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20.30 h | ‘Deux (Entre nosotras)’  
| 2019 | Duració: 92 min. | França 
| Direcció: Filippo Meneghetti. 
Sinopsi: dues dones jubilades estan 
secretament enamorades. Encara que 
semblen dues vesines, comparteixen la 
tendresa d’una vida en comú. Fins que 
un dia, la seva relació dona un gir a causa 
d’un succés inesperat.

20.30 h | ‘Saint Frances’  
| 2019 | Duració: 106 min. | Estats Units 
| Direcció: Alex Thompson. 
Sinopsi: Una jove cuida d’un nen de 
sis anys, un treball necessari per a ella 
però que li genera problemes mentre va 
descobrint la influència que exerceix la 
seva història personal en tot això.

20.30 h | ‘Libertad’  
| 2021 | Duració: 104 min | Espanya 
| Direcció: Clara Roquet.
Sinopsi: una jove viu els canvis i la 
intensitat de l’adolescència a l’estiu de 
la mà d’una nova amiga mentre ha de 
compaginar-ho amb una situació familiar 
que dificulta totes aquestes vivències.

20.30 h | ‘Asia’  | 2020 | Duració: 85 min 
| Israel | Direcció: Ruthy Pribar.
Sinopsi: Àsia i Vika són mare i filla 
sense molta relació, no obstant això un 
succés farà que s’intentin acostar i es 
pugui comprovar si hi ha alguna cosa 
més que unió de sang o realment amor 
familiar.

DIVENDRES 13

DIVENDRES 20

DIVENDRES 27

DIVENDRES 6

19 h | Xerrada ‘El català al 2022. Situació i reptes’ La qüestió del 
llenguatge inclusiu,  a càrrec de Carme Junyent. Entrada lliure fins a 
completar cabuda.

20 h | El Cel de Sant Isidre. Un passeig pel cel dels nostres  
majors. Entrada lliure fins a completar cabuda. I després en 
finalitzar, cap a les  22.00 h | Observació d’ estels i de lluna amb 
explicacions guiades al pàrquing del cementeri de Sant Josep. 
Conferenciant Teresa Marí Marí. Ho organitza Grup Folklòric de Sant 
Josep de sa Talaia.

12 h | Taller de dansa per a famílies. Adreçat a famílies amb 
infants a partir de 2 anys. A la sala de Can Jeroni. A càrrec de Baal 
Dansa.

20 h | Projecció del documental ‘Sons de les Pitiüses’. Entrada 
lliure fins a completar cabuda.

DIVENDRES DE CINE VOSE A CAN JERONI 

DIVENDRES 6

DISSABTE 14

DISSABTE 7

CAN JERONI

20 h | Inauguració de l’exposició de 
pintura Embranzida a càrrec de Vicent 
Boïl. A la sala d’exposicions de  Can Jeroni. 
Fins al dia 29 de maig. Horari: de dimarts 
a diumenge de 10.30h a 13.30h. Dijous, 
divendres i dissabtes de 18.30 h a 21.00h.

DIUMENGE 15

CAN CURT - DISSABTE 27

A partir de les 19 h | Presentació de les obres de restauració de 
Can Curt. Discurs d’autoritats, conferències, còctel i música en 
directe. Tot a Can Curt a Sant Agustí.

FESTIVAL DE LES ABELLES - DISSABTE 21

Amb motiu del Dia Mundial de les abelles celebrem un festival a 
la plaça de Sant jordi, amb espectacles d’acrobàcia per a tota la 
família, contacontes, tallers, o música en directe que amenitza 
una jornada que durarà tot el dia a partir de les 11 h. També hi 
haurà menjada popular a benefici d’ASPANADIF, Fundació 
Deixalles i el projecte de recuperació de l’abella autòctona.
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BIBLIOTEQUES - CALA DE BOU

17.30 h | ‘Animalades’. Projecte d’animació a la lectura per infants 
de 6 a 12 any. Descobrim el món de les faules i educam en valors 
mentre llegim. Més informació a la biblioteca.

