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El mes de març ha arribat duent del braç la primavera i josepins
i josepines ens vestim de festa per al dia gros.
Sortim al carrer, orgullosos, i en sentir les campanades feim redol per veure
Sa Colla ballar. Mentrestant, els infants esperen impacients els bunyols a la
plaça. És el nostre dia i l’hem de celebrar!
Res no pot ser més polit que celebrar amb les vesines i vesins el
dia més assenyalat. Compartir les tradicions i fer poble ens uneix.
Com a alcalde, poques coses m’omplen tant com aquestes celebracions, que
són de totes i de tots.
Per això, en nom propi i de tota la corporació, vull convidar-vos a participar
del programa que hem preparat per a les festes. Un programa fet amb
molta il·lusió entre l’Ajuntament i les associacions del poble, on tothom
té cabuda, i que de ben segur que us farà gaudir d’aquests dies de festes
patronals.

Molts anys i bons, Sant Josep!
Josep Marí Ribas
Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

Divendres, 1 de març. Dia de les Illes Balears

20.30 h Divendres de Cine, projecció de la pel·lícula La novia del
desierto, VOSE (Argentina, 2017), dirigida per Cecilia Atán i Valeria
Pivato. A Can Jeroni, entrada lliure fins a completar cabuda.
10.00-13.00 h Futbol per a la igualtat. Al camp municipal d’esports de
Sant Josep. Ho organitza el Consell d’Eivissa.

Dissabte, 2 de març

9.00 a 14.00 h Torneig popular de tennis taula, al poliesportiu de Can
Guerxo. Ho organitza el Club de Tennis Taula Sant Jordi.
9.30 h Torneig popular de bàdminton, al poliesportiu de Can Guerxo.
Ho organitza el Club Bàdminton Es Vedrà.
20.30 h Representació de l’obra de teatre EMILIA. (Mujeres que se
atreven. Parte 1), a càrrec de PRODUCCIONES DEL BARRIO. Interpretada
per PILAR GÓMEZ. Premi Max 2018 a la Millor Actriu. A Can Jeroni,
entrada lliure fins a completar cabuda. Acte emmarcat dins la
celebració del Dia de la Dona.

Diumenge, 3 de març

19.30 h Exhibició de dansa oriental estil tribal, a càrrec de Can
Planeta Tribal, a Can Jeroni, entrada lliure fins a completar cabuda.
Acte emmarcat dins la celebració del Dia de la Dona. Ho organitza el
Departament de Presidència del Consell Insular d’Eivissa.

Divendres, 8 de març. Dia Internacional de la Dona
20.30 h Divendres de Cine, projecció dels Curts Dirigits per Dones:
- Miss Wamba, (2017, Espanya), dirigit per Estefanía Cortés.
- Centrifugado (2017, Espanya), dirigit per Mireia Noguera.
- Mai (2017, Espanya), dirigit per Marta González.
- Marta (2017, Espanya), dirigit per Lucía Forner.
- Madres de Luna (2017, Espanya), dirigit per Alicia Albares.
- Celebraciones (2017, Espanya), dirigit per Paz Piñar.
A Can Jeroni, entrada lliure fins a completar cabuda. Acte emmarcat dins la
celebració del Dia de la Dona.

Dissabte, 9 de març

20.30 h Espectacle de dansa contemporània Körper, a càrrec de la
companyia Baal Dansa. A Can Jeroni, entrada lliure fins a completar cabuda.
Acte emmarcat dins la celebració del Dia de la Dona.

Diumenge, 10 de març

10.30 a 12.00 h Torneig de Lluita Festes de Sant Josep, al pavelló de Can
Guerxo. Ho organitza la Delegació de Lluita Olímpica d’Eivissa.

Dilluns, 11 de març

Començament del campionat de cau i manilla, al bar sa Torreta.
Inscripcions fins aquest dia al mateix bar.

