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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Divendres de Cine. VOSE | 19.30 h
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

6 DE NOVEMBRE
‘Les invisibles’ (Las invisibles). 2018. 102 min.
França. Direcció: Louis-Julien Petit
Sinopsi: Arran d’una decisió de l’Ajuntament,
el centre d’acollida per a dones sense domicili
fix tancarà. A les treballadores socials del centre només els queden tres mesos per rehabilitar
aquestes dones. A partir d’ara, tot està permès: falsificacions,
endolls, mentides...!

13 DE NOVEMBRE
‘Le semeur’ (La mujer que sabía leer). 2017.
98 min. França. Direcció: Marine Francen
Sinopsi: Violeta està en edat de casar-se quan
el 1852 el seu poble és brutalment privat de tots
els homes després de la repressió ordenada per
Napoleó III. Les dones passen mesos en aïllament
total. Desesperades per veure els seus homes de
nou, fan un jurament: si un home ve, serà per a totes. La vida ha
de continuar en el ventre de totes i cada una d’elles.

* Recordam que tots els actes a Can Jeroni necessiten reserva
d’invitacions, que es poden obtenir a cultura.santjosep.org
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Divendres de Cine. VOSE | 19.30 h
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

20 DE NOVEMBRE.

Jornades contra la violència de génere
‘Comandante Arian, una historia de mujeres, guerra y libertad’. 2018. 77 min.
Espanya. Documental. Direcció: Alba Sotorra
Sinopsi: En aquesta història sobre l’emancipació
i la llibertat en ple front de la guerra de Síria, la
comandant Arian guia cap a Kobani un batalló de dones amb la
missió d’alliberar la població, que viu sota el jou del Daeix (ISIS).
Arian, que sent molt jove havia presenciat el tracte salvatge que
rebien les víctimes de la violència sexual, fa tot el possible perquè
les companyes descobreixin el veritable sentit de la seua lluita: la
llibertat per a la pròxima generació de dones.

27 DE NOVEMBRE

		

‘Touch me not’ (No me toques). 2018. 125 min.
Romania. Direcció: Adina Pintilie
Sinopsi: A la frontera entre realitat i ficció, ‘Touch
me not’ segueix els viatges emocionals de Laura,
Tomas i Christian. Ansiosos per intimar però al
mateix temps amb por de fer-ho, intentaran superar els mecanismes de defensa i els tabús per
arribar a ser lliures.

* Recordam que tots els actes a Can Jeroni necessiten reserva
d’invitacions, que es poden obtenir a cultura.santjosep.org
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Exposicions
13 DE NOVEMBRE
19.30 h | Inauguració de l'exposició
‘Antes y después’
de Wendy Williams-Schmitz
Sala d'exposicions Can Jeroni
Oberta fins al 29 de novembre.
Horari:
De dimarts a diumenge, d’11.00 a 13.30 h
Dijous, divendres i dissabte, de 18.30 a 21.00 h
Dilluns, tancat

21 DE NOVEMBRE
19.30 h | Inauguració de l’exposició
‘Eivissa, pasado y presente’,
pintures de Matilde Hernández
Sala d’exposicions de Can Curt
Oberta fins al 13 de desembre.
Horari:
Tardes de dijous a diumenge de 19.00 h a 21.00 h.

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.
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Teatre
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Festival de teatre amateur
Del 7 al 15 DE NOVEMBRE

Diumenge, 8 DE NOVEMBRE | 20.00 h
‘Ana de las Tejas Verdes’ a càrrec de

Musicaldansa.
Sinopsi: Marilla i Matthew Cuthbert, dos germans
fadrins de mitjana edat, decideixen adoptar un noi
orfe perquè els ajudi a la granja Tejas Verdes. Els
problemes comencen quan, a causa d’una sèrie de
malentesos, qui acaba a Tejas Verdes és una precoç i intel·ligent noia d’onze anys anomenada Ana
Shirley. Ana és tot el contrari del que esperen els germans Cuthbert, és brillant i perspicaç, però no calla ni davall l’aigua. Està tan
impacient per complaure’ls que en el seu afany no deixa de patir
aldarulls i crear malentesos. A més, per si fos poc, el seu aspecte la
mortifica ja que li agradaria ser maca i ella és pigada amb la pell
blanca i té uns "horribles cabells vermells". N’Ana és una nena amb
una imaginació molt fèrtil, que, al final, omplirà d’alegria les vides
dels dos germans així com de la resta d’habitants d’Avonlea.
Una obra per a tots els públics (infants a partir d'uns 7 anys)
Duració aproximada 80 min. Idioma: castellà
Els horaris habituals de l'activitat a Can Jeroni es modifiquen
per poder complir la normativa que fixa les restriccions a la
mobilitat nocturna.
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.
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Teatre
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Festival de teatre amateur
Del 7 al 15 DE NOVEMBRE

