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Quan arriba el fred i s’acaba l’any,
és moment de fer balanç dels nostres 

projectes i dels somnis complits,
de les coses que ens queden per fer

i de les que ja han passat.

És temps de reunir-se amb les persones
que estimem i gaudir de la seva companyia.

És per això que des de l’Ajuntament
de Sant Josep us desitgem

Bones Festes i molts anys i bons!

Josep Marí Ribas
Alcalde de Sant Josep de sa Talaia



Nadal a Sant Josep
Llevat que s’especifiqui un altre lloc, totes les activitats es faran a l’envelat.

Diumenge, 11 de desembre
12.00 h Concert de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia. 

Divendres, 16 de desembre
18.00 h Gala juvenil en benefici dels alumnes de 6è del CEIP L’Urgell (pro viatge fi de curs) amb els 
millors DJ i la música més actual del Pub Casanova (DJ David Rodríguez i DJ David Costa) .
Ho patrocina Pub Casanova.
19.30 h Inauguració de l’exposició “Geometrías y Caligrafías” de Julio Bauzá,
a la Sala d’Exposicions de Can Jeroni, fins al 8 de gener. 
Horari: de dimarts a diumenge de 10.30 a 13.30 h
Dijous, divendres i dissabte de 18.00 a 21.00 h
Els dies 24, 25 i 30 de desembre i el dia 2 de gener la sala romandrà tancada.   
20.30 h Divendres de Cine, projecció a Can Jeroni de la pel·lícula 45 years (45 anys).
2015. Regne Unit. VOSE.

Dissabte, 17 de desembre
12.30 h Kids‘n’Roll. Activitats per a infants relacionades amb la música: justdance, karaoque, ball, ...
20.00 h Clossing Cañas’n’ Roll, amb The Limboos i DJ Javi Box.
21.00 h Novecento: el so italià al cinema a càrrec de Tugores Trio (Mallorca), a Can Jeroni.

Diumenge, 18 de desembre
10.00 h Cursa Popular de sa Salsa. A partir de les 10.00 h curses de promoció per a totes les edats i a 
les 11.15 h Sortida de la prova reina de 6 km. Mes informació i inscripcions a www.elitechip.net . Ho 
organitza Club Esportiu es Vedrà.

Dimarts, 20 de desembre
20.00 h Concert de Nadal, a càrrec del Cor de l’Urgell conjuntament amb el Cor de Sant Josep, a 
l’església. Ho organitza el CEIP L’Urgell i hi col·labora l’AV Sa Raval i l’AV de Benimussa.



Divendres, 23 de desembre
19.00 h Contacontes per a infants i presentació del llibre
Las aventuras de Mandarina per Martín Cristóbal a Can Jeroni.
20.00 h Torneig de futbolí. Inscripcions el mateix dia a partir de les 19.30 h a l’envelat. 
21.30 h VIII Sobrassada Rock, ho organitza Ca sa Majora Segle XXI.

Dissabte, 24 de desembre
24.00 h Missa de matines, a l’església. Després de la missa l’AV Sa Raval
oferirà una xocolatada als assistents.

Diumenge, 25 de desembre
12.00 h Missa de Nadal amb representació del pessebre vivent,
a càrrec dels infants i joves de catequesi, a l’església.
19.00 h Bingo solidari.

Dilluns, 26 de desembre
18.30 h Concurs Què saps d’Eivissa?. Inscripcions al correu electrònic quesapsdeivissa@gmail.com
fins al 22 de desembre, grups de 2 persones. Gran premi per als guanyadors.
Ho organitza el Grup Folklòric Sant Josep.
20.30 h Teatre. Representació de l’obra Operació Peix Frit,
a càrrec del Grup de Teatre des Cubells. Ho organitza l’AV Sa Raval.

Dissabte, 31 de desembre
00.30 h Festa de la nit de Cap d’Any amb l’actuació de Museu del Rock, que ens faran ballar amb les 
millors versions de The Beatles, Rolling Stones, Led Zepelin, Police, Bob Marley, ...

Diumenge, 1 de gener
19.00 h Bingo solidari.

Dilluns, 2 de gener
17.00 h Arribada del Patge Reial, tallers infantils i xou de màgia a càrrec del Mag Albert.
Xocolatada a càrrec de l’AV Sa Raval.

