
Cine a la Fresca. Estiu 2020 ACCÉS GRATUÏT

DIVENDRES d’agost | 22.00 h
SANT JOSEP. Pati de les Escoles Velles
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AGENDA CULTURAL 
     SANT JOSEP DE SA TALAIA

AGOST 2020

7 D’AGOST
Maya | 2018 | 107 min | França | VOSE |
direcció: Mia Hansen-Løve
Sinopsi: desembre de 2012. Després de quatre 
mesos de captivitat a Síria, dos periodistes france-
sos són alliberats. Gabriel, el més jove, té una mica 
més de 30 anys. Després de passar revisions mèdi-
ques i contestar a moltes preguntes, pot estar amb 
la família i la seua núvia. Transcorren unes setma-
nes i, incapaç de trobar un rumb a la vida, decideix 
anar a Goa, on va créixer. Allí coneixerà Maya.
Premis:
Festival de Sevilla 2018: secció oficial.

14 D’AGOST
A Rainy Day in New York. (Dia de pluja a 
Nova York) | 2019 | 92 min | Estats Units | VOSE 
| guió i direcció: Woody Allen
Sinopsi: Gatsby Welles (Timothée Chalamet) i 
Ashleigh (Elle Fanning) són una jove parella ena-
morada d’universitaris que es disposen a passar 
un cap de setmana a la ciutat de Nova York. Ella 
entrevistarà el reconegut cineasta Roland Pollard 
(Liev Schreiber), que passa per un moment de cri-
si creativa, i durant l’atzarosa aventura coneixerà el 
captivador actor Francisco Vega (Diego Luna). Per 
part seua, Gatsby també coneixerà una jove, Chan 
(Selena Gómez), que l’ajudarà a posar en ordre els 
sentiments. El cap de setmana plujós estarà plagat
de trobades, desacords i equívocs.

21 D’AGOST
Les bonnes intentions. (Les bones inten-
cions) | 2018 | 103 min | França | VOSE | 
direcció: Gilles Legrand
Sinopsi: Isabelle és addicta a les causes benèfi-
ques. Sempre va d’una acció humanitària a
una altra. L’arribada d’una carismàtica professora al 
centre social on treballa amenaça la seua
posició. Com una manera de restaurar la seua 
reputació, Isabelle decideix obrir una autoescola
per a refugiats, costi el que costi.
Crítica:
“Convé jutjar amb benevolència una obra que es pre-
tén modesta, que no alça la veu, que intenta obrir-se 
camí entre conflictes socials que són a la vista de 
tots i que exerceix el seu magisteri des de la humili-
tat narrativa […] Regna la desimboltura a l’actuació 
d’Agnès Jaoui, sempre sobrada de recursos, sempre 
propietària del gest exacte i de la mirada justa.”
Miguel Ángel Palomo. FilmAffinity.



Cine a la Fresca. Estiu 2020 ACCÉS GRATUÏT

DISSABTES d’agost | 22.00 h
SANT JORDI. Plaça de l’Església

DIVENDRES d’agost | 22.00 h
SANT JOSEP. Pati de les Escoles Velles

28 D’AGOST
A Picture with Yuki (Una foto amb Yuki)
| 2019 | 110 min | Bulgària | direcció: Lachezar 
Avramov
Sinopsi: un home búlgar i la seua esposa japonesa, 
que es varen conèixer i es varen casar mentre vivien 
com a immigrants al Canadà, planegen tenir un bebè 
i viatjar a Bulgària per a començar un procediment de 
fertilització in vitro. Allí s’involucren en un tràgic inci-
dent que es cobra la vida d’un nen. Ja res no pot ser 
igual.
Premis:
Ibizacinefest 2020. Premi al millor llargmetratge de ficció.
Crítica:
“No sols és la primera coproducció entre Bulgària i 
el Japó, també és una invitació a situar-se en el cen-
tre d’un dilema moral. El film, que reflexiona entorn de 
les qüestions de la culpa, la responsabilitat i el perdó, 
aborda a més el racisme i el que ens fa veritablement 
humans. El film ha de rebre’s amb els braços oberts, 
perquè porta davant l’opinió pública dels Balcans una 
qüestió social important: el racisme contra la comuni-
tat de gitanos.” Stefan Dobroiu. Cineuropa.