Divendres, 15 de març

17.30 h Taller d’estampació de samarretes. Per a infants de 3 a 6 anys,
acompanyats d’un adult. A càrrec d’Elena Huércanos. A la Biblioteca de Sant
Josep. Imprescindible inscripció prèvia.
19.30 h Inauguració de l’exposició “Escudellam, menjar de tot dia.”, a la
Sala d’Exposicions de Can Jeroni, fins al 31 de març.
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 20.30 h
Dimarts dia 19, festivitat de Sant Josep, obert en horari de matí i tarda.
20.30 h Divendres de Cine, projecció de la pel·lícula Como Nossos Pais
(Com els nostres pares), VOSE (2017, Brasil) dirigida per Laís Bodanzky.
A Can Jeroni, entrada lliure fins a completar cabuda.

Dissabte, 16 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.
9.00 h Triangular infantil d’handbol a la pista esportiva del CEIP L’Urgell.
Ho organitza l’Handbol Club Sant Josep.
Diada a la piscina municipal de Sant Josep
11.00 h Partit amistós de waterpolo Mini escoleta / Aleví mixt CN Sant
Josep.
12.00 h Exhibició natació artística CN Sant Josep.
13.00 h Partit lliga balear infantil mixta entre CN Sant Josep / CN Ciutat
de Palma.
Ho organitza CN Sant Josep

16.30 a 18.30 h VI Diada del patinatge al CEIP L’Urgell. Activitats, tallers
i jocs amb patins per a totes les edat. Exhibició de salts, derrapades
i eslàlom. Els menors de 16 anys han de portar proteccions i casc
obligatòriament. Ho organitza Ibiza Patina i el Casal Xerinola. Inscripcions al
Casal Xerinola fins al dia 7 de març.
18.00h Encetam la festa amb una torrada de sobrassada!
Concerts de música i torrada popular al poble de Sant Josep. Amb
l’actuació dels grups Albert Oliva band, Musicaires Swing band, Sequoia
Tree i Reveren2.
20.00 h Pregó de festes a la plaça, i a continuació concert de Ses Sopris i
DANI NEL·LO: LOS SAXOFONISTAS SALVAJES.
20.30 h Concert del Petit Cor, LA VEU CALLADA. Programa dedicat a les
dones compositores al llarg de la història. A Can Jeroni. Entrada lliure fins a
completar cabuda.

Diumenge, 17 de març

9.00 h Trofeu de Tir amb Arc Festes de Sant Josep, al poliesportiu des
Cubells. Ho organitza el Club de Tir amb Arc Es Cubells.
9.00 h Tirada Oficial a 25 Plats Compack Sporting Festes de Sant Josep.
Al coll des Jondal. Ho organitza la Societat de Caçadors de Sant Josep.
9.00 h Campionat de Balears de Trial Base, a Port des Torrent. Ho organitza
Moto Club Formentera Eivissa.
10.00 h. Cursa de BTT Sa Capelleta. Ho organitza el Grup Esportiu Es Vedrà.

10.00 h. Excursió de Cala Vedella a ses Roques Altes. Punt de trobada zona
botiga de Cas Pou (La Sardina Loca). Dinar de senalló. Tornada aproximada
17.00 h. Ho organitza l’Associació de Vesins de Cala Vedella.
10.00 h Torneig Festes de la UE Sant Josep, al camp municipal d’esports
de Sant Josep.
11.00 h Masterclass oberta de gimnàstica estètica al gimnàs del CEIP
L’Urgell. Ho organitza el CD Illes Pitiüses.
12.30 h Partit de futbol Sa Raval – Benimussa, al camp municipal d’esports
de Sant Josep. Ho organitzen les associacions de vesins de sa Raval i de
Benimussa.
17.00 h Concert de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia, al
carrer de l’Ajuntament (entre l’Ajuntament i Es Galliner).
20.30 h Teatre. Representació de l’obra Les coses excepcionals, amb
interpretació de Pau Roca, a càrrec de TEATRE EL TERRAT. Barcelona. A Can
Jeroni, entrada lliure fins a completar cabuda.

