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La Sala de Plens del Consell de Formentera ha acollit avui la celebració del Ple del Consell de
Participació de la Infància i la Joventut. El President del Consell, Jaume Ferrer, ha donat la
benvinguda i ha presentat als estudiants de les tres escoles de l'illa i de l’institut que conformen
aquest òrgan.

Tot seguit, s’ha projectat el vídeo resum del VI Parlament Infantil de les Illes Balears editat per
UNICEF com a resum de les propostes sobre els objectius referits a la temàtica tractada el
2017 «En quin mon volem viure? Mirant l’Agenda 2030» amb propostes sobre medi ambient i
s’ha passat també en vídeo el moment en què els representants de Formentera exposen les
seves propostes d’enguany per evitar la violència. En acabar el visionat, els membres que van
assistir a aquest Parlament en representació de la nostra illa han explicat la seva experiència a
la sessió.

El següent punt de l’ordre del dia ha consistit en la valoració de consellers i conselleres de
l’equip de govern sobre les actuacions de millora realitzades i altres projectes previstos segons
les demandes proposades en Plens anteriors.

En aquest sentit, el conseller d’Infraestructures i Mobilitat, Rafa González, ha exposat el
projecte de l’skate park i el seu estat actual.

González ha explicat amb detall les diferents zones del parc (zona d’skate, zona de patinatge,
zona dedicada a la tercera edat amb màquines d’exercicis, etc.) fent ús d’imatges dels plànols
del projecte. Així mateix, ha donat compte del procés que s’ha seguit fins arribar a obtenir les
llicències que permetran la seva construcció i, a continuació, ha fet aclariments a les preguntes
que li han fet els representants del CPIJF i ha informat que és probable l’inici de la seva
construcció una vegada hagi finalitzat l’estiu i que la durada de les obres serà d’uns 4 mesos.

El conseller ha continuat exposant alguns dels punts del pla de mobilitat sostenible que afecta a
infants i joves. En aquest cas, ha destacat la gratuïtat dels serveis de bus per a menors de 18
anys i una major freqüència d’horaris que permeti millorar l’ús del transport públic i afavorir que
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siguin més autònoms a l’hora de desplaçar-se per participar en activitats extraescolars i
esportives entre altres.

A continuació el conseller d’Esports, Jordi Vidal, ha donat compte de l’estat del Centre
d’Esports Nàutics i ha presentat imatges dels diferents espais amb que comptarà aquesta
instal·lació, indicant a més que es preveu poder obrir a principis del 2019. Al final de l’exposició
els representants assistents han pogut fer preguntes al conseller.

Finalment, s’ha obert torn de preguntes que han estat tractades segons cada cas pels
consellers de l’equip de govern i el President del Consell.

En aquest capítol, infants i joves s’han interessat per l’ús i funcionament de les màquines
d’envasos d’eco punts i han manifestat la importància que té el fet que cadascú redueixi l’ús
d’envasos sense que sigui necessari premiar-ho amb punts.

El calendari de finalització de la construcció de la nova escola de Sant Ferran, el maltractament
d’animals (abandonament de gossos), la limitació d’entrada de vehicles a l’illa, la preocupació
pel gran nombre d’embarcacions que fondegen a les nostres costes o la importància de la
neteja de platges han estat d’altres temes tractats en la segona sessió anual d’aquest Ple del
Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera.
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