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20 h | ‘Ammonite’  | 2020 | Duració: 117 
min. | Regne Unit | Direcció: Francis Lee. 
Sinopsi: narra la història d’amor a la 
conservadora societat britànica del segle 
xix entre una paleontòloga i una dona 
casada.

20 h | ‘Nomadland’  | 2020 | Duració: 102 
min. | Estats Units | Direcció: Chloé Zhao. 
Sinopsi: una dona, després de perdre-ho 
tot durant la recessió, s’embarca en un 
viatge cap a l’Oest americà i viu com una 
nòmada a una caravana.

20 h | ‘23 Walks’ | 2020 | Duració: 102 
min. | Regne Unit | Direcció: Paul Mor-
rison. Sinopsi: dos persones es van 
coneixent mentre passegen els seus cans 
i floreix un amor que es veurà compro-
mès a causa dels secrets que oculten.

20 h | ‘The father’  | 2020 | Duració: 102 
min. | Regne Unit | Direcció: Florian Zeller.
Sinopsi: un home de 80 anys rebutja 
totes les cuidadores que la filla contracta 
perquè vol estar sol, sense adonar-se que 
a poc a poc va perdent les facultats.

20 h | ‘First Cow’  | 2019 | Duració: 
121 min. | Estats Units | Direcció: Kelly 
Reichardt.
Sinopsi: la història d’un cuiner i un im-
migrant xinès que es faran amics a un 
territori completament hostil amb ells.

DIVENDRES 8

DIVENDRES 15

DIVENDRES 22

DIVENDRES 1

19 h |  Inauguració de l’Auditori Caló de s’Oli amb descobriment 
de la placa commemorativa, discurs de l’alcalde i la presidenta de 
les Illes Balears
19.30 h |  Concert a càrrect de La Simfònica de Llevant
21 h |  Inauguració de l’exposició ‘Antonio Hormigo. La veritat 
de la fusta’.

12.30 h |  ‘Soul Food Fest’. Jornada dedicada al blues i la gastro-
nomia amb una conferència musical, gumbo popular i l’actuació 
d’Uncle Sal.

18 h |  Teatre infantil Safari, a càrrec de la companyia La Baldufa. A 
partir de 3 anys. Per reservar entrada, web de cultura.santjosep.org.

20 h |  Concert de piano a càrrec del pianista i compositor de jazz 
Joachim Kühn. Per reservar entrada, web de cultura.santjosep.org.

20 h |  Obra de teatre ‘Mar de Fons’ a càrrec d’Iguana Teatre. Per 
reservar entrada, web de cultura.santjosep.org.

20 h |  Espectacle de dansa contemporània ‘Las Muchas’, a càr-
rec de la companyia Mariantònia Oliver, amb la participació de les 
alumnes del taller de dansa per a persones adultes. Per reservar 
entrada, web de cultura.santjosep.org.

20 h |  Espectacle de dansa ‘Nou’ a càrrec de la companyia 
Mariantònia Oliver. Adreçat a públic infantil i familiar a partir de 
3 anys. Per reservar entrada, web de cultura.santjosep.org.

DIVENDRES DE CINE VOSE A CAN JERONI 

DIUMENGE 10

DIVENDRES 29

DIMARTS 12

DISSABTE 16

DISSABTE 23

DIUMENGE 17

DISSABTE 30

DIUMENGE 31
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17.30 h | Conta’m un conte, contacontes ‘Caricias de 
palabras’ per a nadons de 0 a 3 anys, a càrrec de na 
Maritzatejecuentos. Fa falta inscripció prèvia al 971308688 o a 
bibliosantjordi@santjosep.org.

18 h | Presentació del llibre ‘Enología de los vientos’ amb l’autora 
Belén Liñán, a la plaça de l’Església de Sant Jordi. Fa falta inscripció 
prèvia al 971308688 o a bibliosantjordi@santjosep.org.

