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El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Infraestructures, ha executat millores en els 4
patis dels centres escolars de Formentera, les tres escoles i l'institut, així com en dos parcs
infantils. D'altra banda, també s'han fet actuacions de supressió de barreres arquitectòniques
en tots els nuclis urbans de l'illa, en total s'han creat 16 passos de vianants adaptats, un accés
a un parc infantil i millores a dues voreres, segons ha explicat el conseller del ram, Rafael
González.

Aquestes són les millores fetes gràcies a l'encomana del Consell d'Entitats el passat més de
maig en què les associacions de l'illa varen triar 2 projectes, entre els 12 presentats, perquè el
Consell de Formentera executés durant l'any 2016. El primer va ser el projecte de "Supressió
de barreres arquitectòniques" pressupostat amb 100.000 euros, i el segon el projecte de
"Millora de patis d'escoles i parcs infantils" pressupostat amb 150.000 euros.

Patis i parcs infantils
Entre els mesos d'agost i setembre es varen executar la majoria de les millores a les escoles
perquè estigueren enllestides per al curs escolar 2016-2017. Al C.P de la Mola s'ha instal·lat
cautxú al voltant dels jocs infantils i dues cistelles de basquet. Al C.P de Sant Ferran s'ha posat
una zona d'ombra i s'han fet millores en la jardineria. Al C.P Mestre Lluís Andreu també s'ha
posat una zona d'ombra i s'ha reformat el parc infantil amb instal•lació de cautxú i millora del
mobiliari. Per últim, al IES Marc Ferrer s'han instal•lat una zona d'ombra i bancs. Totes
aquestes accions s'han dut a terme a petició de les direccions dels centres, segons ha detallat
el conseller.

A partir d'octubre varen començar les millores als parcs. Al parc infantil des Pujols amb la
inclusió de nous jocs i un nou tancament així com la instal•lació de bancs i la renovació del
cautxú existent. Al parc infantil de Ses Bardetes s'ha posat una nova zona de cautxú, 3 jocs
nous, s'ha instal•lat gespa artificial, s'ha posat nova il•luminació i una zona d'ombra.

Barreres arquitectòniques
Pel que fa a l'eliminació de barreres arquitectòniques s'han fet actuacions a tots els nuclis
urbans de l'illa. Concretament, a la Mola a la cantonada entre el carrer Talaiassa i el carrer
Àngela Ferrer s'ha creat un pas de vianants adaptat que dóna accés a l’escola. En la travessia
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de la PM-820 a la zona d'Es Caló s'ha adaptat un pas de vianants. A la localitat de Sant Ferran,
en el carrer Guillem Montgrí s'han adaptat 2 passos de vianants.

A Sant Francesc s'ha adaptat un pas de vianants a l'avinguda 8 d'agost. D’altra banda, a Ses
Bardetes s'ha adaptat l'accés al parc infantil. I a Sa Roqueta s'han creat 4 passos de vianants
també adaptats. Pel que fa a Es Pujols s'han adaptat dos passos de vianants, un al carrer
Espalmador i altre a l'avinguda Miramar, que dóna accés al parc infantil. I a la Savina, a la
plaça Illes Pitiüses s’han adaptat 4 passos de vianants. Per últim, en el carrer de Ca Marí 5
s’estan efectuant millores a una vorera durant aquesta setmana.

Aquesta és la primera vegada que el Consell de Formentera, a través del Consell d'Entitats, ha
posat en marxa aquesta iniciativa ciutadana de pressupostos participatius.
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