Formentera organitza una vintena d'esdeveniments esportius en temporada baixa
dilluns, 18 de gener de 2016 21:03

L'àrea d'Esports del Consell de Formentera, en col·laboració amb alguns clubs i associacions
esportives de l'illa, ha organitzat gairebé una vintena d'esdeveniments esportius durant la
temporada baixa. En el calendari esportiu destaquen les curses que atrauen «atletes d’arreu
l’estat i inclús d’altres nacionalitats i que any rere any incrementen el seu reconeixement dins
aquesta món», segons ha explicat el conseller d’Esports, Jordi Vidal.

Curses

Pel que fa a les curses, el tret de sortida es donarà el dia 27 de febrer amb la celebració de la
«Formentera all round trail», (FART), en la qual més de 400 atletes recorreran la costa de
Formentera. La «Cursa de la dona» se celebrarà com cada any el dia de les Illes Balears, l’1 de
març, i la «Cursa pagesa solidària» tindrà lloc el 6 de març. La celebració del «De far a far» es
farà el 16 abril, i enguany comptarà amb una nova modalitat de nòrdic walking. «La mitja
marató» se celebrarà el 14 de maig i «és l’esdeveniment més reconegut del món esportiu de
Formentera», segons ha destacat el conseller. Ja fa unes edicions que va tocar sostre en
nombre de participants que ascendeixen a 2.400. «Amb aquest límit de corredors mantenim la
seguretat i la tranquil·litat dels participants que venen», ha afegit.

La vuitena edició de la «Formentera to run» que tindrà lloc entre el 29 de maig i 5 juny pretén
com cada any atraure turisme actiu, que venen a gaudir d’una setmana a l’illa, segons ha
explicat Jordi Vidal. El 5 de juny se celebrarà la tercera edició de la «NB Formentera Trail».
Després de la temporada el 12 d'octubre es farà la cursa de «Pujada a la Mola», i com cada
any des de fa 36 edicions el dia 6 de desembre es farà la «Cursa de la Constitució, Memorial
John Tunks».

Ciclisme

Pel que fa al món del ciclisme el conseller ha destacat la celebració de 4 competicions: «Tracks
Formentera BTT» que es farà el 7 de febrer, el «Trofeu CDE Ciclisme en Ruta Illa de
Formentera» que tindrà lloc el 27 de març, la «Copa Illa de Formentera», que tindrà lloc el 12
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de juny, i la «BTT La Mola» que es farà el 23 d'octubre. La celebració del IV Triatló de
Formentera el pròxim 2 d’octubre és altre dels esdeveniments de posttemporada.

Regates

La «Regatha Ophiusa» del mes de maig, la «Regata trofeu penyal d'Ifac» del mes de juny i «La
volta a Formentera en Windsurf» el 18 de setembre, són alguns dels esdeveniments que
atrauen esportistes nàutics a Formentera, segons ha dit el conseller.

Noves iniciatives

Jordi Vidal també ha destacat que aquest any es crearà una nova prova, un Duatlon Cross, que
es farà el 3 abril. L’àrea d’Esports també treballa en la creació d’altres esdeveniments com un
torneig internacional de volei platja i un marató de natació a aigües obertes a l'octubre. A més,
el responsable d'Esports ha recordat que des de la seva àrea es vol promocionar Formentera
no només com un lloc per «venir a fer proves, sinó també com una illa per entrenar-se, a
principi i final de temporada, aprofitant les condicions climatològiques i de contacte amb la
natura que ofereix».
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