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22 h |  ‘Da cven vicekvet (Sólo nos 
queda bailar)’  | 2019 | Duració: 113 
min | Suècia | Direcció: Levan Akin. 
VOSE
Sinopsi: Merab, una jove ballarina, 
s’enfronta a la necessitat d’alliberar-se 
i arriscar-ho tot dins d’una atmosfera 
conservadora.

22 h | ‘Summerland’ 
| 2020 | Duració: 99 min | Regne Unit 
| Direcció: Jessica Swale. VOSE
Sinopsi: Frank, un nen evacuat de la 
II Guerra Mundial, és assignat a una 
escriptora solitària que al principi 
no vol acceptar-lo, però finalment 
s’aniran coneixent i entenent, la qual 
cosa farà que Alice a poc a poc torni 
a estimar.

22 h | ‘Adú’ 
| 2020 | Duració: 119 min | Espanya | 
Direcció: Salvador Cano.
Sinopsi: tres històries unides per un 
tema central, en les quals cap dels 
seus protagonistes sap que els seus 
destins estan condemnats a creuar-se 
i que les seues vides ja no tornaran a 
ser les mateixes.
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CINEMA A LA FRESCA - PLAÇA SANT JORDICINEMA A LA FRESCA - ESCOLES VELLES DE SANT JOSEP

DIVENDRES 27

22 h | ‘Photograph (Tú fotografía)’ | 
2019 | Duració: 110 min | Alemanya | 
Direcció: Ritesh Batra. VOSE
Sinopsi: un fotògraf es veu obligat a 
casar-se i aconsegueix convèncer una 
estranya perquè es faci passar per la 
seua noia. La parella descobrirà una 
unió que ningú esperava.

22 h | ‘The girl on the train (La chica 
del tren)’  | 2016 | Duració: 112 min | 
| Estats Units | Direcció: Tate Taylor. 
VOSE
Sinopsi: Rachel viu fantasiejant 
sobre una vida idíl·lica en parella. No 
obstant això un dia es veurà sumida 
en el misteri d’una parella després de 
veure un impactant succés.

22 h | ‘Martin Eden’  | 2019 
| Duració: 129 min | Itàlia 
| Direcció: Pietro Marcello. VOSE
Sinopsi: Martin Eden és un noi humil 
de poble que es guanya la vida 
treballant com a mariner, no obstant 
això un dia comença a conèixer la 
vida de luxes, trobar la seua vocació i 
viure un amor intens.

22 h | ‘The call of the wild (La 
llamada de lo salvaje)’ | 2020 
| Duració: 95 min | Estats Units 
| Direcció: Chris Sanders. VOSE
Sinopsi: aquesta pel·lícula conta la 
història de Buck, un ca que canvia 
dràsticament de vida passant de viure 
a Califòrnia a viure a Alaska. 

DISSABTE 14

DISSABTE 21

DISSABTE 7

DISSABTE 28

22 h | ‘Transit (En Tránsito)’ | 2018 |
Duració: 97 min | Alemanya | 
Direcció: Christian Petzold. VOSE
Sinopsi: Georg, un refugiat de la 
Segona Guerra Mundial va rumb a 
Amèrica quan s’enamora de Ma-
rie, una jove que espera a Marsella 
l’home que estima.
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18 h | Curs de retolació i cal·ligrafia artística amb na María Vila. Adreçat a nens i 

nenes a partir de 8 anys. Places limitades. Fa falta inscripció prèvia a l’e-mail de la biblio-

teca bibliosantjordi@santjosep.org o tel. 971308688.

Taller de manualitats amb na Laia. Dos grups: de 17 h a 18 h i de 18.30 h a 19.30 h. De 

6 a 10 anys. Places limitades. Fa falta inscripció prèvia a l’e-mail de la biblioteca 

bibliosantjordi@santjosep.org o tel. 971308688.

Taller de dibuix manga a càrrec de Francisco García. Tres grups diferents: matinal a les 

10 h a partir de 14 anys, júnior a les 17 h a partir de 9 anys i sènior a les 18 h a partir de 

12 anys. Places limitades. Fa falta inscripció prèvia a l’e-mail de la biblioteca 

bibliosantjordi@santjosep.org o tel. 971308688.

