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TERRA NATAL

Arrelar, com un arbre, dins la terra:
no ser núvol endut d'un poc de vent.

Sobre els camps coneguts de cada dia,
veure un cel favorable i diferent.

Mirau com cau, quotidià, el crepuscle,
cada cop renovant-me el sentiment.
Damunt la terra nostra i estimada,
del cor neixen el pi, l'aire i l'ocell.

El blanc record de la infantesa hi sura,
i ha de fer bo, aquest sol, als ossos vells.
Vull escoltar-hi aquest parlar que arriba

de molt antic als llavis de la gent.

El meu amor, la ferma companyia,
vull somiar-hi, entre la mar i el vent.

Marià Villangómez

Cada any pel dia de Sant Josep, pintam les façanes de ca nostra
i ens vestim de diumenge per celebrar les festes del nostre poble.

L’Ajuntament, conjuntament amb les associacions del poble,
ha creat un programa de festes perquè tots i totes pugueu gaudir d’aquest dia gran.

Per això us convidam a participar de totes les activitats.

Molts anys i bons, Sant Josep!
Josep Marí Ribas

Alcalde de Sant Josep de sa Talaia





Dimarts, 28 de febrer
19.00 h Inauguració de l’exposició “Gravats actuals a les Illes Balears”,
a la Sala d’Exposicions de Can Jeroni, fins al 15 de març.
Ho organitza el Consell d’Eivissa amb motiu dels actes del Dia de Balears. 
Horari: de dimarts a diumenge de 10.30 a 13.30 h
dijous, divendres i dissabte de 18.00 a 21.00 h

Divendres, 3 de març
20.30 h Divendres de Cine, projecció de la pel·lícula Carol, VOSE, (Regne Unit, 2015), 
dirigida per Todd Haynes, a Can Jeroni. 

Dissabte, 4 de març
10.00 -14.00 h Torneig Popular de Tennis Taula Festes de Sant Josep,
al poliesportiu Can Guerxo, organitzat pel Club Tennis Taula de Sant Jordi.
11.00 h Excursió amb bicicleta a les platges de Comte. Trobada a la plaça de Sant 
Josep. Tornada a mitja tarda. Dinar de senalló. Més informació i inscripcions
al mail bauxa@santjosep.org o al tel. 971804559. 
20.30 h Dissabtes Culturals, espectacle de dansa Malmenats,
a càrrec de la Cia. Mariantònia Oliver (Mallorca), a Can Jeroni,
amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics. TalentIB.

Diumenge, 5 de març
10.00 -13.00 h Trofeu de Judo Festes de Sant Josep i V Control Escolar,
classificatori pel campionat escolar de Balears, al poliesportiu Can Guerxo.
Ho organitza el Club de Judo de Sant Josep.
Diada de la Societat de Caçadors de Sant Josep. A les 13.00 h demostració amb cans 
de mostra i cans eivissencs i a les 14.30 h paella popular, al poliesportiu des Cubells. 
14.00 h Gerretada popular en benefici del GF Sant Josep de sa Talaia.
20.30 h Dins el cicle “Dies musicals”, concert dels Musicaires Swing Band, a Can 
Jeroni. Preu 3 € /descomptes especials. Ho organitza el Departament d’Educació, 
Cultura i Patrimoni del Consell d’Eivissa. 



Dilluns, 6 de març
Començament del campionat de cau i manilla al bar Sa Torreta.
Inscripcions fins a aquest dia al mateix bar. 

Dimecres, 8 de març
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
20.00 h Presentació i projecció del vídeo Dones d’avui i de sempre,
realitzat pel Departament de Benestar Social i Igualtat de l’Ajuntament, a Can Jeroni.
20.30 h Contes per a adults amb Encarna de las Heras, a Can Jeroni. 

