Els boixos de Formentera «Reinventem el futur» amb els nostres dibuixos
dijous, 19 de novembre de 2015 21:46

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Joventut, ha atorgat 8 premis entre els escolars
de primària i infantil de Formentera que han participat en el concurs «Reinventem el futur»
organitzat per commemorar el Dia Internacional de la Infància. «Es van triar 2 premiats de
categoria infantil i 4 de categoria primària, que rebran uns vals de 50 € per bescanviar en
material escolar o esportiu concedits per l'àrea de Joventut del Consell», segons ha explicat la
consellera Benestar Social, Vanessa Parellada.

Alt nivell

A causa de la dificultat per triar els premiats es va decidir concedir dos accèssits, que no
estaven contemplats, un d'infantil i un de primària que rebran uns vals de 25 euros, segons ha
afegit la consellera que ha destacat «l'alt nivell dels dibuixos que han presentat els boixos de
Formentera». L'objectiu d'aquest concurs que és el primer any que convoca el Consell de
Formentera és «fomentar la pràctica del dibuix entre els escolars de l'illa, a la vegada que es
consciencien sobre els drets dels infants», segons Vanessa Parellada.

Entrega premis

L'entrega dels premis es farà aquest dissabte 21 de novembre a les 13.30 hores al Poliesportiu
Antoni Blanc, coincidint en la celebració de jornada de portes obertes i d'organització
d'activitats al recinte esportiu també amb motiu del Dia de la Infància. Els premiats de la
categoria infantil són Razvan Borlescu, Lucia Alberto Benítez, i de la categoria primària Marwa
Halhoul, David Ferrer Yern, Nestor Martin Roig, Juan Carlos Cruz Tur. Els accèssits han
recaigut en un estudiant de primària, i Leonardo Metastasio Escandell d'infantil. Tots els
dibuixos estaran exposats al Poliesportiu, la consellera ha animat a la població a «què passi a
visitar la mostra».
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