De 16.30 h a 19 h | Taller d’Ikebana Mediterrània, a la 12 Set-
mana Cultural Japonesa, en col·laboració amb WabizaSUI, a càrrec 
de Graciela Miguel. Activitat per a adults. Places limitades. Fa falta 
inscripció prèvia al 971308688 o a bibliosantjordi@santjosep.org.

Tot el dia | Dia de les dones escriptores. Exposició de llibres 
escrits per dones a la biblioteca.

17 h | Contacontes infantil ‘El tresor del mar’, a càrrec de 
Myotragus Teatre, a la plaça de l’Església de Sant Jordi. A partir de 3 
anys. Fa falta inscripció prèvia al 971308688 o a 
bibliosantjordi@santjosep.org.

De 16.30 h a 17.30 h | Experiments amb Ciència de Sofà. Taller 
per a infants de 7 a 10 anys. A càrrec de Jordi Pereyra. 9 places. Fa 
falta inscripció prèvia al 971308688 o a 
bibliosantjordi@santjosep.org.

De 19 h a les 20.30 h | Tallers de competències 
digitals per a adults. Dilluns 4, ‘Certificat digital’. Dimecres 6, 
‘Gestions amb l’administració’. Divendres 8, ‘Google’. Dimecres 
13, ‘Navegar amb seguretat’. Es poden fer tots els tallers o només 
aquells que siguin de l’interès de l’usuari. Places limitades. Inscrip-
ció prèvia. Tel. 971800416, e-mail biblioteca@santjosep.org.

Divendres 15 a les 18 h | ‘Jugant amb les paraules’, Taller a 
càrrec de Iolanda Bonet. Places limitades. Inscripció prèvia. 
Tel. 971800416 / e-mail biblioteca@santjosep.org

Dilluns 18 tot el dia | Exposició ‘Dia de les escriptores’, el paper 
de les dones en el món de l’escriptura i la literatura al llarg de la 
història i una mostra d’algunes de les autores amb més èxit del 
moment.

18 h | ‘El tresor del mar’ contacontes a càrrec de la companyia 
Myotragus. Adreçat a infants de 3 a 5 anys. Places limitades. In-
scripció prèvia: tel. 971800416, e-mail biblioteca@santjosep.org.

BIBLIOTEQUES - SANT JORDI BIBLIOTEQUES - SANT JOSEP

DIMECRES 13

DIVENDRES 1 DILLUNS 4 | DIMECRES 6 I 13 | DIVENDRES 8

DIA DE LES DONES ESCRIPTORES

DIVENDRES 29

DIVENDRES 8

DE L’11 AL 21 D’OCTUBRE

DIVENDRES 22

DIVENDRES 30

BIBLIOTEQUES - CALA DE BOU

Concurs juvenil de microrelats. Consultau les bases del concurs 
al Facebook de la biblioteca.

Tot el dia | Dia de les dones escriptores. Celebram amb una guia 
de lectura i una mostra de fons que podeu endur-vos en prèstec.

17 h | Les illes com a protagonistes. Activitat en línia a través 
del Facebook de la biblioteca, en què suggerim obres locals per a 
conèixer més a fons les illes!

17.30 h | Contacontes màgics. Celebram el Dia Mundial de les 
Biblioteques amb el mag Albert! Adreçat a infants de 3 a 8 anys.

TOT EL MES

DE L’11 AL 21 D’OCTUBRE 

DIMECRES 12

DIVENDRES 22

EXPOSICIONS

DILLUNS 18

Exposició fotogràfica ‘Litoral de Sant 
Josep’ a càrrec dels infants d’APNEEF, a la 
sala d’exposicions del Centre de Cultura 
Can Jeroni. Inauguració dilluns 18 a les 19 
h. De dimarts a diumenge, d’11 a 13.30 h, 
i de dijous a diumenge, de 18.30 a 21 h. 
Fins al 24 d’octubre.
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09 h | Torneig de petanca organitzat pel Club de Petanca de Cala 
de Bou.
10 h | Cursa ciclista de bicicleta de muntanya, organitzada pel 
Club Ciclista Pitiús.

