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AGENDA del DIVENDRES 29 d’ABRIL al DIJOUS 5 de MAIG 
 
 
JORNADES 
 
Metaversos 2011 
Congrés sobre Metaversos, web 3D i Xarxes Socials en Mons Virtuals dirigit a 
educadors, universitaris, usuaris de plataformes 3D i tots els que vulguin apropar-se 
als mons virtuals. Informació i inscripcions a www.metaversos.com 
dies 28 i 29 d’abril, Palau de Congressos d’Eivissa, a Santa Eulària 
 
Viniterraneus 
Cent expositors que representen més de 170 cellers nacionals i internacionals són 
els protagonistes d’aquesta cita bianual amb el món del vi. Parades amb cafè, 
cristalleria, premsa especialitzada, túnels gastronòmics o tallers de cocteleria són 
altres atractius de la jornada 
divendres 29, d’11.00 a 22.00 h, Recinte Firal d’Eivissa i Formentera 
 
CINEMA SOCIAL 
 
La sal de la tierra 
El cicle de cinema social projecta un clàssic d’indubtable valor històric i cultural del 
director H.J. Biberman. Un semidocumental de 1954 al qual intervenen personatges 
autèntics, compromesos i reivindicatius, que lluiten pels seus drets a les mines de 
Nuevo México. Entrada gratuïta 
divendres 29, 19.30 h, Espai Cultural de Can Ventosa 
 
MÚSICA i TRADICIONS 
 
Caramelles de Pasqua 
Són la mostra més antiga del cançoner tradicional religiós a les Pitiüses. En aquesta 
ocasió, aniran a càrrec de l’Esquadra de Caramellers Es Xacoters de sa Torre 
dissabte 30 d’abril, 20.00 h, església de Sant Agustí des Vedrà 
diumenge 1 de maig, 10.00 h, església de ses Païsses de Can Bonet 
diumenge 1 de maig, 20.00 h, església de Sant Jordi de ses Salines 
 
EXPOSICIONS 
 
Mar i terra, paisatge litoral d’Eivissa 
Vicent Guasch Juan mostra una trentena de fotografies de paisatges de gran format i 
gran qualitat tècnica i compositiva: es Vedrà, es cap des Falcó, es Codolar... 
fins al 7 de maig, Far de ses Coves Blanques, Sant Antoni 
 

Adrián Rosa. Exposició antològica. 1951-2011 
Més de 60 quadres repassen la trajectòria pictòrica d’aquest artista, des dels primers 
retrats a carbó fins als darrers olis d’aquest any, passant per altres formats com 
l’aquarel·la, l’acrílic i la tinta. Inauguració dimarts 19 d’abril, a les 20.00 h 

http://www.metaversos.com/


 

 

fins al 15 de maig, Centre Cultural S’Alamera 
 
BIBLIOTECA de CAS SERRES 
 
Facem-nos a la mar 
Guia de lectura amb una selecció d’obres sobre la relació que tenim amb la mar que 
ens envolta: la navegació, el submarinisme, les embarcacions, la pesca... Llibres i 
audiovisuals per conèixer millor aquest medi i també maneres de gaudir-ne 
fins a l’1 de maig 
 
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 
fins a maig, 11.00 h 
 
Exposicions temporals 
“Sal i saliners, ahir i avui”, “Origen i evolució de la pesca a les Pitiüses” i “Barrau, 
pintor de Santa Eulària” són les exposicions temporals obertes al centre 
tot l’any 
 
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 
 
Jornades jurídiques 
Drets i deures dels treballadors públics, règim disciplinari o drets retributius i 
reduccions extraordinàries són alguns dels temes que s’abordaran en aquestes 
jornades. Més informació www.csi-csifpitiusas.com 
del 23 al 27 de maig, Sala de Plens del Consell d’Eivissa 
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Beca a la UOC 
Beca de formació del Consell Insular per al punt de suport de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC) a Eivissa, per a estudiants universitaris en pràctiques, amb 
dotació de 3.000 € 
sol·licituds fins al 2 de maig 
 
Noves places a les escoletes del Consell 
Places disponibles a totes les escoles d’educació infantil: Cas Serres a Eivissa (36), 
Es Fameliar a Santa Eulària (37), ses Païsses a Sant Antoni (32) i sa Carroca a Sant 
Jordi (55). Més informació a www.conselldeivissa.es 
inscripcions fins al 3 de maig 
 
La Universitat en 500 paraules 
Concurs de relats breus dirigits a alumnes i exalumnes de la Universitat Oberta per a 
Majors (UOM) per desenvolupar activitats creatives dins d’un envelliment actiu i 
saludable, educatiu i cultural… Informació i inscripció a www.uib.es/uom 
presentació de treballs fins al 5 de maig 
 
La bellesa d’envellir 
Dirigit també a alumnes de la UOM, aquest concurs de fotografia digital ha de 
mostrar la bellesa d’envellir i tot el que està vinculat a l’educació dels adults i al món 
universitari. Informació i inscripció a www.uib.es/uom 
presentació de treballs fins al 5 de maig 
 
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 5 de maig, escoleta Es Fameliar 
fins al 19 de maig, escoleta de Cas Serres 
 
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 
 
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 els riscos derivats de la pràctica 
esportiva i garantir i protegir la salut 
obert el termini de sol·licituds 
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