Arriba una nova edició de la Festa Intercultural de Formentera
dimecres, 28 de març de 2018 16:44

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Benestar Social, ha presentat avui la XVI edició
de la Festa Intercultural. A l’acte hi han assistit la consellera de Benestar Social, Vanessa
Parellada, l’organitzadora de la Festa Intercultural, Maribel Jiménez i la presidenta de
l'Associació Intercultural, Marta Clavelo.

La Festa Intercultural es celebrarà el proper diumenge 8 d'abril. Enguany, i com a novetat, la
festa es farà a la plaça Europa des Pujols i hi seran representades una vintena de països i
comunitats. Segons ha explicat la consellera Vanessa Parellada, “l'objectiu d'aquesta festa és
viure, sentir i gaudir de gran part de les cultures que hi ha a la nostra illa i que ens enriqueixen”.
De fet, ja hem pogut tenir un tastet de la riquesa cultural de Formentera gràcies a algunes de
les activitats vinculades amb la festa Intercultural com ara les classes de balls regionals i els
contacontes del món que s’han dut a terme els darrers dies.

Venda de tiquets
En celebrar-se en un espai obert com és la plaça Europa, enguany la Festa Intercultural no
tindrà entrades a la venda, per bé que sÍ que es vendran tiquets amb cinc degustacions de
plats diversos a un preu de quatre euros a dues parades destinades a tal efecte. Així mateix,
els i les menors de 12 anys tindran un tiquet gratuït amb tres degustacions.

Gastronomia
A partir de les 14.00h i fins a les 15.30h els i les assistents podran assaborir la gastronomia de
cadascun dels països participants amb especialitats com l’ “asado”, la paella, el cous-cous o el
nasi goreng, entre d’altres menges típiques d’arreu del món.

Cuba, Xile, Itàlia, Colòmbia, República Dominicana, Marroc, Argentina, Bolívia, Indonèsia,
Paraguai, Alemanya, Equador i Veneçuela, així com Catalunya, Galícia, País Valencià,
Astúries, Castella la Manxa, Andalusia i Formentera seran la vintena de nacions i pobles
representats gastronòmicament i cultural en aquest important esdeveniment intercultural.

Jocs per a infants
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La XVI Festa Intercultural s’iniciarà a les 12.30h i a partir de les 13h, els més joves ja podran
gaudir d’un bon grapat d'activitats infantils com tallers, Inflables, jocs populars i d’arreu del món
o una mini gimcana entre d’altres. Aquestes activitats compten amb la col·laboració dels
monitors de s’Espurna d’Eivissa i amb el suport de la Fundació Obra Social “La Caixa”.

Actuacions musicals
Per amenitzar la jornada, de 14h a 19h comptarem amb la participació i mostra musical
d'alguns dels països i comunitats de la festa. Així, per exemple, hi haurà danses africanes, ball
pagès de Formentera, l’actuació de salsa i Ricardito: El sabor de Cuba, cançó folklòrica
veneçolana, gaiters gallecs, bachata, merengue, cúmbia i final de festa amb DJ Pharma.

Cura del medi ambient i seguretat
Aquest any es vol tornar a fer especial incidència en que el públic assistent sigui conscient de
la necessitat de tenir cura amb el medi ambient, per això es recomana a la ciutadania que
portin els seus plats i gots reutilitzables de casa. Es demana també que ningú dugui ampolles
de vidre, ja que cal evitar trencadisses i els incidents que poden comportar. A tot el recinte
s’instal·laran papereres de reciclatge i també cendrers per evitar que les burilles acabin a terra.

Així mateix, des de l’organització es fa una crida a la gent a participar en el voluntariat de la
festa. Els interessats s’hi poden apuntar clickant a l’enllaç: https://goo.gl/nwCpw2 o
adreçant-se directament a l'Àrea de Benestar Social, on es pot tramitar la inscripció per a fer de
voluntari a la Festa Intercultural i a d’altres esdeveniments.
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