1 D’AGOST
Hidden Figures (Figures ocultes) | 2016 | 127 
min | Estats Units | VOSE | direcció: Theodore Melfi
Sinopsi: narra la història mai contada de tres bri-
llants dones científiques afroamericanes que van 
treballar a la NASA al començament dels anys 60 
(en plena cursa espacial, i així mateix a la meitat de 
la lluita pels drets civils dels negres estatunidencs), 
a l’ambiciós projecte de posar en òrbita l’astronauta 
John Glenn.
Premis:
Premis Oscar 2016: 3 nominacions inclosa millor pel·lí-
cula i actriu secundària (Spencer).
Premis BAFTA 2016: nominada a millor guió adaptat.
National Board of Review (NBR) 2016: millors 10 pel·lí-
cules de l’any i millor repartiment.
Critics Choice Awards 2016: nominada a actriu secun-
dària (Janelle Monáe), repartiment i guió adaptat.
Associació Crítics de Chicago 2016: nominada a millor 
actriu secundària i revelació (Janelle Monaé).
Satellite Awards 2016: 6 nominacions, incloent millor 
pel·lícula i guió adaptat.

15 D’AGOST
Les invisibles (Les invisibles) | 2018 | 102 min | 
França | VOSE | direcció: Louis-Julien Petit
Sinopsi: arran d’una decisió de l’Ajuntament, el centre 
d’acolliment per a dones sense domicili fix tancarà. A les 
treballadores socials del centre tan sols els queden tres 
mesos per a rehabilitar aquestes dones. A partir d’ara, 
tot està permès: falsificacions, influències, mentides...
Crítica:
“És entreteniment sòlid guiat per l’empatia [...] Una 
mirada divertida a una sèrie de circumstàncies des-
coratjadores.” Lisa Nesselson. Screendaily.

22 D’AGOST
L’ecole Buissonnière (L’escola de la vida) | 
2017 | 116 min | França | guió i direcció: Nicolas 
Vanier
Sinopsi: París, 1927. Paul, un nen que viu en un orfe-
nat d’un barri obrer de París, és adoptat per Celestine, 
una criada d’un comte, i el seu marit, el guardaboscos, 
que treballen en una gran finca a Sologne. Acostumat 
a la vida de la ciutat, el noi arriba a un món misteriós i
inquietant, una regió salvatge amb un immens bosc, 
estanys i cultius.
“Les belles localitzacions del bosc i l’espectacular foto-
grafia de la naturalesa despleguen un encanteri màgic 
sota l’hàbil direcció de Vanier.” Justin Lowe. The Ho-
llywood Reporter.

8 D’AGOST
Maya | 2018 | 107 min | França | VOSE |
direcció: Mia Hansen-Løve
Sinopsi: desembre de 2012. Després de quatre me-
sos de captivitat a Síria, dos periodistes francesos 
són alliberats. Gabriel, el més jove, té una mica més 
de 30 anys. Després de passar revisions mèdiques 
i contestar a moltes preguntes, pot estar amb la fa-
mília i la seua núvia. Transcorren unes setmanes, i 
incapaç de trobar un rumb a la seua vida, decideix 
anar a Goa, on va créixer. Allí coneixerà Maya.
Premis: Festival de Sevilla 2018: secció oficial.

29 D’AGOST
La directora de orquesta (La directora 
d’orquestra) | 2018 | 137 min Holanda Guió i 
direcció: Maria Peters
Sinopsi: Antonia Brico somia convertir-se en una 
directora d’orquestra, però ningú no la té en compte 
per ser una dona.
Crítica:
“T’omplirà el cor amb amor i esperança mentre t’ofe-
reix una cosa espectacular per veure i escoltar. És 
feroç, adorable i complexa de principi a fi, igual que 
la dona que retrata.” Amelia Emberwing. SlashFilm.



Nit del Curt a Sant Agustí
DISSABTES d’agost | 22.00 h
SANT AGUSTÍ. Plaça de l’Església

A partir del dissabte 11 de juliol i durant els 
dissabtes del mes d’agost, fins al 22, es po-
drà veure a la plaça de Sant Agustí aquesta 
mostra de curtmetratges que l’Ajuntament 
de Sant Josep proposa en col·laboració 
amb el Festival Internacional de Curtme-
tratges MECAL. Seran 7 sessions.

La present programació de cinema pot veure’s subjecta a 
canvis horaris i/o d’agenda per causes alienes, preguem que 
verifiquin i confirmin les sessions actualitzades en la nostra 
web: www.santjosep.org, on apareixeran possibles modifica-
cions. AFORAMENT 80 - 90 PERSONES.

