




saluda

Canviam es pas. Arriben aquestes festes
i sabem que torna la fresca a les nits

i la calma als nostres dies,
després del devessell de l’estiu.

Torna es temps de recollir-se amb els nostres,
de retrobar-se famílies i amics,

de retornar al ritme tranquil de la tardor.

Aquestes festes ens ajuden a fer-nos a la idea
que ens quedem una miqueta sols,
encara que molt ben acompanyats
de tots aquells que mos estimem.

Teniu entre mans un programa ple d’idees per
posar-li alegria, fins i tot el fil musical

ideal per aquesta transició.
A Sant Agustí hem pensat en tot.

Com a alcalde del municipi
només em queda convidar-vos

a venir a fer festa com un més del poble.

josep marí ribas
alcalde de sant josep de sa talaia



Dijous 8 d’agost

Exposició “Las croquetas de mi madre” de Gloria Ruiz
a la Sala d’ Exposicions de Can Curt del 8 al 18 d’agost.
Oberta de dijous a diumenge de 19.30 a 22.00 

Divendres 16 d’agost

21:00 · Ball a la plaça amb Juan Carlos i el seu acordió
Organitza: Associació de Majors de Sant Agustí.
 
Dissabte 17 d’agost

22:00 · Curtmetratges a la fresca. Al tancó de Can Curt
en col·laboració amb MECAL. Projecció documental 

Diumenge 18 D’AGOST

09:30 · IX Triatló Cross de Cala Bassa 2019
Campionat de Balears.
Inscripcions a www.elitechip.net. Recollida de Dorsals:
dissabte 17 de 18:00 a 20:00 a Zona Boxes

20:00 · Missa amb benedicció als nens

Dijous 22 D’AGOST

19:00 a 20:30 · Eiviciència
Taller de ciència per a 12 boixos i boixes de 4·8 anys,
que han d’anar acompanyats d’un adult,
a càrrec d’Eiviciència. Inscripcions:agustiners@hotmail.com
Organitza: AAVV Sant Agustí



Divendres 23 D’AGOST

19:30 · Inauguració Exposició “ Vida y variaciones”
de Carmen Liberal Siso a la Sala d’ Exposicions de Can Curt del 
23 d’agost  al 22 de setembre.
Oberta de dijous a diumenge de 19.30 a 22.00 

20:00 · Festa de sa Xíndria al jardí del Bar Can Berri
Amb degustació gratuïta de sorbet de xíndria Sabors d’Eivissa. 
Hi col·labora Consell Insular d’Eivissa 
Actuacions dels grups:
Rock me ibiza - Dj Set
The Burning Shack
Fat ‘Gumbo’ Bradley

Dissabte 24 D’AGOST

22:00 · Curtmetratges a la fresca. Al tancó de Can Curt en 
col·laboració amb MECAL. Projecció comèdia
 

Dimarts 27 D’AGOST

20:00 · Missa en Honor a Santa Mònica
Canta es cor parroquial de Sant Antoni 



Dimecres 28 D’AGOST

19:00 · Missa de festa
cantada pel cor parroquial de Sant Agustí i processó.
Actuació del Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà. 

21:30 · Estiu Jove 2019 · Hi col·labora: Consell d’Eivissa
Concerts:
Aiye Batucada
The Beat from Palookaville
Che Sudaka 
Pulmon Beatbox

Dijous 29 D’AGOST

19:30 · Festival dels alumnes de l’Escola d’Estiu de Sant Agustí

20:30 · Exhibició de gimnàstica rítmica
a càrrec del Club Hema 

DIVENDRES 30 D’AGOST

21:30 · Estiu Jove 2019 · Hi col·labora: Consell d’Eivissa
Concerts:
Billy Flamingos 
Mario Cobo 
El Sombrero del Abuelo
Dj JCardona

Dissabte 31 D’AGOST

22:00 · Curtmetratges a la fresca. Al tancó de Can Curt
en col·laboració amb MECAL. Projecció Best of Verano



diumenge 1 de setembre

18:30 · Festa Pagesa as Pou es Rafals:
· Passeig en carro de barana per als assistents
· Concurs de pouar  a la cama
· Ballada popular
· Jocs pagesos · cantada pagesa
· Bunyols, sangría  i molta festa  
Organitza: GF Sa Colla des Vedrà 

Divendres 6 de setembre

21:00 · IVNit de Poesía en es Tancó de Can Curt
Organitza: AAVV Sant Agustí 

Divendres 13 de setembre

21:00 · Ball a la plaça amb Juan Carlos,
el seu acordió i el seu teclat
Organitza: Associació de Majors de Sant Agustí 

DIssabte 14 de setembre

14:00 · Dinar homenatge als majors del poble 

19:00 · Caminada solidària per l’Associació
Esclerosis Múltiple (Aemif)
Es surt de sa Plaça de sa Esglèsia.
Organitza: AAVV Sant Agustí 



saluda

Ja hi tornam a ser, pareix que va ser ahir que recollíem tot 
el que ens quedava de ses festes de s’any passat, i aquí estam 

donant forma un any més al que seran ses festes de Sant Agustí.
.

Aquestes festes ens serveixen a molts com a lloc de reunió 
d’amics que durant s’estiu no s’han vist gaire, és una manera 

d’acabar s’agost i començar sa part més amable de s’estiu, amb 
menys calor i gent. Un temps on Eivissa s’encamina a abandonar 

ses aglomeracions i tornar a sa calma que tant anyoram.

Des des Centre Cultural Es Vedrà, seguirem treballant perquè es 
poble de Sant Agustí i ses seves festes segueixi sent aquest punt 

de trobada on es pugui gaudir al màxim de ses activitats
i concerts que es programen.

Ens veim per sa plaça! Molts anys i bons Sant Agustí!


