Activitats per grans i petits per commemorar el dia de les illes
dimecres, 22 de febrer de 2017 14:21

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura i Festes, ha presentat avui els actes de
celebració del Dia de les Illes Balears a Formentera. La consellera del ram, Susana Labrador,
ha destacat que el pròxim dimarts dia 1 de març se celebrarà la Diada de les Illes, a les 13.00
hores tindrà lloc l’acte institucional a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Tot seguit
actuaran les colles de ball de Formentera Es Xacoters i Es Pastorells i a continuació hi haurà
degustació de productes típics de Formentera a càrrec de l'Associació gastronòmica Es Forn.

Abans, a les 11.00 hores es donarà el tret de sortida a la III Cursa Solidària per la Dona i a les
12.00 hores a la caminada. Un circuit urbà de 5 o 10 quilòmetres que sortirà i arribarà a la plaça
de la Constitució. La inscripció solidària de 10 euros anirà destinada a AECC, Associació
Espanyola Contra el Càncer, i inclou una camiseta. Els participants es poden inscriure al
Poliesportiu Antoni Blanc. A partir de les 14.00 hores s’oferirà una gran paella popular per un
preu de 10 euros per adult i 5 per nens.

Contacontes
Les activitats per celebrar el dia de les illes comencen demà dijous 23 de febrer a les 18.00
hores amb un contacontes que tindrà lloc a la biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc
titulat “El gegant d’Es Vedrà”. El següent dijous després de la diada, dia 2 de març a les 17.00
hores a la biblioteca de Sant Ferran es representarà un altre contacontes sobre la Igualtat.

Concert simultani a totes les illes
Aquest dissabte 25 de febrer Marcel Cranc i Quin Delibat! ens oferiran actuacions musicals al
pati del Centre Antoni Tur Gabrielet a les 21.00 hores, es convidarà a un refrigeri entre concert i
concert. A totes les illes en aquella mateixa hora actuaran grups d’altres de les illes per
fomentar el coneixement de la música i la cultura entre illes.

Torneig de bàsquet
Entre el dimarts 28 de febrer i l’1 de març se celebrarà el V Torneig de Bàsquet Illes Balears
Trasmapi. Aquesta competició compta amb participació d'equips de totes les illes, i ha
possibilitat que durant aquestes dates es faci un curs per obtenir el títol de monitor de bàsquet.
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Teatre
I el cap de setmana del 4 i 5 de març teatre per adults i infants. Dissabte 4 de març es
representarà l’obra “Un tramvia anomenat desig” de Somnis Produccions a les 21.00 hores a la
Sala de Cultura (Cinema). La seva duració és de 60 minuts i el preu és de 5 euros l’entrada
general i 3 euros per menors de 25 anys. Diumenge 5 de marc es representarà “Els Músics de
Bremen” de la Companyia Musics Viatgers, a partir de les 18.00 h a la Sala de Cultura
(Cinema). L’obra per públic infantil, a partir de 3 anys, té una durada de 55 minuts i és gratuïta.
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