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AGENDA CULTURAL 
     SANT JOSEP DE SA TALAIA

JULIOL 2020

Cine a la Fresca. Estiu 2020 ACCÉS GRATUÏT

DIVENDRES de juliol i agost | 22.00 h
SANT JOSEP. Pati de les Escoles Velles

3 DE JULIOL
La trinchera infinita | 2019 | 147 min
| Espanya | direcció: Jon Garaño, Aitor Arregi, José 
Mari Goenaga.
Sinopsi: Higinio i Rosa fa pocs mesos que són ca-
sats quan esclata la guerra civil, i la vida d’ell passa 
a estar seriosament amenaçada. Amb l’ajuda de la 
dona, decidirà utilitzar un forat cavat a la seua pròpia 
casa com a amagatall provisional. La por de les pos-
sibles represàlies, així com l’amor que senten l’u per 
l’altre, els condemnarà a un tancament que es prolon-
garà durant més de 30 anys.
Premis:
Premis Goya 2019: millor actriu (Belén Cuesta) i so. 
15 nominacions.
Festival de Sant Sebastià 2019: 4 premis, incloent 
millor direcció i guió.
Premis Feroz 2019: millor actriu (Belén Cuesta).
6 nominacions.
2019: Premis Forqué: millor pel·lícula. 3 nominacions.
Premis Platíno 2019: 8 nominacions incloent millor 
pel·lícula, director i guió.

10 DE JULIOL
O que arde | 2019 | 89 min | Espanya | direcció: 
Oliver Laxe.
Sinopsi: ningú no espera Amador quan surt de la 
presó després de complir condemna per haver provo-
cat un incendi. Torna a ca seua, un llogaret perdut de 
les muntanyes de Lugo, on tornarà a conviure, al ritme 
assossegat de la naturalesa, amb sa mare, Benedicta, 
la gossa Lluna i les tres vaques.
Premis:
Festival de Cannes 2019: Un Certain Regard - premi del jurat.
Premis Goya 2019: millor fotografia i actriu revelació. 
4 nominacions.
Festival de Mar del Plata 2019: millor pel·lícula i guió.
Premis Feroç 2019: 5 nominacions, incloent millor 
pel·lícula i director.
Premis Forqué 2019: nominada a millor pel·lícula.
Premis Gaudí 2019: millor film europeu i fotografia.

17 DE JULIOL
Intemperie | 2019 | 103 min | Espanya | direcció: 
Benito Zambrano.
Sinopsi: un nen que s’ha escapat del poble sent els 
crits dels homes que el busquen. El que queda davant 
ell és una plana infinita i àrida que haurà de travessar 
si vol allunyar-se definitivament de l’infern del qual fuig. 
Davant l’aguait dels seus perseguidors al servei del ca-
patàs del poble, els seus passos es creuaran amb els 
d’un pastor que li ofereix protecció i, a partir d’aquest 
moment, ja res no serà igual per a cap dels dos.
Premis:
Premis Goya 2019: millor guió adaptat i cançó.
5 nominacions.
Festival de Valladolid - Seminci 2019: secció oficial (film 
inaugural).



Cine a la Fresca. Estiu 2020 ACCÉS GRATUÏT

31 DE JULIOL
Buñuel en el laberinto de las tortugas | 2019 | 
86 min | Espanya | direcció: Salvador Simó Busom
Sinopsi: París, 1930. Salvador Dalí i Luis Buñuel són 
les principals figures del moviment surrealista, però Bu-
ñuel veu com se li tanquen totes les portes després de 
l’escandalosa estrena de L’edat d’or, la seua primera 
pel·lícula. No obstant això, el seu bon amic, l’escultor 
Ramón Acín, compra un bitllet de loteria amb la boja 
promesa que, si guanya, pagarà el documental que el 
seu amic vol rodar sobre Las Hurdes, una de les regions 
més pobres i oblidades d’Espanya... Pel·lícula sobre el 
rodatge a la regió extremenya de Las Hurdes, a càrrec 
del mestre Luis Buñuel, de la seua pel·lícula Las Hurdes, 
terra sense pa, el 1933. Adapta el còmic homònim de 
Fermín Solís.
Premis:
Premis del Cinema Europeu 2019: millor film d’ani-
mació.
Premis Goya 2019: millor pel·lícula d’animació. 4 no-
minacions.
Premis Annie 2019: nominada a millor pel·lícula inde-
pendent.
Festival d’Annecy 2019: esment del Jurat i millor ban-
da sonora.
Satellite Awards 2019: nominada a millor pel·lícula 
d’animació.
Festival de Màlaga 2019: millor banda sonora.
Premis Feroç 2019: nominada a millor música.
Premis Platí 2019: nominada a millor pel·lícula d’animació.

