La XIII Passarel·la de Moda de Formentera 2021 es celebra aquest divendres as Pujols
dilluns, 28 de juny de 2021 11:50

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Comerç, ha presentat avui la XIII Passarel·la de
Moda de Formentera 2021 que es celebrarà aquest divendres 2 de juliol a les 21 hores a la
plaça d’Europa des Pujols, i que comptarà amb la participació de divuit dissenyadors de l’illa,
segons ha avançat la vicepresidenta i consellera de Comerç, Ana Juan, en la roda de premsa
de presentació. Ana Juan ha estat acompanyada per la coordinadora de la Passarel·la, Amalia
Mora, i una representació dels dissenyadors participants.

La Passarel·la d’enguany té el títol de ‘Retorn’, “perquè és un esdeveniment que torna després
d’un any molt complicat i perquè torna a un lloc emblemàtic com és la plaça d’Europa; i retorn
també perquè es torna a començar i perquè es segueix donant suport des del Consell a tots els
dissenyadors de Formentera”, segon ha assenyalat Ana Juan. La vicepresidenta ha destacat la
presència de divuit dissenyadores i dissenyadors a la passarel·la: “Tots ells en són els
protagonistes i amb la seva feina demostren que, a pesar de les dificultats del darrer any,
aquesta petita indústria que és la moda i el disseny està molt activa a l’illa”, ha remarcat la
vicepresidenta, que també ha recordat l’èxit de la passarel·la virtual que es va celebrar l’any
passat.

Els dissenyadors participants són els següents: Janne Bikinis, Hippie Shop Formentera,
Kavra de Formentera, Equilibre, Simona Colzi&le voyeur vintage, Vintage
Ibiza-Formentera, Macramé&Acho joyas, Molly Mallone, Michele Crocitto, Elena Hurtado
& Lorenzo Pepe “OBI”, Laura López, Eva Cardona, Ur Joies, Flavio Cocho i Majoral
.

Per la seva part, Amalia Mora ha destacat que, “l’emplaçament de la plaça d’Europa garanteix
la visualitat i amplitud de l’entorn, a més d’oferir seguretat a l’esdeveniment”. La coordinadora
de la passarel·la ha avançat alguns dels detalls: “En aquesta trobada, es podran veure joies,
bosses, vestits de núvia, vestits de festa, creacions avantguardistes d'alt nivell inspirades en la
naturalesa, la mar i els colors propis de Formentera, sempre amb col·leccions que de ben segur
sorprendran tant a turistes com a residents, espectadors fidels de la Passarel·la de Moda de
Formentera” i ha subratllat la presència de la jove dissenyadora, Laura López, que enguany ha
finalitzat els seus estudis de disseny.
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D’altra banda, les models professionals participants són de l’empresa Deva Models d’Eivissa, i
la gala serà presentada per la periodista Montse Montsalve i el jove músic formenterer Miquel
Tur.

Finalment, el Consell ha agraït el suport de les empreses col·laboradores en la Passarel·la de
la Moda de Formentera. La XIII Passarel·la de Moda de Formentera 2021 té un pressupost de
35.000 euros.
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