El pròxim diumenge se celebra la XIV Festa Intercultural a Sant Ferran
dijous, 31 de març de 2016 21:27

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Benestar Social, ha organitzat juntament amb
l’Associació de la Festa Intercultural la XIV edició de la Festa Intercultural. Així ho ha explicat
avui la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, en la roda de premsa de presentació
a la qual també han assistit l'organitzadora de l'esdeveniment, Ángeles Martínez Canales i el
president de l’Associació, Manuel Londeiro.

La Festa Intercultural tindrà lloc el pròxim diumenge 3 d'abril a les escoles de Sant Ferran “que
es vestirà de festa per mostrar la varietat cultural dels diferents països i comunitats autònomes
que convivim a Formentera”, segons ha explicat la consellera. Formentera és l’illa on més gent
viu de fora d’Espanya, més d’un 30 per cent de la població és estrangera, segons ha recordat
Vanessa Parellada que ha assegurat que “per això aquesta festa és representativa de la realitat
de Formentera”.

Gastronomia i balls

El president de l’associació ha destacat que l’esperit de la festa és “gaudir de la diversitat
cultural que hi ha a l’illa i lo cosmopolita que és i ho farem de la millora manera, degustant la
gastronomia”. Per part seva, l’organitzadora ha explicat que la festa s’iniciarà a les 13.00 hores
amb activitats infantils, com tallers: de creació de caretes, punts de llibre amb el teu nom en
àrab, henna, decoració de mandalas, twister i joc de les cadires, a més de castells inflables.

L’entrada val 4 euros i pels menors de 12 anys és gratuïta. A les 14.00 hores començarà la
degustació gastronòmica i una mica abans les actuacions musicals i folklòriques. Els països i
comunitats participants són Romania, Marroc, Colòmbia, Brasil, Cuba, Xile, Castella La Manxa,
Argentina, República Dominicana, Indonèsia, Equador, Bolívia, Alemanya, Galícia, Andalusia,
Formentera i València. El Consell de Formentera contribueix econòmicament per pagar tots els
aliments que es fan servir pel menjar amb una subvenció de 400 euros per país o comunitat
participant i també aporta la contractació durant 3 mesos a mitja jornada de la persona
organitzadora.
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Aparcaments dissuasoris

Els assistents poden aparcar al descampat on es projecta fer la nova escola de Sant Ferran o
la circumval·lació, segons ha dit la consellera. A més, ha explicat que des de demà divendres
fins al diumenge el parc infantil ubicat a l’escola romandrà tancat per motius de seguretat pel
muntatge de la festa. La consellera ha lamentat les molèsties que aquest fet pugui ocasionar. A
més, Vanessa Parellada ha recordat que per tenir cura del medi ambient “pregam a tots els
assistents que portin els seus plats i coberts, se’ls facilitarà un equip biodegradable amb tot el
necessari per a la degustació”. Finalment han convidat a tota la població de Formentera a
gaudir diumenge d’aquesta festa.
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