Currículum vitae

ANTONI TUR SERRA

_______________________________________________________________________
Antoni Tur Serra, més conegut com Toni Xica, és empresari i músic formenterer. Prové
d'una coneguda família de Sant Francesc Xavier, Can Toni Xica, que ha estat sempre
implicada activament en les diferents realitats socials de la nostra illa, com l'entorn
empresarial, la cultura, la música, el medi ambient, o la política. Es presenta com
Independent i núm. 6 a la llista del PSIB-PSOE a les pròximes eleccions municipals de
Formentera.

Dades personals________________________________________
Nom i cognoms

Antoni Tur Serra

Lloc de naixement

Formentera

Formació________________________________________________
EGB

CP Sant Francesc Xavier de Formentera

BUP i COU

Institut Santa Maria d’Eivissa extensió de Formentera

Estudis musicals professionals

Conservatori Professional de música d’Eivissa

Estudis musicals Superiors

Escola d’Arts Musicals Luthier, a Barcelona

Especialitat

Guitarra Clàssica

Experiència musical____________________________________
Antoni Tur ha tingut una dilatada trajectòria musical, alternant sempre la música
clàssica i la música moderna.
Són destacables les actuacions, amb la Coral Polifònica del Conservatori Professional
de Música d’Eivissa amb presència de SS. MM el Rei D. Juan Carlos I i la Reina Dña.
Sofia, així com la participació, com a Tenor solista, juntament amb l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears.
En el marc de la música moderna ha format part de diverses agrupacions locals, com a
cantant, pianista, guitarrista, bateria, o productor musical.
És remarcable la seva participació en el grup SPIOKS, amb qui va col·laborar en la
gravació d’un disc, i que darrerament ha celebrat 25 anys. Amb aquesta formació va
oferir concerts tant a les Illes Balears com a Catalunya.

Experiència empresarial_______________________________
Nascut en una família de tradició emprenedora i pionera en el món empresarial de
Formentera, representa la tercera generació dedicada al sector del comerç minorista a la
nostra illa.
Va créixer dins l’entorn de les empreses de la família, especialitzades en comerç, però
també amb experiència en el sector de la restauració i hostaleria, així com la corredoria
d’assegurances. Amb una gran consciència des de ben jove de la necessitat de constant
millora com a eina per incrementar la competitivitat, entre el 1995 i 2005 va contribuir
molt positivament impulsant les empreses familiars cap al camí de la modernització i la
millora de la qualitat, tant en l’oferta, com en les instal·lacions i serveis.
Amb una actitud de permanent recerca per ampliar i actualitzar els coneixements, ha
pres part en diferents cicles formatius multidisciplinaris promoguts per diverses
organitzacions.
És cofundador de la firma STRIVANCUS, especialitzada en la venda minorista de
calçat de moda des de 2006, i de referència en el sector.
En 2012 va iniciar la seva experiència en el sector immobiliari.
L’any 2015 entrà a formar part de la junta directiva de PIMEF, en la que participa de
forma activa treballant per la defensa dels interessos del teixit empresarial de l’illa.

Labor social_____________________________________________
Al llarg de la seva vida, Antoni Tur ha mostrat inquietud per conèixer les diferents
realitats i necessitats de l’illa de Formentera, i sovint s’hi ha implicat activament en
manifestacions d’àmbit social.
Va col·laborar en la realització del primer programa radiofònic de música clàssica a
Radio Illa a Formentera.
Va formar part durant 10 anys de “Sa Raval des Pa i Oli”, associació dedicada a
organitzar les festes patronals i altres actes socials a Sant Francesc Xavier.
Fou també membre de la “Comissió de Reis”, agrupació social encarregada d’organitzar
diferents actes durant les festes de Nadal, inclosa la Cavalcada Reial.
En el marc de la música ha col·laborat també participant de forma solidària en
actuacions musicals presents en actes multitudinaris de caràcter reivindicatiu defensant
els interessos de l’illa, així com donant suport a formacions musicals de joves talents.

Informació addicional___________________________________
Membre de l’Associació de Caçadors de Porto-Saler.
Pescador recreatiu i usuari de s’ Estany des Peix.
Bon coneixedor i defensor de la gastronomia local, i cuiner.

