Els pressupostos participatius tornen a apostar per la infància, joventut i benestar social
dimecres, 8 de novembre de 2017 14:24

Ahir a la tarda va tenir lloc la sessió ordinària del Consell d'Entitats de Formentera en la qual es
varen presentar el resultat de les votacions dels projectes dels pressupostos participatius del
2017. La votació dels projectes va ser efectuada per 31 associacions de manera telemàtica, i
ahir es va ratificar que amb els 325.000 euros de dotació pressupostària d'aquest any es duran
endavant els tres primers projectes millor valorats per les associacions, i que superaven una
votació de 90 punts.

Els projectes són, segons va explicar la consellera de Participació Ciutadana, Sònia Cardona,
la creació d'un circuit d'exercitació per gent gran a Sant Ferran, que tindrà un cost aproximat de
100.000 € i es farà al llarg de la circumval·lació d'aquesta localitat. El segon projecte que es
durà endavant serà la construcció d'un parc infantil i juvenil a Sant Ferran, que tindrà un cost
aproximat de 209.000 €, i s'ubicarà en un espai de cessió pública al final del carrer Guillem de
Montgrí, en la seva confluència amb el final del carrer Major. Per últim, el tercer projecte triat ha
estat l'adquisició d'una embarcació de vela adaptada, pressupostada en 16.000 €.

El Consell ja ha adquirit l'embarcació de Vela, mentre que els altres projectes es duran
endavant durant el 2018 "per ser de més gran abast", segons ha matisat la consellera. Sonia
Cardona ha destacat que una vegada més "la priorització compartida que ha fet el Consell
d'Entitats ha primat aspectes d'infància i joventut, benestar social, i persones discapacitades,
un fet que dona que pensar i parlar molt bé de la maduresa associativa de forma de la qual l
'equip de Govern en pren bona nota".

La primera reunió per iniciar el procés dels pressupostos participatius de 2018 es farà en gener
del pròxim any.
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