Formentera es prepara per celebrar Sant Ferran, la primera festa popular de l'estiu
dimecres, 27 de maig de 2015 19:14

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Festes, ha donat a conèixer avui el programa
de Festes de Sant Ferran. Les festes són organitzades per l'Associació de Reis Mags, amb la
pròpia col·laboració del Consell, i tenen com a plat fort la nit del dia 30 de maig, amb música en
directe a la plaça de Sant Ferran.

La primera de les activitats serà un taller infantil sobre la posidònia, que s'organitzarà el dijous
28 de maig, a les 17h, a la Biblioteca de Sant Ferran. El divendres dia 29, l'endemà, es
projectarà la pel·lícula infantil “Oliver y su Pandilla”, també a la Biblioteca i a la mateixa hora,
les 17h de la tarda.

Al solpost, a les 20h, es reobrirà el Mercat artístic i artesà de Sant Ferran, al carrer major. El
mercat és un element clau de l'ambient del poble de Sant Ferran a l'estiu. El dissabte a la tarda
els esdeveniments comencen amb l'exposició del concurs de dibuix del CEIP de Sant Ferran,
amb la col·laboració de l'escola de Vela de Formentera. Hi haurà un aperitiu per a tothom i
lliurament de premis entre les 17h i les 19h.

A partir de les 19h tindrà lloc la missa cantada i la processó pels carrers del poble. A
contnuació, aproximadament a les 20h de la tarda, ball pagès i convit d'orelletes i a partir de les
20:30h, serà el torn de la música. Primer, La 22 i després, Chimichurri. Tancaran la nit els Djs
Alex Abril i Fedde R*, de Lifecode.

El diumenge serà el torn de les activitats més tranquil·les, amb la peregrinació fins la Creu del
Pare Palau, i el berenar de senalló. El mateix dia serà el VI Aniversari del Club de jubilats de
Sant Ferran, amb una missa a les 12h i un dinar per als socis a l'hotel La Mola.

1/1

