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AGENDA CULTURAL - NOVEMBRE 2021
DIVENDRES DE CINE VOSE A CAN JERONI
DIVENDRES 5
20 h | ‘The Burnt Orange Heresy’ | 2019
| Duració: 99 min. | Regne Unit | Direcció:
Giuseppe Capotondi.
Sinopsi: Un crític d’art s’enamora d’una
noia que realitzava turisme. Decideixen
viatjar al llac de Como per visitar un
col·leccionista d’art que els farà una
estranya i perillosa proposició.

DISSABTE 6

DIVENDRES 12

20 h | ‘News of the World’ | 2020 |
Duració: 118 min | Estats Units | Direcció:
Paul Greengrass.
Sinopsi. Un veterà capità excombatent de
la Guerra Civil d’Estats Units es troba amb
una nena de deu anys que ha de tornar
amb els seus tutors legals. Aquest camí
els oferirà enormes dificultats.

20 h | ‘Roger Waters: The Wall’, Cinema documental de Roger
Waters sobre la gira The Wall Live. Per reservar entrada al web de
cultura.santjosep.org.

DIUMENGE 7

12 h | Diumenges de ‘Fun and Trucks’ amb els concerts d’Albert
Oliva de 13 h a 14 h i del DJ Andrés Medina de 17 h a 18.30 h.

DIUMENGE 14
18 h | ‘Minuts’ Espectacle de teatre d’objectes i clown a càrrec
de la companyia Marcel Gros. Públic familiar a partir de 3 anys. Per
reservar entrada al web de cultura.santjosep.org.

DIVENDRES 19

DISSABTE 20

20 h | ‘Destello Bravío’ | 2021 |
Duració: 98 min. | Espanya |
Direcció: Ainhoa Rodríguez. Pel·lícula
dins el cicle amb motiu del 25N.
Sinopsi. Les dones d’una petita localitat
rural, suspesa en el temps i assotada per
la despoblació, viuen entre l’apatia del
seu dia a dia on res extraordinari ocorre
i un profund desig d’experiències alliberadores que els facin retrobar-se amb el
lloc on van ser felices o van somiar ser-ho.

20 h | ‘Lorca Poeta Flamenco’ espectacle de dansa flamenca a
càrrec de Leilah Broukhim. Per reservar entrada al web de
cultura.santjosep.org.

DIUMENGE 21
18 h | Cinema familiar amb la pel·lícula ‘La famosa invasión de
los osos de Sicilia’. Per reservar entrada al web de
cultura.santjosep.org.

DISSABTE 27

DIVENDRES 26

20 h | ‘Herself’ | 2020 | Duració: 97
min | Irlanda | Direcció: Phyllida Lloyd.
Pel·lícula dins el cicle amb motiu del
25N. Sinopsi. Una jove mare soltera
comença de zero després de deixar el
seu marit abusador. En aquest començament, es planteja construir la seva
pròpia casa lluitant contra un corrupte
sistema immobiliari. Amb ajuda dels
seus amics, iniciarà aquest procés de
trobar la felicitat al costat de les seves
filles i descobrir-se a si mateixa.

20 h | Projecció del documental ‘Gurumbé, canciones de tu
memoria negra’, amb la presència del director del documental
Miguel Ángel Rosales i de Raúl Rodríguez, músic i antropòleg
cultural, amb qui mantindrem un col·loqui. Per reservar entrada al
web de cultura.santjosep.org.

DIUMENGE 28
20 h | Concert ‘SOLO con LA LUPE’, espectacle de flamenc
i música experimental del Carib afroandalús a càrrec del músic i
antropòleg cultural Raúl Rodríguez. Per reservar entrada al web de
cultura.santjosep.org.
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AGENDA CULTURAL - NOVEMBRE 2021
BIBLIOTEQUES - SANT JORDI

BIBLIOTEQUES - SANT JOSEP

DIMECRES 3, 10, 17, 24

DIVENDRES 12

Dues grups | ‘Taller de dibuix manga’. Grup 1, de 9 a 12 anys
de 16.30 h a 17.20 h. Grup 2, +12 anys de 17.30 h a 19.00 h. Places
limitades. Cal inscripció prèvia al 971308688 o a
bibliosantjordi@santjosep.org.

18 h | Taller de tardor per a infants a partir de 6 anys. A càrrec de
na Lourdes i na Neus de la biblioteca. Places limitades. Inscripció
prèvia tel. 971800416 / e-mail: biblioteca@santjosep.org.

DIVENDRES 5
17 h | Conta’m un conte, contacontes ‘Abrazos mimosos’ per a
nadons de 0 a 3 anys a càrrec de na Maritzatejecuentos. Cal
inscripció prèvia al 971308688 o a bibliosantjordi@santjosep.org.