Divendres, 10 de març
20.30 h Divendres de Cine, projecció de la pel·lícula Suffragette, VOSE,
(Regne Unit, 2015), dirigida per Sarah Gavron, a Can Jeroni.
 Dissabte, 11 de març
9.00 h Entrenament per a la Tirada de Compack Sporting Festes de Sant Josep
al coll des Jondal. Ho organitza la Societat de Caçadors de Sant Josep. 
11.00 h Campionat de futbol 5 al CEIP L’Urgell. Edat: de 12 a 20 anys.
Inscripcions fins al dijous, 9 de març, al mail bauxa@santjosep.org o al tel. 971804559.
11.00 h X Mini Flower amb animació, jocs, balls i molta diversió amb Amapola. 
Vesteix-te per a l’ocasió! En acabar, xocolatada per als participants.
Ho organitza Ca sa Majora. Segle XXI.
X Flower Polo Festes de Sant Josep, a la piscina municipal,
organitzat pel Club Natació Sant Josep.
10.00 h Miniflower- partit de l’Escola Municipal de Waterpolo
11.00 h Flowerpolo, triangular categoria absoluta mixta.
CN Sant Josep - CN Ibiza / Waterpolo Elx Màsters - CN Ibiza
CN Sant Josep - Waterpolo Elx Màsters
Sincro Flower Power Dancing, exhibicions de natació sincronitzada. 
13.30 h Entrega de premis. 



18.00 h X Marató d’Aiguagim, a la piscina municipal. 

20.30 h Dissabtes Culturals, espectacle Les Barbes de Llull, amb Toni Gomila i el Nou 
Romancer. A continuació degustació de rebosteria eivissenca, a Can Jeroni.
Ho organitza l’AV Sa Raval.

22.00 h FESTA FLOWER SANT JOSEP amb els Dj’s Be Bop’Nando (rock & roll, rythm & 
blues i soul), Pharma i Javi Box, projeccions psicodèliques amb Vj Bamboo i l’actuació 
de Rock the Night, amb els millors hits del rock dels anys 60, 70 i 80. 



Diumenge, 12 de març
9.00 h Tirada Oficial de Compack Sporting Festes de Sant Josep al coll des Jondal. 
Ho organitza la Societat de Caçadors de Sant Josep.
9.30-14.00 h Campionat Trial Festes de Sant Josep, al circuit de Port des Torrent.
Ho organitza Motoclub Formentera i Eivissa.
10.00- 13.00 h Campionat de Lluita Olímpica Festes de Sant Josep,
al poliesportiu Can Guerxo. Ho organitza la Delegació d’Eivissa de Lluita Olímpica. 
12.00 h Campionat de tir amb bassetja Festes de Sant Josep,
al costat de s’Arenest. Ho organitza el Club JASA. 
Pujada popular a la capelleta d’en Serra, missa a les 12.00 h i dinar de senalló. 
Trobada a les 11.30 h a sa Creu d’en Mestre (Benimussa) per pujar a peu. 
20.30 h Espectacle de dansa Solas, a càrrec de la Cia. Mariantònia Oliver (Mallorca),
amb la participació de dones de Sant Josep, a Can Jeroni. 



Dilluns, 13 de març
21.00 h Concurs de vi pagès, al bar Sa Torreta. 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.

Dijous, 16 de març
20.00 h Presentació del Mapa de Benimussa, a la sala de plens
de l’Ajuntament. Ho organitza l’AV Benimussa.

Divendres, 17 de març
19.30 h Inauguració de l’exposició “Del sostre al terrat”,
a la Sala d’Exposicions de Can Jeroni, fins al 2 d’abril.
Ho organitza el GF Sant Josep de sa Talaia.
Horari: de dimarts a diumenge de 10.30 a 13.30 h
dijous, divendres i dissabte de 18.00 a 21.00 h
20.30 h Projecció del documental Elmyr de Hory, dirigit per José Luis Mir, a Can Jeroni. 
21.30 h Rock a s’Olivera al Racó Verd. 

Dissabte, 18 de març
9.30 h Cursa d’orientació per la zona de Sant Josep per a totes les edats.
Inscripcions prèvies al mail bauxa@santjosep.org o al tel. 971804559.
Diada d’Escalada Festes de Sant Josep, al rocòdrom Ibiza Vertical Center
(a la corba de la Citröen Sant Josep), organitzada pel Club d’Escalada d’Eivissa. 
www.ibizavertical.com. Inscripcions: gratuïta per a alumnes de l’Escola
i socis del Club i de 5 € per al públic en general.
10.30 - 12.00 h trobada infantil d’edats entre 5 i 11 anys. 
12.30 - 14.00 h trobada júnior d’edats entre 11 i 16 anys.
17.00 - 19.00 h trobada per a adults. 
20.30 h Concert d’El Petit Cor, a Can Jeroni.
21.30 h Actuació de Shirley Davis & The SilverBacks (Madrid).
23.00 h Actuació de The Kleejoss Band (Saragossa). 





