A principis del 2017 es construirà la pista d’skate a petició dels infants i joves de Formentera
dijous, 1 de desembre de 2016 19:57

Avui s'ha celebrat el ple del Consell de Participació de la Infància i la Joventut, a la sala de
Plens del Consell de Formentera. El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha
donat la benvinguda i ha presentat als 28 estudiants de les tres escoles de l'illa i de l'institut que
conformen aquest òrgan. Després ha intervingut la vicepresidenta del Consell de Participació
de la Infància i Joventut, Vanessa Parellada, per informar sobre totes les activitats organitzades
durant el mes de novembre per celebrar el Dia Universal de la Infància.

La també consellera de Benestar Social i Joventut, Vanessa Parellada, ha valorat les
actuacions de millora realitzades segons les demandes proposades en plens anteriors, entre
les que ha destacat la feina feta per l’àrea de Festes, arran la demanda dels estudiants en
anteriors plens, per incorporar activitats dirigides a nens i joves en les festes que organitzen. A
més, Parellada ha explicat que “ja està en elaboració el projecte per fer la pista d’skate” que
varen demanar els infants i joves i ha anunciat que espera sigui una realitat a principis de 2017.
La consellera també ha informat sobre l’obertura del parc infantil de l’escola de Sant Ferran, ja
que aquesta localitat no tenia instal·lacions d’aquest tipus. El parc s’obri amb personal del
Consell de dilluns a dissabte de 16.30 a 19.00 h, onÂ també s’organitzen activitats pels joves
entre setmana i el cap de setmana per revitalitzar aquesta zona.

Per part seva, els membres assistents al Parlament Infantil de les Illes Balears, han explicat la
seva experiència a la sessió infantil del Parlament balear a la qual varen assistir, i també han
parlat sobre la difícil situació que viuen les persones refugiades, en especial els nens. Entre les
seves inquietuds conèixer quines són les beques que dóna el Consell o com està la situació de
creació del futur centre d’Esports Nàutics, entre d’altres.

Fa 3 anys que es va constituir aquest ple, des de llavors se celebren dues sessions anuals.
Formentera té la distinció de Ciutat Amiga de la Infància que atorga UNICEF, precisament avui
una representant d’aquest òrgan ha assistit el ple per comprovar que els drets dels joves i
infants es respecten.
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