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      SANT JOSEP DE SA TALAIA

OCTUBRE 2020
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* ENTRADA GRATUÏTA. Totes les activitats que es realitzin al Centre de 
Cultura Can Jeroni, seran amb butaca preassignada. Per a la reserva 
d’invitacions consultau indicacions a la web: cultura.santjosep.org

Dissabte, 3 D’OCTUBRE
11.00 h - 13.00 h | Curs de llengua catalana en línia
Cada dissabte, des del 12 de setembre fins al 14 de novembre. 
Activitat organitzada conjuntament amb l’AV de Cala Vedella.
Divendres, 9 D’OCTUBRE
19.30 h | Exposició ‘Sant Josep: gent i paisatges’
Inauguració a la Sala d’Exposicions de Can Jeroni.
Oberta fins al dia 1 de novembre. Horari: matins (de dimarts a diu-
menge) d’11.00 h a 13.30 h. Tardes (de dijous a dissabte) de 19.00 
h a 21.30 h. Dilluns 12 d’octubre, festiu, la sala d’exposicions roman-
drà oberta en horari de matí i tarda. Activitat organitzada conjunta-
ment amb l’AV de sa Raval.
Dissabte, 10 D’OCTUBRE
19.00 h a 21.00 h | Presentació de projectes audiovisuals 
diversos. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
Introduïda per APE (Associació de Pageses Emprenyades).
· Paraules, un tastet de les paraules més nostres, projecte elaborat 
conjuntament amb l’Associació de Persones Majors de Sant Josep.
· Parla’m del ball pagès. Converses sobre el ball, la roba i la 
vida tradicional de Sant Josep de sa Talaia, projecte elaborat 
conjuntament amb el Grup Folklòric de Sant Josep de sa Talaia.
· Cançoniues de Sant Josep, projecte elaborat conjuntament 
amb el Cor de Sant Josep.



Dissabte, 10 D’OCTUBRE
19.00 h a 21.00 h | Presentació de projectes audiovisuals 
diversos. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
· Taller de fer orelletes a l’estil jordier, projecte elaborat conjun-
tament amb el Grup Folklòric de Sant Jordi

Diumenge, 11 D’OCTUBRE
20.00 h | Concurs Què Saps d’Eivissa.
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
Activitat organitzada conjuntament amb Ca sa Majora S XXI. 
Informació i inscripcions: casamajora.blogspot.com

Dilluns, 12 D’OCTUBRE
20.00 h | Cine. Projecció de la pel·lícula La mort de Gui-
llem. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Eivissencs.
Presentació i col·loqui a càrrec del productor.

Dimarts, 13 D’OCTUBRE
20.00 h | Conferència ‘Transmetre la nostra llengua, natu-
ralment’. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
A càrrec d’Emma Segura Oms, escriptora i professora de català 
per a adults. 

Dimecres, 14 D’OCTUBRE
20.00 h | Conferència ‘Llinatges d’Eivissa. Història i curiosi-
tats lingüístiques’. Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
A càrrec de Joan-Albert Ribas Fuentes, tècnic de Normalització 
Lingüística del Consell d’Eivissa
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Dijous, 15 D’OCTUBRE
20.00 h | Exposició de fotografia ‘Una mirada a les plan-
tes emblemàtiques des Cubells’.
Sala polivalent del Poliesportiu des Cubells.
L’exposició romandrà oberta fins al dia 25 d’octubre.
Horari: divendres, dissabte i diumenge de 17.00 h a 20.00 h
Activitat organitzada conjuntament amb l’AV des Cubells.

Concurs Passaparaula Pagès 
Festes de Nadal. (Dates per confirmar)
Plaça de l’església de Sant Agustí.
Activitat organitzada conjuntament amb Sa Colla des Vedrà
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* ENTRADA GRATUÏTA. Totes les activitats que es realitzin al Centre de 
Cultura Can Jeroni, seran amb butaca preassignada. Per a la reserva 
d’invitacions consultau indicacions a la web: cultura.santjosep.org

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’as-
sistència i de seguretat i higiene vigents a la data de l’activitat.



Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
9 D’OCTUBRE
Intemperie. 2019. 103 min. Espanya

Direcció: Benito Zambrano
Sinopsi. Un nen que ha escapat del seu 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 definitiva-
ment de l’infern del qual fuig. (...) els seus passos 
es creuaran amb els d’un pastor que li ofereix 
protecció i, a partir d’aquest moment, ja res serà 
igual per a cap dels dos. 

Premis:
2019: Premis Goya: millor guió adaptat i cançó. 5 nominacions
2019: Festival de Valladolid - Seminci: Secció Oficial (film inaugural)

12 D’OCTUBRE
(Dins del programa ‘Units pel nostre parlar’)
La mort de Guillem. 2020. 95 min. Espanya

Direcció: Carlos Marques-Marcet
Sinopsi. L’11 d’abril de 1993, Guillem Agulló, 
un noi de 18 anys, antifeixista i antiracista, és 
assassinat d’una punyalada al cor per un grup 
d’extrema dreta. Un judici paral·lel intenta
criminalitzar la víctima. Advocats i mitjans de 
comunicació ho redueixen tot a una simple ba-
ralla per una noia i presenten Guillem Agulló 
com un jove violent.
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Divendres de Cine. VOSE  | 20.30 h



Centre de Cultura Can Jeroni. (*)
16 D’OCTUBRE
Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija (Déu es dona i es diu 
Petrunya). 2019. 100 min. Macedònia.

