Decidida la ubicació per l'escoleta de Sant Ferran
dimarts, 24 de març de 2015 19:52

Aquest dijous dia 18 de març va fer entrada al Consell de Formentera la modificació de
l'avantprojecte de l'escola de Sant Ferran feta per l'Institut d'Infraestructures i serveis educatius
(Ibisec) del Govern de les Illes Balears, per deixar lloc a l'escoleta, en concret 2.663 metres
quadrats, que el Consell de Formentera construirà en aquest solar, que té un total d'11.000
metres quadrats.

Amb l'arribada d'aquest document el Consell de Formentera ha organitzat grups de treball
tècnic per agilitzar els treballs de redacció de l'avantprojecte de l'escoleta, per una banda, i per
valorar l'ajustament d'aquesta proposta a la legislació vigent en matèria urbanística i
patrimonial.

De fet, aquest document arriba dos mesos més tard del que es va establir el passat 20 de
novembre, quan una delegació del Consell de Formentera formada pel president Jaume Ferrer,
la consellera d'Educació, Sònia Cardona, i els tècnics Xico Ribas i Diego Dueñas, es varen
desplaçar a Mallorca per entrevistar-se amb Mateu Sunyer, gerent de l'Ibisec, en una trobada
on també assistí el delegat del Govern Balear a Formentera, José Manuel Alcaraz.

En aquella reunió es va concloure que en un termini breu es modificaria l'avantprojecte per
deixar lloc dins la parcel·la a l'escoleta que ha de construir el Consell de Formentera. En
aquella reunió es va presentar l'avantprojecte de l'escola, que es preveu que sigui de dos línies
i constarà d'un model infantil, l'aulari de primària, laboratoris, gimnàs, pistes esportives i
oficines per a la gestió administrativa.

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha manifestat que “seria molt bo que en
paral·lel a aquest treball administratiu, el projecte s'enriquís amb les aportacions de veïns,
pares i mares i professorat, per aconseguir l'objectiu de tenir una infraestructura adequada i
dimensionada al que Sant Ferran necessita”.

Jaume Ferrer creu que “seria molt positiu” que Núria Riera “quan vingui a Formentera, que em
consta que serà en breu perquè ja ho va intentar dijous passat tot i que finalment pel mal temps
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no va poder arribar, ensenyi també l'avantprojecte als col·lectius que fa temps que l'esperen i
que el poden enriquir molt”.

Ferrer ha manifestat que “seria molt dolent que per la proximitat d'eleccions primés la velocitat
a la qualitat i aquest projecte es quedés sense un període de participació de la gent que és
important perquè el resultat de l'obra sigui excel·lent tant a nivell pràctic de docència com visual
i paisatgístic”.
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