Formentera defineix el segon Pla estratègic d'infància i joventut amb 48 accions per afavorir la participaci
dimecres, 26 de setembre de 2018 14:59

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Benestar Social, Infància i Joventut ha elaborat
el segon Pla estratègic d'infància i joventut de Formentera. Confeccionat de manera coordinada
entre diferents àrees del Consell, aquest Pla s’ha elaborat amb la participació de joves, entitats
i agents socials de tots els àmbits de Formentera relacionats amb la infància i la joventut, i serà
sotmès a aprovació en el proper ple ordinari de setembre.

La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada ha destacat que “aquest nou Pla pretén
convertir-se en una eina que ens serveixi de guia a l’hora de planificar accions en matèria
d’infància i joventut amb l’establiment d’unes bases de participació estables”. Parellada ha
destacat també “el compromís de Formentera amb la defensa i reconeixement dels drets
d’infants i joves i en treballar perquè puguin desenvolupar-se en plenitud”.

Aquest document parteix d’una diagnosi elaborada en col·laboració amb la Fundació Pere
Tarrés i en resposta a una demanda sorgida del Consell Escolar de Formentera. Preveu vuit
àmbits d’actuació (Relació amb Formentera, valors i convivència; Educació; Transició al món
laboral i ocupació; Habitatge; Participació; Esport, lleure i cultura; Salut i Mobilitat) amb 48
propostes concretes a desenvolupar.

El Consell Insular de Formentera (CIF) pretén així consolidar i marcar les bases d'una política
local en matèria d'infància que compleix els principis de la Convenció dels Drets dels Nens/es
(CDN) per garantir la promoció i protecció de tots els drets dels nens, nenes i joves a
Formentera. Sota la premissa fonamental de la CDN de considerar els nens, nenes i
adolescents com a subjectes actius de drets i no sols objectes de protecció.

Aplicació del Pla

El desenvolupament de les propostes està previst en un període de temps entre l’any 2018 i el
2022 especificant els terminis de finalització de cadascuna de les propostes en primer any,
segon any, tercer any i quart any.
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Es contempla la revisió de les accions portades a terme almenys una vegada l’any amb
l’objectiu de realitzar les valoracions i avaluacions pertinents que hauran de permetre la
continuïtat de les propostes del Pla tenint en compte possibles modificacions i/o variacions en
el cas que es consideri necessari.

El Consell de Formentera destaca la gran participació del teixit social de l’illa i l’enorme
implicació de tothom qui ha treballat en aquest projecte perquè, en paraules de Parellada,
“totes i tots ens el sentim com a nostre”.
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