Dijous, 5 de gener
20.00 h Cavalcada Reial, arribada dels Reis d’Orient i lliurament de regals.



Divendres, 6 de gener
11.00 h Missa amb Caramelles, a l’església.

Dissabte, 7 de gener
21.00 h Nit d’humor amb The Blues Bordes (Ismael Beiro i José Boto),
entrada 3 € en benefici de la UE Sant Josep. Ho organitza UE Sant Josep.

Diumenge, 8 de gener
12.00 h Pujada a peu a sa Talaia, sortida de la plaça de Sant Josep. Ho organitza l’AV sa Raval. 

Diumenge, 15 de gener
11.00 h Excursió caminada per ses Salines amb dinar de senalló,
sortida del bus de l’aparcament de Cas Vildo. Ho organitza l’AV Benimussa. 
18.00 h Nit de monòlegs, amb Santi Rodríguez (protagonista de Gym Tonic),
entrada 3 € en benefici de la UE Sant Josep. Ho organitza UE Sant Josep.

Nadal a Sant Jordi
Diumenge, 11 de desembre
19.30 h Trobada de cors, amb la participació del cors parroquials de Sant Jordi, Sant Miquel, Sant Antoni 
i Santa Agnès, Cor de Majors de Sant Agustí i Grup de Flauta Dolça, a l’església.

Dijous, 15 de desembre
Tallers infantils nadalencs, a la Biblioteca Vicent Serra i Orvay.
17.30 h Manualitats nadalenques en família. Edat: de 3 a 7 anys. Cal inscripció prèvia. 10 places.
17.30 h Manualitats nadalenques amb Paloma Eguren. Edat: 6 a 9 anys.
Cal inscripció prèvia. 10 places.



Divendres, 16 de desembre
17.30 h Contacontes When dreams become stories, amb David i Monma. A partir de 3 anys. Contada 
bilingüe que apropa les aventures del Quixot als més petits, a la Biblioteca Vicent Serra i Orvay.

Dissabte, 17 de desembre
10.30 h DIVERNADAL, dies 17 i 18 de desembre, gran festa infantil
amb tallers de Nadal, activitats infantils,  castells inflables,
al poliesportiu Can Guerxo.
Horari:  de 10.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h, dissabte i diumenge.
19.00 h Representació del pessebre vivent i concert de Nadal
a càrrec dels infants de catequesi, a l’església.

Dissabte, 24 de desembre
19.00 h Missa de matines a l’església de Sant Francesc.
24.00 h Missa de matines a l’església de Sant Jordi.

Diumenge, 1 de gener
19.00 h Missa amb caramelles, a l’església.

Dimecres, 4 de gener
09.00 h Trofeu de Nadal de Judo, categories sub 11 i sub 13, masculí i femení,
al poliesportiu Can Guerxo. Ho organitza Club de Judo de Sant Josep i Sant Jordi.
17.00 h Activitats infantils i arribada del Carter Reial, tallers i activitats infantils i a les 19.00 h 
espectacle de màgia i animació amb el Mag Albert i visita del Carter Reial que rebrà tots els infants que 
vulguin lliurar les seves cartes als Reis Mags, al CEIP Sant Jordi.

Dijous, 5 de gener
20.00 h Cavalcada Reial, arribada dels Reis d’Orient i lliurament de regals,
al CEIP Sant Jordi. Recollida de regals de 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h

Divendres, 6 de gener
12.00 h Missa de Reis i a continuació actuació de ball pagès
a càrrec del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines. 



Nadal a Sant AgustiÍ
Llevat que s’especifiqui un altre lloc, totes les activitats es faran a l’envelat.

Divendres, 16 de desembre
19.00 h Inauguració de l’exposició de fotografies del concurs Premi Vicent Trull, a la Sala d’Exposicions 
de Can Curt, fins al 7 de gener, organitzada per l’AV Sant Agustí  i el Centre Cultural Es Vedrà.
Horari: de dijous a diumenge, de 19.00 h a 21.00 h

Dissabte, 17 de desembre
20.00 h Concert de Nadal, amb la participació del Cor Parroquial de Sant Agustí i el Cor des Majors de 
Sant Agustí, dirigits per Charlotte Look, Cor de Can Blau, dirigit per Bárbara Revert i Amics de sa Música, 
dirigits per Nélida Boned, piano: Óscar Palerm, a l’església. Ho organitza Centre Cultural Es Vedrà i el Cor 
Parroquial de Sant Agustí.