18.30 h | Espectacle familiar a càrrec de showsibiza.com.
20 h | Pregó de les festes a càrrec de Salvadora Andrade i després 
Ball pagès a càrrec del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia.
21 h | Espectacle de danses gitanes ‘Acuario’ a càrrec de Gipsy 
Cor.

17 h | Campionat de tir amb bassetja organitzat per Club JASA.
Comença a les 19 h | Diferents actuacions de dansa i ball a
 càrrec dels alumnes de l’Estudio de Adrián Pineda, l’Academia 
Estudio 64, Associació de Vesins de Cala de Bou i Port des Torrent, i 
finalment l’actuació musical d’Amalian Folk.

10.30 h a 13.30 h | Adivijoc, jocs de circ per a tota la família.
18 h | Taller de ball Rootz Condukta amb Indee Styla. A la sala de 
l’Associació de Vesins de Cala de Bou i Port des Torrent.

20 h | Concert a càrrec de Dr. Trapero i actuació d’lndee Styla. 

20 h | Missa rociera i després ball pagès a càrrec del Grup Folklòric 
de Sant Jordi de ses Salines a l’Auditori Caló de s’Oli.
De 17 h a 19 h | Taller de circ ‘Vine a fer Bauxa‘ adreçat a joves 
entre 12 i 19 anys, a càrrec d’Óscar Vospy. Organitzat pel Casal de 
Joves Bauxà.

De 12 h a 20 h | Rock Express Cala de Bou/es Port des Torrent. 
Volta amb música en viu per diferents bars de la zona.

Totes les activitats es faran al parc infantil de Cala de 
Bou, c/ des Caló cantonada amb el c/ Conca.

Tot el matí | Taller gastronòmic de frita de polp. Activitat organ-
itzada per l’Associació de Vesins de Cala Vedella. Informació i in-
scripcions al correu aavvcalavadella@gmail.com. Aquesta activitat 
està inclosa dins el programa Units pel nostre parlar 2021.

BIBLIOTEQUES - SANT JORDI GASTRONOMIA

DISSABTE 9

DIUMENGE 3 DISSABTE 16

DIVENDRES 8

DIUMENGE 10

FESTES SANTA TERESA DES CUBELLS

Els actes per la celebració de les Festes de Santa Teresa des 
Cubells comencen el diumenge 10 d’octubre amb activitats 
per als més petits i tancarà el diumenge dia 17 d’octubre amb 
l’estrena de la nova obra de teatre del Grup de Teatre des Cubells. 
Dins el programa hi trobarem actes com el mercat d’artesania, jocs 
adreçats als més petits i molta música. Divendres dia 15 d’octubre 
el dia gran amb missa i ball pagès a la plaça de l’Església. Els actes 
del programa els organitzen conjuntament l’Ajuntament de Sant 
Josep i l’Associació de Vesins des Cubells.

FESTES DE CALA DE BOU I PORT DES TORRENT

DILLUNS 11

DIMARTS 12

DISSABTE 16

TEATRE

DIVENDRES 8

17.30 h | Taller teatre panellets ‘La 
xef Pipa’. Una actuació de teatre més 
taller de panellets del tipus show 
cooking a càrrec de PIMEEF amb les 
associacions invitades d’Apneef, 
Amadiba i Ibiza Conciencia. Al Centre 
de Cultura Can Jeroni.  

SANT AGUSTÍ

DIUMENGE 31

10 h | Caminada solidària. Sortida de la plaça de l’església de Sant 
Agustí. Ho organitza l’Associació de Vesins de Sant Agustí.

19 h | Trencada i recital o lectura dels estribots guanyadors del 
concurs a Sant Agustí a càrrec de l’Associació de Vesins de Sant 
Agustí. A la sala d’exposicions de Can Curt a Sant Agustí.

DIUMENGE 24


