Formentera celebra el dia de la infància amb un mes d’activitats esportives, culturals, lúdiques i formative
dimarts, 24 d'octubre de 2017 15:35

La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, el conseller d'Esports, Jordi Vidal i la
tècnica de Joventut, Mónica Rey, han fet la presentació dels actes organitzats amb motiu del
Dia de la Infància. El pròxim 20 de novembre se celebra el Dia Universal de la Infància i com ja
s'ha fet en els darrers dos anys s'han organitzat un seguit d'activitats adreçades als nens,
nenes i adolescents de Formentera. Recordem que Formentera compta amb el reconeixement
de Ciutat Amiga de la Infància des del 2014.

Activitats esportives
La primera de les activitats organitzades al voltant d'aquesta celebració tindrà lloc el pròxim
dissabte. El Consell enviarà una invitació a tots els infants i joves de Formentera de 5è i 6è de
primera i d’ESO per accedir a la grada jove habilitada al Camp Municipal d'Esports i veure el
partit de futbol de 2a B que enfrontarà la SD Formentera i el RCD Mallorca. El conseller ha
recordat que els menors de 12 anys poden accedir al camp de manera gratuïta tots els partits i
els ha convidat a anar-hi. I no deixem els esports perquè el pròxim diumenge 5 de novembre
s'ha organitzat una Diada Esportiva Familiar al Poliesportiu Antoni Blanc perquè les famílies
puguin conèixer l'oferta i les instal·lacions del centre. També es faran unes jornades esportives
de germanor al Camp Municipal d'Esports en horari escolar, i el 27 de novembre es farà una
exhibició d'acrobàcia aèria al Poliesportiu IES Marc Ferrer (Poliesportiu Vell) de 16 a 18h.

Parlament infantil
El Dia de la Infància, el 20 de novembre, els i les representants del Consell de Participació de
la Infància i la Joventut de Formentera (CPIJF) participaran en el Parlament Infantil "En quin
món volem viure? Mirant a l'Agenda 2030", organitzat per UNICEF i amb la col·laboració de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor al parlament de les illes. D'altra banda, el 29 de
novembre tindrà lloc el Ple del Consell de Participació de la Infància i la Joventut de
Formentera.

Teatre i espectacles
El primer espectacle tindrà lloc el 30 d'octubre i estarà adreçat a l’alumnat de l'IES Marc Ferrer:
"Big Drums", a càrrec de la companyia Camut Band. La companyia de teatre de Xoc presentarà
2 obres el dia 17 de novembre, "Improaventures" es representarà a la biblioteca Marià
Villangómez a les 18h i "Improxoc" al Casal de Joves a les 19.30h. El 24 de novembre es farà
l'espectacle de teatre escolar "El molinet màgic" a la Sala de Cultura (Cinema), i el dissabte 25
de novembre també al cinema, a les 18h, es representarà "Codi Postal 00" de la IX mostra
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d'espectacles infantils de Formentera a càrrec d'Engruna Teatre.

Xerrada
Dins el cartell també s'han programat 2 xerrades adreçades a pares, mares i docents, la
primera "Una altra forma de relacionar-nos és possible". A càrrec de n'Elena Sorribes de
l’Escola Lliure el Sol que tindrà lloc el 24 de novembre a les 19h al Casal de Joves i la segona
tindrà lloc el 30 de novembre i es titula "Ciberassetjament", a càrrec de n'Ajo Monzó d'IB Jove,
també a les 19h al Casal de Joves.

A més, el 9 de novembre de 17 a 19 hi haurà una gimcana per sensibilitzar sobre menors amb
discapacitat i el 16, 23 i 30 hi haurà Gimcanes i jocs de proves també a partir de les 17h. Totes
aquestes activitats es realitzaran al pati del CEIP Sant Ferran de Ses Roques per part de les
monitores i monitors de Formentera que tracten de dinamitzar les activitats entre el jovent de
l'illa.

D'altra banda, el dissabte 11 de novembre a partir de les 10h hi haurà un taller de cuina, a
càrrec d'Íker Reyes a les 18h al Casal de Joves. El 25 de novembre s'ha organitzat una
bicicletada per fomentar els hàbits saludables entre la joventut. Les persones interessades
s'han d'inscriure prèviament al mateix Casal de Joves.

A més, durant tot el mes de novembre es crearà un espai intergeneracional. Aquesta vegada
seran els infants els que rebran als majors del Centre de Dia a les seves escoles i centres de
primària.
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