Inauguració de l’exposició i lliurament del IX Premi Vila de
Santanyí Francisco Bernareggi d’Arts Visuals 2021.
Els artistes finalistes són: Adrián Martínez, Ana del Águila, Art al quadrat, Cristòfol Pons, David Latorre, Javier
Arce, Jose Juan Fiol, Juan Baraja, Marla Jacarilla, Roser
Caminal, Tomás Pizá i Xim Llompart.

i

Pequeño País

Cinema:

Gabriel és un nin de 10 anys que viu en un barri d’expatriats a Burundi. El petit viu despreocupat una vida normal
al costat dels seus amics i la seva germana petita quan, de
sobte, el conflicte dels 90 explota al país veí de Ruanda.
El perill arribarà de manera instantània a les seves vides.
No recomanada a menors de 16 anys. Durada: 112 minuts.
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V
V

El paisatge sempre és interior

Entre dia

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats:2€,
Adults: 3€, -4 anys: 0€
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura

Diumenge

Regidoria d’Escoles
i Bandes de Música

La Banda Municipal i l’Escola de Música de Santanyí ens
oferiran diverses actuacions per celebrar la seva patrona,
Santa Cecília.
Vegeu cartells o programes a part.

Gaza mon amour
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19.30 h
Santanyí
Ses Cases Noves
Regidoria de Cultura

20
27

14

Cinema:

IX Premi Vila de
Santanyí d’Arts Visuals
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Documental homenatge a Antònia Vicens amb motiu del
seu 80è aniversari.
Estrena a Mallorca de l’audiovisual dirigit per Toni Moreno
i coproduït pel Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat,
el PEN Català i la Fundació Mallorca Literària.
Després de la projecció, diàleg d’Antònia Vicens amb Àngels Gregori.

Santa Cecília 2021

No recomanada a menors de 12 anys. Durada: 115 minuts.

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
www.ticketib.com
Casa Blai Bonet
Fund. Mallorca Literària
Regidoria de Cultura

Actuacions:

Nova York, 1971. La revista Life envia al cèlebre fotoperiodista W. Eugene Smith a la ciutat costanera japonesa de
Minimata, la població de la qual ha estat devastada degut
a l’enverinament per mercuri. Smith se submergeix en la
comunitat i les seves imatges li donen al desastre una dimensió humana esquinçadora.

Dissabte

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura

Documental: Antònia Vicens,

El fotógrafo
de Minamata

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats:2€,
Adults: 3€, -4 anys: 0€
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura
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Divendres

12
7

Diumenge

Divendres

Cinema:
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Diumenge

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Nins i jubilats:2€,
Adults: 3€, -4 anys: 0€
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria de Cultura

Gaza, època actual. L’Issa és un pescador de 60 anys
enamorat en secret de Siham. Aquest descobreix una estàtua grega del déu Apol·lo en una de les xarxes de pesca
i se l’emporta a casa d’amagat sense sospitar, que quan
aquest valuós tresor es descobreixi, la seva vida es complicarà tant que posarà en perill tots els plans que tenia.
No recomanada a menors de 12 anys. Durada: 87 minuts.
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Marxa silenciosa del 25N a la Plaça Major de Santanyí davant l’Ajuntament. Abans de començar, lectura del manifest a càrrec de Ricarda M. Vicens, regidora d’Igualtat i
la Dona. En acabar la marxa, retirada de la pancarta.

28

Presentació del llibre IV Jornades d’Estudis Locals de Santanyí 2020 a càrrec de Maria Teresa Escalas. Intervindran:
Sebastià Agustí Adrover, president de LAUSA; la regidora
de Cultura Ricarda M. Vicens i la batlessa, Maria Pons.
A la cloenda de l’acte ens acompanyaran Glòria Julià i
Víctor Leiva (de Vers Endins) per delectar-nos amb la
música i la poesia de “Versar la Pell”.

30

Missa solemne:

Solo una vez

Dimarts

Cinema:

Teatre:

NOV’21

IV Jornades d’Estudis
Locals de Santanyí 2020

Presentació del llibre i concert:

Per a l’Eliminació de la
Violència contra les Dones

19.30 h
Santanyí
Plaça Major
Regidoria d’Igualtat
i la Dona

Diumenge

La decisió

Dissabte

20.00 h
Santanyí
Teatre Principal
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
LAUSA
Regidoria de Cultura

VOLS ESTAR AL DIA DE TOTES
LES ACTIVITATS CULTURALS?
Subscriu-te en el nostre butlletí i
no et perdis res!
Envia’ns les teves dades
(nom, cognom i correu electrònic) a
santanyicultural@gmail.com

També ens pots seguir en el nostre
canal de youtube i facebook:
santanyí cultural ses cases noves
Ajuntament de Santanyí
20.30 h
Santanyí
Teatre Principal
5€
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Festival s’Illo
Regidoria de Cultura

18.00 h
Santanyí
Teatre Principal
Gratuït
www.ticketib.com i
a taquilla 30 min abans
Regidoria d’Igualtat
i la Dona

Dins el Festival s’Illo s’inclou l’obra La decisió, de la Cia.
Las Moskitas Muertas. Es tracta del primer episodi de la
trilogia “La mala llet”, que versa sobre el procés de ser
mare. Un procés. No tots. No tots els processos són iguals.
No sempre prenem bones decisions. La decisió vol reflexionar sobre el capitalisme que envolta la reproducció assistida i la pressió que genera seguir un camí, sigui quin
sigui.

Laura, psicòloga del servei d’atenció a dones víctimes de
violència de gènere, sofreix l’assetjament del marit d’una
de les pacients. Enmig d’aquesta complicada situació, ha
de tractar a una parella nova en el centre. Eva i Pablo, que
asseguren que ell ha rebut una denúncia després d’un
malentès i assegura que no és un maltractador.

Especialment recomanada per el
foment de la igualtat de gènere.
És un acte gratuït que pertany a la
celebració del 25N, per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones.

No recomanada a menors de 16 anys. Durada: 79 minuts.

11.00 h
Santanyí
A l’església de 		
Sant Andreu
Regidoria de Cultura

Missa solemne en honor a Sant Andreu. Presidirà i predicarà Mons. Lluc Riera Coll, prior de la Sang i canonge.
Cantarà la Coral Sant Andreu i l’Agrupació Ordi Broix interpretarà el ball de l’Oferta. Intervenció de la Banda Municipal de Música de Santanyí.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Ajuntament de Santanyí
www.ajsantanyi.net
(+34) 971 65 30 02
Plaça Major, 12
Casa de Cultura
Ses Cases Noves
(+34) 971 16 32 95
C/ S’Aljub, 22

Recorda, al contenidor blau! gràcies

Inauguració de l’exposició del concurs de dibuix 30 Anys del
Parc Natural de Mondragó (1992-2022). En el qual ha participat l’alumnat de 2n i 3r cicle d’Educació Primària de les
escoles del terme municipal de Santanyí.

Marxa silenciosa:

30 anys del Parc
Natural de Mondragó

Exposició:

18.00 h
Santanyí
Ses Cases Noves, 		
Primer pis
Parc Natural de
Mondragó
Ajuntament de
Santanyí
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Divendres

Sant Andreu

23

Dijous

Dimarts

