El Casal de Joves celebra el seu 10è aniversari
dimecres, 29 de març de 2017 16:32

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Benestar Social i Joventut, presenta el
programa d’activitats per la celebració dels 10 anys de Casal de Joves. El divendres 31 de
març se celebrarà el desè aniversari de la inauguració del Centre Social Es Molí on des
d’aquella data s’ubica el Casal de Joves.

“En aquests 10 anys hem tractat de donar un servei per als joves de l’illa dins aquest espai
d’oci educatiu”, segons ha explicat la consellera de Benestar Social i Joventut, Vanessa
Parellada. L’objectiu del Casal de Joves ha estat el de crear un espai on els joves “aprenen a
relacionar-se i conviure en un entorn d’oci però amb normes establertes i on tenen el suport de
personal qualificat, que en molts casos s’han convertit en un referent”, ha declarat la consellera.
“En aquests moments s’està elaborant un Pla de Joventut, amb la col·laboració dels propis
joves, que ens ajudarà a adaptar-nos a les seves noves necessitats”, ha afegit Parellada.

Activitats
Els actes de celebració comencen el dijous 30 de març, on en el mateix casal es duran
endavant les següents activitats: a partir de les 16.30 h podran jugar al futbolí, fins les 18.30 h
quan començarà una projecció de fotos i vídeos dels joves que han passat des de 2007 fins ara
per aquest centre. A les 20.30 h s’oferirà un berenar gratuït per a totes les persones
participants i pastís per celebrar els deu anys, i a partir de les 21.00 h hi haurà una mica de
música i karaoke fins a les 22.00 h.

El dia 31 de març, dia de l’aniversari es faran activitats obertes per totes les edats a partir de
les 17.00 h al Jardí de ses Eres, moment en el qual na Xènia i en Siri ens regalaran un petit
conte, “Les mil aventures del Pirata pedorreta i Carlota l’aventurera”. A continuació es
realitzaran dos tallers impartits pel personal del Casal, un de dansa urbana amb inici a les
18.00 h i l’altre de cant a les 19.00 h. Seguidament, a les 20.30 h, n’Edgar Vilamajo impartirà un
taller de graffiti. I a partir de les 22 hores, hi haurà concerts amb diversos convidats de l’illa
com: El puerta, Elian.C, Reiminem i Juan Vidal fins les 2.00 de la matinada.

Aquesta celebració s’emmarca dins els actes organitzats per celebrar el 10è aniversari del
Consell de Formentera.
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