Dissabte, 14 DE NOVEMBRE | 20.00 h
‘Carnaval’ de Jordi Galceran, a càrrec de la

Companyia de Teatre Pedro Cañestro.
Direcció: Àngels Martínez.
Sinopsi: ‘Carnaval’ és un thriller policíac, una
obra d’intriga en temps real, en la qual l’espectador serà desafiat amb reptes a la intel·ligència i a
la pròpia sensibilitat fent-lo sentir que una bestiesa com aquesta la pot haver comès qualsevol. A
una comissaria de policia, quatre agents intenten
resoldre la desaparició d’una criatura. No hi ha
pistes, ni mòbil, ni tampoc ningú demana rescat.
El temps és una cursa contra rellotge que sembla
perduda des del principi. No hi ha cap explicació lògica, només
la presència del mal, un mal desconegut i sàdic que sacseja la
vida de tots. El text farà viatjar el públic per una espècia de muntanya russa d’emocions intenses amb un inquietant final.
Duració aproximada 95 min. Idioma: català

Diumenge, 15 DE NOVEMBRE | 20.00 h
‘Es festeig de can Panxo’

Autor: Vicent Serra. Obra dedicada a les tradicions populars de la nostra illa i als nostres
avantpassats. Ambientada als anys 30, narra
la historia d’uns joves enamorats. A càrrec del Grup de Teatre
de l’Associació de Vesins des Molí de Sant Antoni de Portmany.

Duració aproximada 70 min. Idioma: català
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Teatre
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Teatre infantil
Diumenge, 15 DE NOVEMBRE | 12.30 h*
‘Soñando a Pinocho’ a càrrec de la Companyia

		

La Tartana.
Sinopsi: La història de com es va crear Pinotxo.
Gepetto és fogoner en un vell vaixell de vapor.
Un treball dur i solitari amb l’única companyia
dels troncs i el foc. [...] Gepetto i el seu amic
grill viuran l’aventura de trobar un company a
l’interior d’un simple tronc de fusta.
Duració 50 min. Idioma: castellà

Conferència
Centre de Cultura Can Jeroni. (*)

Dissabte, 21 DE NOVEMBRE | 19.00 h
‘OTRAS FORMAS DE AMOR SON POSIBLES. PSICOWOMAN’
Isa Duque, psicòloga, sexòloga, terapeuta familiar i activista feminista. Partint de la idea que en la societat actual és
inconcebible pensar en la comunicació i en l’activisme sense
les xarxes socials i que aquestes actuen com a agents socialitzadors dels més joves, la Psicowoman utilitza les mateixes
eines (Youtube, Facebook i Instagram) per fomentar relacions
de bon tracte i d’acceptació i valoració a la diversitat.

* Recordam que tots els actes a Can Jeroni necessiten reserva
d’invitacions, que es poden obtenir a cultura.santjosep.org
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Concerts
CONCERTS DE LA TIRALOCA MUSICAL
Música al carrer amb xerrada temàtica.
Tots els concerts seran a les 12.30 h

Diumenge, 15 DE NOVEMBRE
Viatgers pel municipi
Plaça de Sant Agustí

Diumenge, 29 DE NOVEMBRE
El llaüt, eina i restauració
Es Cubells

CONCERT A CAN JERONI. DIES MUSICALS*
Ho organitza: Consell d'Eivissa

Diumenge, 22 DE NOVEMBRE | 20.00 H
Trobairitz, música medieval
Les entrades d’aquest concert hauran d’adquirir-se a
https://www.eivissacultural.es/programacion.php

* Recordam que tots els actes a Can Jeroni necessiten reserva
d’invitacions, que es poden obtenir a cultura.santjosep.org
Els horaris habituals de l'activitat a Can Jeroni es modifiquen
per poder complir la normativa que fixa les restriccions a la
mobilitat nocturna.
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.
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AGENDA CULTURAL
SANT JOSEP DE SA TALAIA

Biblioteques
Biblioteca Vicent Serra i Orvay
Activitats

Divendres, 6 DE NOVEMBRE

16.30 h | Taller manga amb Fran García,
per a infants majors de 10 anys. 9 places, (taller de dos hores). A la sala d’actes.

Divendres, 13 DE NOVEMBRE

16.30 h | Contacontes amb David i Monma.
Contes d'Àfrica, per a infants majors de 3 anys.
A la plaça de l’Església de Sant Jordi.

Divendres, 20 i 27 DE NOVEMBRE

16.30 h | Taller artístic basat en el llibre ‘El Punt’*
a càrrec de Diana Bustamante, per a infants majors de 6 anys.
9 places, (taller d’una hora i mitja).
A la sala d’actes.
*Es tracta del mateix taller per als dos dies.

Per a totes les activitats fa falta inscripció prèvia a l’e-mail:
bibliosantjordi@santjosep.org o a la biblioteca.
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.

