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Aquesta edició arriba carregada de novetats amb la realització de tallers infantils i
moltes més activitats culturals fins el proper dia 28.
La consellera de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Formentera, Margalida Font,
ha presentat aquest matí en roda de premsa les activitats programades amb motiu de la Festa
Intercultural, organitzada per al proper diumenge 21 de Març.
La VIII edició d’aquesta trobada de pobles ve carregada de novetats, entre les que destaquen,
la programació d’activitats infantils durant el matí i l’ampliació d’activitats culturals com
conferències i cine fòrum fins el proper 28 de Març.
Amb la participació de 15 països i 6 Comunitats Autònomes (Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile,
Indonèsia, Magrib, Cuba, Alemanya, Itàlia, Romania, Andalusia, Extremadura, Illes Balears,
Galícia, Principat d’Astúries, Castilla la Mancha, i la benvinguda a països com Equador,
Paraguai, República Dominicana, Índia), la programació de la jornada es divideix en activitats i
tallers per als més petits, degustació gastronòmica i actuacions musicals de cada col·lectiu
participant com la bachata, el cha cha cha, capoeira, el ball pagès, cumbia, entre altres.
La VIII edició de la Diada Intercultural començarà a les 11 hores amb els tallers infantils, que
inclouen el taller de banderes, tu me pintas y yo te pinto, països voladors, sing star, puzzle
intercultural, mural intercultural i finals de ping-pong i futbolí
, entre d’altres. Per a
portar a terme totes aquestes activitats es compta amb la col·laboració del Casal de Joves, els
alumnes del cicle formatiu d’Educació infantil i l’associació Baraka.
La degustació serà gratuïta, tal com s’ha vengut fent a les darreres edicions, i es facilitaran kits
que inclouran tot lo necessari per a la degustació, que es cobraran a un euro cadascun. La
recaptació dels kits i de les begudes es destinarà íntegrament als damnificats del terratrèmol de
Haití. Per aquesta edició destaca la participació de les Illes Balears, amb un stand propi amb
productes autòctons de les Illes.
Com a demanda del col·lectiu d’immigrants participants a la festa intercultural, les activitats es
duran a terme fins el proper 28 de Marc, amb la projecció de les pel·lícules 14 kilómetros, del
director Gerardo Olivares i
Vete y vive
, del director Radi Mihaileanu per als dies 24 i 27 respectivament a la Sala Municipal de
Cultura.
Així mateix, el divendres 26 s’impartirà la conferencia Drets i deures dels immigrants i Mediació
per la convivència a les Illes Balears
, totes elles al Casal d’Entitats. La Sala Municipal d’Exposicions de Sant Francesc albergarà
una mostra de vestimentes típiques i altre tipus d’objectes tradicionals de cada país
participants. La inauguració tindrà lloc el proper dilluns 22 a les 20 hores i es podrà visitar fins
el proper 26 de Març.
Aquesta festa és possible gràcies al suport i la feina de tots els col·lectius immigrants i
associacions participants, que cada any hi dediquen els seus esforços per a passar una
jornada en família.
El pressupost és de 10 mil euros, sufragats a mitges entre el Govern Balear i el Consell de
Formentera.
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