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AGENDA del 20 al 26 de MAIG 2011 
 
 
CINEMA, TEATRE i MÚSICA 
 
The Trotsky 

El cicle de cinema social tanca portes amb el director Jacob Tierney, que reprodueix 
en clau de comèdia la Revolució Russa en un institut públic, a partir de l’experiència 
d’un estudiant que creu ser la reencarnació de Trotsky 
divendres 20, 19.30 h, Espai Cultural de Can Ventosa 
 
Conversaciones nocturnas 
L'amor, com deia la cançó, està a l’aire. Aquesta obra del Taller de Teatre Puig d’en 
Valls intenta mostrar  algunes de les diferents cares que té l'amor, fugint dels tòpics i 
dels estereotips 
dissabte 21, 20.00 h, Centre Cultural Puig d’en Valls 
 
Mostra Coral de l’Illa d’Eivissa 
Actuacions del Cor des Pla de Jesús i del Cor Parroquial des Puig d’en Valls amb 
programes que inclouen cançons populars anònimes, peces tradicionals o temes de 
grans autors com Bach o Händel 
dies 21 i 22, 21.00 h, església de Sant Antoni de Portmany i església de Sant Jordi 
 
EXPOSICIONS 
 

El llegat geològic d’Yves Rangheard 

Mostra de caire científic i didàctic del material donat al Consell pel geòleg Yves 
Rangheard. Hi trobareu nombrosos fòssils recollits en les seues expedicions per tota 
l’illa durant molts anys, làmines fines, mapes geològics, documentació, bibliografia 

fins al 12 de juny, Centre Cultural S’Alamera 
 

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 
 

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, Museu d’Etnografia 

 
TALLERS I ACTIVITATS 
 

Els lectors recomanam 

Els usuaris recomanen llibres, pel·lícules o discos; material que se senyalitza i forma 
part de llistes de recomanacions. Tothom pot col·laborar-hi mitjançant uns formularis 
breus i fàcils. Podeu consultar el web de la biblioteca 

http://www.bibliotecaspublicas.es/eivissa/servicios.htm#27754


 

 

(http://www.bibliotecaspublicas.es/eivissa/servicios.htm#27754) i el Facebook 
https://www.facebook.com/notes/biblioteca-p%C3%BAblica-insular-deivissa/els-
lectors-recomanam-nova-activitat-de-recomanacions-entre-
lectors/10150164811997293)  
tot l’any, Biblioteca de Cas Serres 

 
Vine els dissabtes al museu 

Activitats adreçades a infants de 6 a 12 anys, amb l’objectiu que coneguin els 
costums i la cultura popular a través de lectures, representació de rondalles, treballs 
manuals, jocs tradicionals, identificació d’espècies vegetals dels boscos eivissencs... 
fins al 4 de juny, d’11.00 a 14.00 h, 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 
dissabte 28 de maig, 11.00 h, Museu d’Etnografia 
 
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 a www.csi-csifpitiusas.com 

del 23 al 27 de maig, Sala de Plens del Consell d’Eivissa 

 
Activitats d’estiu 2011 

Activitats de vacances, amb campaments i camps d’oci, esport i aventura a cala 
Jondal i a la Cerdanya. Més informació a www.conselldeivissa.es 

obert el termini d’inscripcions, Centre d’Informació Jove 

 
Ajudes als àmbits rural, ramader i pesquer 
Ajudes a l’agricultura ecològica, entitats associatives agràries, foment de la cria 
d’èquids, cooperatives agràries, confraries de pescadors, sembra de farratgeres i 
programes fitosanitaris. Més informació al Consell i a la web www.conselldeivissa.es 
sol·licituds fins al 13 de juny 
 
Ajudes per la pèrdua d’animals reproductors 
Ajudes per la pèrdua d’animals reproductors de l’espècie ovina i/o cabrum com a 
conseqüència d’atacs de cans. Més informació al Consell i a www.conselldeivissa.es  
sol·licituds fins al 31 d’octubre 
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Ajudes per a majors i discapacitats 
Programa de suport econòmic per a persones majors de 65 anys residents a Eivissa 
per a 2011. Les persones interessades poden recollir les sol·licituds al Departament 
d’Atenció al Ciutadà del Consell Insular. Més informació www.conselldeivissa.es 
sol·licituds fins al 30 de setembre 
 
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”, per prevenir els riscos derivats de la 
pràctica esportiva i garantir i protegir la salut 
obert el termini de sol·licituds 

http://www.conselldeivissa.es/

