Els joves de Formentera també diuen no al projecte de prospeccions petrolieres

El passat divendres, una petita representació dels alumnes de l'IES Marc Ferrer, juntament
amb la directora del centre, Raquel Guasch, feren entrega al president del Consell Insular de
Formentera, Jaume Ferrer i la consellera d'Educació i Cultura, Sònia Cardona, de la recollida
de 200 signatures en contra del projecte de prospeccions petrolieres al Golf de València i la
costa oest de les Pitiüses, com un acte simbòlic amb l'objectiu de transmetre la veu del jovent
de l'illa en els temes que afecten a Formentera.

Aquesta proposta va sorgir per iniciativa pròpia dels alumnes que, arran de la feina de
conscienciació mediambiental de la Comissió de Medi Ambient de l'IES Marc Ferrer, i
conscients del seu dret a participar en decissions que poden afectar el futur de Formentera,
decidiren, tot i la seva minoria d'edat legal, manifestar la seva veu en contra del projecte de
sondejos sísmics i sumar-se al col·lectiu ciutadà que ja ha presentat més de 2500 al·legacions
a Formentera.

Per la seva banda, el Consell Insular de Formentera es va comprometre a remetre el recull de
signatures al Ministeri de Medi Ambient i d'Indústria per tal que la postura i les opinions del
jovent de Formentera arribin als que han de prendre les decisions que afectaran el nostre futur.

El Consell Insular de Formentera recolza la iniciativa de la joventut i en la mateixa línia,
recordem que el darrer trimestre de l'any passat, va aprovar la constitució del Consell de
Participació infantil i juvenil, un òrgan consultiu, que té com a objectiu donar veu a aquest
col·lectiu i promoure la participació activa dels joves en els temes que els afecten, escoltant els
seus punts de vista i considerant-los en els processos de presa de decisions.

En aquest respecte, la sessió plenària d'aquest mes de febrer elevarà una proposta perquè
Formentera sigui declarada “Ciutat Amiga de la Infància” d’UNICEF, la qual cosa significaria
que es compleixen al nostre municipi la convenció dels drets de la infància i la joventut.
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