Diumenge, 18 de desembre
20.00 h Xacota pagesa amb la cantada dels estribots guanyadors del concurs d’estribots 2016 a 
càrrec del infants de l’Escola de Cançó Pagesa de Can Blau i de la Colla des Vedrà. Ho organitza la Colla 
des Vedrà.

Divendres, 23 de desembre
20.30 h VIII Tastavins, concurs de vi d’elaboració pròpia de la collita del 2016. Recollida de vi per a 
concursar a partir de les 19.30 h. Ho organitza CC Es Vedrà.

Dissabte, 24 de desembre
10.30 h Visita dels infants de catequesi a la Residència Reina Sofia.
24.00 h Missa de matines.

Divendres, 30 de desembre
19.30 h Bingo solidari.



Dijous, 5 de gener
20.00 h Cavalcada Reial, arribada dels Reis d’Orient i lliurament de regals, a les 19.30 h sortida de 
l’aparcament de les Escoles Velles per als qui vulguin acompanyar Ses Majestats d’Orient.

Dissabte, 7 de gener
19.00 h Missa amb caramelles, a l’església.

Diumenge, 8 de gener
19.30 h Teatre. Representació de l’obra Operació Peix Frit , a càrrec del Grup de Teatre des Cubells.
Ho organitza AV Sant Agustí.

Nadal as Cube�s
Activitats organitzades per l’AV des Cubells i el Club de Tir amb Arc Es Cubells.

Divendres, 16 de desembre
17.00 h Taller infantil de decoració nadalenca a la biblioteca des Cubells.

Dissabte, 17 de desembre
16.30 h Taller de fer salsa de Nadal “josepina” (feta amb oli)
Imprescindible inscripció prèvia a la botiga de Can Reial, tel. 971802085, places limitades. Preu 10 €.

Divendres, 30 de desembre
17.00 h Taller infantil per escriure les cartes als Reis Mags d’Orient, a la biblioteca des Cubells.

Diumenge, 1 de gener, Cap d’Any
18.00 h Arribada del Carter Reial per recollir les cartes per Ses Majestats els Reis d’Orient.
Hi haurà xocolatada!

Divendres, 6 de gener, Dia dels Reis
18.30 h Arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Els rebrem a la plaça i els acompanyarem fins 
al poliesportiu on faran el lliurament de regals.



Nadal a Cala de Bou
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, 18 de desembre
19.00 h Arribada del Pare Noel.

Dilluns, 26 de desembre
10.00 h Excursió popular amb bicicleta a la Bassa. El punt de sortida fins a la Bassa i el de tornada 
seran les dependències municipals. A la tornada se servirà un aperitiu als participants.

Dimarts, 3 de gener
19.00 h Arribada del Patge Reial, que rebrà els infants i recollirà les cartes per als Reis d’Orient.

Dijous, 5 de gener
18.00 h Cavalcada Reial, arribada dels Reis d’Orient i lliurament de regals.



Ta�ers de Nadal
“Navid- art 2016”
28, 29 i 30 de desembre de 17.00 a 20.00 h
Al gimnàs de l’Urgell, tallers i activitats nadalenques i les següents actuacions:

Dia 28: espectacle de màgia a càrrec del Mag Alexis.
Dia 29: contacontes amb Encarna de las Heras. 
Dia 30: actuació d’Acrobati-k.

Servei d’autobús: 
Sortides a les 16.30 h des del casal Bauxa (Cala de Bou) i la plaça de Sant Jordi.
Tornada a les 20.30 h



Nadal al casal Xerinola 
(Platja d’en Bo�a))
Dimecres, 28 de desembre
17.00 h Torneig de ping-pong. Inscripcions al casal Xerinola de l’1 al 20 de desembre.

Dijous, 29 de desembre
10.00 h Torneig de futbol 5, al campet de Can Raspalls. Inscripcions al casal Xerinola de l’1 al 20 de 
desembre.
17.00 h Taller de regals de Reis

Divendres, 30 de desembre
10.00 h Sortida en BTT des del casal. 
19.00 h Projecció de cinema infantil.
21.00 h Projecció de cinema. 


