El Consell d’Entitats tria la “Supressió de barreres arquitectòniques” i “Millora de patis escolars i parcs in
dimecres, 11 de maig de 2016 15:22

El Consell d’Entitats va celebrar anit la segona sessió dels pressupostos participatius en la qual
les associacions de l’illa han triat dos projectes, dels 12 presentats, perquè el Consell de
Formentera executi durant aquest 2016. El projecte de “Supressió de barreres
arquitectòniques” pressupostat amb 100.000 euros, i el projecte de “Millora de patis d’escoles i
parcs infantils” pressupostat amb 150.000 euros, han estat els que han rebut més vots per part
de les 33 associacions i 4 grups polítics que varen participar a la sessió.

Aquesta és la primera vegada que el Consell de Formentera, a través del Consell d’Entitats,
posa en marxa aquesta iniciativa ciutadana de pressupostos participatius. L’objectiu d’aquesta
iniciativa és incorporar als processos de participació la visió que els ciutadans tenen de l’illa a
través del Consell d’Entitats, segons ha explicat la consellera de Participació Ciutadana, Sònia
Cardona. Cardona ha agraït la participació i l’esforç de les associacions i ha valorat molt
positivament aquest procés. “Contents perquè, a més, parla molt bé de la ciutadania de
Formentera que es prioritzi la supressió de les barreres arquitectòniques i la infantesa”, ha
declarat.

Els pressupostos participatius tenen una partida reservada de 250.000 euros així que a partir
d’avui mateix les àrees encarregades ja comencen a treballar perquè aquests projectes siguin
una realitat durant el 2016, segons ha afegit la consellera. A la convocatòria de les dues
sessions fetes pels pressupostos participatius estaven convidats els representants de les 63
associacions que conformen el Consell d’Entitats.

A la primera sessió es varen explicar els 12 projectes, i a la segona, la d’ahir a la tarda cada
associació va emetre un vot a cada projecte que anava des d’1 pels menys prioritaris fins a 12
pels millor valorats, sense poder repetir número. De la suma de les votacions s’ha obtingut una
priorització compartida, i els que millor puntuació han rebut han estat els que s’executaran
aquest any.
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