Homenatge als impulsors del bàsquet a Formentera
divendres, 24 de gener de 2020 17:35

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Esports, ha inaugurat avui les dues cistelles
instal·lades en els parcs infantils de la Savina i Sant Francesc, al costat de l’institut Marc Ferrer,
com a homenatge a Emilio Martínez i Toni Terrasa, els pioners del bàsquet a l’illa als anys
vuitanta.

La iniciativa ‘Cistelles al carrer’ ha estat impulsada per la Federació de Bàsquet de les Illes
Balears, a través de la Fundació FEBIB 1935 i compta amb la col·laboració del CB Trasmapi
Formentera i del Consell. Així, cadascuna de les cistelles, que són donació de Sirenis Hotels,
porta una placa commemorativa amb el nom de Toni Terrasa i Emilio Martínez.

La consellera d’Esports, Paula Ferrer, ha destacat avui durant l’homenatge “la important tasca
desenvolupada per aquestes autèntiques figures del bàsquet de l’illa en uns anys on els mitjans
per practicar aquest esport a l’illa eren molt limitats”. Ferrer ha agraït el treball fet per la
Fundació FEBIB 1935 i ha desitjat “que la població de Formentera gaudeixi d’aquestes cistelles
instal·lades en els dos parcs”.

Per la seva part, Jacinto Real, president de la Fundació FEBIB 1935 i impulsor del projecte
‘Cistelles del passat’, ha senyalat: “D’aquesta manera, retem un merescut homenatge a la
nostra història i ho unim al present, perquè en el futur se segueixi practicant l’esport de la
cistella a les nostres illes”. A l’homenatge han assistit també la vicepresidenta primera del
Consell, Ana Juan, la consellera de Participació Ciutadana, Vanessa Parellada, familiars i
amics dels homenatjats, així com nombroses persones del món del bàsquet de Formentera.

Lligues interpobles i campus d’estiu
Martínez i Terrasa van promocionar el bàsquet a l’illa als anys vuitanta i ho varen fer a través
de campus d’estiu i lligues interpobles, iniciatives amb molt d’èxit entre els esportistes
formenterers i que varen comptar amb la participació de més d’una desena d’equips, tant
masculins com femenins.

L’estiu passat la Fundació FEBIB 1935 ja els va rendir homenatge durant la cloenda del I
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Campus Bàsquet Formentera. A més, dins de l’homenatge als pioners d’aquest esport, aquesta
fundació ha fet un curtmetratge amb els testimonis d’alguns dels protagonistes de la història del
bàsquet a l’illa. Un projecte de la Fundació juntament amb la productora Miraprim que també
s’ha realitzat a la resta d’illes.
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