


SANT AGUSTÍ EN FESTES

Ara sí que sí. Deixem que la llum ompli cada racó dels nostres 
cors i pobles, hem allunyat els dies més foscos que ens ha tocat 

viure a tots i això s’ha de celebrar. Sant agustí recupera tot
el seu caliu per a aquests dies de festa que arriben.

De s’estanyol a sa galera, de sa conillera al puig d’en fuster, 
són dies de celebració i de transició cap a la calma

i l’ensopiment dels mesos de tardor.

Ens quedam els quatre gats de sempre i arriba l’hora que la 
gent del poble de tota la vida ens podem retrobar i gaudir de la 
companyia mútua. Per fer balanç del beneït frenesí de la tem-

porada que tot just s’acaba. Hem treballat molt per
arribar fins aquí i aquesta diada de sant agustí és la primera 

ocasió que tenim per celebrar que hem fet les coses
excepcionalment bé.

I gràcies a la bona gent del poble, ho farem ballant, rient, 
gaudint i aprofundint en el coneixement de les nostres

tradicions. Com sempre, com abans, ens sentirem com uns 
agustiners i agustineres més. Així que no els facem esperar!

Ángel Luis Guerrero Domínguez
alcalde de sant josep de sa talaia



Divendres · 12 d’agost

21.00 h 
Ball a sa plaça. L’organitza el Club de Majors de Sant Agustí.

Dissabte · 13 d’agost

Concurs de cau i tuti. Inscripcions fins dia 13 a les 18.00 h 
el local social de Can Curt. L’organitza l’Associació de Majors
de Sant Agustí.

22.00 h 
Air Mecal. Curtmetratges a la fresca. Curts indies.
Al parc infantil de Sant Agustí.

Dijous · 18 d’agost

19.30 h
Inauguració de la exposició habitada ‘Qui és jo’. Làmines d’Ignasi 
Carrero. L’organitza l’Associació de Vesins de Sant Agustí amb la 
participació de membres del Cor de Sant Agustí.
A la sala d’exposicions de Can Curt, fins dia 4 de setembre.
Horari: de dijous a diumenge, de 19.30 h a 22.00 h

Dissabte · 20 d’agost

Sortida en caiac. Imprescindible inscripció prèvia a l’adreça
electrònica ccesvedra@gmail.com.
Inscripcions obertes a partir del dia 15. L’organitza el CC Es Vedrà.

Concurs de ramer i parxís. Inscripcions fins dia 20 a les 18.00 h
en el local social de Can Curt.
L’organitza l’Associació de Majors de Sant Agustí.

22.00 h
Air Mecal. Curtmetratges a la fresca. Comèdia 2.
Al parc infantil de Sant Agustí.

DiUMENGE · 21 d’agost

21.30 h 
Concert Treu la llengua: Rels · O-ERRA

Coorganitzen: Direcció General de Política Lingüística del GOVERN DE
LES ILLES BALEARS, Associació 8 d’Agost, Institut d’Estudis Eivissencs
i Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Divendres · 26 d’agost

19.30 h 
Festival final de curs dels alumnes de l’escola d’estiu municipal
de Sant Agustí.

21.00 h 
Ball a sa plaça. L’organitza el Club de Majors de Sant Agustí.



Dissabte · 27 d’agost

20.00 h 
Missa en honor de Santa Mònica.

A partir de les 21.00 h · concerts 
Rosemary Family (Eivissa) · Moonshine Wagon (Bilbao)
Funkiwis (València) · Camila Isasi (Eivissa)

DiUMENGE · 28 d’agost Sant Agustí

11.00 h 
Jocs infantils d’aigua, a càrrec de S’Espurna.

19.00 h 
Missa cantada pel Cor Parroquial de Sant Agustí i processó.

Ball pagès a càrrec del Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà.

Concerts:
Aye Batucada (Eivissa) · Moonshine Band (Eivissa)
Sexenni (Lleida) · Pulmon Beatbox (Barcelona)

DiMARTS · 30 d’agost

19.30 h
Taller infantil de ciència a càrrec d’Eiviciència. Imprescindible
inscripció prèvia a l’adreça electrònica avsantagusti@gmail.com
enviant nom i llinatges, edat i telèfon de contacte.
Edat de 7 a 10 anys. L’organitza l’AV de Sant Agustí.

Divendres · 2 de setembre

21.00 h
Nit de poesia as Tancó.
Activitat inclosa a la setmana ludicolingüística
Units pel nostre parlar. L’organitza l’AV de Sant Agustí.

Dissabte · 3 de setembre

20.30 h 
FESTA DE SA XÍNDRIA. 
AMB LES ACTUACIONS DE Dr. Trapero Dúo, Storm Riders 
I Rock me Ibiza dj set. AL JARDÍ DEL BAR CAN BERRI.

Diumenge · 4 de setembre

Festa pagesa al pou des Rafals. L’organitza el GF sa Colla des Vedrà.

Dissabte · 10 de setembre

Dinar homenatge a les persones majors del poble.




