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El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Esports, ha presentat avui el programa
d’activitats i iniciatives previstes per a aquest any 2020 dins del programa ‘Posam Valors a
l’Esport’. Aquest programa està cofinançat entre el Govern balear (11.726,08 euros) i el Consell
de Formentera (5.000 euros) i té com a objectiu l’organització d’activitats i accions de difusió,
formació i sensibilització envers els valors i les actituds positives a l’esport.

La consellera d’Esports, Paula Ferrer, ha assenyalat que aquest any l’objectiu és posar èmfasi
en la promoció d’aquests valors “i implicar també els familiars dels joves esportistes i fer
activitats més participatives. L’activitat física ha de ser una eina d’integració social i també
familiar i, per això, des de l’administració tenim l’obligació de promocionar els valors socials i
educatius”, ha destacat la consellera. Ferrer ha assenyalat les activitats que es faran aquest
any, com ara l’Aula del Futur, “un espai innovador i interactiu” impulsat des de la conselleria
d’Esports, que vol ser “un lloc de trobada i aprenentatge”; les jornades de portes obertes a la
piscina municipal, que comencen aquest dissabte 22 de febrer; i també la distribució de 750
botelles reutilitzables entre les esportistes de les escoles municipals i els clubs de l’illa.

Aula del Futur
Una de les activitats d’aquest programa és l’Aula del Futur, un espai que s’està habilitant al
Centre de Professorat (CEP) i que consisteix en una aula multidisciplinar, amb ordinadors,
vídeos i pantalles on els joves esportistes poden intercanviar coneixements i aprofundir els
valors en l’esport en l’edat escolar. La intenció és que comenci la seva activitat els mesos
vinents abans que finalitzi el curs escolar.

Jornades de portes obertes a la piscina municipal
Les activitats comencen aquest dissabte a les 10 hores a la piscina municipal amb una jornada
de portes obertes. Es tracta d’una activitat gratuïta adreçada a les famílies en què es podran
gaudir de diferents activitats, com la iniciació al busseig, jocs per grans i petits amb elements
aquàtics dins de la piscina, entre altres. Les següents jornades estan previstes el 21 de març,
el 25 d’abril i el 23 de maig.
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