Aquest estiu el casal del camp de futbol es convertirà en escoleta
dijous, 26 de març de 2015 20:53

El president, Jaume Ferrer, i la consellera d'Educació i Cultura del Consell Insular de
Formentera, Sònia Cardona, acompanyats de la directora de l'escoleta de Sa Miranda de Sant
Francesc, Esperança Suñer, i del tècnic d'Infraestructures Hèctor Martínez Company, han
visitat avui el Casal de l'Esport ubicat al camp de futbol.

L'objectiu de la visita era posar en comú els coneixements especialitzats en matèria d'obres i
en matèria d'educació per valorar la possibilitat que aquest espai allotgi l'escola d'estiu per a
infants entre 1 i 3 anys. L'actual escola d'estiu dóna cobertura als infants en edat
d'escolarització i existeix una demanda important de mares i pares per a l'existència d'aquest
servei.

Jaume Ferrer ha dit que “el més òptim seria tenir una escoleta nova pensada i feta per educar
els petits, i la tendrem a sant Ferran, però no encara no hi és. Això però no ens ha d'impedir fer
el possible per donar els serveis que la gent necessita més”.

El president del Consell de Formentera ha dit que “aquest casal de l'esport acull serveis
importants i necessaris per a la població però que no són tant bàsics com l'educacio”. Jaume
Ferrer ha afegit que “en el seu dia, haver construït aquest espai diàfan i preveient que fos
multifuncional, posa més fàcil l'adopció provisional de nous usos, com el que estem
contemplant”.

Sònia Cardona ha afirmat que “la nostra idea és que aquest espai adopti l'ús d'escoleta fins que
la nova escoleta de Sant Ferran estigui llesta i així ho hem comunicat als tècnics, que ja estan
treballant en definir les modificacions oportunes perquè els infants tinguin la màxima seguretat i
qualitat d'espai possible”.

Cardona ha recordat que el passat estiu “el Consell de Formentera ja va ampliar la capacitat de
l'escoleta de Sa Miranda de Sant Francesc i que la construcció de l'escoleta de Sant Ferran,
sobretot ara que l'Ibisec ja ens ha dit on ubicar-la és un projecte prioritari per aquest institució”.
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Per part dels tècnics la valoració de l'espai ha estat molt bona, destacant l'amplitud d'espai, la
llum, l'existència de patis i posant com a principals necessitats a millorar els banys i les
separacions per fer aules, a que actualment tot l'espai és diàfan.
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