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‘Sant Jordi encara esguarda
la mar, vers l’enemic.
Només veu, a la tarda,
baixar un repòs antic.’
Amb aquests versos i alguns més descrivia el nostre poble el gran poeta
Marià Villangómez. Un blanc que enlluerna, l’espill del cel que formen els
estanys saliners i la muntanya blanca de la sal, una església fortificada
rematada de merlets, camps de vinyes que ja escassegen. En fi, és un retrat
preciós on només falta un petit detall: la gent.
Els jordiers celebren en aquestes dates el patró, unes festes on la cultura, en
majúscules, té un paper fonamental. Les lletres, però també la música, la
gastronomia, la disciplina de l’esport, tenen aquests dies un aparador del
qual a Sant Jordi es pot gaudir tot l’any.
És el reflex d’un poble actiu i cohesionat, ple de famílies compromeses a
recuperar aquell ambient de carrer d’abans. I des de l’Ajuntament no podem
més que estar al seu costat en aquest esforç. Volem enllaçar el poble amb
la platja, la platja d’en Bossa, habilitar un carril per poder-hi arribar en
bicicleta, igual que també buscam espais perquè tanta vida cultural i cívica
hi trobi el lloc. I amb l’oïda ben oberta per estar atents al que ens reclama,
amb tota justícia, un poble que no para d’evolucionar i créixer.

Molts anys i bons!
Ángel Luis Guerrero Domínguez
Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

Concurs de dibuix de temàtica ‘El nostre entorn’. Diferents categories
per edats: fins a 5 anys, de 6 a 8 anys, de 9 a 12 i de 13 endavant.
Format i tècnica lliures. Lliurament dels dibuixos participants a l’a/e
info@gfsantjordi.org. El termini de lliurament acabarà el dia 20 d’abril.
Ho organitza el Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines.

Dilluns, 4 d’abril
‘Històries amb ales’, exposició de llibres infantils amb motiu del
Dia Internacional del Llibre Infantil, del 4 al 13 d’abril.
A la biblioteca Vicent Serra Orvay.

18.00 a 19.00 h ‘Lectocontes: taller d’inspiració a la lectura
per a infants de 7 a 11 anys’, a càrrec d’Emma Segura. Imprescindible
inscripció a l’a/e bibliosantjordi@santjosep.org, al telèfon 971 30 86 88
o presencialment. Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.

Dimecres, 6 d’abril
18.00 a 19.00 h ‘Debats a la primavera’ a càrrec de Luis Orozco.
Primera sessió, sobre la utopia. Imprescindible inscripció a l’a/e
bibliosantjordi@santjosep.org, al telèfon 971 30 86 88 o presencialment.
Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.

Divendres, 8 d’abril
19.00 a 20.00 h ‘Viaje al más allá: visiones del otro mundo’,
lectura de textos clàssics i música a càrrec de Carlos Garrido.
Imprescindible inscripció a l’a/e bibliosantjordi@santjosep.org,
al telèfon 971 30 86 88 o presencialment.
Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.

Dissabte, 9 d’abril
11.00 h Sant Jordi va de frita 2022.
2n Concurs interestel·lar de frita de matances.
Bases i inscripcions per a participar en el concurs al bar Can Sala.
Hi haurà una frita popular a benefici de l’Asociación Pitiusa
de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC).
12.00 h Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia
13.30 h Ball pagès a càrrec del Grup Folklòric
de Sant Jordi de ses Salines
Després del dinar del concurs, concerts dels grups Soul Doctor
i Canallas del Guateke i DJ David Rodríguez

Diumenge, 10 d’abril
XXX Diada Esportiva PE Sant Jordi, al camp municipal Kiko Serra
9.45 h Trobada d’escoles municipals
9.45 h Prebenjamí A vs Penya Esportiva
9.45 h Benjamí B vs CD Ses Païses
11.00 h Prova de Trial de l’Escola de Motociclisme d’Eivissa al torrent
11.00-18.00 h Es serviran entrepans calents i refrescos
12.00 h Tercera Divisió vs Sant Rafel
14.00 h Foto oficial del club amb totes les categories
15.30 h Cadet vs CD Eivissa
10.00 h VIII Cursa d’orientació Sant Jordi.
Diferents categories: individual, parelles i grups. Diferents nivells de dificultat.
Sortida des del camí des Rafal Trobat (darrere Ibiza Club de Campo).
Inscripcions: https://forms.gle/8vHVL5RTxz4SQRfUA

12.00 h Food Trucks i música amb els grups
La Calle a les 14.00 h i Aykya a les 18.00 h.
Pintacares, mercat ambulant i molta diversió!
A la plaça de Sant Jordi.
20.00 h ‘Miques, miquetes, micarates i micaroies’.
Teatre a càrrec del Grup de Teatre des Cubells,
Al CEIP Sant Jordi. Entrada lliure fins a completar cabuda.

