A Formentera l'Esport també és més solidaritat
divendres, 15 de gener de 2016 21:38

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Esports, ha organitzat la ponència «Solidaritat i
cooperació al tercer món» que impartirà Javier Colomo, president de l'ONG «Amigos
Solidarios» el pròxim dijous 21 i divendres 22 de gener. El conseller d'Esports, Jordi Vidal, ha
explicat que aquesta xerrada s'emmarca dins la campanya de foment de valors esportius,
«Esport és més», que du endavant el Consell de Formentera en col·laboració amb el Govern
Balear. L'objectiu general de la iniciativa és «promoure l'esport com a eina de salut entre els
joves i d'ajuda al desenvolupament de la personalitat i com a eina per créixer socialment».

A la ponència, moderada per l'entrenador nacional d'Atletisme, José Alborch, Javier Colomo
explicarà el projecte que l'ONG que presideix està realitzant a Uganda amb ajuda de
Formentera. De fet anualment el Consell de l'illa dóna 1.000 euros de la recaptació de la Mitja
Marató a aquesta associació sense ànim de lucre per ajudar a la construcció d'un centre
educatiu. «Colomo aprofitarà la seva experiència per transmetre als estudiants i ciutadans de
Formentera com viuen els nens dels països poc desenvolupats, i quines són les accions que
podem fer des d'aquí per ajudar-los», segons ha afegit Jordi Vidal.

Horaris

El matí de dijous 21 de gener de 9.00 a 13.00 a la sala de Cultura de Formentera, cinema,
s'oferiran diverses sessions d'aquesta conferència davant els escolars de primària, de Sant
Francesc, Sant Ferran i la Mola, i el matí de divendres s'impartirà la xerrada davant els
estudiants de l'institut, a l'IES Marc Ferrer. El divendres s'oferirà aquesta mateixa conferència
oberta a tots els públics, a les 20.00 hores al Casal d'Entitats, al costat de Benestar Social. El
conseller d'Esports ha animat a la població a que assisteixi.
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