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Ho organitza: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Hi col·labora: Asociación de Vecinos y Propietarios de Cala de Bou des Torrent

2021Són festes a Cala de Bou i es Port des Torrent, unes parts del nostre municipi de les quals 
estam més orgullosos. Per la vitalitat, per l’intens activisme del moviment cívic i 
associatiu, pel dinamisme del teixit empresarial..., en definitiva, per la rica vida dels 
carrers i l’esperit de comunitat que tant ha arrelat entre els que hi viuen.

Una rica vida ciutadana com la d’aquests nuclis és sinònim de reivindicació i 
inconformisme. I també és un repte per a tots nosaltres estar a l’altura de les demandes 
d’unes poblacions que segueixen atraient cada dia més famílies. És la nostra obligació 
crear l’espai idoni perquè totes elles hi trobin el marc per desenvolupar el projecte de vida 
i fer que totes aquestes persones estiguin també orgulloses de la seua elecció.

Cada vegada hi ha més motius per presumir de ser de Cala de Bou. Aquests dies estrenam 
l’Auditori Caló de s’Oli, que abans d’inaugurar-lo ja és l’enveja de tota l’illa i ha 
esdevengut un dels elements més icònics de la badia. És part de l’esforç que estam fent 
per reconnectar aquestes barriades amb la mar. Ara toca el més important, que és donar 
vida a aquest espai i convertir-lo en el centre neuràlgic de les vostres inquietuds culturals.

Sense oblidar la gran transformació que suposarà el passeig que voltarà per tota la badia 
i contribuirà a dignificar tot el frontal marítim. Imaginau el canvi que suposarà poder fer 
tot aquest camí per la vora de la mar, estic segur que farà que encara vos sentiu uns vesins 
més privilegiats del nostre municipi. Però tot això ja arribarà, avui el que toca és gaudir 
d’unes festes animades, divertides, amb tot el caliu de la nostra diversitat.

Molts anys i bons!
 

Ángel Luis Guerrero Domínguez
Alcalde de Sant Josep de sa Talaia



FIESTAS DE CALA DE BOU Y ES PORT DES TORRENT 2021
DOMINGO, 3 DE OCTUBRE
09.00 h Torneo de petanca organizado por el Club de Petanca de Cala de Bou.
10.00 h Carrera ciclista de montaña organizada por el Club Ciclista Pitiús.

VIERNES, 8 DE OCTUBRE
18.30 h Espectáculo familiar a cargo de Showsibiza.com.
20.00 h Pregón de las fiestas, a cargo de Salvadora Andrade.
 Ball pagès a cargo del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia.
21.00 h Espectáculo de danzas gitanas Acuario, a cargo de Gipsy Cor.

SÁBADO, 9 DE OCTUBRE
17.00 h Campeonato de tiro con honda organizado por el Club JASA.
19.00 h Actuación de los alumnos y alumnas del Estudio de Danza Adrián Pineda.
19.30 h Actuación de los alumnos de la academia de baile Estudio 64.
 Actuación de los alumnos de baile de la Asociación de Vecinos de Cala de Bou y es Port des Torrent.
 Actuación del grupo musical Amalian Folk.

DOMINGO, 10 DE OCTUBRE
10.30 a 13.30 h Activijoc. Juegos de circo para toda la familia.
18.00 h Taller de baile Rootz Condukta, con Indee Styla. Plazas limitadas. Local de la Asociación de
 Vecinos de Cala de Bou y es Port des Torrent.
19.00 h Inauguración del Auditori Caló de s’Oli y de la exposición “Antonio Hormigo. La verdad de la madera”.

LUNES, 11 DE OCTUBRE
Semana del 11 al 21 de octubre: Día de las Mujeres Escritoras. ¡Celebramos este día con una guía de
 lectura y una muestra del fondo que podéis llevaros en préstamo! Lo organiza la biblioteca  de Cala de Bou.
20.00 h Concierto de Dr. Trapero.
 Actuación de Indee Styla (Barcelona).

MARTES, 12 DE OCTUBRE
11.00 h Misa rociera cantada por la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni. En el Auditori 
 Caló de s’Oli.
12.00 h Ball pagès a cargo del Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines. En el Auditori Caló de s’Oli.
12.30 h Soul Food Fest en la zona exterior del Auditori Caló de s’Oli. Jornada dedicada al blues y 
 la gastronomía. Actuaciones de Uncle Sal, Chino Swingslide y César Crespo. Lo organiza la 
 Asociación Cultural Great River Road, Salvem Sa Badía y Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia.
17.00 h Las islas como protagonistas. Sugerimos obras locales para conocer más a fondo las islas. Lo 
 organiza la biblioteca de Cala de Bou.
17.00 a 19.00 h Taller de circo Vine a fer bauxa. Dirigido a jóvenes entre 12 y 29 años. A cargo de Óscar  
 Vospy. Parque infantil de la c/ des Caló, esquina c/ Cuenca. Lo organiza el Casal de Jóvenes Bauxa.

