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Quan arriben les festes de Sant Jordi el sol lluu ja  
amb força i les nits comencen a ser càlides, fet que ens 
anima a sortir, a divertir-nos i a compartir. 

Per als vesins és el moment de crear records amb els 
més petits i de compartir les tradicions amb els majors. 
El moment d’omplir les terrasses de dia i de compartir 
vetllades de festa amb amics i familiars. Aquests dies tot 
té un color especial i convida a oblidar la rutina i a dei-
xar-nos emportar per la festa. Celebram la festa del pa-
tró, Sant Jordi, que fent gala de la seva valentia i tenacitat  
marca el caràcter del poble. 

Des de l’Ajuntament Sant Josep i gràcies a la col·laboració 
de tots, hem preparat aquest programa d’activitats que us present, el en qual es 
combina la festa, la tradició i la novetat amb l’objectiu que tots junts puguem parti-
cipar en els diferents actes. 

Tot això sense oblidar l’aspecte literari de Sant Jordi, una característica que dóna 
valor a aquestes festes i les converteix en dies per a la imaginació i la il·lusió. 

Un any més vull donar les gràcies a la Regidoria de Festes i, de manera especial, als 
vesins, comerços, empreses i associacions per la feina realitzada. Les festes són de 
tots i per a tots i han de servir per unir-nos i perquè puguem conèixer-nos millor. 

Des de l’Ajuntament volem convidar tots els ciutadans del municipi a gaudir d’aques-
tes festes tan especials. Anem on les festes ens portin i sortim tots al carrer amb 
l’alegria i l’esperit solidari de Sant Jordi.

En nom propi i en el de tota la corporació, us desitj que gaudiu d’aquestes festes. 

Molts anys i bons, Sant Jordi! 

Neus Marí, alcaldessa de Sant Josep 



Exposició “Darwin 2009: 150 años de la teoría de la 
evolución”, a la sala d’actes de les dependències municipals 
de Sant Jordi, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 h, fins al 
17 d’abril. Hi col·labora el CSIC i l’Obra Social “La Caixa”. 

Dimecres, 2 d’abril
20.30 h Campionat de cau femení al bar Can Sala. 
Eliminatòries prèvies.

Dissabte, 5 d’abril
10.00 h Excursió en bicicleta BTT, a partir de 8 anys. 
Trobada al casal Xerinola. 

16.30 h 29a Jornada de lliga nacional juvenil de futbol: PE 
Sant Jordi- RCD Mallorca B, al camp municipal de Sant Jordi. 

Diumenge, 6 d’abril
10.00 h Finals 3x3 de bàsquet de les Escoles Municipals de 
Sant Jordi, al poliesportiu Can Guerxo. 

Dimecres, 9 d’abril 
20.30 h Campionat de cau masculí al bar Can Sala. 
Eliminatòries prèvies.

Dijous, 10 d’abril
20.30 h Campionat de manilla, al restaurant Las Olas.



Dissabte, 12 d’abril
10.00 h Exhibició i competició de Sumo Lego Robot de 
les Escoles Municipals de Robòtica, a les dependències 
municipals de Sant Jordi. 

10.00 h Excursió en bicicleta BTT, a partir de 14 anys. 
Trobada al casal Xerinola

17.00 h I Open d’Escacs Festes de Sant Jordi al casal 
Xerinola. Més informació i inscripcions al casal Xerinola.

Diumenge, 13 d’abril
9.00 h Torneig de petanca a l’hipòdrom de Sant Jordi, 
organitzat pel CP Eivissa. 

9.30 h Campionat de Lluita olímpica de la lliga escolar 
d’iniciació, al poliesportiu Can Guerxo. Ho organitza la 
Federació Balear de Lluita Olímpica. 

10.00 h Concentració de vehicles 4x4 i sortida amb llibre 
de ruta, a l’aparcament del poliesportiu Can Guerxo. Ho 
organitza Club Yebissah 4x4. 

17.00 h 6a Jornada Categoria Regional de Futbol: PE Sant 
Jordi – UE Sant Josep, al camp municipal de Sant Jordi. 