El comictè se’n va de vacances! Concurs de bibliotràilers per a joves de 10 a 16 anys. 

Més informació al Facebook de la biblioteca.

17 h | Les illes com a protagonistes. Activitat en línia a través del 

Facebook de la biblioteca on suggerim obres locals per a conèixer més a fons les illes!

BIBLIOTEQUES - SANT JORDI

BIBLIOTEQUES - CALA DE BOU

TOTS ELS DILLUNS D’AGOST (2, 9, 16, 23, 30)

TOT EL MES

TOTS ELS DIMARTS D’AGOST (3, 10, 17, 24, 31)

18.30 h |   Taller de manualitats amb na Laia. Per a al·lots/es de 6 a 11 anys. Places 

limitades. Inscripció prèvia a la biblioteca (a partir del 2 d’agost).

BIBLIOTEQUES - SANT JOSEP

DIJOUS 12, 19 I 26

NIT DEL CURTMETRATGE A SANT AGUSTÍ

DISSABTES 7 I 14 D’AGOST

DIJOUS 12, 19 I 26

DIVENDRES 13

CALÓ DE S’OLI

Exposició MARE a l’auditori Caló de s’Oli. 
Dilluns a diumenges (menys divendres) 
de 10.30 h a 13.30 h. Fins al 29 d’agost. 
També hi haurà música en directe tots 
els caps de setmana dins el programa I 
Festival Badia de Portmany, que es clau-
sura amb el documental ‘Lo que el pulpo 
me enseñó‘. I tots els dissabtes, contes 
japonesos per als més petits.

Els actes per la celebració de les Festes de Sant Agustí començen el dimecres 18 

d’agost i duren fins al diumenge 5 de setembre. El programa d’aquestes festes ens 

portarà xerrades, ball, poesia, tallers i cinema el dissabte 21 amb la pel·lícula ‘Los 

Europeos’, dirigida per Víctor García León,  que ha set gravada tant a Sant Agustí com a 

altres llocs de l’illa. Els actes del programa els organitzen conjuntament l’Ajuntament de 

Sant Josep i les associacions de Sant Agustí. 

22 h |  Festival Mecal de curtmetrat-
ges a l’aire lliure al parc infantil de 
Sant Agustí. Dissabtes 7 i 14 d’agost es 
podrà gaudir d’una selecció dels millors 
curtmetratges internacionals de l’últim 
any. Programa: dissabte 7, comèdia 2, i 
dissabte 14 clausura amb Best of estiu. 

MÚSICA I BALL

TOTS ELS DIUMENGES D’AGOST

20 h |  Jam al sol post as Cubells a la plaça 

de l’Església. Dia 1 amb Yeshe Riser, Andreas 

Fernández i Jordi Sanou. Dia 8 amb Chelu 

García i Carlos Gallegos. Dia 15 amb Luis 

Amador, Nacho Marí i Salvatore Licitra. Dia 

22 amb Pere Navarro, Chema Pellico i David 

Barona. I dia 29 amb Iván Pacheco i Txumari 

Garcia.  Per a inscripció i informació al mail: 

jamalsolpost@gmail.com

FESTES DE SANT AGUSTÍ 20.30 h |  Ballada as pou de can Burgos. L’organitza el Grup Folklòric Sant 

Jordi de ses Salines.

20.30 h |  Espectacle de flamenc fusió a càrrec del grup barceloní Paula 

Domínguez Trio. Activitat emmarcada en el I Festival Sonor Sant Josep de 

sa Talaia. Plaça de l’Església de Sant Jordi

DISSABTE 7

DIUMENGE 22

EXPOSICIÓ DIVENDRES 27

20 h |  Inauguració de l’exposició  ‘Temps de brodats’  a Can Jeroni, a càrrec de l’AV 

de sa Raval, dins la Setmana Ludicolingüística “Units pel nostre parlar”.