1 D’AGOST: Documental · 8 D’AGOST: Especial amor
15 D’AGOST: Space is The Place (ciència ficció)

i 22 D’AGOST: Best of Verano

Horari:
De dimarts a diumenge, d’11.00 a 13.30 h
De dijous a diumenge, de 19.00 a 21.30 h
Dilluns, tancat

Sala d’Exposicions Can Jeroni

Exposició

Territori d’assaig. 2020
Si l’obra d’art no s’ofereix ja tancada de 
sentit a l’ull de l’observador, sinó que el 
procés en tot cas es completa amb la 
seua mirada, tot afany creador és experi-
mental, i l’expressió pràctica d’aquesta
voluntat, un territori d’assaig.

Inauguració el 31 de juliol a les 20.00 h
Exposició del 31 de juliol al 30 d’agost

10 artistes, 4 illes, 10 llenguatges diferents i un 
punt de trobada. L’exposició “Territori d’assaig”
recull en un sol espai una mostra d’alguns dels 
artistes més actius de les arts plàstiques a
l’arxipèlag. Hi participen els menorquins Nuria 
Román, David del Real i Ana Llorens, els artis-
tes mallorquins Bel Fullana, Joan Ávila, Andreu 
Maimó i el novell Toni Salom. També hi veureu 
obres del formenterenc Álvaro Mendoza i dels 
eivissencs Adrián Cardona i Antònia Torres Tur.

Música a la fresca
DIVENDRES 7 D’AGOST | 21.00 h
A la plaça de l’església de Sant Jordi
A càrrec de AMALIAN FOLK

DISSABTE 15 D’AGOST | 21.30 h
A la plaça de Sant Josep
A càrrec de BLUESMAFIA I ES SALIGARDOS

Música a la fresca
DIVENDRES 21 D’AGOST | 21.00 h
A la plaça de l’església de Sant Jordi
A càrrec de HOSTAL PASCUAL



Ho organitza: Sa Colla des Vedrà i Associació de vesins de Sant Agustí

Altres Activitats

XI CONCURS D’ESTRIBOTS 2020

Escriu algun estribot nou de 2 a 6 mots.
Posa-hi el nom, cognoms i telèfon.
Envia’ls per correu a sacolladesvedra@gmail.com 
o deixa’ls a la bústia d’estribots de can Curt.

Data límit de presentació: 28 d’agost

Associació de Vesins de Sant Agustí

Un jurat popular triarà els estribots guanyadors que seran cantats 
a la primera xacota de Nadal que es pugui fer. Amb la presentació 
d’estribots en el concurs s’accedeix a la seva publicació en un 
llibre recull dels més valorats.

Mercat
MERCAT DE SANT JOSEP
DE SA TALAIA
Un mercat de producte ecològic, 
local i d’artesania que es celebrarà 
cada dissabte al matí, de juny a oc-
tubre, en el nucli urbà de Sant Jo-
sep. Un mercat on preval el consum 
de proximitat i la producció artesanal 
i ecològica, principalment de pro-
ductors locals.

El mercat col·labora amb la protecció de la nostra biodiversitat, de 
les varietats vegetals i els productes autòctons, dóna a conèixer 
les tradicions i els valors culturals i naturals de l’illa d’Eivissa. Un 
mercat on la ciutadania i els visitants poden satisfer les necessitats 
i desitjos: compres, oci, relacions i aprenentatge.

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Can Jeroni Centre de Cultura

Sant_Josep_de_sa_Talaia

Sobre la base de la normativa que amb motiu de la
COVID-19 regula la realització d’activitats culturals en
espais tancats i a l’aire lliure, s’aplicaran les normes 
oportunes de control d’assistència i de seguretat i
higiene vigents a la data de l’activitat.

can jeroni centre de cultura

C/ DE SA TALAIA 21, SANT JOSEP
cultura@santjosep.org
AL NUCLI URBÀ DE SANT JOSEP

Les activitats culturals que es desenvo-
lupen de manera on-line a les bibliote-
ques del municipi, es podran seguir a 
través de les xarxes socials (facebook i 
instagram.com/santjosepllegeix/)
del Ajuntament i en el web:
www.totsacasa.santjosep.org

Biblioteques

Del 20 d’agost al 27 de setembre
Per a més informació: www.santjosep.org

Festes de Sant Agustí 2020