17.30 h | ‘Conta’m la pau’. Contacontes + taller per la pau amb 
Mundo Mandarina! Activitat per a infants de 5 a 10 anys. 
Celebrem el Dia d’Europa a les biblioteques amb un contacontes 
i un taller sobre la pau! Hi col·labora: Associació de Vesins de Cala 
de Bou i es Port des Torrent. Fa falta inscripció prèvia.

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!

9.30 a 13.30 h | Illa de llibres, passejades literàries en família. 
Activitat per a tota la família per ses Salines. Infants a partir de 8 
anys.

TOT EL MES

DIVENDRES 13

DIJOUS 19

BIBLIOTEQUES - SANT JORDI

18 h | Debats a la primavera. Sobre la racionalitat al s.XXI. A  
càrrec d’en Luis Orozco. Fa falta inscripció prèvia. Límit de 25 
persones.

17.30 h | ’Conta’m un conte. Caminito de cuentos’ a càrrec de 
na Maritzatejecuentos. Contes per a nadons de 0 a 3 anys. Fa falta 
inscripció prèvia.

18 h | Debats a la primavera. Sobre la democracia. A  
càrrec d’en Luis Orozco. Fa falta inscripció prèvia. Límit de 25 
persones.

17.30 h | Taller creatiu de reciclatge a càrrec de l’Educadora 
Ambiental de l’Ajuntament de Sant Josep. 10 places, de 7 a 10 anys. 
Fa falta inscripció prèvia.

18 h | ‘Cosas disparatadas’ Contacontes+taller a càrrec de Laura 
Mandarina. Aforament limitat: 24 famílies. Edat de 4 a 9 anys

17.30 a 19 h | Taller creatiu primaveral amb guix pastel, a càrrec 
d’EducArte.  Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 5

DIVENDRES 6

DIJOUS 12

SANT ISIDRE 2022 - DIUMENGE 22

A partir de les 11 h | Exposició de maquinària agrícola, mostra 
d’animals, fira d’artesania, venda de producte agrícola local i de 
plantes al centre del poble.

A partir de les 19 h | Desfilada de carros, missa, processó i ball 
pagès. Convidada de bunyols i vi dolç, a càrrec de l’AV de 
Benimussa, l’AV de sa Raval i els obrers de la Parròquia. A Sant Josep.

DIMARTS 17

BIBLIOTEQUES - SANT JOSEP

16 h | Taller d’iniciació al gravat amb Diana Bustamante per a 
tota la família. Activitat per a infants a partir de 5 anys,  
acompanyats d’un adult. Places limitades. Cal inscripció al telèfon 
i whatsapp 971800416 o al correu biblioteca@santjosep.org

DIVENDRES 20

DIJOUS 19

DIVENDRES 27

DISSABTE 28

AUDITORI CALÓ DE S’OLI

DISSABTE 7
20.30 h | Concert de Los Aurora, grup de 
flamenc-jazz. Entrada gratuïta prèvia invitació 
a cultura.santjosep.org.

12 h | Mira Miró Espectacle de dansa i 
animació de vídeo per als més petits, que neix de l’univers de Joan 
Miró. A càrrec de Baal Dansa. Entrada gratuïta prèvia invitació a 
cultura.santjosep.org.

Curioses. Xerrades amb dones inspiradores. Un congrés que acol-
lirà ponències i activitats que buscaran potenciar el desenvolu-
pament d’una nova consciència femenina el motor de la qual és 
la curiositat Més informació a www.curiosas.com.

20 h | Espectacle de clown a càrrec de Martín Melinsky.  Entrada 
gratuïta prèvia invitació a cultura.santjosep.org.

CAP DE SETMANA 20 AL 22

DIUMENGE 15

DISSABTE 28
XXVI SANT PEPE ROCK - DISSABTE 28

Torna el Sant Pepe Rock! Amb molta música en viu i molta festa 
com ha sigut sempre. Molt aviat tindreu més notícies. Atents! 