Diumenge, 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 i del Grupo 
Folclórico de Viana do Castelo. L’Ajuntament i els obrers de la parròquia oferiran un 
vi d’honor, a la plaça de l’Església. 
18.30 h Vicente, el pirata valiente, espectacle infantil de titelles amb la màgica 
tècnica del teatre negre i llum ultraviolada, a càrrec de La Carreta Teatro, a Can Jeroni.
20.00 h Actuació del Grupo Folclórico de Viana do Castelo, a la plaça de l'Església.
21.00 h Espectacle d’humor a càrrec d’Agustín El Casta. 
22.30 h Actuació de La Vella Dixieland (Barcelona).
23.59 h Correfocs amb els Dimonis els Mals Esperits.
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 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.



Divendres, 24 de març 
20.30 h Divendres de Cine, projecció de la pel·lícula Captain Fantastic,
VOSE, (Estats Units, 2016), dirigida per Matt Ross, a Can Jeroni.
21.30 h Festa Guateque amb l’actuació de Las Supremas de Móstoles i Dj Pep Pilot,
hi col·labora l’Associació Retro. 

Dissabte, 25 de març
16.00 h Diada del patinatge al CEIP L’Urgell, amb l'organització d'Ibiza Patina
i el Casal Xerinola. 
16.30-19.30 h Trofeu de Tir amb Arc Festes de Sant Josep,
al poliesportiu des Cubells. Ho organitza el Club de Tir amb Arc Es Cubells. 
20.30 h Dissabtes Culturals, espectacle de teatre Gran Buffet (ca ses Brutes),
a càrrec de Diabéticas Aceleradas, a Can Jeroni. 
21.00 h X Correbars. Tapa + canya, vi o refresc 2,50 €. Música en directe o DJs als bars 
del poble. Música itinerant amb Keep a Rockin’! Ho organitza Ca sa Majora. Segle XXI.



Diumenge, 26 de març
10.00-13.00 h Diada de bàsquet, al poliesportiu Can Guerxo.
Ho organitza el CRIC Ses Salines. 
Diada esportiva de la UE Sant Josep,
al camp municipal d’esports de Sant Josep. 
10.00 h Torneig Festes de Sant Josep de les escoles de futbol. 
12.30 h Partit Sa Raval - Benimussa.
12.00 h Concert de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia. 
14.00 h Dinar homenatge als majors del poble. 
20.30 h Dins el cicle “Dies musicals”, concert de jazz Pere Navarro Quintet,
a Can Jeroni. Preu 3 € /descomptes especials. Ho organitza el Departament 
d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell d’Eivissa. 

Divendres, 31 de març
10.00 - 14.00 h Jornada de portes obertes del Taller Es Romaní VI, visites 
guiades pel viver municipal i obsequi de plantes. Taller finançat pel SOIB i l’SPEE. 
20.30 h Divendres de Cine, projecció de la pel·lícula
La propera pell, VOSE (Català), (Espanya, 2016),
dirigida per Isaki Lacuesta i Isa Campo, a Can Jeroni. 



Diumenge, 2 d’abril
X Cursa per Muntanya sa Talaia. A les 10.00 h sortida de la caminada popular de 10 km 
i a les 11.00 h sortida de la cursa competitiva de 17 km. Sortida de davant l’Ajuntament. 
Inscripcions de la cursa 5 € a www.elitechip.net (en benefici de l’ASPANOB). 

Campionat de Pesca Submarina per Equips d’Eivissa. Competició de 8.30 a 14.30 i a 
les 16.00 h pesada, classificacions i rifes de peix a la plaça de Sant Josep en benefici de 
Mans Unides. Més informació i inscripcions a Nàutica Milos (Sant Antoni).
Ho organitza el CAS S’Embarcador. 

11.00 h Exposició de vehicles clàssics 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. 

19.00 h “Ballar al segle XXI. Canviar perquè res no hagi canviat”,
conferència organitzada pel GF Sant Josep de sa Talaia, a Can Jeroni.  

Dissabte, 8 d’abril
20.30 h Trobada coral amb l’actuació del Cor de Sant Josep
i dels Cantaires de Cala Llonga, a l’Església.

Dijous, 13 d’abril
10.00-13.00 h Excursió a peu per Benimussa.
Trobada a la cruïlla entre el camí de Benimussa Est
i el camí des Fornàs
(coordenades: 38°56'31.6"N 1°19'58.6"E).
Ho organitza l’AV Benimussa.

Dissabte, 15 d’abril
21.00 h XXIII SANT PEPE ROCK
amb l’actuació de Güru, Azrael i Obús. 