Dimecres, 16 d’abril
18.00 h Taller de flaons, a la sala de davall la plaça. Preu 
10 €. Més informació i inscripcions al mail sesbarsetes@
gmail.com. Ho organitzen Ses Barsetes de Sant Jordi. 



Dijous, 17 d’abril
XVIII Memorial David Booth. Jornades de bàsquet 
organitzades pel CRIC Ses Salines i la Fundació David 
Booth, amb tornejos de 3x3 i 5x5 categories aleví, infantil 
i cadet. Fins al 19 d’abril al poliesportiu Can Guerxo. 

20.00 h Entrega de premis del II Certamen de Narrativa 
Breu Can Jeroni 2013, a la sala de Can Jeroni. 

Divendres, 18 d’abril
17.00 h Prova d’Agility Illa Blanca, al camp municipal 
de Sant Jordi. Fins al 20 d’abril (dissabte a la tarda 
i diumenge al matí). Puntuable per al campionat 
d’Espanya 2014. Ho organitza el Club Agility Illa Blanca.

Dissabte, 19 d’abril
10.30 h IV Xeripatinola. Diada de patinatge a la plaça de 
Sant Jordi, amb Ibiza Patina. 

Diada “Xeriurban” al poliesportiu Can Guerxo, amb 
música ambient amb els DJ Aguilar i Román. A les 11.00 
h I Concurs de Grafits i a les 17.00 h Exhibició de Bmx. 
Més informació i inscripcions de l’1 al 9 d’abril al casal 
Xerinola (tel. 971306296).

18.30 h Mostra folklòrica amb les actuacions del Grupo 
de Coros y Danzas Mar Menor de Múrcia i el Grup 
Folklòric Sant Jordi de ses Salines. 



20.00 h IV Tour Jordier, correbars popular pels bars del 
poble. Tapa + canya, vi o refresc 2,50 €. Música en directe 
o DJ als bars del poble: Can Sala (Morning Drivers), 
Rascalobos (Dj Chema), Las Olas, Sangrantana i Wok Gran 
China, Cas Sac (Dis-cover i Tales of Gloom), Ses Barsetes 
de Sant Jordi (The Frigolos+ DJ Lost Angels), ...

A  part, també hi haurà música itinerant amb Glenn 
Marple & Friends.

Diumenge, 20 d’abril
12.00 h Campionat de tir amb bassetja, darrere el bar 
Can Sala. Ho organitza el Club JASA.

Dilluns, 21 d’abril 
20.00 h Inauguració de l’exposició “El arte es juego” 
Treballs realitzats al casal Xerinola amb la participació de 
joves de l’Escola d’Arts i Oficis. Fins al 30 d’abril al CEIP 
Sant Jordi. 

20.30 h Finals del campionat de cau masculí i femení, al 
bar Can Sala.

21.00 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, 22 d’abril
18.00 h Taller infantil: fem una careta de drac!, per a infants 
de 4 a 9 anys, a la biblioteca Vicent Serra Orvay.

19.00 h Inauguració de l’exposició de pintura dels alumnes 
de l’Escola Municipal  de Dibuix i Pintura de Sant Jordi, a les 
dependències municipals. Fins al 27 d’abril. Horari: de 9.30 a 
14.30 h i de 18.00 a 21.00 h.

Dimecres, 23 d’abril 
    Dia de Sant Jordi

9.30-17.00 h Paradeta de llibres gratuïts, a la biblioteca 
Vicent Serra Orvay. 

12.00 h Missa Solemne seguida de processó i desfilada de 
carros antics a càrrec de l’Associació de Carreters de Sant 
Josep de sa Talaia. A continuació actuació del Grup Folklòric 
Sant Jordi de ses Salines.

L’Ajuntament i els obrers de la parròquia oferiran un vi 
d’honor a la plaça de l’Església. 

18.00 h Dansacontes amb Maria i Mariam, a la biblioteca 
Vicent Serra Orvay. 

21.30 h Actuació d’Iván Doménech, que presentarà el seu 
nou disc No esperaré.



23.00 h Cercavila i correfocs a càrrec del Dimonis els Mals 
Esperits. 

23.30 h Actuació de 9son. Formació jove i potent de Gràcia 
(Barcelona) que fusiona amb força la rumba catalana i la 
música cubana.

