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Contràriament al que succeeix en altres indrets, la major part de les festes de Formentera es
troben ubicades en una data fixa i invariable en el calendari anual, de manera que la celebració
d’algunes festivitats del santoral ha esdevingut una vertadera tradició.
El vessant religiós era ben marcat en les festes que se celebraven antigament. La missa de
festa, celebrada a mitjan matí, constituïa un acte de notable rellevància social que congregava
una nombrosa part de la població en els respectius temples. Però la litúrgia, una vegada
acabada, donava pas de nou a l’àmbit més profà. D’aquesta manera, una multitudinària ballada
a la mateixa plaça de l’església solia ser habitual en festivitats com Sant Joan, Sant Pere, Sant
Jaume o Santa Maria. A la tarda, després d’haver celebrat el dinar en família —poques eren les
cases on antigament no hi havia cap membre amb algun d’aquests noms—, la gent més jove
es mudava amb les millors robes i sortia a passejar. Aprofitaven l’ocasió per congregar-se en
alguns carrerons o en determinades cases, on era costum fer rifes, tirades de galls, ballades o
cantades. Tot junt servia d’entorn ideal per allò que una població dispersa com la de
Formentera necessitava: el contacte humà amb la resta d’individus.
Amb els canvis que ha experimentat la societat Formentera durant la segona meitat del segle
XX, la celebració de les festes també s’ha transformat substancialment. A més, majoritàriament
es mantenen aquelles mateixes dates rememorades des de ben antic, com també alguns dels
seus elements que més les han caracteritzat al llarg del temps.

El Calendari Festiu de Formentera és el següent:

CAVALCADA DE REIS. 5 de gener. La Cavalcada Reial arriba a Formentera en vaixell al port
de la Savina i recorre tots els pobles per visitar i repartir regals a tots els nens i nenes.
Ho organitza: Àrea de Cultura

CARNAVAL. Al voltant de febrer segons quan caigui la quaresma. Concentració de carrosses,
comparses, grups i disfressats/disfressades. Recorregut pels carrers i culminació amb un
concurs de ball.
Ho organitza: Àrea de Cultura

DIA D'ANDALUSIA. 28 de febrer. Aperitiu i música.
Ho organitza: Asociación Cultural Andaluza de Formentera
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DIA DE LES BALEARS. 1 de març. Mostra de ball, música i gastronomia tradicional de
Formentera. Amb el suport del Govern de les Illes Balears.
Ho organitza: Àrea de Cultura i Educació

FESTIVAL FOLKLÒRIC ILLA DE FORMENTERA.
A mitjans de març s'organitza el Festival Folklòric on s'hi donen cita les colles de ball de
Formentera Es Xacoters i Es Pastorells, a més de colles convidades

ROMERIA MARE DE DÉU DE LA CABEZA. 25 d'abril. Revetlla, ofrena floral a la Mare de Déu
del Pilar, missa, aperitiu i música.
Ho organitza: Asociación cultural andaluza de Formentera

SANT JORDI. 23 d'abril. Dia del Llibre i la Rosa. Activitats culturals al voltant de la Biblioteca
Marià Villangómez (contacontes amb llegendes de Sant Jordi, concurs infantil de punts de llibre
i de redaccions literàries), presentacions de llibres d'autors reconeguts, signatura de llibres,
paradetes de llibres per part de les associacions culturals de l'illa, etc.
Ho organitza: Àrea de Cultura, Amics de la Biblioteca Internacional i OCB de Formentera

PRIMAVERA DE CULTURA. Al voltant del mes d'abril. Conferències, taller d'elaboració
d'herbes, concerts en llengua catalana, presentacions de llibres, cantada popular.
Ho organitza: Obra Cultural Balear de Formentera

FESTES SANT FERRAN. 30 de maig. Sant Ferran de ses Roques. Processó, concerts, ball
tradicional, animació infantil...
Ho organitza: Associació d'artesans de Sant Ferran

FESTES DE SANT JOAN. 23 de juny. La Mola. Encesa del foc de Sant Joan amb
acompanyament de gaita pagesa (sonada tradicional de Formentera), concerts.
Ho organitza: Comissió de Festes de la Mola

FESTES DE LA MARE DE DÉU DEL CARME. 16 de juliol. La Savina. Festa dels pescadors
de l'Illa. Processó marinera per lliurar una ofrena floral als mariners. Ball Tradicional, animació
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infantil, concerts.
Ho organitza: Associació de veïns de la Savina

FESTES DE LA MARE DE DÉU DEL CARME. Als voltants d'aquella data a la localitat des
Pujols, antiga cala de pescadors. Processó marinera, animació infantil a la platja, concerts.
Ho organitza: Associació de veïns des Pujols

FESTES DE SANT JAUME. 25 de juliol. Diada de Formentera. Activitats concentrades a la
segona quinzena de juliol. Teatre, dansa, exposicions, jazz, cinema a la fresca, concerts
d'artistes emergents i consagrats, animació infantil, ballada i cantada popular.
Ho organitza: Àrea de Cultura

FESTES DE SANTA MARIA. 5 d'agost. Festes de la Terra. Activitats al voltant de tot el mes
d'agost. Xerrades, dimonis, concerts en llengua catalana amb grups d'arreu dels Països
Catalans, animacions i tallers per als més petits i petites, ballada i cantada popular, trobada de
joves poetes.
Ho organitza: Comissió de Festes de Santa Maria

FESTES DE SANT AGUSTÍ. 28 d'agost. Es Caló de Sant Agustí. Ballada i actes populars.
Ho organitza: Comissió de Festes des Caló de Sant Agustí

FESTES DEL PILAR. 12 d'octubre. La Mola. Processó, ballada popular, animació infantil,
concerts.
Ho organitza: Comissió de Festes de la Mola

FESTES DE SANT FRANCESC XAVIER. 3 de desembre. Sant Francesc Xavier. Processó,
concerts, ball tradicional, animació infantil, gastronomia
tradicional.
Ho organitza: Associació de Reis Mags i Associació gastronòmica Es Forn

NADAL: Festes que oscil·len entre el 20 i 31 de desembre. Activitats: Mercat de Nadal,
col·lectiva d'artistes locals, nadales populars infantils, mostra de teatre infantil, Concerts,
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Cinema, visita
del Pare Noel, concurs d'aparadorisme...

24 Nit de Nadal. Nit de Matines a les diferents esglésies de l'Illa on les esquadres de
caramellers de Formentera interpreten Ses Caramelles de Nadal (música tradicional de les
Pitiüses, declarades BIC)
25 Nadal
26 Sa Mitjana Festa
31 Nit de Cap d'any. Concert a càrrec d'un grup de versions per donar la benvinguda a l'any
nou.

Ho organitza: Àrea de Cultura i Àrea de Comerç
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