Dimarts, 19 de març. Dia de Sant Josep

12.00 h Missa Solemne amb els cants del Cor de Sant Josep, seguida de
la processó. A continuació, actuació del Grup Folklòric Sant Josep de sa
Talaia. L’Ajuntament i els obrers de la parròquia oferiran un vi d’honor, a la
plaça de l’Església.
20.00 h José Boto presenta el seu monòleg ...Me lo contaron ayer!
21.30 h Concert del grup PIN UP SOUND

Dijous, 21 de març

20.00 h Homenatge a Antonio Isasi-Isasmendi.
“Els seus primers films”
- Barcelona és bona (1951) durada 13’
- Barcelona cara al mar (1952) durada 11’
- Documental Isasi por Isasi (2019) durada 16’
Llargmetratge:
- Carretera del Norte/Relato policiaco (1954) durada 75’
A Can Jeroni, entrada lliure fins a completar aforament.
20.00 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 19.00 h. Hi haurà dues
categories de participació: vi negre i vi blanc/rosat. Hi col·labora Enotecum.
A continuació, entrega de premis dels concursos de cau, manilla. Al bar Sa
Torreta.

Divendres, 22 de març

17.00 h I Campionat d’Escacs Festes Sant Josep 2019. Competicions de les
categories sub 6, sub 8 i sub 10. Ho organitzen Associació Cultural Amics
dels Escacs i la Biblioteca de Sant Josep. Imprescindible inscripció prèvia.
17.30 h Entrega de premis del concurs escolar Sant Josep Net, sobre la sal.
Al gimnàs del CEIP L’Urgell.
20.30 h Divendres de Cine, projecció de la pel·lícula El viaje de Nisha, VOSE
(2017, Noruega) dirigida per Iram Haq, a Can Jeroni.
21.00 h Festa Guateque amb Dj Pilot de l’associació Retro i LOS MUSTANG.

Dissabte, 23 de març

Caminada Nordic Walking. Trobada a les 9.30 h a l’aparcament públic des
Cubells. Sortida a les 10.00 h. Inscripció prèvia a la piscina municipal de
Sant Josep (tel. 971 80 15 04) i al poliesportiu de Can Guerxo (tel. 971 30 82
86). L’Ajuntament de Sant Josep posa a disposició dels interessats bastons
de marxa nòrdica.
10.00 h. Diada alevins d’handbol a la pista esportiva del CEIP L’Urgell. Ho
organitza l’Handbol club Sant Josep.
11.30 h XII Mini Flower. Festa infantil amb l’actuació del grup Reggae per
xics i més sorpreses. Veniu vestits per a l’ocasió!
14.00 h Dinar homenatge als majors del poble.
18.00 h Projecció de la pel·lícula Langtang de Kilian Jornet i entrega de
dorsals XII Cursa per Muntanya Sa Talaia. A Can Jeroni, entrada lliure fins a
completar cabuda.
20.30 h Projecció de la pel·lícula documental Els Plàstics, l’amenaça
silenciosa. Seguidament es realitzarà un debat envers el que suposa per al
medi ambient la contaminació generada pels plàstics. Ho organitzen l’AV de
sa Raval i el GEN. A Can Jeroni, entrada lliure fins a completar cabuda.
A continuació degustació de rebosteria eivissenca. A Can Jeroni. Ho
organitza l’AV de sa Raval.
22.00 h FESTA FLOWER SANT JOSEP, amb les actuacions, per tot el
poble, dels grups Discover, Groovy Brothers, Lucy Sky & the diamonds, My
Generation, Jet Lag, Fuel pressure regulator i The Frigolos.
I a la plaça Dj’s Javi Box, Pharma i WILLY THE POOR BOYS, grup tribut a
Creedence Clearwater Revival.

