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AGENDA CULTURAL - AGOST 2022
CINEMA A LA FRESCA - ESCOLES VELLES SANT JOSEP

CINEMA A LA FRESCA - PLAÇA ESGLÉSIA SANT JORDI

DIVENDRES 5

DISSABTE 6

21.30 h | ‘Només les bèsties’ (VOSE)

21.30 h | ‘Elefante blanco’

| 2019 | Duració: 117 min | França |
Direcció: Dominik Moll.
Sinopsi: després d’una tempesta de
neu, es descobreix un cotxe d’una dona
desapareguda a una carretera en direcció
a un poble remot. Mentre que la policia
no sap per on començar a investigar,
cinc persones semblen estar lligades a la
desaparició.

| 2012 | Duració: 106 min | Argentina |
Direcció: Pablo Trapero.
Sinopsi: dos capellans que després de
sobreviure a un intent d’assassinat,
s’assenten en una barriada de Buenos
Aires per a desenvolupar el seu apostolat i
labor social amb moltes dificultats.

DISSABTE 13

DIVENDRES 12

21.30 h | ‘Relatos salvajes’ | 2014

21.30 h | ‘Érase una vez en Euskadi’
| 2021 | Duració: 100 min | Espanya |
Direcció: Manu Gómez.
Sinopsi: quatre amics, Marcos, José
Antonio, Paquito i Toni, reben
expectants l’arribada de l’estiu, el qual
resulta sempre prometedor, sobretot
perquè als seus dotze anys poc importa
on, ni quan, ni com. Passaran les hores en
el lloc que la vida els ha ofert, una Euskadi
convulsa, llastrada pel terrorisme.

DIVENDRES 19

| Duració: 119 min | Argentina |
Direcció: Damián Szifrón.
Sinopsi: la pel·lícula consta de sis episodis
que alternen la intriga, la comèdia i la
violència. Els seus personatges es veuran
empesos cap a l’abisme i cap a l’innegable
plaer de perdre el control, travessant la
prima línia que separa la civilització de la
barbàrie.

DISSABTE 20
21.30 h | ‘Truman’ | 2015
| Duració: 108 min | Espanya
| Direcció: Cesc Gay.
Sinopsi: Julián i Tomás, dos amics de la
infància que han arribat a la maduresa, es
reuneixen després de molts anys i passen
junts uns dies inoblidables, sobretot
perquè aquesta serà la seva última
trobada, el seu comiat.

21.30 h | ‘Espíritu sagrado’
| 2021 | Duració: 97 min | Espanya
| Direcció: Chema García Ibarra.
Sinopsi: la mort de Julio colpeja amb
força a l’associació d’aficionats de la
ufología i especialment a José Manuel.
Entre tots dos tenien un secret que pot
canviar tot l’esdevenir de l’ésser humà i
que ara només és a les seves mans.

DIVENDRES 26
21.30 h | ‘Pan de limón y semillas de
amapola’ | 2021 |Duració: 121 min |
Espanya | Direcció: Benito Zambrano.
Sinopsi: Dues germanes separades des de
l’adolescència es troben anys després per
a resoldre una herència. Ambdues han
de fer front a vells conflictes familiars i
intentar recuperar els anys perduts.

DISSABTE 27

21.30 h | ‘La odisea de los giles’ | 2019 |
Duració: 116 min | Argentina |
Direcció: Sebastián Borensztein.
Sinopsi: un grup d’amics i vesins perden
els diners estalviats per a reflotar una
vella cooperativa agrícola. Al poc temps,
descobreixen que els seus estalvis es van
perdre per una estafa. En assabentar-se,
aquest grup de vesins decideix armar un
minuciós pla amb l’objectiu de recuperar
el que els pertany.
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AGENDA CULTURAL - AGOST 2022
BIBLIOTEQUES - CALA DE BOU

II EDICIÓ FESTIVAL BADIA DE PORTMANY

DIMECRES 10

DISSABTE 6

18 h | Taller de màgia còmica a càrrec de Mundo Mandarina.
Activitat adreçada per a infants de 6 a 12 anys. Cal inscripció prèvia
a biblioteca.caladebou@santjosep.org o al telèfon 971348630.

A la posta de sol | Concert dins la II
edició del Festival Badia de
Portmany amb el grup Los bichos del
espacio. A l’àgora exterior de l’Auditori
Caló de s’Oli.

DIJOUS 25
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!

