Quatre infants de Formentera participen al IX Parlament Infantil i Juvenil de les Illes Balears
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Avui 20 de novembre, Dia Universal de la Infància, s’ha celebrat el IX Parlament Infantil i
Juvenil de les Illes Balears, on han participat quatre infants del Consell de Participació de la
Infància i Joventut de Formentera i també de la resta de les illes al Parlament balear. En la
sessió, que s’ha celebrat en línia, s’han llegit les conclusions que cadascun dels grups hagin
treballat sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats a la salut i al medi
ambient. En el cas de Formentera, els representants que hi han participat ha estat un infant del
CEIP Mestre Lluís Andreu, dues del CEIP Sant Ferran i un del CEIP El Pilar.

La consellera de Joventut, Vanessa Parellada, que ha assistit a la sessió parlamentària, hi ha
destacat que “tots els i les representants han coincidit en demanar al seu ajuntament que
segueixi treballant en la sostenibilitat de la nostra illa, que segueixi sensibilitzant en la
importància del consum responsable per generar menys residus i en apostar per les energies
netes”. “Al mateix temps han destacat la importància de tenir aigua potable i de fer-ne un ús
responsable. En la mateixa línia, han demanat una aposta ferma per una mobilitat sostenible,
amb vehicles elèctrics i el foment de l’ús de la bicicleta com a propostes destacades”, ha
assenyalat la consellera. Els nens i les nenes dels diversos Consells de Participació de les Illes
Balears han imaginat com seria el seu «jo» del 2030 i han plantejat un escenari i propostes per
arribar al 2030 en un món més sostenible.

Ple de la Infància a Formentera, el dia 24
D’altra banda, el pròxim dimarts, 24 de novembre, també en línia, se celebrarà el Ple del
Consell de Participació de la Infància i la Joventut al Consell de Formentera. Aquest ple que es
reuneix de manera ordinària dues vegades l’any, té per objectiu afavorir la participació dels
infants i joves de Formentera a les actuacions de la política municipal, considerant la seva
plena capacitat d’opinió i expressió.
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