Formentera crea un ampli cartell d'activitats per celebrar el Dia de la Infància
dijous, 5 de novembre de 2015 07:48

El Consell de Formentera, a través de la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, ha
donat avui a conèixer totes les activitats organitzades per diferents àrees de la institució insular
per celebrar el Dia Internacional de la Infància que se celebra el proper 20 de novembre.
Aquesta celebració té com a objectiu garantir el compliment de la declaració Universal dels
Drets Humans i la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen «la qual
compromet als països a garantir que tots els nens i nenes puguin accedir a les condicions de
vida i oportunitats que afavoreixin íntegrament, el seu desenvolupament i benestar», segons ha
destacat Parellada.

A nivell local l'aplicació d'aquestes accions es porta a terme a través de diferents accions. Una
d'elles segons ha recordat la consellera «és el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància,
segell que fou atorgat al Consell Insular de Formentera el passat 17 d'octubre de 2014». Amb
aquest reconeixement el Consell es va comprometre a desenvolupar un pla estratègic «perquè
els infants i joves siguin visibles i participin en la vida diària de l'illa». Per aquest motiu per
primera vegada aquest any s'ha treballat «en coordinació de totes les àrees del Consell que
tenen a veure amb els joves i s'ha fet un programa amb diverses activitats», segons ha
manifestat la consellera de Benestar Social.

Foment de l'esport
Pel que fa a la part esportiva el responsable d'aquesta àrea, Jordi Vidal, ha explicat que el
pròxim 21 de novembre es farà una jornada de portes obertes al Poliesportiu Antoni Blanc
perquè els nens i les seves famílies puguin gaudir d'aquestes instal·lacions, una jornada que
comptarà amb una ampla mostra d'activitats esportives. «La nit d'abans, la del 20 de novembre,
des de les 20.00 fins les 24.00 hores es farà una nit esportiva pels joves d'entre 14 i 18 anys»,
segons ha declarat el conseller.

Educació i cultura
La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha parlat sobre les activitats educatives i culturals
que es duran endavant. D'una banda s'han organitzat 8 jornades de neteja de platges amb els
escolars de l'illa, que també participaran en un concurs de dibuix sota el lema d'UNICEF,
«Reinventant el futur». A més, els alumnes de cinquè i sisè de primària faran jocs de taula amb
els usuaris del centre de dia per fomentar l'intercanvi generacional. En aquest sentit, el dia 7 de
novembre al centre de majors de Sant Ferran hi haurà un taller de creació de joguines
antigues.
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Pel que fa a la part cultural, la consellera ha destacat tres activitats, el concert de Dàmaris
Gelabert del pròxim diumenge 8 de novembre a les 17.30 al cinema, la projecció d'un film a la
biblioteca de Sant Ferran del proper 12 de novembre, i l'actuació d'un contacontes del proper
18 de novembre també al cinema.

Conscienciació mediambiental
Per la seva part, la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera s'ha referit a la importància de
conscienciar als nens des de petits amb accions com la de les neteges de platja en les quals
col·laboraran tècnics de la seva àrea. A més, ha explicat que «el 22 de novembre es farà una
jornada de neteja de platges en família amb un taller de reciclatge».

Xerrades
La tècnica de Joventut, Mònica Rey, ha destacat les dues xerrades dirigides a pares i mares o
adults interessats en el tema de la criança. «Els fills no vénen de Mart. Els pares de vegades
ho sembla», és la que oferirà el pròxim divendres 6 de novembre Paco Pérez a partir de les
19.00 hores a la sala de conferències de Cultura. El següent divendres dia 13 a la mateixa hora
i en el mateix lloc Anna Manso parlarà sobre «Mares i pares imperfectes».

A més, segons ha afegit Mònica Rey el dia 20 alguns nens viatjaran al Parlament de les Illes
Balears per assistir al Parlament Infantil que es fa a Palma i el 26 de novembre el farà el Ple del
Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera a la Sala de Plens del
Consell. Per últim, la tècnica ha parlat sobre el concert per a joves que hi haurà el 27 de
novembre a les 21 hores a l'envelat de Sa Senieta.
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