 Dijous, 24 d’abril
18.00 h Actuació del Mag Dantes Junior i Magic Boro, al 
CEIP Sant Jordi. 

20.30 h Campionat de punyet al bar Sa Font. 

Divendres, 25 d’abril
19.00 h Projecció infantil de cinema al casal Xerinola

21.00 h Projecció juvenil de cinema al casal Xerinola. 

21.00 h Nit de gore amb Eskoria films. Presentació del 
projecte Crowfounding per la gravació del film Once upon a 
time in Jerusalem, projecció del curtmetratge Fist of Jesus 
i estrena de la pel·lícula Cop Models, al CEIP Sant Jordi. Ho 
organitza Ses Barsetes de Sant Jordi. 

Dissabte, 26 d’abril
Diada per als més petits amb tallers, jocs, castells inflables, 
de 10.00 h fins a les 20.00 h. A les 19.00 h l’espectacle de  
Cachirulo y sus amigos, a la plaça del poble.



Intercanvi de joves del casal Xerinola amb el casal de 
Formentera, a partir de 14 anys. El 26 i 27 d’abril ens visiten 
els joves de Formentera i el 10 i 11 de maig viatge de joves 
del Xerinola a Formentera. Places limitades. Informació 
i inscripcions al casal Xerinola a partir del 10 d’abril (tel. 
971306296). 

9.00 h Torneig de Scrabble en català Festes de Sant 
Jordi, a la biblioteca Vicent Serra Orvay. Més informació 
i inscripcions al mail cs_eivissa@hotmail.com (places 
limitades) Ho organitza el Club Scrabble Eivissa.

10.00 h I Torneig Festes Sant Jordi de tennis taula, al 
poliesportiu Can Guerxo. Inscripció lliure i per a tots els 
públics, hi col·labora Club de Tennis Sant Jordi. 

10.00 h Entrenaments per al Campionat de Recorreguts de 
Caça Festes de Sant Jordi, a Ca na Begota- sa Caixota. Ho 
organitza la Societat de Caçadors de Sant Josep. 

10.30 h V Fira del Vehicle d’Ocasió, organitzada per la 
PIMEEF. La fira romandrà oberta durant tot el cap de 
setmana al pàrquing del restaurant Las Olas. 

11.00 h Cursa de patinatge a l’aparcament del poliesportiu 
Can Guerxo.  A partir de les 10.30 h inscripcions i recollida de 
dorsals, amb Ibiza Patina. 

17.00 h 31a Jornada de Lliga Nacional Juvenil de Futbol: PE 
Sant Jordi- Campos, al camp municipal de Sant Jordi. 

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



Diumenge, 27 d’abril
9.00 h Campionat de Recorreguts de Caça Festes de Sant 
Jordi a Ca na Begota- sa Caixota. Ho organitza la Societat de 
Caçadors de Sant Josep.

10.00 h Última jornada de lliga de 2a nacional de tennis 
taula Palma A- CTT Sant Jordi, al poliesportiu Can Guerxo. 

10.00 h Ses Salines i l’aigua dolça. Passeig pel pla de ses 
Salines per observar els paisatges d’horta i els molins. Visita 
a l’interior d’un molí i caminada pel prat d’en Fita i Sant 
Francesc. Trobada a l’aparcament del DC 10. Recorregut 
d’unes 3 hores. Places limitades. Inscripcions a sesbarsetes@
gmail.com. Ho organitzen Ses Barsetes de Sant Jordi.

11.00 h Exposició de motos antigues a càrrec del Club de 
Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera.

14.00 h Dinar en benefici de Mans Unides, a la plaça de 
l’Església.

21.00 h Representació de l’obra Quin embull!, a càrrec del 
Grup de Teatre Sant Antoni, al CEIP Sant Jordi. 

Dimecres, 30 d’abril
20.00 h Inauguració de l’exposició “Carros i carreters 
d’Eivissa. Feines i festa”, fins al 4 de maig, a les 
dependències municipals de Sant Jordi. Ho organitza 
l’Associació de Carreters de Sant Josep de sa Talaia. 