Direcció: Teona Strugar Mitevska
Sinopsi. Cada mes de gener té lloc el mateix fes-
tival en un petit poble de Macedònia: un dels sa-
cerdots de major rang eclesiàstic llança una creu 
a l’aigua que un grup d’homes ha de buscar. Es 
diu que aquell que la trobi tindrà per sempre bona 
sort en la vida i prosperitat. No obstant això, en-
guany és una dona, Petrunija (Zorica Nusheva) 
qui té la sort de trobar-la.

23 D’OCTUBRE
(Activitat emmarcada en el Programa d’activitats
 ‘Octubre Trans Emprendada Feminista’)

Una mujer fantástica. 2017. 104 min. Xile.
Direcció: Sebastián Lelio
Sinopsi. Marina (Daniela Vega) una jove cambre-
ra aspirant a cantant i Orlando (Francisco Reyes), 
vint anys major, planegen un futur junts. Després 
d’una nit de festa, Marina el porta a urgències, 
però ell mor en arribar a l’hospital. Ella llavors ha 
de fer front a les sospites per la seva mort. La seva 
condició de dona transsexual suposa per a la famí-
lia d’Orlando una completa aberració.
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Divendres de Cine. VOSE  | 20.30 h

Música 

* ENTRADA GRATUÏTA. Totes les activitats que es realitzin al Centre de 
Cultura Can Jeroni, seran amb butaca preassignada. Per a la reserva 
d’invitacions consultau indicacions a la web: cultura.santjosep.org

Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

30 D’OCTUBRE
The perfect Candidate (La candidata perfecta). 2019.

101 min. Aràbia Saudita.
Direcció: Haifaa Al-Mansour
Sinopsi. Una dona es veu obligada a fer marxa en-
rere en un aeroport per culpa del seu tutor mascu-
lí, els papers del qual no estan en regla. Motivada 
per aquest fet, decideix iniciar una campanya per a 
barallar contra les normes masclistes que imperen 
a l’Aràbia Saudita en relació amb el comportament 
social que discrimina les dones.

Dijous, 15 D’OCTUBRE
19.45 h | Concert dels homes del Cor de Sant Josep.
Església des Cubells.
Petit recital coral amb motiu de la inauguració de l’orgue de
l’església des Cubells.

Diumenge, 18 D’OCTUBRE
20.30 h | Recital líric.
Centre de Cultura Can Jeroni (*)
Amb Elvira Ramón (piano) i Carlos Tur (tenor)
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Teatre

Biblioteques

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’as-
sistència i de seguretat i higiene vigents a la data de l’activitat.

Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Diumenge, 25 D’OCTUBRE
12.30 h | Teatre infantil. Luppo, amb Baobab Teatro (Galícia). 

Es tracta d’un conte meravellós que parla de senti-
ments i emocions, del cicle de la vida, de la inclina-
ció amb les persones, de la relació amb els nostres 
veïns, de la importància de les històries que cons-
truïm... El protagonista és un home major que viu 
sol i tots els dies a les 12 encén el seu gramòfon 
per escoltar la mateixa cançó d’òpera. Té un amic, 
Tulún, un nen de 5 anys, que tots els dies a les 12 el 

visita i li porta pa, llet i el periòdic. Luppo li conta històries fascinants 
de la seva vida i secrets.

Biblioteca Vicent Serra i Orvay 
Activitats per celebrar el Dia de la Biblioteca,
24 d’octubre 
A la plaça de l’església de Sant Jordi:

Divendres, 16 D’OCTUBRE
17.30 h | Contacontes. Contes d’Àfrica
amb David i Monma. A partir de 3 anys.
Límit 50 persones i es faran agrupacions per famílies.
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Biblioteques

* ENTRADA GRATUÏTA. Totes les activitats que es realitzin al Centre de 
Cultura Can Jeroni, seran amb butaca preassignada. Per a la reserva 
d’invitacions consultau indicacions a la web: cultura.santjosep.org

Biblioteca Vicent Serra i Orvay 
Activitats per celebrar el Dia de la Biblioteca, 24 
d’octubre 
A la plaça de l’església de Sant Jordi:

Divendres, 23 D’OCTUBRE
17.30 h | Contacontes. Historias mágicas
amb na Maritzatejecuentos. A partir de 3 anys.
Límit 50 persones i es faran agrupacions per famílies.

Exposició bibliogràfica ‘100 anys de Rodari’
A la biblioteca.

A la sala d’actes per a adults:

Dimecres, 28 D’OCTUBRE
10.00 h | ‘Escriu el poema per al teu fill’
amb n’Emma Segura, un taller d’hora i mitja. 9 places.

A instagram @santjosepllegeix:

Divendres, 16 D’OCTUBRE
‘Celebrem el Dia de les escriptores: autores eivissenques’ 
amb n’Emma Segura.

Per a totes les activitats cal inscripció prèvia a l’email:
bibliosantjordi@santjosep.org o a la biblioteca.


