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20.30 h | ‘Cadillac Records’ - pel·lícula 
dins el programa de la Mostra de Blues
| 2008 | Duració: 109 min. | Estats Units 
| Direcció: Darnell Martin. 
Sinopsi: crònica de l’auge en els anys 
cinquanta a Chicago de la casa de discos 
Chess Rècords, que va gravar discos de 
llegendes de la música negra com Muddy 
Waters, Etta James o Chuck Berry.

20.30 h | ‘La daronne (Mama Maria)’  
| 2020 | Duració: 104 min. | França 
| Direcció: Jean-Paul Salomé. 
Sinopsi: una traductora de la brigada 
d’estupefaents de París es disposa a fer 
un favor al problemàtic fill d’una dona 
i acaba involucrada en un conflicte que 
marcarà el seu futur.

20.30 h | ‘Baghdad in My Shadow’  
| 2019 | Duració: 108 min | Regne Unit 
| Direcció: Samir.
Sinopsi:  ‘Abu Nawas’ és un cafè de moda 
i el lloc en el qual es reuneixen artistes i 
homosexuals iraquians exiliats a Londres. 
Un dia, un fanàtic religiós decideix atacar, 
el que farà cambiar per complet la vida de 
moltes persones.

DIVENDRES 10

DIVENDRES 24

DIVENDRES 3

21 h | Ball a sa plaça. Activitat adreçada a persones majors. Ho 
organitza Club de Majors de Sant Agustí. A la plaça de Sant Agustí 
des Vedrà.

21 h | Llengua de signes. La presidenta 
de l’APSIF, (Associació de Persones Sordes 
d’Eivissa i Formentera), i una professora de 
llengua de signes informen sobre la 
situació de gent sorda a Eivissa + introducció 
en el món dels signes. A la sala d’Exposicions 
de Can Curt. Ho organitza Associació de 
Vesins de Sant Agustí.

DIVENDRES DE CINE VOSE A CAN JERONI 

DIVENDRES 17

SANT AGUSTÍ

III MOSTRA DE BLUES A SANT JOSEP

21.30 h | Concert a càrrec d’Uncle Sal i Los 
Deltonos a la plaça de l’església de Sant 
Josep.

11 h | Master class amb Martín Burguez, 
‘La guitarra de blues’, al Centre de 
Cultura Can Jeroni.

12 h | Concert a càrrec de ZZ Rock i 
després Martín Burguez trío a la plaça de l’església de Sant Josep. En 
acabar hi haurà una jam session com a cloenda de la Mostra.VIII MOSTRA DE CINE AFRICÀ A  CAN JERONI

20.30 h | Inauguració de la VIII Mostra de Cine Africà amb la 
pel·lícula ‘Marcher Sur l’Eau’. 

Dos sessions | Dos sessions de cinema de la Mostra, una a les 
18.30 h i l’altra a les 20.30 h. 

Dos sessions | Dos sessions de cinema de la Mostra, una a les 
18.30 h i l’altra a les 20.30 h. 

DIVENDRES 17

DISSABTE 18

DIUMENGE 19

DISSABTE 4

DIVENDRES 10 I DIVENDRES 24

DIUMENGE 5

AUDITORI CALÓ DE S’OLI

A partir de les 10 h | Trobada internacional de viatges i 
comunicació a Eivissa i Formentera. Jornades de debat a càrrec 
d’influencers de viatges. Tot el matí fins a les 12.30 hores i per la 
tarda de 18 h a 20.30 h.

19 h | Espectacle de dansa contemporània ‘Dance is my 
heroine ‘ a càrrec de Cristina Gómez. Entrada gratuïta prèvia 
invitació a cultura.santjosep.org.

DISSABTE 4

DIUMENGE 5

http://cultura.santjosep.org
http://cultura.santjosep.org
http://cultura.santjosep.org
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BIBLIOTEQUES - CALA DE BOU

17 h | Taller de paper reciclat. Celebram el Dia Mundial del Medi 
Ambient elaborant el nostre propi paper reciclat. Activitat 
adreçada per a infants de 5 a 10 anys. Cal inscripció prèvia al telè-
fon 971 34 86 30 o al correu biblioteca.caladebou@santjosep.org

17.30 h |  ‘Animalades’. Cloenda del projecte d’animació a la 
lectura per infants de 6 a 12 any del curs 2021-2022. 

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!

Setmana de la diversitat. Exposició de fons bibliogràfic sobre 
temàtica LGTBIQ+ i molt més!

DIVENDRES 3

DIMECRES 15

DIJOUS 23

BIBLIOTEQUES - SANT JORDI

10.30 i 11.30 h | ‘Musi Baby’, música per a nadons fins a 3 anys 
amb n’Aniko. Màxim 10 unitats familiars. Cal inscripció al telèfon 
971 30 86 88 o whatsapp 673 88 20 80 o al correu 
bibliosantjordi@santjosep.org

17 h | ’Cianotípies i botànica marina’ taller per recuperar la figura 
d’Anna Atkins, a càrrec de Balma Albalat i Anna Peixet. A partir de 9 
anys. Màxim 20 unitats familiars. Cal inscripció al telèfon 
971 30 86 88 o whatsapp 673 88 20 80 o al correu 
bibliosantjordi@santjosep.org.