Dilluns, 11 d’abril
18.00 a 19.00 h ‘Lectocontes: taller d’inspiració a la lectura per a infants
de 7 a 11 anys’, a càrrec d’Emma Segura. Imprescindible inscripció a l’a/e
bibliosantjordi@santjosep.org, al telèfon 971 30 86 88 o presencialment.
Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.
20.00 h Campionat de backgammon al Bar Cardona.

Dimecres, 13 d’abril
18.00 a 19.00 h ‘Debats a la primavera’ a càrrec de Luis Orozco.
Segona sessió, sobre l’egoisme intel·ligent. Imprescindible inscripció a l’a/e
bibliosantjordi@santjosep.org, al telèfon 971 30 86 88 o presencialment.
Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.
20.00 h Campionat de punyet al Bar Baena.

Dijous, 14 d’abril
19.00 h ‘La màgia dels colors’.
El Mag Albert ens ajudarà a posar nom a les nostres emocions.
Al CEIP Sant Jordi. Entrada lliure fins a completar cabuda.
20.00 h Campionat de pòquer de daus al bar Tot Bo

Dissabte, 16 d’abril
9.00 h Entrenaments per a la Tirada de Compak Sporting,
al coll des Jondal. Ho organitza la Societat de Caçadors de Sant Josep.
16.00 a 19.00 h Campionat de les Balears d’Autocròs Festes de Sant Jordi.
Verificacions tècniques i administratives. Circuit a la carretera
d’Eivissa a Sant Josep, km 2,66 (finca davant el taller Rupérez y García).
Ho organitza l’Automóvil Club Ibiza.
12.00 h VIII Tour Jordier.
Música en directe o DJ als bars del poble.
Oferta gastronòmica específica per a l’esdeveniment als bars participants.
Grup itinerant The Groovy Brothers.
A partir de les 20 h fi de festa amb el DJ Sr Cardona.

Diumenge, 17 d’abril
9.00 h Tirada oficial a 25 plats Compak Sporting, al coll des Jondal.
Ho organitza la Societat de Caçadors de Sant Josep.
9.00-14.00 h Campionat de les Balears d’Autocròs Festes de Sant Jordi.
Circuit a la carretera d’Eivissa a Sant Josep, km 2,66
(finca davant el taller Rupérez y García). Ho organitza l’Automóvil Club Ibiza.
11.00 h Tir amb bassetja, VII Memorial Toni Ramis, al costat del
bar Can Sala. Ho organitza el Club JASA.
11.00 h Exhibició de motos antigues a la plaça, a càrrec del Club de
la Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera.
14.00 h Dinar de Mans Unides, a la plaça de l’església.
19.00 h Caramelles de Pasqua, a l’església.

Dilluns 18 d’abril
11.00-14.00 h Taller de circ per a joves.
Taller de teles, acrobàcies, llit elàstic... Activitat per
a públic a partir de 7 anys. A càrrec d’Acrobati-k.

Dies 18 i 19 d’abril
20.00 h Campionat de cau masculí al bar del camp municipal Kiko Serra.

Dimecres, 20 d’abril
18.00 a 19.00 h ‘Debats a la primavera’ a càrrec de Luis Orozco. Tercera sessió,
sobre la noció del progrés. Imprescindible inscripció a l’a/e
bibliosantjordi@santjosep.org, al telèfon 971 30 86 88 o presencialment.
Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.
20.00 h Campionat de cau femení al Club de Majors de Sant Jordi.

Dijous, 21 d’abril

‘Taller infantil: pintem ous de fang’ amb na Graciela Miguel. Dues sessions, a les
17.00 i a les 18.15 h. El lliurament de les peces es farà una vegada que estiguin
esmaltades i fornejades. Per a infants majors de 8 anys. Imprescindible inscripció
a l’a/e bibliosantjordi@santjosep.org, al telèfon 971 30 86 88 o presencialment.
Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.
20.00 h Campionat de manilla mixta al bar Rosana (Can Manyà).