Diumenge, 24 de març

9.00 h Torneig de petanca “Aniversari” a les pistes de Cala de Bou. Ho
organitza el Club de Petanca Cala de Bou.
Campionat d’Eivissa per equips de pesca submarina, festes patronals
de Sant Josep. Competició de 9.00 a 15.00 h i a les 17.00 h pesada,
classificacions i rifes de peix als assistents a la plaça de Sant Josep. Més
informació i inscripcions a Nàutica Milos (Sant Antoni). Ho organitza CAS
S’Embarcador. A benefici de Mans Unides.
9.00 h Campionat de Balears de trial base, a Port des Torrent. Trial Festes
de Sant Josep. Ho organitza Moto Club Formentera Eivissa.
XII Cursa per Muntanya Sa Talaia. A les 10.00 h sortida de la caminada
popular, i a les 11.00 h cursa competitiva. Inscripcions de la cursa a
www.elitechip.net. Preu 5€ ( a benefici de l’ASPANOB). Sortida del camp
municipal de futbol.
10.00 h Diada d’Escalada al rocòdrom Ibiza Vertical Center (a la corba de
la Citröen Sant Josep), per a més informació clubescaladaeivissa@hotmail.
com. Ho organitza Club d’Escalada Ibiza.
Pujada popular a la capelleta d’en Serra, missa a les 12.00 h i dinar de
senalló. Trobada a les 11.00 h a sa Creu d’en Mestre (Benimussa) per pujar
a peu.
20.30 h. Dins el cicle “Dies Musicals”, concert a càrrec de Sol Post.
A can Jeroni. Ho organitza el Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni
del Consell d’Eivissa.

Divendres, 29 de març

20.30 h Divendres de Cine, projecció de la pel·lícula Mommy, VOSE, (2014,
Canadà) dirigida per Xavier Dolan, a Can Jeroni.
21.30 Rock a s’Olivera al Racó Verd, amb els grups Storm Riders, Kin Blau,
Vudu Delta i Señor Buho.

Dissabte, 30 de març

20.30 h Concert d’Aires Formenterencs, a la plaça.

Diumenge, 31 de març

11.00 h Exposició de vehicles clàssics a càrrec del Club Moto Clàssica
d’Eivissa i Formentera i Clàssic Automòbil Club 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.
20.00 h Concert conjunt del Cor Municipal de Can Blau i Encantades. A Can
Jeroni, entrada lliure fins a completar cabuda.

Dilluns, 1 d’abril

Bàsquet al Pati. De l’1 al 10 d’abril. Partits de 3c3 als patis dels diferents
centres escolars al municipi de Sant Josep. L’11 i 12 d’abril es realtizaran
partits de 3c3 al poliesportiu de Can Guerxo, en horari lectiu. Ho organitza
Fundació David Booth. Hi col·labora Consell d’Eivissa.

Dissabte, 6 d’abril

19.00 h Inauguració de l’exposició: “Nourathar Studio: Gabinete de
curiosidades hypnosficas”. El Estudio de Arte y Tecnología presenta una
nova sèrie de dispositius i artificis que combinen la realitat augmentada amb
les tecnologies obsoletes. Exposició oberta del 6 d’abril al 5 de maig. A la
Sala d’ Exposicions Can Jeroni. Entrada lliure.
Horari: de dimarts a diumenge de 10.30 a 13.30 h
Dijous, divendres i dissabte de 18.00 a 20.30 h
18.00 a 22:30 h Projecció de vídeos: ArtFutura 2018_19: Tecnologia
humanitzada. Estrena a Eivissa del cicle de curtmetratges d’animació digital
que cada any revisa les darreres creacions en tecnologia digital. Aquesta
projecció de vídeos es repetirà dimarts 16 d’abril en una marató de 5 funcions
de 18.00 a 22.00 h, a Can Jeroni. Entrada lliure fins a completar cabuda.
20.45 “Trobada Coral Festes de Sant Josep”. Concert conjunt del Cor de Sant
Agustí i el Cor de Sant Josep. A l’església. Ho organitza: Cor de Sant Josep
21.30 h XXV SANT PEPE ROCK amb l’actuació de Bluesmàfia i es Saligardos,
Uncle Sal i ILEGALES, al pàrquing de Cas Vildo.

Diumenge, 7 d’abril

9.30 h Excursió a peu per la vénda de Cas Serres. Punt de partida, es
Campament, (38°54’44.5”N 1°18’55.3”E), carretera Sant Josep – Eivissa km
9,6. Durada aproximada 3h. Ho organitza l’AV de Benimussa.
12.00 h Concert del Cor Infantil de Can Blau, a Can Jeroni.
20.30 h. Dins el cicle “Dies Musicals”, concert a càrrec d’Elena Huércanos. A
can Jeroni . Ho organitza el Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni del
Consell d’Eivissa.