18 h | Nina la cuinera, espectacle familiar per a infants d’entre 3 i 9 
anys a càrrec d’Anakrònica. Màxim 20 unitats familiars. Cal inscripció 
al telèfon 971 30 86 88 o whatsapp 673 88 20 80 o al correu 
bibliosantjordi@santjosep.org.

DILLUNS 6 i DILLUNS 13

DIVENDRES 10

DIJOUS 16

BIBLIOTEQUES - SANT JOSEP

18 h | Contacontes ‘Tots iguals però diferents‘ a càrrec de 
David i Monma. Places limitades. Cal inscripció al telèfon i 
whatsapp 971800416 o al correu biblioteca@santjosep.org

DIVENDRES 10

DEL 27 DE JUNY AL 8 DE JULIOL

AUDITORI CALÓ DE S’OLI

20 h | Inauguració de l’exposició fotogràfica ‘Road to 
Synesthesia’ a càrrec de Joan F. Ribas a la sala d’exposicions de Caló 
de s’Oli. Fins al dia 11 de setembre. Horari pel matí de divendres a 
diumenge d’11 a 13.30 h i tardes de dijous a dissabte de 18.30 a 
20.30 h. Dilluns, dimarts i dimecres TANCADA.

Tot el dia | Ibiza Young & Proud tindrà un programa complet de 
teatre, circ, tallers, actuacions musicals... tot en una jornada íntegra 
a Caló de s’Oli aprofitant els seus espais tant l’auditori interior com 
l’exterior. Durant 8 hores a partir de les 16.30 h gaudirem d’un dia de 
celebrar amb tota la família. Tot el programa complet es pot trobar a 
cultura.santjosep.org.

18 h | Concert Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa. Concert per 
a clarinet amb obres de Mozart i Beethoven. Necessària invitació 
disponible a cultura.santjosep.org. 

20 h | Concert extraordinari a benefici d’APNEEF. III Edició en 
col·laboració amb el Festival Internacional de música de Deià a 
càrrec de Gilles Apap & Friends. Venda d’entrades a l’Auditori o a 
www.dimfentradas.com.

17.30 a 18.30 h i 19.30 a 21 h | Festival de dansa a càrrec de 
l’escola ‘Are-T Escuela de Danza y Flamenco’.

20.30 h | Inauguració dels concerts del Festival sa Badia, 
programa de concerts per tot l’estiu, amb el concert a càrrec de Tony 
Tixier Trio. Necessària invitació disponible a cultura.santjosep.org. 

DISSABTE 11

DIUMENGE 12

DIUMENGE 19

DISSABTE 25

DIUMENGE 26

DIJOUS 30

ESCOLA DE MÚSICA - CAN BLAU

19 h | Festa final de curs de l’Escola Municipal de Música Can 
Blau. Comença amb els parlaments amb motiu de la 
reinaguració de Can Blau desprès de les obres. I cap a les 19.30 h, 
donen inici els concerts dels i les alumnes de Can Blau.

DIUMENGE 26

http://cultura.santjosep.org
http://cultura.santjosep.org
http://cultura.santjosep.org
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EL FESTÍN - TEATRE INFANTIL

CAP DE SETMANA DEL 24-25 I 26 DE JUNY

A partir de les 18 h | 29 edició del Festival 
de Teatre Infantil al CEIP Sant Jordi. Entrada 
gratuïta fins a completar cabuda. 
Esdeveniment adreçat a un públic 
familiar. Aquest cap de setmana comptarem 
amb teatre, acrobàcies, clown, teatre de 
gestes, màgia, fantasia, titelles i espectacle 
d’equilibris, entre d’altres.

CAN JERONI

19 h | Presentació de la nova associació 
d’Eivissa i Formetera de trastorn per 
dèficit d’atenció i hiperactivitat 
(TDAHEF), amb la xerrada del Doctor Luis 
Alberto Covarrubias i la psicòloga Noemí 
Castelló.

19 h | Exposición Commemorativa ‘20 
anys Espacio Micus’. A la sala d’exposicions 
de  Can Jeroni. Fins al dia 17 de juliol. Horari: 
de dimarts a diumenge de 10.30h a 13.30h. 
Dijous, divendres i dissabtes de 18.30 h a 
21.00h.

DIVENDRES 10

CAP DE SETMANA DE L’1-2 I 3 DE JULIOL

A partir de les 18 h | 29 edició del Festival 
de Teatre Infantil al CEIP Sant Jordi. Entrada 
gratuïta fins a completar cabuda. 
Esdeveniment adreçat a un públic familiar. 
Aquest cap de setmana comptarem amb 
teatre, contacontes, humor gestual, circ, 
clown, acrobàcies, mim, circ participatiu i 
equilibris, entre d’altres.

DISSABTE 4

http://cultura.santjosep.org
http://cultura.santjosep.org
https://linktr.ee/AjuntamentSantJosep

