Excursió a peu per Benimussa. Trobada al pàrquing del 
cementeri municipal. S’ha de portar dinar de senalló i tornada a mitja 
tarda. 
Ho organitza l’AV Benimussa.



Divendres, 11 d’abril
17.00 h Exposició i entrega dels premis Sant Josep Net 
2014: l’Agricultura Familiar, al CEIP es Vedrà.

Dissabte, 12 d’abril
14.00 h Dinar homenatge als majors del poble. 
21.00 h Dins el programa “Música als pobles”, concert de 
gospel a càrrec de Soul & Body Gospel Choir, a la sala de plens 
de l’Ajuntament. Ho organitza Departament d’Educació, Cultura 
i Patrimoni del Consell d’Eivissa. 
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