Gran ventall d’activitats per celebrar el dia de les illes a Formentera
dimecres, 24 de febrer de 2016 16:32

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Festes, ha presentat avui els actes de
celebració del Dia de les Illes Balears a Formentera. La consellera del ram, Susana Labrador,
ha destacat que el pròxim dimarts dia 1 de març se celebrarà la Diada de les Illes amb un gran
ventall d’activitats entre els que destaca l’acte institucional que tindrà lloc a les 13.00 hores a la
plaça de la Constitució de Sant Francesc i comptarà “amb la presència de les colles de ball de
Formentera Es Xacoters i Es Pastorells”.

Abans, a les 11.00 hores es donarà el tret de sortida a la I Cursa Solidària per a la Dona. Un
circuit urbà de 5 o 10 quilòmetres que sortirà i arribarà a la plaça de la Constitució. La inscripció
solidària de 10 euros anirà destinada a AECC, Associació Espanyola Contra el Càncer, i inclou
una camiseta. Els participants es poden inscriure al Poliesportiu Antoni Blanc, a l’OAC i a la
plana web www.formenteraesport365.com.

Després, a partir de les 14.00 hores hi haurà una gran paella popular, el plat d’adult valdrà 15
euros i per infants 10 euros, que aniran destinats també a AECC, i que ha estat organitzada per
Disfruta Formentera i Grup Esportiu Espalmador. La música de la 22 animarà l’ambient
d’aquest dia festiu a totes les illes, segons ha destacat Susana Labrador.

A les 20.00 hores s’oferirà el concert «Sons de les Illes». Un trio de corda (Kepa Artetxe, Miquel
Àngel Aguiló i Xisco Aguiló) i una soprano (Abigail Sardón) presentaran els arranjaments de
diferents cançons populars de les Illes a l’Església de Sant Francesc.

Concert simultani a totes les illes

A més, la consellera ha fet especial menció al concert simultani que hi haurà aquest dissabte
27 de febrer a les 19.30 hores simultàniament a totes les illes. A Formentera tocarà el mallorquí
Tomeu Penya i de teloners hi haurà Arrels, mentre que a cada una de les altres illes actuarà un
grup d’una altra illa per fomentar l’intercanvi cultural entre la comunitat, segons ha explicat la
consellera. L’espectacle Nits de Formentera es farà a Eivissa.
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Més activitats

Però la celebració del Dia de les Illes va més enllà, aquest dissabte 27 de febrer es fa la cursa
FART (Formentera All Round Trail). El mateix dia hi haurà una jornada de portes obertes a
l’Hospital de Formentera i exposició de l’helicòpter de transport sanitari. El diumenge 28 de
febrer taller a càrrec de l’IBEAM per a infants de 6 a 12 anys “Descobreix l’arqueologia
marítima”. I el dilluns 29 se celebrarà el IV Torneig Illes Balears de Bàsquet amb participació
d’equips de totes les illes.

A més, també s’han organitzat dos espectacles per concloure els actes de celebració del Dia
de les Illes a Formentera, segons ha presentat Susana Labrador, el dissabte 5 de març es
representarà l’obra de teatre a càrrec del Grup de Teatre des Cubells (Eivissa) Peluts i Pelats,
a les 21.00 hores a la Sala Municipal de Cultura (cinema) i el diumenge 6 de març a les 17.30
hores al mateix escenari Clown gestual «Fràgil», a càrrec de Clownidscopio, per públic a partir
de 5 anys. Recordem que el Govern va signar un conveni per valor de 8.000 euros amb el
Consell de Formentera per sufragar la despesa d’aquesta celebració.
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