La seguretat vial, la cura del medi ambient, la millora d’infraestructures per infants i el foment de l’oci pels
divendres, 18 de gener de 2019 12:34

Ahir a les 20.00 hores es va celebrar la sessió ordinària del Consell d'Entitats a la sala de Plens
del Consell de Formentera, situada al costat del Centre de Dia. Entre l’ordre del dia destaca la
celebració de la tercera sessió dels Pressupostos participatius 2018.

La consellera de Participació Ciutadana, Sònia Cardona, va presentar els resultats de les
votacions dels projectes per part de les 34 entitats que hi han participat. El Consell de
Formentera ha reservat una partida de 325.000 € amb els que es podran realitzar els 5
projectes millor valorats per les associacions, i la primera fase del sisè projecte.

Projectes
Els projectes triats són per aquest ordre:
1. Augmentar la seguretat als passos de vianants. Amb aquest projecte s’instal·larà enllumenat
específic a les zones de pas utilitzant sistemes sostenibles. Aquesta proposta fou presentada
pels veïns d’es Caló. Es preveu que tengui un cost de 40.000 €.

2. Creació de fonts d’aigua potable a les escoles de l’illa. Aquest projecte proposa que a les
escoles públiques de Formentera hi hagi una font d’aigua potable perquè l’alumnat pugui beure
aigua. Això evitaria portar ampolles de plàstic i el consum de refrescs o altres begudes
processades. Aquesta proposta fou presentada per l’AVIF. Es preveu que tengui un cost de
10.000 €.

3.Millorar del parc infantil de la Savina. Amb aquest projecte es proposa millorar el tancament
del parc de forma que els nens petits que hi juguen no puguin sortir-ne sense l’ajuda d’un adult.

Així mateix es millorarà del paviment intern de cautxú i la il·luminació del parc i es substituirà la
zona de la petanca per noves instal·lacions més acceptades pels usuaris del parc. Aquesta
proposta fou presentada per l’Associació de Veïns de la Savina. Es preveu que tengui un cost
de 50.000 €.
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4. Foment de l’oci entre els joves de Formentera. Amb aquesta iniciativa es volen crear
mesures concretes, incloses dins del Pla de Joventut, destinades a fomentar l’oci entre els
joves. Aquesta proposta fou presentada per APNEEF. Es preveu que tengui un cost de 75.000
€.

5. Unificació del CEIP Mestre Lluís Andreu mitjançant el tall d’un carrer i la redirecció del trànsit.
Aquesta proposta preveu que es tanqui el carrer, mitjançant dues portes metàl·liques, una a
cada costat, per unir els dos mòduls de l’escola i disposar d’una zona comú addicional d’uns
300 metres. Aquesta proposta fou presentada per l’APIMA Mestre Lluís Andreu. S’ha reservat
una partida de 25.840 €.

6. Papereres amb segregació per a reciclatge als nuclis urbans. D’aquest projecte es preveu fer
només la primera fase d’implantació perquè el seu cost, amb la suma dels anteriors projectes
que han estat prioritzats, superaria la partida destinada per als pressupostos participatius. Així
tots els diners que quedin després de pressupostar els cinc primers projectes es destinaran a
fer la primera fase d’aquest projecte de millora de reciclatge. Aquesta proposta fou presentada
pels veïns d'es Caló. El pressupost global previst és de 175.000 €.

La consellera Sònia Cardona va destacar que els projectes guanyadors han estat impulsats per
entitats molt diferents, “com associacions de veïns, Apimes i associacions relacionades amb el
món del benestar social”. A més, la responsable de Participació Ciutadana ha destacat que
aquesta edició dels pressupostos participatius s’hagin escollit més projectes amb un
finançament de menor quantia. “El projectes afecten a diferents poblacions de l’illa, i prioritzen
aspectes com mediambient, joventut, educació i seguretat vial”, ha declarat, fet que fa que
“puguem estar orgullosos de la priorització del Consell d’Entitats.

Per últim, el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, va fer la presentació del pressupost del
Consell de Formentera de l’any 2019 perquè els representants de les associacions conegueren
de primera mà quins seran els principals projectes que el Consell executarà aquest any.
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