Divendres, 22 d’abril
III Prova puntuable del Circuit Ibiza Padel Indoor Consell d’Eivissa 2022.
Torneig Festes de Sant Jordi. 22-24 d’abril i del 29 d’abril a l’1 de maig.
Límit d’inscripció el dia 16 d’abril. Inscripció gratuïta.
Categories masculina, femenina i mixta. Més informació al tel. 685 75 55 00.
10.00 a 13.00 h Celebram el Dia del Llibre amb la paradeta de llibres gratuïts.
3 màxim per persona. Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.
18.00 h Contacontes amb David i Monma: ’L’arbre dels contes’, per a nens
majors de 3 anys. Places limitades. Imprescindible inscripció a l’a/e
bibliosantjordi@santjosep.org, al telèfon 971 30 86 88 o presencialment.
Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.
Festa al carrer des del migdia fins al sol post per gaudir del poble.
Servei de menjar i beguda a càrrec de diferents associacions locals.
A la plaça de Sant Jordi.
‘3 x 3 Bàsquet i esport inclusiu al carrer’, a la plaça.
13.30 h Aiyé Batucada Ibiza
19.00 h Hip-hop amb Vinnie Dollar més artista convidat, i Cristo Corona
20.00 h Concert de Storm Riders, a la plaça.
21.30 h Presentació del vídeo commemoratiu del 40è aniversari del
Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines. A la plaça de l’església.
22.30 h Concert de Los Brazos (Bilbao), a la plaça de Sant Jordi.

Dissabte, 23 d’abril,
dia de Sant Jordi
11.00 h Missa solemne seguida de processó. A continuació, desfilada
de carros antics a càrrec de l’Associació de Carreters de Sant Josep
de sa Talaia i actuació del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines i
del Grupo de Danzas Estella-Lizarra de Navarra. L’Ajuntament i obrers
de la parròquia oferiran un vi d’honor a la plaça de Sant Jordi.
Festa al carrer des del migdia fins al sol post per gaudir del poble.
Servei de menjar i beguda a càrrec de diferents associacions locals.
A la plaça de Sant Jordi.
17.00 h Jocs reciclats de fusta per gaudir-ne tota la família.
Un espai d’aprenentatge intergeneracional on no importa l’edat
sinó la destresa i sobretot les ganes de jugar i divertir-se!
Al c/ Plaça Major.
18.30 h Piensa en Wilbur, espectacle familiar en què trobareu
acrobàcies, risc i molt d’humor.
21.00 h Concert La Fuerza del Destino.
Grup tribut a Mecano.

Diumenge, 24 d’abril
Festa al carrer des del migdia fins al sol post per gaudir del poble.
Servei de menjar i beguda a càrrec de diferents associacions del poble.
A la plaça de Sant Jordi.
12.00 h Jocs reciclats de fusta per gaudir-ne tota la família.
Un espai d’aprenentatge intergeneracional on no importa l’edat
sinó la destresa i sobretot les ganes de jugar i divertir-se!
Al c/ Plaça Major.
12.00 h Ball a la plaça. Amb el sons llatins de LA22 Formentera.
14.00 h Concert del grup Amalian Folk.
17.00 h Concert del grup infantil Mel i Sucre.
Veniu a ballar tota la família a la plaça de Sant Jordi.
20.00 h ‘Entremès valencià’.
Teatre a càrrec del grup Querubines de la Llar Eivissa.
Entrada lliure fins a completar cabuda.
CEIP Sant Jordi.

Dilluns, 25 d’abril
18.00 a 19.00 h ‘Lectocontes: taller d’inspiració a la lectura per a infants
de 7 a 11 anys’, a càrrec d’Emma Segura. Imprescindible inscripció a l’a/e
bibliosantjordi@santjosep.org, al telèfon 971 30 86 88 o presencialment.
Ho organitza la biblioteca Vicent Serra Orvay.
20.00 h Finals del campionat de cau masculí i femení
al Club de Majors de Sant Jordi.
20.30 h Concurs de Vi Pagès i d’Herbes Eivissenques Festes de
Sant Jordi, al bar Can Sala. Per participar-hi s’ha de dur una ampolla de vi o
d’herbes eivissenques d’elaboració pròpia abans de les 20.00 h. En el concurs
de vi hi haurà dos categories de participació: vi negre i vi blanc/rosat.
Hi col·labora Enotecum.

Dimarts, 26 d’abril
20.00 h Finals del campionat de manilla mixta al bar Rosana (Can Manyà).

Dissabte, 30 d’abril
10.00 h Taller de pintura. Per a infants entre 7 i 11 anys.
Tema: el ca eivissenc. Places limitades.
Imprescindible inscripció a l’a/e festes@santjosep.org.

