El Casal de Joves manté activitats presencials i telemàtiques adaptades al nivell 4 reforçat d’alerta sanità
dilluns, 1 de febrer de 2021 14:43

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Joventut, informa que arran l’entrada de
Formentera en nivell 4 reforçat d’alerta sanitària, les activitats programades al Casal de Joves
s’han adaptat per complir amb la nova normativa sanitària. El Casal de Joves continua obert i
oferint servei. Des de la seva reobertura al mes de juny, des del Casal es va elaborar un
protocol i es respecten totes les mesures de seguretat sanitàries establertes per les autoritats
competents.

Amb el pas a nivell 4, es va establir una reducció de l’aforament restringint a un màxim de 6
participants per a les activitats tant interiors com exteriors. Amb el pas a nivell 4 reforçat no hi
ha canvis respecte als aforaments, però sí que es prioritzaran les activitats a l’exterior i
s’incrementarà la programació d’activitats telemàtiques, que ja es mantenien des dels mesos
de confinament en els quals es va iniciar el projecte «Casal Viral».

Segons ha assegurat la consellera de Joventut, Vanessa Parellada, “mantenir obert el Casal de
Joves es fa més necessari que mai, tenint en compte que no es permeten reunions socials amb
membres de més d’un grup de convivència i que el casal es tracta d’un entorn controlat i segur,
com les escoles, on els i les joves podran gaudir d’activitats d’oci en un entorn en el que es
garanteix el seguiment de totes les mesures de seguretat”.

Activitats
Pel que fa a les activitats, cada dimecres es farà la projecció d’una pel·lícula o documental al
Casal o a través de les xarxes al Casal Viral amb temàtiques com el feminisme o com
enfrontar-se a la pandèmia amb humor, entre d’altres. El pròxim cap de setmana es faran
tallers presencials de pintura i fang. Totes les activitats es faran sempre amb mascareta,
distància, neteja de mans, desinfecció i sentit comú.

La celebració de Sant Valentí el pròxim dia 13 de febrer és un moment per fer reflexionar als
joves sobre “l’amor, les relacions d’amistat i afectivosexuals molt importants durant
l’adolescència, quan és necessari desmuntar el mite de l’amor romàntic”, segons ha destacat la
consellera Parellada.

Activitats online com el concurs de foto esport o la tarda de monòlegs són altres de les
propostes per als joves durant aquest mes de febrer. El Casal romandrà obert de dimarts a
dissabte de 16-21h. L’hora de tancament es va avançar a les 21h ja des de l’inici del Nivell 4,
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per adaptar el servei al nou toc de queda de 22 a 6h.
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