DIJOUS 11
De 17.30 h a 19.30 h | Taller familiar pinta la teva formiga amb
na Diana Bustamante. A partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia al
971308688 o a bibliosantjordi@santjosep.org.

DIVENDRES 19
16 h | ‘Els monòlegs de la història: Rafael Alberti en Eivissa’, amb
el text de Carlos Garrido basat en el llibre d’Antonio Colinas, ‘Rafael
Aberti en Ibiza, seis semanas del verano de 1936’.
15.30 h Trobada al pàrquing del Coco Beach per anar caminant
fins a la cova.

DIMARTS I DIJOUS DEL 23 AL 2 DE DESEMBRE
De 10 h a 12 h | Taller de ceràmica per a adults ‘El cicle del
temps’ a càrrec de Graciela Miguel. Places limitades. Cal inscripció
prèvia al 971308688 o a bibliosantjordi@santjosep.org.

DIJOUS 25N
Tot el dia | Mostra de llibres amb motiu del Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

DIVENDRES 26
17 h | Contacontes infantil ‘Cuentos de aquí y de allí’ amb el
Teatrito rojo de l’Abuela Mila. Cal inscripció prèvia al 971308688 o a
bibliosantjordi@santjosep.org.

MÚSICA
DISSABTE 27
18 h | Concert inaugural del
10è aniversari Canyes and
Roll. A l’aparcament al costat de
l’Ajuntament de Sant Josep.
Més informació al web
https://cultura.santjosep.org/.

DIVENDRES 19 I 26
18 h | Taller d’amigurumi per a adults a càrrec de Lourdes Torres.
Places limitades. Inscripció prèvia Tel. 971800416
e-mail: biblioteca@santjosep.org.

DILLUNS 22
16.30 h | Concert de Santa Cecília a càrrec de la Banda Juvenil i
Cor d’Al·lots de l’Escola Municipal de Música Can Blau activitat a
l’aire lliure.

DIJOUS 25N
Tot el dia | Mostra de llibres amb motiu del Dia Internacional
de l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

BIBLIOTEQUES - CALA DE BOU
DEL DIVENDRES 5 AL DIVENDRES 12
Concurs juvenil de microrelats per a joves de 12 a 15 anys.
Consultau les bases del concurs al Facebook de la biblioteca.

DIMECRES 17
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!

DISSABTE 20
9.30 h | Illa de llibres a càrrec de David Ribas. Activitat per a
famílies amb infants a partir de 8 anys. Cal inscripció prèvia a la
biblioteca.

DIJOUS 25N
Tot el dia | Mostra de llibres amb motiu del Dia Internacional
de l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

DIVENDRES 26
18 h | El conte de la fada màgica, activitat amb motiu de la
setmana europea de prevenció de residus. Per a infants de 3 a
6 anys. Inscripcions a partir del 15 de novembre a la biblioteca.
L’activitat tindrà lloc al local de l’Associació de Vesins de Cala de
Bou i Port des Torrent.
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AGENDA CULTURAL - NOVEMBRE 2021
EXPOSICIONS
DEL 12 AL 28 DE NOVEMBRE
Exposició Antonio Hormigo ‘La veritat
de la fusta’ a la Sala d’Exposicions de
l’Auditori Caló de s’Oli. De divendres a
diumenge d’11 h a 13.30 h i de dijous a
dissabte de 18.30 h a 20.30 h. Fins al 9 de
gener de 2022.

Exposició fotogràfica ‘Memorial
Climent Picornell’ a la Sala d’Exposicions
del Centre de Cultura Can Jeroni.
Inauguració divendres 12 a les 19 h. De
dimarts a diumenge d’11 h a 13.30 h i de
dijous a dissabte de 18.30 h a 21 h.

TEATRE
DIUMENGE 21

DIUMENGE 28

20.30 h | ‘Roca & Roll’, obra de teatre
a càrrec de l’Institut d’Estudis
Eivissencs dins la temporada de teatre
amateur Pedro Cañestro 2021. Venda
d’entrades anticipada al web
www.eivissacultural.es o també venda
a taquilla una hora abans de la funció.
Al Centre de Cultura Can Jeroni.

20.30 h | ‘El cianuro ¿Solo o con
leche?’, obra de teatre a càrrec del
grup de l’Escola d’Arts i Oficis dins la
temporada de teatre amateur Pedro
Cañestro 2021. Venda d’entrades
anticipada al web
www.eivissacultural.es o també venda
a taquilla una hora abans de la funció.
Al Centre de Cultura Can Jeroni.

