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LES ACTIVITATS DE LA SETMANA 
 

Setmana del 14 al 20 de gener de 2011 
 
TEATRE 
Sa princesa de l’Embut 
El grup de teatre Quartó de Portmany ha adaptat la rondalla de Joan Castelló “Es 
adagis”, en què aquestes sentències són el tema clau de l’obra, perquè la princesa 
Marieta exigeix que el seu futur marit sigui un bon conversador i dominar el tema de 
refranys, estribots… 
dissabte 15, 20.00 h, Auditori de Sant Antoni 
 
CENTRE S’ALAMERA 
 
Concert 
La música clàssica acompanyarà la mostra col·lectiva que s’exposa en aquesta sala. 
Rubén Herrera i Sara Moreno, violí i violoncel, respectivament seran els encarregats del 
concert 
dissabte 15, 19.30 h 
 
UnArt  
Mostra col·lectiva dels professors de pintura Orlando Herrera i Amanda Echeverría i 
dels seus alumnes. Els artistes han treballat en aquesta ocasió amb olis, llapis de 
colors, acrílics, aquarel·les... 
fins al 30 de gener 
 
SOLIDARITAT 
 
Dansa i teatre 
El programa de festes per als majors continua aquest dissabte a la tarda amb teatre i 
l’actuació, el diumenge al matí, del Grup Panambí Veve, que interpreta danses típiques 
paraguaianes 
dies 15 i 16, Residència de Can Blai 
 
BIBLIOTECA CAS SERRES 
 
Any nou, vida nova. Bons propòsits 2011 
Qui no s’ha plantejat, un any més, deixar de fumar, cuidar la dieta, fer exercici, 
millorar idiomes o estudiar informàtica. La biblioteca exposa alguns dels llibres que ens 
poden ajudar aconseguir-ho 



 

 

fins dia 5 de febrer 
 
10 llibres amagats 
Microexposicions quinzenals de 10 llibres amagats que aquest centre redescobreix 
periòdicament per donar nova vida al fons de la biblioteca. Hi ha autèntics tresors 
tot l’any 
 
MUSEU D’ETNOGRAFIA 
 
Visites guiades 
En unes dues hores, s’expliquen els principals aspectes de la cultura tradicional, el 
patrimoni, l’arquitectura, els instruments musicals, la indumentària i la joieria, la 
producció de vi i d'oli, la pesca  i la producció de sal 
dies 26 de febrer, 17 d’abril i 28 de maig, 11.00 h 
 
Exposicions temporals 
“Sal i saliners, ahir i avui”, “Origen i evolució de la pesca a les Pitiüses” i “Instruments 
de música tradicionals” són les exposicions temporals obertes al centre 
tot l’any, Museu d’Etnografia 
 
RECICLATGE... 
 
Visita guiada 
Visites explicatives a la Planta de Transferència, on es fan les feines amb els residus de 
recollida selectiva que triam a ca nostra. Reserva de places al tel. 971 191 118 o a 
educacioambiental@deixalles.org 
un dissabte al mes, 12.00 h, Planta de Transferència, al costat de GESA 
 
CONVOCATÒRIES I AJUDES 
 
Beques del Consell per al curs 2010-2011 
Convocatòria de beques d’estudis: per a universitaris, per a estudis de cicles formatius 
de grau superior i per a cicles formatius de grau mitjà que no es puguin cursar a 
Eivissa 
sol·licituds fins al 31 de gener (matrícula anual) 
sol·licituds del 15 de febrer al 15 març (matrícula quadrimestral) 
 
Ajudes per desplaçament per al curs 2010-2011 
Per a estudis universitaris, per a estudis de cicle superior i de cicle mitjà que no es 
puguin cursar a Eivissa i per a estudis de música, dansa, art dramàtic i estudis 
superiors d’arts plàstiques i de disseny 
sol·licituds fins al 31 de gener (matrícula anual) 
sol·licituds del 15 de febrer al 15 març (matrícula quadrimestral) 
Ajudes per a la instal·lació de joves agricultors 
Hi ha dues modalitats, per instal·lar-se per primera vegada en una explotació agrària 
prioritària com a agricultors professionals o per compatibilitzar l’activitat agrària 
desenvolupada a la seua explotació amb una altra activitat 
fins al dia 4 de febrer 
 
Revisions mèdiques gratuïtes 



 

 

Pla del Consell per conèixer l’estat de salut dels escolars que participen en el programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar”, prevenir risc derivat de la pràctica esportiva i garantir i 
protegir la salut  
obert el termini de sol·licituds 
 
Nupcial 
Fira dedicada a la celebració d’esdeveniments com bodes, comunions o batiars i també 
a la seua oferta complementària, com són les empreses de restauració, decoració, 
agències de viatges, centres de bellesa, fotografia... 
dies 12 i 13 de febrer, Recinte Firal. Obert el termini d’inscripció 
 
Espai familiar 
Lloc de trobada entre pares, mares i infants per compartir l’aventura de créixer junts, 
amb la col·laboració d’educadors/ores. Per a famílies amb infants d’1 a 3 anys que no 
estiguin escolaritzats. Informació i inscripció a les mateixes escoletes 
fins al 9 de febrer, escoleta de ses Païsses 
del 17 de febrer al 5 de maig, escoleta Es Fameliar 
del 3 de març al 19 de maig, escoleta de Cas Serres 
 
Espai nadó 
Lloc de trobada entre pares, mares i infants d’entre 4 i 12 mesos per compartir 
l’aventura de créixer junts. Es tracta d’un grup estable que es reuneix setmanalment 
per compartir jocs i converses 
fins al 10 de febrer, escoleta Es Fameliar 
del 17 de gener al 27 de febrer, escoleta de ses Païsses 
del 27 de gener al 24 de febrer, escoleta de Cas Serres 
 
Curs per a joves agricultors 
 
Mòdul 3. Regadiu agrícola 
Aigua, regadiu i medi ambient, sòl i planta; disseny agronòmic i hidràulic; manteniment 
de les instal·lacions o pràctiques de camp són els temes del tercer mòdul que 
s’impartirà del 14 al 26 de febrer de 2011 
inscripcions fins al 7 de febrer 
 
Mòdul 4. Gestió de l’empresa agrària 
En aquest quart mòdul, que es desenvoluparà del 2 al 17 de març de 2011, els experts 
abordaran conceptes com l’empresa agrària, la seua fiscalitat, la descripció de 
l’explotació, les dades tècniques, l’anàlisi d’inversions o la gestió d’ajudes 
inscripcions fins al 26 de febrer 
 
Premi d’Innovació Educativa 
Nova convocatòria de l’Associació Pitiüsa per a la Innovació Educativa destinada a 
professorat de 2n cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Dotat amb 3.000 €. 
Més informació a http://aprep1.blogspot.com/2010/10/ii-premi-dinnovacio-educativa-
aprep.html 
fins al 13 de maig de 2011 
 
 
+ INFO: www.ibiza-click.com 
 
CULTURA I OCI EN UN SOL CLIC 


