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ACTIVITATS DE LA SETMANA A EIVISSA 
del 4 al 10 de febrer de 2011 

 
PRESENTACIÓ 
 
Glosar i redoblar... 
Glosar i redoblar: una didàctica del cant tradicional de les illes Pitiüses és Un innovador 
treball d’Ignasi M. Carrero, per ensenyar i aprendre el cant tradicional de les illes 
Pitiüses 
dissabte 5, 20.00 h, Escola de Música Can Blau, a Sant Agustí 
 
TEATRE 
 
Sa princesa de l’Embut  
El grup de teatre Quartó de Portmany puja a escena una adaptació de la rondalla “Es 
adagis”, que conta la història d’una princesa que busca jove per casar-s’hi. Hi 
escoltareu, això sí, una porfèdia i discutidissa a base de refranys i adagis 
diumenge 6, 18.00 h, Auditori de Sant Antoni  
 
EXPOSICIONS 
 
Hormigo 
Mostra dels escultors Antonio i Pedro Hormigo, en reconeixement a la seua feina i 
trajectòria. Disposau-vos a gaudir d’una exposició on trobareu natura, figures 
humanes, fusta modelada, bronze i molt més, història, emocions, narracions... 
fins al 22 de febrer, Centre S’Alamera 
 
Posa't al dia 
Mostra de publicacions periòdiques, des dels diaris fins als anuaris, passant per les 
revistes setmanals, mensuals, trimestrals. I també una bona col·lecció de les revistes 
d'àmbit local d’ara i d’abans. Tot perquè no et perdis res del que passa al món 
del 7 al 13 de març, Biblioteca de Cas Serres 
 
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, Biblioteca de Cas Serres 
 
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 
 
EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
Reciclatge... 
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 
 
I Jornada de Custòdia del Territori 
La jornada inclou tallers, documentals i xerrades. Tot per explicar i il·lustrar com es pot 
usar la custòdia com a eina que permet compaginar la conservació amb l’activitat 
econòmica sostenible. Informació i inscripcions a www.ictib.org 
dies 18 i 19 de febrer, Consell d’Eivissa 
 
Curset d’iniciació a l’hípica 

Curset del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar” per a al·lots de 8 a 15 
anys, que tendrà lloc els diumenges 13, 20 i 27 de març i 3 i 10 d’abril. 
Inclou muntar a cavall, equilibri, maneig, trot, higiene del cavall, 
alimentació, anatomia, etc. 
inscripcions fins al 23 de febrer 
 
II Concurs FesTerra 
Certamen que pretén impulsar la creació musical, interpretativa i lingüística del grups 
musicals de les Illes Pitiüses, a més d’aconseguir actuacions musicals per als grups. 
Més informació www.festerra.cat  
inscripcions fins al 18 de març 
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 del 15 de febrer al 15 març (matrícula quadrimestral) 
 
Ajudes per desplaçament per al curs 2010-2011 
Per a estudis universitaris, 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 del 15 de febrer al 15 març (matrícula quadrimestral) 
 
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 
 
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 
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 24 de febrer, escoleta de Cas Serres 
fins al 27 de febrer, escoleta de ses Païsses 
 
Curs per a joves agricultors: Gestió de l’empresa agrària 
El quart mòdul del Curs per a joves agricultors es desenvoluparà del 2 al 17 de març i 
abordarà 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 
 
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 
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:  
 

 
 
Ibiza-Click.com 
 
CULTURA I OCI EN UN SOL CLIC 
 
 