4 DE JULIOL
Les Estivants. (La casa d’estiu) | 2018 | 125 
min | França | VOSE | guió i direcció: Valeria Bruni 
Tedeschi
Sinopsi: a una casa gran i bella de la Costa Blava, 
un lloc que sembla fora del temps i protegit contra 
el món, hi arriba Anna amb la filla per a passar uns 
dies de descans. Envoltada de la família, els amics 
i els empleats, Anna intenta com pot recuperar-se 
d’una ruptura recent, alhora que prepara l’escriptura 
de la seua pròxima pel·lícula. Després dels riures, 
les còleres i els secrets s’entrelluquen les relacions 
de dominació, les pors i els desitjos. Cada u tanca 
l’orella a la remor del món a la seua manera i ha 
d’afrontar el misteri de l’existència pròpia.
Premis:
Premis David di Donatello 2019: nominada a millor 
actriu (Valeria Bruni Tedeschi)
Festival de Venècia 2018: secció oficial (fora de 
concurs)
Festival de Sevilla 2018: secció oficial

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

11 DE JULIOL
Blinded by the Light (Cegat per la llum) | 2019 | 
118 min | Regne Unit | VOSE | direcció: Gurinder Chadha
Sinopsi: a l’Anglaterra de 1987, durant els austers 
anys en què Margaret Thatcher va ser al poder, Ja-
ved, un adolescent britànic d’ascendència pakista-
nesa, aprèn a viure i a comprendre la família a través 
de la música de Bruce Springsteen.

18 DE JULIOL
Joker | 2019 | 121 min | Estats Units | VOSE
Sinopsi: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) viu a Gotham 
amb sa mare, i la seua única motivació a la vida és fer 
riure la gent. Actua fent de pallasso en petits treballs, 
però té problemes mentals que fan que la gent el vegi 
com una bestiola rara. El seu gran somni és actuar 
com a còmic davant el públic, però una sèrie de trà-
gics esdeveniments li faran anar incrementant la ira 
contra una societat que l’ignora.
Premis:
2 Premis Oscar 2019: millor actor (Joaquin Phoenix) i 
banda sonora. 11 nominacions.
Globus d’Or 2019: millor actor (Joaquin Phoenix) i 
música original. 4 nominacions
Premis BAFTA 2019: millor actor (Joaquin Phoenix), 
banda sonora i repartiment. 11 nominacions.
Festival de Venècia 2019: Lleó d’Or (millor pel·lícula).
American Film Institute (AFI) 2019: Top 10 - millors 
pel·lícules de l’any.
Critics Choice Awards 2019: millor música i actor 
(Joaquin Phoenix). 7 nominacions.
I molts premis més …

24 DE JULIOL
Quien a hierro mata | 2019 | 107 min | Espanya 
| direcció: Paco Plaza
Sinopsi: a un poble de la costa gallega hi viu Ma-
rio, un home exemplar. A la residència d’ancians a la 
qual treballa com a infermer tots l’aprecien. Quan el 
narcotraficant més conegut de la zona, Antonio Padín, 
acabat de sortir de la presó, ingressa a la residència, 
Mario tracta que Antonio es senti com a casa. Ara, els 
dos fills de Padín, Kike i Toño, són al comandament 
del negoci familiar. Però un error en una operació por-
tarà Kike a la presó i els generarà un gran deute amb 
un proveïdor colombià. Toño recorrerà a l’infermer per 
a convèncer el seu pare que assumeixi el deute. Però 
Mario té els seus propis plans.
Premis:
Premis Goya 2019: millor actor revelació (Enric Au-
quer). 3 nominacions.
Premis Feroz 2019: millor actor de repartiment (Enric 
Auquer). 3 nominacions.
Premis Forqué 2019: nominada a millor actor (Enric 
Auquer).
Premis Gaudí 2019: millor actor secundari (Enric Au-
quer) i direcció de producció.