21.00 h Conferència “L’ofici de carreter a les Pitiüses” a 
càrrec de Fina Ribas, a les dependències municipals. 



Dijous, 1 de maig
11.00 h Fira d’artesania durant tot el dia a la plaça del poble 
Ho organitza el Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines. 

Divendres, 2 de maig
22.00 h Nit de rock amb les actuacions de Magnam, 
Indulgentes i Fortune

Dissabte, 3 de maig
9.00 h XXIII Diada Esportiva organitzada per la Penya 
Esportiva Sant Jordi, amb activitats esportives i lúdiques 
durant tot el dia. Servei de barbacoa i torrada en benefici de 
la Penya Esportiva Sant Jordi durant tota la jornada, a les 
instal·lacions esportives de Can Guerxo. Més informació a 
www.pesantjordi.com 

20.30 h Acte de concessió de la Medalla al Mèrit de 
l’Ajuntament de Sant Josep a la Comunitat de Religioses 
Agustines de Sant Jordi de ses Salines, a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Sant Josep. Servei d’autobús amb sortida a les 
19.45 h des de la plaça de Sant Jordi i tornada en finalitzar l’acte.

VIII Ral·li de Sant Josep, organitzat per Automóvil Club de Ibiza. 

10.00 h Presentació i exposició dels  vehicles participants 
a la zona de Can Raspalls.
15.00 h Inici de la competició a la carretera de Cala 
Vedella (Restaurant Can Pa)
21.00 h Espectacle de proves d’acceleració i drifting a la 
zona de Can Raspalls.



Diumenge, 4 de maig
12.00 h 32a Jornada de Lliga Nacional Juvenil de Futbol:  
PE Sant Jordi- Serverense, al camp municipal de Sant Jordi. 

21.00 h Concert de la Banda Municipal de Sant Josep de sa 
Talaia, a l’església. Hi col·labora l’Escola de Música Can Blau. 

Dimecres, 7 de maig
20.00 h Inauguració de l’exposició de treballs de patchword a 
càrrec de Rita Ros, a les dependències municipals de Sant Jordi. 
Fins al 10 de maig. 

Dissabte, 10 de maig
14.00 h Dinar homenatge als majors del poble.

Diumenge, 11 de maig
10.00 h III Trofeu BTT Rafal Trobat- Recambios Ibiza. 
Inscripcions el mateix dia una hora abans de la cursa a l’era 
d’en Gaspar. A les 14.00 h entrega de trofeus i torrada amb 
menjar de senalló. Ho organitza l’AV des Rafal Trobat i Club 
Ciclista Es Xebel·lí.

11.00 h II Cursa d’orientació Rafal Trobat. Inscripcions el 
mateix dia una hora abans de la cursa a l’era d’en Gaspar. 
A les 14.00 h entrega de trofeus i torrada amb menjar de 
senalló. Ho organitza l’AV des Rafal Trobat.



Dijous, 15 de maig
Col·laboració amb la VII Edició de la Setmana Japonesa 
organitzada per l’Associació Wabiza.

16.00-17.00 h Taller de papiroflèxia origami a càrrec de 
n’Azusa Kita. Edats entre 5 i 9 anys. Cal inscripció prèvia, 
màxim 15 persones, a la biblioteca Vicent Serra Orvay.

17.30- 19.00 h Taller d’arranjament floral d’Ikebana a 
càrrec de n’Azusa Kita. Edats entre 8 i 15 anys. Cal inscripció 
prèvia, màxim 15 persones, a la biblioteca Vicent Serra 
Orvay.  

Diumenge, 18 de maig
12.00 h 34a Jornada de Lliga Nacional Juvenil de Futbol:  
PE Sant Jordi- Dosa, al camp municipal de Sant Jordi. 

Divendres, 23 de maig
18.00 h Contacontes amb David & Monma, a la biblioteca 
Vicent Serra Orvay. 

Diumenge, 8 de juny
09.00 h Triatló Cros Ses Salines Festes de Sant Jordi, a 
la platja de ses Salines. 1000 m natació + 25 km bicicleta 
muntanya + 5 km cursa a  peu. Més informació al facebook 
Club-Triatlón Trijasa. Ho organitza el Club Trijasa.


