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El Consell de Formentera ha presentat el programa d’activitats per a aquestes festes de Nadal.
Amb el lema “Per Nadal brillam els qui no volem créixer” s’ha ideat un ampli cartell que compta
amb activitats per a infants i joves, espectacles familiars i animacions per crear un ambient únic
i nadalenc a Formentera.

El tret de sortida el donarà, el proper divendres 30 de novembre, la inauguració del Mercat
Nadalenc 2018-2019, que tornarà a situar-se vora la plaça de la Constitució amb l’objectiu de
crear un espai de reunió en aquestes festes i incrementar l’oferta de venda de regals
nadalencs. Fins al 7 de gener, en aquest espai de trobada, s’aniran succeint les actuacions de
música en viu i activitats infantils.

El pressupost destinat al conjunt d’activitats d’aquest Nadal és de 35.000 euros.

Activitats Infantils
Dins de la XII edició de la Mostra d’Espectacles Infantils, el dissabte 29 de desembre, i el
18, 19 i 21 de gener, s’oferirà una variada oferta per amenitzar les vacances nadalenques dels
més petits i petites. Començant el dia 29 amb l’espectacle
Tatanka
de la Cia Minúcia Teatre, un espectacle familiar en llenguatge clown que narra les aventures de
Suli i Monyaco en un món molt diferent al seu. una peça per a tots els públics que busseja en la
cultura i civilització dels indis d’Amèrica. L’obra es podrà veure dissabte 29 de desembre a les
18.00 hores a la Sala de Cultura Cinema.

La mostra continua divendres 18 de gener a les 18.00 hores amb Engrunes musicals a
càrrec de Xènia Fuertes. Un espectacle musical adreçat als més petits, de 0 a 3 anys, que
tindrà lloc a Sala de Cultura Cinema.

Dissabte 19 de gener, la companyia de teatre Zum-Zum presenta a Formentera La gallina dels
ous d’or
. Un
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conte que parla sobre la pobresa, la riquesa i l’avarícia… i conta que els diners són, en realitat,
romanços. L’espectacle es podrà veure a la Sala de Cultura Cinema a les 18.00 hores.
Per finalitzar la mostra, dilluns 21 de gener hi haurà un contacontes a la Biblioteca Marià
Villangómez a les 18.00 hores. Aquest mateix espai acollirà el dijous 13 de desembre, un taller
d’arbre nadalenc de les frases literàries, una activitat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

Divendres 14 de desembre, a la placeta del carrer de Guillem de Montgrí de Sant Ferran, es
celebrarà la ja tradicional Cantada de Nadales a càrrec de l’alumnat del CEIP El Pilar de la
Mola, el CEIP Mestre Lluís Andreu, el CEIP de Sant Ferran de ses Roques i la Banda
Municipal. Després hi haurà xocolatada (apta per a intolerants al gluten i a la lactosa).

A més, com cada any, el Diverespai arriba a Formentera durant el Nadal. Del 15 al 19 de
desembre, els nens i nenes de l’illa gaudiran de diverses activitats al mòdul esportiu. L’horari
serà de 9.30 a 13.30 i de 16.00 a 20.00 hores.

Casal de Joves
Per a dissabte 1 de desembre, el Casal de Joves ha organitzat batucada i dansa urbana per
amenitzar el Mercat Nadalenc. Durant aquestes festes també s’han organitzat activitats per als
joves de l’illa com un taller de decoració nadalenca, xocolatada i projeccions de documentals
entre altres activitats.

Arts escèniques i literatura
Dimecres 12 de desembre es presentarà a la Biblioteca Marià Villangómez el llibre Història
d’Eivissa i Formentera
d’en Lluís Ferrer i en Juan Escandell. La presentació anirà a càrrec de na Maite Ferrer.

I per als amants de les noves dramatúrgies, dijous 13 i divendres 14 de desembre arriba a
Formentera Travelling, de la companyia Baal. Una performance on la dansa i la tecnologia
interactiva s’uneixen.

Nit de concerts
Un dels plats forts de les festes se servirà el proper 15 de desembre amb el concert de Ramon
Mirabet
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i els
Projecte Mut
a l’envelat de la plaça de l’església de Sant Ferran.

Per iniciar la nit, el santfeliuenc Ramon Mirabet presentarà un espectacle renovat amb un
enfocament més energètic que es podrà sentir amb les noves cançons, del que serà el seu
tercer disc.

Per acabar la nit, els eivissencs Projecte Mut presentaran el seu darrer disc “La Vida Rima” i
repassaran els seus grans èxits que delitaran el fidel públic formenterer. De la mà del cantant i
compositor David Serra junt al músic i productor Joan Barbé s’endinsen al món del folk-rock
utilitzant lletres pròpies i textos de poetes d’arreu dels Països Catalans.

Betlem vivent i Pare Noel
El dia 15 de desembre, els alumnes del col·legi Verge Miraculosa faran una representació
vivent del Betlem de Nadal a les 16.00 hores a la Sala de Cultura Cinema, i el 20 de desembre
els nens de Formentera rebran la visita del Pare Noel en una festa que es farà a partir de les
17.30 hores a l’envelat de Sant Ferran. En acabar es servirà xocolata calenta.

Activitats tradicionals
Per tal de no perdre l’essència de la cultura formenterera i les seves tradicions, dissabte 22 de
desembre l’Associació gastronòmica Es Forn organitza un taller de salsa de Nadal a les 11.00
hores al jardí de ses Eres.

D’altra banda, dimecres 26 de desembre dia de Sant Esteve, l’Associació de Reis Mags
recupera la festa tradicional de la Mitjana Festa de Nadal amb missa amb caramelles, ballada
popular i un concert al mercat nadalenc.

Nits de festa
La nit del 29 de desembre, l’Associació Reis Mags celebra la seva IX Festa d’aniversari al
l’envelat de Sant Ferran, amb ballada i sonada, torrada i bona música. I la nit del 31 de
desembre
,C
ap d’any
, continuarà la festa en aquesta localitat per acomiadar el 2018. L’última nit de l’any, a partir de
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la una de la matinada, animació i festa amb el concert que donarà la benvinguda al 2019 amb
Bruixa Express
, un grup de versions amb l’essència de la millor música pop/rock.

Visita dels Reis d’Orient
Com cada any, el dijous 5 de gener a les 16.30 hores al port de la Savina, arribaran els Reis
Mags d’Orient, que sortiran en cavalcada acompanyats de l’espectacle Rats! de la companyia
Campi qui pugui. A les 17.30 hores visitaran la plaça de la Constitució de Sant Francesc i a les
18.00 hores es traslladaran a Sant Ferran, per continuar recorrent els carrers del poble a partir
de les 19.00 hores i pujar a la Mola a les 20.00 hores.

Exposició col·lectiva
Del 3 de desembre al 7 de gener es podrà visitar la mostra col·lectiva de Nadal amb artistes de
l’illa de dilluns a dissabte d’11 h a 14 h i de 17 h a 19 h. La inauguració es farà el dilluns 3 a les
20 hores amb presència dels artistes.

Premi al millor aparador
Com cada any, i amb l’objectiu de promoure l’ambient festiu nadalenc entre els establiments de
l’illa de Formentera, la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera i el Consell de Formentera
convoquen el Xè Concurs d’Aparadorisme Nadalenc 2018.

El Consell de Formentera desitja a totes les formentereres i formenterers “Molts anys i bons!!!”.
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