10.00 h Excursió a la vall des Rafal Trobat, ‘La visió de l’Arxiduc Lluís Salvador
i evolució actual’. Sortida des de la porta del Ibiza Club de Campo fins al punt
geodèsic de dalt el puig des Merlet /puig de sa Pega, amb explicació per part dels
vesins de les feines de recuperació, manteniment de la vall, projecte de recuperació
de l'abella eivissenca, projecte calàpet, gestió forestal, etc. Durada de l'excursió
4 hores. Dificultat mitjana-baixa del recorregut. És necessari dur calçat adequat
per caminar. Apte per a famílies.
15.00 h VII Cursa Sant Jordi Patina.
Competició de velocitat de 4 a 15 anys. Marxa popular per a totes les edats.
Ús obligatori de proteccions i casc. A l’aparcament del poliesportiu de Can Guerxo.
Inscripcions: https://tinyurl.com/SantJordiPatina2022
16.30 h Bicykids. Gimcana ciclista per a infants fins a 14 anys.
Participació individual. A les immediacions del pou de Can Burgos.
Inscripcions gratuïtes fins al dia 29 d’abril al web ciclismepitius.com.
Ho organitza el Grup Esportiu es Vedrà.
17.00 h Festa del CEIP Can Raspalls. Tallers, actuació infantil, campionat de joc
de l’oca i escacs. A partir de les 19.00 h, música urbana. Ho organitza l’APIMA
del CEIP Can Raspalls. A la plaça de Sant Jordi.
20.00 h Concert del Petit Cor amb el concert ‘De tot cor!’,
a l’església de Sant Jordi.

Diumenge, 1 de maig
16.00 h Exhibició de patinatge artístic i exhibició de patins en línia
d’estil lliure. Al poliesportiu Can Guerxo.

Divendres, 6 de maig
17.30 h Conta’m un conte. Contacontes per a nadons, de 0 a 3 anys,
a càrrec de Maritza. Inscripció prèvia a la biblioteca Vicent Serra Orvay
i a l’a/e bibliosantjordi@santjosep.org.
22.00 h Taller d’astronomia. ‘El cel dels nostres avantpassats’.
Activitat gratuïta per fer en família. Imprescindible inscripció a l’adreça
info@crealizando.com. Places limitades. Al CEIP Sant Jordi.

Diumenge, 8 de maig
14.30 h Dinar homenatge a les persones majors del poble.

• S A NT JOR D I A L C ASAL •

Dimecres, 13 d’abril
17.00 h XI Torneig de Ping-Pong Xerinola.
Inscripcions al Casal Xerinola fins a l’11 d’abril.

Divendres, 22 d’abril
10.00 h Joc d’escapada ‘Salvem el planeta’. Grups de 5 persones.
Places limitades. A les 10.00 h, el primer grup. A les 12.00 h, el segon grup.
Inscripcions al Xerinola o per telèfon fins al 21 abril.
17.00 a 20.30 h II Torneig Smash Bross Returns 2
Festes de Sant Jordi. Al Casal Xerinola.

Diumenge, 24 d’abril
10.00 a 13.00 h VII Obert d’Escacs Festes de Sant Jordi. Al Casal Xerinola.
Més informació a amics.escacs.eivissa@gmail.com.

Dilluns, 25 d’abril
18.00 h I Torneig de Rummikub.
Inscripcions al Casal Xerinola fins al 22 d’abril.

Dimarts, 26 d’abril
18.00 h III Torneig de minibillar.
Inscripcions al Casal Xerinola fins al 22 d’abril.

Dimecres, 27 d’abril
18.00 h III Torneig de dames.
Inscripcions al Casal Xerinola fins al 26 abril.
18.00 h III Torneig de futbolí parelles.
Inscripcions al Casal Xerinola fins al dia 22 d’abril.

Divendres, 29 d’abril
19.00 h Contacontes a 3 ‘Seguimos contando’.
Encarna de las Heras, Laura Mandarina i Maritzatejecuentos.
Al Casal Xerinola.

Dissabte, 30 d’abril
10.00 h I Torneig de basquetbol 2 x 2.
Equips de 2 jugadors/jugadores.
Inscripcions al Casal Xerinola fins al 27 d’abril.

Dissabte, 7 de maig
10.00 h XI Campionat de futbol 5.
Equips de 5 jugadors/jugadores. Al campet de Can Raspalls.
Inscripcions al Casal Xerinola fins al 4 de maig.

