Descobreix Formentera al maig, cultura, esport, gastronomia i noves tecnologies per gaudir de la primave
divendres, 27 d'abril de 2018 09:19

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, presenta una nova edició de la
campanya "Descobreix Formentera al Maig" en la qual el Consell col·labora amb l'organització
de certàmens per atraure turisme i a més els visitants obtenen importants descomptes en
navilieres, lloguers de vehicles i allotjaments així com d’altres valors afegits per visitar l’illa en
temporada baixa.

Fotografia i noves tecnologies
Entre els esdeveniments que es programen per atraure visitants destaca el Formentera
Fotogràfica que es celebra entre aquest divendres 27 d'abril i el proper dimarts 1 de maig. És
una trobada de professionals dirigida a tots els amants de la fotografia.

Una altra de les propostes que s'organitzen aquest maig és la Formentera 2.0, unes jornades
de comunicació en línia i cultura digital que es duen a terme del dijous 3 al diumenge 6. Podeu
trobar més informació al web www.formentera20.com

Cultura
La cultura i la música seran protagonistes destacades aquest maig amb la celebració de la
primera edició de l’Inhòspit, una mostra de noves dramatúrgies que es realitzarà a la Mola els
propers dies 3, 4 i 5 de maig (dijous, divendres i dissabte) i que està organitzat al voltant del
projecte sociocultural de la Casa del Poble de la Mola.

Aquesta mostra acollirà enguany nou espectacles de teatre, dansa i 'performance' en tres
representacions diàries i en tres escenaris diferents del poble de la Mola: el Bosc de ses
Planes, el Molí d’en Botigues i la Plaça del Pilar. Es comptarà amb la participació de més de
vint artistes de diferents disciplines escèniques contemporànies i vuit companyies: dos de
locals, una d'Eivissa, dos de Mallorca, dos de Barcelona i una del país de Gal·les.

A més el Formentera Jazz Festival, que tindrà lloc entre el 31 de maig i el 3 de juny, així com
l’inici dels mercats artesanals el primer cap de setmana del mes, són altres dels reclams per a
aquells que visitin Formentera en aquest proper mes.
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Esports
Esdeveniments esportius com la mitja marató que tindrà lloc el 12 de maig, la Marnatón del 24
al 26 de maig, la desena edició de la Formentera to Run, del 27 de maig al 3 de juny o la XXX
Regata Trofeu Penyal d’Ifac, del 31 de maig al 2 de juny, completen part de l'oferta del mes de
maig, un mes on Formentera aposta decididament pel turisme esportiu i respectuós amb el
medi ambient i el paisatge.

Caps de setmana gastronòmics
Un altre dels al·licients de Formentera aquest maig són els Caps de setmana Gastronòmics
que s'ofereixen en molts restaurants de l'illa del divendres 4 al diumenge 6 de maig i el cap de
setmana següent, de divendres 11 a diumenge 13.

Els restaurants que participen en aquesta iniciativa ofereixen menús gastronòmics a un preu
tancat de 20€ (beguda no inclosa). Són menús dissenyats especialment per a aquesta ocasió,
en que alguns restaurants ens proposen receptes tradicionals i d'altres fan versions renovades,
amb reinterpretacions de la cuina típica de l'illa que aporten una visió creativa, sovint des de
l'òptica de la cuina d'autor, a un preu molt accessible. Podeu consultar i descarregar-vos
aquests menús al web www.formentera.es .
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