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                    AGENDA CULTURAL - SETEMBRE 2021

17.30 h | ‘Palabras, palibris, palibres’ contacontes amb na Maricuela. A partir de 3 

anys. Cal inscripció prèvia al 971308688 o a bibliosantjordi@santjosep.org.

Contes en ruta projecte de lectura a l’estiu per a joves de 6 a 12 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!

17.30 h | Contacontes del Japó amb WabizaSUI. Escoltam contes japonesos amb 

Kamishibai.

BIBLIOTEQUES - SANT JORDI

BIBLIOTEQUES - CALA DE BOU

DIJOUS 23

TOT EL MES

18.30 h |   Contacontes a càrrec de Maricuela. Adreçat a infants a partir de 4 anys. 

Places limitades. Inscripció prèvia a la biblioteca.

BIBLIOTEQUES - SANT JOSEP

DIVENDRES 24

DIMECRES 15

UNITS PEL NOSTRE PARLAR

DIJOUS 2 - 20 h |  Presentació del llibre ‘El refranyer eivissenc d’Antoni Juan Bonet’ 

a càrrec d’Isidor Marí, al Centre de Cultura Can Jeroni.

20.30 h |  Concurs ‘Passaparaula pagès’ a les Escoles Velles de Sant Agustí.

DIVENDRES 3 - 21 h |  Nit de poesia al Tancó de Can Curt.

DISSABTE 4 - 20.30 h |  Ballada a càrrec del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines, a 

la plaça de Sant Jordi. 

20.30 h |  Projecció de la pel·lícula ‘Idò remata’ls’ al Centre de Cultura Can Jeroni, i a 

continuació concert del grup Idò Matal’s Band a la plaça de Sant Josep.

DIUMENGE 5 - 20.30 h |  Concerts tradicionals en clau de Jazz a la plaça de  

Sant Josep. Després del concert lliurament de premis del concurs organitzat per  

Ca sa Majora

MÚSICA

DIUMENGE 12
20 h |  Jam al sol post as Cubells a la plaça de 

l’Església. Amb Pere Navarro, Chema Pellico i David 

Barona. Per a inscripció i informació al mail: 

jamalsolpost@gmail.com

II EDICIÓ FESTIVAL TERRITORI

20 h |  Concert I Festival Sonor, Arteliana, a càrrec d’Ana 

Vladimirova i Elvira Ramon. Al Centre de Cultura Can Jeroni. Per 

reservar invitació a través del web cultura.santjosep.org.

20 h |  IX edició del Festival Back to School organitzat per Ses Barsetes Sant Jordi.  A 

la plaça de Sant Jordi. Capacitat limitada fins a completar cabuda.

DIUMENGE 25

EXPOSICIONS

DIVENDRES 24

‘Temps de brodats’ activitat dins el programa 

‘Units pel nostre parlar’ fins al diumenge 26. 

Horari de dimarts a diumenge d’11 h a 13.30 h 

al matí i de dijous a dissabte a la tarda de 19 h 

a 21.30 h. Sala d’exposicions de Can Jeroni.

DISSABTE 11

‘De la flor a la raíz’  Inauguració de l’exposició 

de Sara Fuentes Alfonso. Horari de dijous 

a diumenge de 19.30h a 22.00 h. Exposició 

disponible fins al diumenge 26 a la sala 

d’exposicions de Can Curt.

II edició del Festival Territori Ibiza Performance Art Festival. Actes al municipi de 

Sant Josep del 15 al 26 de setembre. Més informació a la pàgina web: 

https://territorifestival.com/ 

16 DE SETEMBRE DIA DEL TURISTA

Amb motiu del Dia del Turista hem organitzat un programa d’activitats complet per a 

aquest dia, amb esdeveniments esportius com ioga, passejos i excursions amb bici pel 

Parc Natural de ses Salines o música en viu, a més d’una mostra de ball pagès. Per a més 

informació https://santjosep.net o les oficines de turisme del municipi.


