
Arriba l’octubre i amb ell una de les cites més 
entranyables del nostre calendari, com són les Festes de 
Santa Teresa des Cubells, que són una oportunitat com 

poques de viure un programa d’actes arrelat en la tradició 
més autèntica de la nostra illa. Són també la mostra de la 
bona convivència i la implicació de tots els que viuen en 

aquest poble privilegiat i ben avingut i no podem més que 
estar orgullosos de la part que ens toca des de 

l’Ajuntament.

És un orgull poder dedicar-vos un any més aquestes línies 
i desitjar a tots els vesins unes molt bones festes. Als que 

sou de fora, no puc més que convidar-vos a gaudir 
d’aquests dies de festa, perquè sens dubte us trobareu com 

un més des Cubells.

Josep Marí Ribas

Alcalde de Sant Josep de sa Talaia



DISSABTE, 28 DE SETEMBRE 

   9.00 h   Tirada d’entrenament Compak Sporting al Coll des Jondal. 

 10.30 h  Taller de “Ses nostres paraules” amb els joves del poble per 
    després confeccionar unes bosses (activitat finançada per 
     l’Ajuntament de Sant Josep dins la campanya “Units pel nostre 
     parlar”). 

DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE 

  9.00 h Tirada Oficial Compak Sporting al Coll des Jondal. 

DISSABTE, 5 D’OCTUBRE 

  9.30 h Taller de fer pa al poliesportiu. Inscripcions a Can Reial. 

DIUMENGE, 6 D’OCTUBRE 

  9.30 h Excursió a peu a Cala Llentrisca i dinar de senalló. 

                Punt de trobada a la plaça des Cubells. 

DIVENDRES, 11 D’OCTUBRE 

 21.30 h   ES CUBELLS TROPICAL amb les actuacions de BANANA  
     BOGALOO, MACUMBIA  I BOMGO RITMO QUINTET. 

DISSABTE, 12 D’OCTUBRE 

 16.00 h   Prova de tir amb arc XIII Memorial Joan Tur Planells. 

 17.00 h   Festa Infantil amb “Jocs Gegants” a càrrec d’Activijoc i  
      xocolatada. 

 19.30h    Festa infantil amb l’actuació de Rah-mon Roma. 

 21.00 h   Actuació d’artistes locals seguit dels Easy feelings. 

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE 

 17.30 h   Conferència a “El misteri dels redols de bolets” a carrec de 
     Teresa Marí al saló Joan XXII. 

DIMARTS, 15 D’OCTUBRE, DIA DE SANTA TERESA 

 19.00 h   Missa solemne seguida de processó i convidada a bunyols i   
       sangria al públic assistent.  Ball pagès amb el Grup  Folklòric de   
                   Sant Agustí. 

 21.00 h   ROCK ME ES CUBELLS amb les actuacions musicals de 

     THE VELVET ROCK BAND, WINDROSE i ROCK ME DJ SET. 

DISSABTE, 19 D’OCTUBRE, FESTA A SA FONT D'EN XIQUET 

 16.00 h  Torneig d’escacs a Can Mestre. 

 19.30 h  Festa a sa Font d’en Xiquet. Ball pagès amb el Grup Folklòric de  
      Sant Jordi, brulada de corn, concurs d’ucs i pesada de senalló. 

    Reestrena de l’obra SA VIDRIOLA a càrrec del Grup de Teatre  
    des Cubells. 

DIUMENGE, 20 D’OCTUBRE 

 10.00 h  Fira d’artesania i demostració de jocs tradicionals del País Basc. 

 14.00 h  Dinar homenatge a les persones majors. Ho organitza Ajuntament 
    de San Josep.  Imprescindible inscripció prèvia a la botiga de Can  
    Reial i a les oficines de Serveis Socials de Sant Josep. 

DISSABTE, 26 D’OCTUBRE 

 10.00 h  Cursa d’orientació per a totes les edats amb tres nivells de dificultat. 
    Punt de trobada plaça de l’Església. Inscripcions a la pàgina de  
    Facebook “Carreras de orientación Ibiza”.  Preu: 4€ per persona. 

DIUMENGE, 27 D’OCTUBRE 

    7.30 h   Concurs de pesca. Trobada a les 7.30 h a la plaça. 

                13.00 h   Concert de la banda municipal de Sant Josep de sa Talaia. 

                14.00 h   Dinar popular al poliesportiu. Us hi podeu apuntar fins al dia 23  
                    d’octubre a Can Reial (tel. 971 80 20 85 ). 

DIVENDRES, 1 DE NOVEMBRE, XII Edició del CONCURS DE PAELLES 

 Els fulls d’inscripció i les bases es poden trobar a Can Reial o al nostre  
 Facebook “AVEC”. La capacitat màxima és de 350  persones i de 15  

 persones per taula (tel. 971 80 20 85). 


