El Consell ajuda a finançar 7 esdeveniments esportius que organitza el Grup Esportiu Espalmador
dimarts, 17 d'abril de 2018 16:41

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el president del Grup Esportiu
Espalmador, Juanjo Escandell han signat avui un conveni de col·laboració pel qual la institució
atorga una subvenció de 7.000 euros a aquest grup esportiu per aquest 2018.

Amb aquests diners el Consell ajuda a finançar 7 esdeveniments esportius de l’illa; la V cursa
Far a Far del 22 d’abril, el VI Trofeu Ciclisme en ruta Illa de Formentera del 25 de març, la V
Copa Illa de Formentera en BTT del 6 de maig, la XXXIII Milla Urbana del 15 de juliol, la XXIII
Pujada a la Mola del 12 d’octubre, la Volta cicloturista en BTT del 26 al 28 d’octubre, i la XL
Cursa de la Constitució Memorial John Tunks.

El president del Consell ha agraït la feina que du endavant del Grup Esportiu Espalmador
organitzant aquestes curses i el foment que fa de "l'atletisme, el ciclisme o la triatló a l'illa de
Formentera". Per part seva Juanjo Escandell ha donat les gràcies a la institució per aquesta
ajuda, gràcies a la qual "podem reduir el cost de la inscripció a les proves i donar-les-hi més
continuïtat". El conseller d'Esports, Jordi Vidal, també present a l'acte de signatura del conveni
ha agraït la feina que fa el Grup Esportiu Espalmador en la promoció i practica de l’esport a
Formentera.

V Cursa Far a Far
Precisament el Grup Esportiu Espalmador, conjuntament amb l’àrea d’Esports del Consell,
organitzen aquest proper diumenge 22 la Far a Far, que enguany arribarà a la seua cinquena
edició. Com cada any, la Far a Far unirà els dos fars de l'illa amb 26 quilòmetres de recorregut.

L’hora de sortida des del far de la Mola serà a les 09.00 h per la Caminada Popular i a les
11.00h per la cursa, mentre que l’hora límit d’arribada al far des Cap es marca a les 14.00h.

La retirada de dorsals es farà el dissabte a la recepció del Poliesportiu Antoni Blanc entre les
18.00 h i les 20.00 h (Cursa i Caminada) i el diumenge 22 d'abril a la zona de sortida, far de la
Mola, entre les 8.00 h i les 9.00 h (Caminada) i de 9.00 a 10.45 h (Cursa). Per ser una zona
protegida i difícil accés amb pàrquing limitat només es podrà accedir a la zona de sortida amb
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autocar facilitat per l'organització. Les sortides es faran de la Savina - far de la Mola (Sortida)
07.45 h i 09.30 h, i del Poliesportiu Antoni Blanc - far de la Mola (Sortida) 08.00 h. i 09.45 h.

Així mateix, l'organització habilitarà llançadores pel retorn des del far d'es Cap, arribant a la
Savina i passant pel Poliesportiu Antoni Blanc. Ja hi ha gairebé un centenar de participants
registrats, per bé que fins aquest divendres 20 d'abril a les 22.00 h encara es poden
realitzar les inscripcions a la web:
www.elitechip.net .

Aquesta prova s’emmarca dins del calendari d’esdeveniments esportius que s’organitzen a
Formentera en primavera i temporada baixa per a donar a conèixer l’illa com a destí esportiu,
oferint d’altra banda als seus participants experimentar una Formentera especialment tranquil·la
en la millor època per gaudir dels seus paisatges.
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