SÁBADO, 16 DE OCTUBRE 
12.00 h a 20.00 h Rock Express Cala de Bou / es Port des Torrent. Ruta musical por distintos bares de la zona.   
 Música en vivo. Más información en www.santjosep.org

VIERNES, 22 DE OCTUBRE
17.30 h Cuentacuentos mágicos. ¡Celebramos el Día Mundial de la Biblioteca con el Mago Albert!
 Niños de 3 a 8 años. Imprescindible inscripción previa en el correo 
 biblioteca.caladebou@santjosep.org o en el teléfono 971348630. Inscripciones del 14 al 21 de 
 octubre. Lo organiza la biblioteca de Cala de Bou.

- Todas las actividades se realizarán en el parque infantil de Cala de Bou, c/ des Caló, esquina c/ Conca, excepto aquellas en
   que se haga constar una ubicación diferente.
- Todas las actividades se realizaran atendiendo a la normativa COVID-19 vigente en ese momento.

FESTES CALA DE BOU I ES PORT DES TORRENT 2021
DIUMENGE, 3 D’OCTUBRE
09.00 h Torneig de petanca organitzat pel Club de Petanca de Cala de Bou.
10.00 h Cursa de bicicleta de muntanya, organitzada pel Club Ciclista Pitiús.

DIVENDRES, 8 D’OCTUBRE
18.30 h Espectacle familiar a càrrec de Showsibiza.com.
20.00 h Pregó de les festes, a càrrec de Salvadora Andrade.
 Ball pagès a càrrec del Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia.
21.00 h Espectacle de danses gitanes Acuario, a càrrec de Gipsy Cor.

DISSABTE, 9 D’OCTUBRE
17.00 h Campionat de tir amb bassetja organitzat pel Club JASA.
19.00 h Actuació dels i les alumnes de l’Estudio de Danza Adrián Pineda.
19.30 h Actuació dels alumnes de l’acadèmia de ball Estudio 64.
 Actuació dels alumnes de ball de l’Associació de Vesins de Cala de Bou i es Port des Torrent.
 Actuació del grup musical Amalian Folk.

DIUMENGE, 10 D’OCTUBRE
10.30 a 13.30 h Activijoc. Jocs de circ per a tota la família.
18.00 h Taller de ball Rootz Condukta amb Indee Styla. Places limitades. Sala de l’Associació de Vesins 
 de Cala de Bou i es Port des Torrent.
19.00 h Inauguració de l’Auditori Calo de s’Oli i de l’exposició “Antonio Hormigo. La veritat de la fusta”.

DILLUNS, 11 D’OCTUBRE
Setmana de l’11 al 21 d’octubre: Dia de les Dones Escriptores. Celebram aquest dia amb una guia de lectura 
 i una mostra del fons que podeu endur-vos en préstec! L’organitza la biblioteca de Cala de Bou.
20.00 h Concert de Dr. Trapero.
 Actuació d’Indee Styla (Barcelona).

DIMARTS, 12 D’OCTUBRE
11.00 h Missa rociera cantada per l’Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni. A l’Auditori 
 Caló de s’Oli.
12.00 h Ball pagès a càrrec del Grup Folklòric de Sant Jordi de ses Salines. A l’Auditori Caló de s’Oli.
12.30 h Soul Food Fest a la zona exterior de l’Auditori Caló de s’Oli. Jornada dedicada al blues i la 
 gastronomia. Actuacions d’Uncle Sal, Chino Swingslide i César Crespo. Ho organitza l’Associació   
 Cultural Great River Road, Salvem Sa Badía i Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia .
17.00 h Les Illes com a protagonistes. Suggerim obres locals per a conèixer més a fons les illes! Ho 
 organitza la biblioteca de Cala de Bou.
17.00 a 19.00 h Taller de circ  Vine a fer bauxa. Adreçat a joves entre 12 i 29 anys. A càrrec d’Óscar   
 Vospy. Parc infantil del c/ des Caló, cantonada c/ Conca. Ho organitza Casal de Joves Bauxa.

DISSABTE, 16 D’OCTUBRE
12.00 h a 20.00 h Rock Express Cala de Bou / es Port des Torrent. Volta musical per diferents bars de la
 zona. Música en viu. Més informació a www.santjosep.org

DIVENDRES, 22 D’OCTUBRE
17.30 h Contacontes màgics. Celebram el Dia Mundial de la Biblioteca amb el Mag Albert! Infants de 3 a 8 anys. 
 Imprescindible inscripció prèvia al correu biblioteca.caladebou@santjosep.org o al telèfon 
 971348630. Inscripcions del 14 al 21 d’octubre. Ho organitza la biblioteca de Cala de Bou.

- Totes les activitats es faran al parc infantil de Cala de Bou, c/ des Caló, cantonada amb el c/ Conca, excepte aquelles en què es
  fa constar una ubicació diferent.
- Totes les activitats es faran atenent a la normativa COVID-19 vigent en aquell moment.


