Nova edició del curs d’introducció a l’agricultura per nens
divendres, 1 de juliol de 2016 10:52

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Agricultura informa que es convoca una segona
edició del curs d’introducció a l’Agricultura per nens. Els infants interessats, d’entre 3 i 12 anys,
es poden inscriure a partir d’avui 1 de juliol a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, o l’Oficina Virtual a
través de la plana web del Consell fins al pròxim 8 de juliol. Així ho ha explicat el conseller de
Medi Rural, Bartomeu Escandell que ha mostrat la seva satisfacció per poder tornar a oferir una
nova edició del curs que s’ha fet per primera vegada aquest any.

Els 30 alumnes del primer curs han aprés durant 6 setmanes com es prepara un hort, per
després incorporar fertilitzants i fer les tasques de sembra i plantació, segons ha explicat el
conseller. “A més se’ls han fet petites introduccions teòriques de la importància del camp i la
cura del medi ambient”, ha afegit.

Inici 12 de juliol
El curs començarà el 12 de juliol, s’impartiran dues hores setmanals a cada un dels tres grups
que es formaran. El taller s’impartirà en tres horaris diferents, depenent de la preferència
dimarts de 18.30-20.30 hores, divendres de 18.30-20.30 hores o dissabte de 9.30-11.30 hores.
Aquest curs és gratuït i es farà a l’Hort Infantil, en una àrea habilitada a prop de la Capella de
sa Tanca Vella de Sant Francesc Xavier. Caldrà portar roba còmoda i calçat adequat per als
tallers. Una vegada estigui tancat el termini d’inscripció d’aquest segon curs, des de l’Àrea
d’Agricultura del Consell Insular de Formentera es confirmarà l’assistència mitjançant trucada
telefònica. També es crearà una llista d’espera, a la mateixa àrea, per infants als que els pugui
interessar altres possibles dates per assistir al curs.
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