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El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, presenta les activitats organitzades per
celebrar la festivitat de Sant Jaume. Enguany, la diada de l’illa té un programa de festes variat
que aposta per artistes locals i forans que tendrà lloc des del 13 de juliol al 7 d’agost i que
contempla activitats per a tots els públics ja que el programa inclou actuacions musicals,
espectacles familiars i exposicions, entre d’altres.

La consellera de Cultura, Susana Labrador ha mostrat la seva satisfacció perquè “s’ha pogut
organitzar un cartell complet d’activitats que convertirà la Diada de Formentera en una gran
celebració, seguint totes les mesures de seguretat, i que vol oferir propostes culturals tant per
infants com per al públic adult, sense oblidar les nostres tradicions”.

Diada de Formentera
El dia 24 es celebrarà a les 20.00 h al pati del “Far de la Mola” l’acte institucional amb el
lliurament de les distincions honorífiques de l’illa. El públic haurà d’estar 30 minuts abans de
l’inici de l’acte per poder accedir ordenadament al pati de butaques.

El 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, a les 20.00 h es celebrarà la tradicional missa a
l’Església de Sant Francesc Xavier i a les 21.00 h tendrà lloc el ball pagès a la plaça de la
Constitució de Sant Francesc.

Activitats culturals
El programa de Sant Jaume s’obre dimarts 13 de juliol amb l’exposició “Residir l’instant”, un
projecte expositiu de l’artista
Pilar Aldea
que s’exhibirà en dos espais, una part a la Sala d’Exposicions “Ajuntament Vell” fins al 31 de
juliol, i una altra fins al 16 d’octubre l’espai cultural i educatiu Far de la Mola.

A l’Ajuntament Vell, l’artista presenta una instal·lació de 66 fotografies de la sèrie INSTANTS i
set “residencis”: imatges fotogràfiques compostes. A la sala del Far de la Mola es podrà veure
“COMÚ”, una videoinstal·lació en bucle de nou minuts, a més d’onze residencis i el text poètic
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“Llàtzers”. “Residir l’instant” és un projecte que gira entorn a la idea de la quietud permanent de
la fotografia i la possibilitat d’alterar-la intervenint sobre les imatges.
Dimarts 13 de juliol a les 19.00 h s’inicia aquesta mostra a la Sala d’Exposicions Ajuntament
Vell i el dimecres 14 a les 10.00 h al del Far de la Mola.

Dimarts 27 de juliol, dins de la programació del Cinema a la Fresca, es projectarà la pel·lícula S
houlder Arms
amb la interpretació en directe de la banda sonora a càrrec del pianista Jota Hidalgo. El film
dirigit per Charles Chaplin es podrà veure a les 22.00 h al Jardí de ses Eres.

Activitats infantils
I per gaudir en família, dilluns 19 de juliol arriba a Formentera la companyia D’Click amb el seu
espectacle “Isla” que parteix del somni i de l’al·lucinació de tres personatges nàufrags que es
troben sols i que es necessitaran els uns als altres per a refer la seva història.

Aquests personatges crearan situacions inversemblants i triaran estratègies d’allò més
rocambolesques per a superar els límits de la seva illa. Una història que ens farà reflexionar
sobre la idoneïtat de refugiar-se en la mar o sotsobrar en una illa. Basat en un treball de cos i
moviment, les eines més circenses, com l’acrobàcia i el masteler xinès, s’integren com a
llenguatge escènic dins l’espectacle. Aquest projecte ens recorda la subtil frontera existent
entre el teatre físic i la dansa; el circ i el risc; i la màgia i el somni.
L’espectacle es representarà a partir de les 19.30 h al pati de l’IES Marc Ferrer, tendrà un
aforament limitat, i s’haurà de reservar entrada a www.entradesformentera.cat .

Actuacions musicals
Divendres 23 arriba la Nit Jove organitzada per l’àrea de Joventut del Consell i que enguany
comptarà amb els concerts de
Miquel Tur i Donuts Hole.
Miquel Tur -Quartet- és una banda amb un estil musical que va des del folk fins el pop,
composta per músics professionals de l’ESMUC i liderada pel músic formenterer Miquel Tur.
Amb un directe viu, potent i dinàmic, ofereix un repertori que barreja temes originals, amb
versions del panorama musical actual.
Donuts Hole
és un quintet que transita entre el metall alternatiu i el
metalcore
. Més enllà dels gèneres, la banda abandera una proposta que entrellaça contundència,
melodia i atmosfera. Tot això embolicat en un univers emocional.
Els concerts tindran lloc a partir de les 21.30 h al pati de sa Senieta de Sant Francesc.
L’aforament serà limitat i es respectaran totes les mesures de seguretat anticovid.
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Revetlla i Diada
Dissabte 24 de juliol torna a Formentera el grup Ramon Mirabet. El músic català presentarà el
seu tercer disc,
Begin again
acompanyat per tota la seva banda.
El concert tindrà lloc a partir de les 22.00 h al pati de les escoles de Sant Ferran, l’aforament
serà limitat, i s’haurà de reservar entrada a www.entradesformentera.cat .

Diumenge 25 de juliol Clara Peya quintet oferiran un concert únic. Pianista i compositora,
Clara Peya és considerada una de les creadores més originals i úniques que han aparegut en
els darrers temps en l’escena musical del país. Una biografia frenètica que transita entre la
música, el teatre i l’activisme.

El concert tindrà lloc a partir de les 22.00 h al pati de sa Senieta, l’aforament serà limitat, i
s’haurà de reservar entrada a www.entradesformentera.cat .

Dissabte 7 d’agost a partir de les 22.00 h la plaça de la Constitució es podrà gaudir del clàssic
Jazz a la Plaça amb convidat especial:
Gianni Gagliardi Trio. Gianni Gagliardi és
saxofonista, compositor i productor natiu de Barcelona. El seu so, originalitat i integritat artística
li han permès actuar arreu del món en situacions molt diverses, des del jazz fins al flamenc.

Activitats esportives
L’esport formarà part també dels actes de les festes patronals, que comptaran amb el Torneig
de Tennis i Pàdel Memorial John Tunks que se celebrarà a les pistes municipals del 23 al 25 de
juliol. Les inscripcions són solidàries i s’han de realitzar abans del 21 de juliol a les pistes
municipals.

Així mateix el diumenge 25 de juliol també tindrà lloc a la piscina del Poliesportiu Antoni Blanc
l’exhibició del Club de Natació Sincronitzada. L’aforament serà limitat i caldrà fer reserva prèvia
d’entrada a través del número de telèfon 607 546 881.

En darrer lloc, la consellera Susana Labrador ha volgut agrair el suport de tots els
col·laboradors i, en especial, de la naviliera Trasmapi en la celebració de les festes i la

3/4

Presentació del cartell de Sant Jaume, Diada de Formentera, amb actuacions musicals, espectacles famili
dilluns, 12 de juliol de 2021 10:26

promoció de la cultura a la nostra illa. Cal destacar que tots els actes, activitats i espectacles es
faran respectant la normativa sanitària de prevenció de la covid-19 del moment.

12 de juliol 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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