Les festes més esperades

Es Cubells està en festes i ara sí que podem dir que ho celebrarem com
toca. Enguany sembla que tot començàs de nou després d’un llarg
hivern, d’un període de letargia del qual ja començam a sortir. Perquè
hem tengut un estiu ple de gent, gairebé com sempre, omplint cada racó
de la nostra illa. Però el que no hem tengut encara és l’ocasió de gaudir
de la nostra festa en una situació molt propera ja al que era la normalitat
fins fa un any i mig.
Per això aquestes festes de Santa Teresa són especials, perquè són les del
desgel, les de retrobar-se amb l’escalfor dels nostres vesins i vesines i
ballar al ritme de la música en viu, de gaudir del teatre d’estrena
mundial de cada any, de sopar d’un entrepà al carrer asseguts a qualsevol
banda, de divertir-se fent ciència...
Aquestes festes són per a nosaltres, per a quan recuperam la tranquil·litat
i el ritme reposat de fora de l’estiu. Per això són tan especials, perquè ens
trobarem de nou entre amics a un dels nostres pobles més estimats.
Molts anys i bons, es Cubells!
Ángel Luis Guerrero Domínguez
Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

Festes de Santa Teresa 2021
10 D’OCTUBRE
16.00-19.00 h Jocs infantils amb Activijoc.

12 D’OCTUBRE
10.00 h Mercat d’artesania i agricultura al pàrquing.
10.30 h Taller de ciència amb Eiviciència. A partir de
7 anys. Places limitades, inscripció prèvia requerida al
correu avecescubells@gmail.com
Sonada del grup Ardello Eixo al pàrquing.
17.00-19.00 h Taller de pintura infantil a càrrec de
Loli Hidalgo. Sala del poliesportiu des Cubells.
Inscripció prèvia avecescubells@gmail.com
12.00 h

16 D’OCTUBRE
10.30 h Excursió des Cubells a cala Llentrisca a càrrec
del Grup de Coneixement del Medi de l’IEE. trobada
al pàrquing. Tot el dia, amb dinar de senalló.
16.00 h Prova de tir amb arc. XIV Memorial Joan Tur
Planells.
18.30 h Contacontes de màgia amb Agustí Prades.
20.30 h Concert amb el grup SOUL DOCTOR I
JARABE DE PAU (grup tribut a Jarabe de Palo), al
pàrquing.
17 D’OCTUBRE
Copa del món de tir amb bassetja al
camp de tir del Poliesportiu des Cubells.
20.00 h Estrena d’obra de teatre a càrrec del Grup de
Teatre des Cubells.
16.00-19.00 h

15 D’OCTUBRE
19.00 h Missa, processó i ball pagès amb la colla de
Sant Jordi de ses Salines.
21.00 h Estrena mundial del curtmetratge “ES NINJA
DES CUBELLS”, al pàrquing.
21.15 h Concert d’UNCLE SAL I THE METRALLAS,
al pàrquing.

31 D’OCTUBRE
Cursa d’orientació nocturna al poble. Inscripcions al
correu inscripcionesmontelpardo@gmail.com

