Un carnaval ple de propostes a Formentera
divendres, 29 de gener de 2016 21:47

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura i Festes, ha presentat avui la celebració
de la festa de Carnaval 2016 que tindrà lloc el pròxim diumenge 7 de febrer. «La novetat
d'aquesta edició és que la rua es farà al nucli urbà de Sant Francesc, amb la voluntat que
aquesta festivitat sigui itinerant i es pugui celebrar en diferents localitats de l'illa», segons ha
explicat la consellera de Cultura, Susana Labrador.

Els disfressats que optin als premis en les diferents categories es concentraran a partir de les
11.00 hores al pàrquing de Sa Senieta on s'hauran d'inscriure a la rua. A les 12.00 del migdia
sortirà la rua del pàrquing de Sa Senieta animada per la música de la banda local ALLSEX. La
rua anirà per l'avinguda del Pla del Rei, seguirà pel carrer d'Eivissa fins a la plaça de la
Constitució per fer una volta a través del carrer Jaume I, des d'on giraran pel carrer Marc
Ferrer, per agafar el carrer Santa Maria, i finalment tornaran a la plaça de la Constitució.

Els disfressats podran participar en el concurs de disfresses, amb la possibilitat de guanyar
algun dels premis en metàl·lic. Una de les novetats d'enguany, segons ha destacat la
consellera, es la creació de la categoria de Disfressa Familiar, amb la que es vol animar i
premiar a totes aquelles famílies que hi participin.

Premis:
Individual adult
1r premi 200 €
2n premi 150 €
Individual infantil
1r premi 100 €
2n premi 60 €
Parelles
1r premi 300 €
2n premi 200 €
Família
1r premi 300 €
2n premi 200 €
Grup [entre 3 i 10 persones]
1r premi 400 €
2n premi 250 €
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Comparses [més de 10 persones]
1r premi 500 €
2n premi i 350 €
Carrosses [amb vehicle]
1r premi 950 €
2n premi 650 €

«Un cop acabada la desfilada, a la plaça de la Constitució començarà la música de la mà del
polifacètic DJ Pharma que farà ballar grans i petits en una diada on els protagonistes són els
disfressats i disfressades», segons ha destacat la tècnica de Cultura, Verònica Arenas, en la
presentació feta avui.

A partir de les 14.00 hores tindrà lloc el dinar popular, organitzat per l’APIME C.P Mestre Lluís
Andreu, en el qual, segons han recordat, «els disfressats i disfressades podran menjar gratis».
La consellera ha destacat que aquesta festa s'organitza «amb molta il·lusió i amb el desig de
comptar amb una alta participació ciutadana, en un dia d'ambient festiu a l'illa».

Més activitats

A més, aquesta festivitat arriba carregada de propostes, el dijous 4 de febrer es farà un taller de
disfresses de carnaval pels més petits a la biblioteca Villangomez. I pels joves el dijous 4 i
divendres 5 per la tarda s'ha organitzat uns tallers de creació de màscares, i el dissabte 6 faran
una festa de Carnaval, tot al Casal de Joves. El divendres 5 de gener hi haurà una
concentració de nens del col·legi Verge Miraculosa disfressats. Serà a les 10.00 hores a la
plaça de la Constitució.

2/2

