Els clubs de majors de Sant Francesc i Sant Ferran tornen a obrir les portes aquest cap de setmana
divendres, 7 de maig de 2021 12:34

El Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, de Sant Francesc, i el Centre Social i de
Majors de Sant Ferran tornen a obrir les portes aquest cap de setmana amb totes les mesures
de seguretat sanitària. De moment, els horaris dels clubs de Sant FrancescÂÂ i Sant Ferran
seran dissabtes i diumenges, 16 a 20 hores.

La vicepresidenta i consellera de Majors del Consell de Formentera, Ana Juan, ha mostrat la
seva satisfacció “perquè els nostres majors puguin per fi gaudir de les seves activitats favorites
en els clubs, que cal recordar varen ser els primers centres que es varen tancar l’any passat,
abans fins i tot de l’estat d’alarma. Ha set un any molt dur i complicat per a tots, però sobretot,
per als nostres majors, i crec que ja és hora que tenguin bones notícies: a més, la majoria ja
estan vacunats o l’espera de la segona dosi”.

Al nivell 1 que es troba Formentera, els centres de gent gran poden dur a terme la seva activitat
habitual amb una reducció de la capacitat màxima habitual en espais interiors del 50 %. L’ús de
la mascareta és obligatori en tot moment, excepte durant el moment precís de la ingesta
d’aliments o begudes i les activitats dirigides s’han de fer sempre respectant la distància de
seguretat interpersonal ampliada de dos metres. A més, es poden dur a terme en grups d’un
màxim de 15 persones en espais exteriors i de 10 persones en espais interiors. Els centres han
de disposar també d’aparells mesuradors de CO2.

Treballs de manteniment i millora durant la pandèmia
Durant els mesos que han estat tancats els centres, el Consell, a través de les àrees de
Serveis Insulars i Majors, ha fet treballs de pintura, manteniment i reparació. Per exemple, al
centre de Sant Ferran es va pintar l’interior de les dependències, es va renovar la instal·lació
elèctrica, es varen substituir els tendals de la façana principal i també la tapisseria. D’altra
banda, al club de Sant Francesc s’ha pintat l’interior, s’ha ampliat la cuina, s’han fet petites
reformes als banys i s’han col·locat penjadors de fusta de paret. Cal recordar que la Casa del
Poble de la Mola ja està oberta per als majors des de fa unes setmanes. De moment, el centre
des Cap continua tancat.
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