BIBLIOTEQUES - SANT JORDI
DILLUNS 1, 8, 15, 22 I 29
18 h | ‘Lletres fresques’, taller de cal·ligrafia artística amb na Maria
Vila per a nens i nenes de 8 a 14 anys. Cal inscripció al telèfon
971 30 86 88 o whatsapp 673 88 20 80 o al correu
bibliosantjordi@santjosep.org.

DIMARTS 2, 9, 16 I 23
18 h | Taller de manualitats a càrrec de na Laia. Per a infants de 6 a
10 anys. 10 places. Cal inscripció al telèfon 971 30 86 88 o whatsapp
673 88 20 80 o al correu bibliosantjordi@santjosep.org.

DIMECRES 3, 10, 17, 24 I 31
Pel matí | Taller de dibuix manga, a càrrec de Fran Garcia. Hi ha
places al grup de +10 anys de 10 h a 10.50 h i al grup +12 anys d’11
h a 12.20 h. Inscripció al telèfon 971 30 86 88 o whatsapp 673 88 20
80 o al correu bibliosantjordi@santjosep.org.

BIBLIOTEQUES - SANT JOSEP
DIJOUS 25
18.30 h | Taller infantil ‘En Punxes’ per a infants de 3 a 6 anys.
A càrrec de Teresa Marí Marí. Places limitades. Inscripció prèvia a
biblioteca@santjosep.org o al telèfon 971800416

8 D’AGOST - DANSA A CAN JERONI
Ibiza Danza Platform organitza una classe magistral gratuïta
per als residents de l’illa a les 19 h a la sala d’assaig de Can Jeroni.
També s’oferiran classes gratuïtes del Curs de Dansa a alguns participants inscrits. Per a inscripcions: info@ibizadanzaplatform.com

DISSABTE 13
A la posta de sol | Concert dins la II
edició del Festival Badia de
Portmany amb el grup Mo Brandis
(Incognito) i la presentació dels
Kamobii. A l’àgora exterior de l’Auditori
Caló de s’Oli.

DISSABTE 20
A la posta de sol | Concert dins la II edició del Festival Badia de
Portmany amb el grup Vudu Delta. A l’àgora exterior de l’Auditori
Caló de s’Oli.

MÚSICA
TOTS ELS DIUMENGES
20.30 h | Jam al sol post as Cubells a
la plaça de l’Església. Primera sessió diumenge 7 amb Nacho Marí, Renne Mercier i David Adán. Segona sessió diumenge
14 amb Joan Carles Marí, Luis Iglesias i
Víctor Ávila. Tercera sessió diumenge 21
a càrrec de P.j González, Kevin Marín i
Guillem Nadal i per finalitzar, diumenge
28 contarem amb Arturo Pueyo, David
Barona i Txumari García. Per a inscripció i
informació: jamalsolpost@gmail.com.

NIT DEL CURT A SANT AGUSTÍ
DISSABTES 6, 13 I 20 D’AGOST
22 h | Nit del Curt - Festival Mecal de
curtmetratges a l’aire lliure al parc infantil de Sant Agustí. Programa: dissabte 6,
curtmetratges ‘cortos cortísimos’ , dissabte
13, curtmetratges de temàtica indie i
dissabte 20, clausura amb una sessió de
curtmetratges de comèdia.
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AGENDA CULTURAL - AGOST 2022
FESTA A L’ALJUB DE CAN BURGOS
Dissabte 6 a partir de les 20 h ballada a l’aljub de Can Burgos. Ball
pagès, cançons, gaites, jocs populars... i bunyols per a tothom!
Recaptació de la venda de menjar i begudes a benefici de
Fundación PKU i TDAHEF. Ho organitza Grup Folklòric Sant Jordi de
ses Salines.

FESTA A SA FONT DES VERGER
Diumenge 7 a partir de les 20 h ballada a sa Font des Verger a
Sant Josep. Ball pagès, jocs tradicionals i actuació de Bluesmàfia en
acústic. Ho organitza l’Associació de Vesins de sa Raval.

FESTES DE SANT AGUSTÍ
Els actes per la celebració de les Festes de Sant Agustí
seran del divendres 12 d’agost al dissabte 10 de
setembre. Dins el programa hi trobarem actes com sortida
en caiac, jocs i tallers infantils, exposicions a Can Curt,
activitats pels majors i molta música en viu al poble.
Diumenge dia 28 d’agost, es dia gran, hi haurà activitats
tot el dia per a tota la família. Els actes del programa els
organitzen conjuntament l’Ajuntament de Sant Josep i les
diferents associacions de Sant Agustí.