DIVENDRES de juliol i agost | 22.00 h
SANT JOSEP. Pati de les Escoles Velles



Cine a la Fresca. Estiu 2020 ACCÉS GRATUÏT

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

25 DE JULIOL
La chute de l’empire américain (La caiguda 
del imperi americà) | 2018 | 128 min | Canadà | 
VOSE | direcció: Denys Arcand
Sinopsi: Pierre-Paul, de 36 anys, un intel·lectual i 
doctor en filosofia, es veu obligat a treballar com a 
repartidor per a tenir un salari decent. Un dia, mentre 
lliura un paquet, es topa amb l’escena d’un robatori a 
mà armada que ha sortit malament, amb un resultat 
de dos morts.
Es troba amb dues bosses d’esport repletes de bit-
llets. Pierre-Paul s’enfronta a un dilema: deixar-se anar 
amb les mans buides o agafar els diners i fugir... Suc-
cessora temàtica de les pel·lícules de Denys Arcand 
El declivi de l’imperi americà i Les invasions bàrbares.
Premis: Festival de Valladolid - Seminci 2018: premi FIPRESCI.

DIUMENGE, DIA 12 DE JULIOL | 20.00 H
Jam al Sol Post

DIJOUS, DIA 16 DE JULIOL | DIA DEL CARME
20.00 h Missa seguida de processó 
 Ball pagès a càrrec del Grup Folklòric de Sant Josep
 APE, Ses Pageses Emprenyades

DIVENDRES, DIA 17 DE JULIOL | 21.30 H
 Cinema infantil a la fresca
 Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
 2019. 90 min. Espanya. Direcció: Ángel Alonso

DISSABTE, DIA 18 DE JULIOL
 Excursió en caiacs dobles
 Sortida a les 10.00 h. Tornada a les 13.00 h.
 Imprescindible inscripció prèvia en el correu:
 avecescubells@gmail.com.
 Places limitades.
 Hi tenen prioritat els socis.
 Infants a partir de 8 anys

21.30 h Concert de l’Emec (escola de música des Cubells)

23.00 h Concert del trio Razzmatazz

DIUMENGE, DIA 19 DE JULIOL | 20.00 H
Jam al Sol Post

DIUMENGE, DIA 26 DE JULIOL | 20.00 H
Jam al Sol Post

Ho organitza: Associació de Vesins des Cubells.
Hi col·labora: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Nit del Curt a Sant Agustí

DISSABTES de juliol i agost | 22.00 h
SANT AGUSTÍ. Plaça de l’Església

Festival Internacional de curtmetratges MECAL

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.

11 DE JULIOL: Sessió inaugural  ·  18 DE JULIOL: Comedia
25 DE JULIOL: Terror 

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.

Les activitats culturals que es desenvolupen de
manera on-line a les biblioteques del municipi, es
podran seguir a través de les xarxes socials (face-
book i instagram.com/santjosepllegeix/) del Ajunta-
ment i en el web: www.totsacasa.santjosep.org

Biblioteques

Festes del Carme 2020

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.



Sala d’Exposicions Can Jeroni

Exposició

Ceràmica
Exposició dels participants en el Taller de
Ceràmica que imparteix Toniet
Exposició del 26 de juny al 12 de juliol 

Horari:
De dimarts a diumenge, d’11.00 a 13.30 h
De dijous a diumenge, de 19.00 a 21.00 h
Dilluns tancat

Margalida Prats Ribas
Maria Prats Ribas
Kika Sánchez Pastor
Eduardo Tejada Canongia
Esperança Torres Ribas
Esperança Tur Ribas
Francisca Tur Tur

Iván Álvarez
Vale Fieschi Marí
Paloma García del Barrio
Lola Garrido Luna
Laura Julve Martínez
Catalina Marí Tur
Juan Olmo
Amparo Pérez Mas

Participants:

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.


