Ajudes per fomentar els valors i la tecnificació esportiva
dijous, 18 de febrer de 2016 22:49

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i la consellera de Participació,
Transparència i Cultura, Esperança Camps, han signat avui un acord de col·laboració per
l’execució del programa de valors en l’esport en edat escolar “Posam Valors a l’Esport” a l’illa
de Formentera. Amb la signatura d'aquest acord el Govern es compromet a subvencionar amb
10,000 euros aquesta programa que executa el Consell de Formentera, que també aporta
5,000 euros, segons ha explicat el president, que ha afegit que amb aquest finançament
s'organitzen activitats o accions de difusió, formació i sensibilització envers els valors i les
actituds positives a l’esport.

D'altra banda, el president i la consellera han signat un conveni de col·laboració entre la
Fundació per a l'Esport Balear i el Consell de Formentera per al programa de seguiment
esportiu 2016 «per executar un programa de seguiment esportiu amb la finalitat de millorar el
nivell tècnic i el rendiment esportiu dels tècnics i esportistes de l’Illa de Formentera», segons ha
assenyalat Jaume Ferrer.

Les activitats objecte d’ajuda s’han de dur a terme entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de
novembre de 2016 i seran per entrenaments específics, viatges per a entrenaments específics,
nutrició, psicologia esportiva, fisioteràpia i cursos i activitats de formació per a tècnics, ha
enumerat el president.

Per a l’assoliment dels objectius d’aquest conveni, el Consell es compromet a establir un
procediment per determinar la inclusió o no en el programa de seguiment i assignar les ajudes.
Determinar els requisits que han de complir els esportistes i els tècnics per poder ser
beneficiaris de les ajudes. Constituir una comissió tècnica que s’encarregui de valorar i aprovar
o denegar les sol·licituds. Aquesta comissió ha de supervisar el seguiment del projecte
presentat i sol·licitar a tots els beneficiaris la justificació de les ajudes concedides, segons el
conveni.

A més, per a l’assoliment dels objectius d’aquest conveni la Fundació es compromet a fer una
aportació econòmica de 10.000 euros per al programa de seguiment, aportar un tècnic de la
Fundació per a la comissió de seguiment i donar el suport tècnic necessari per assolir les
finalitats objecte d’aquest acord, segons han explicat.
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Esportistes de tennis, atletisme i judo en podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes segons ha
explicat el conseller d'Esports, Jordi Vidal, també present a la signatura. La consellera
Esperança Camps s'ha mostrat satisfeta per poder signar aquests acords que intenten trencar
amb la triple insularitat que viu Formentera i ajudar al foment del món esportiu i dels seus
valors.
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