El Casal de Joves presenta les activitats del mes de desembre
divendres, 27 de novembre de 2020 10:59

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Joventut, ha presentat avui les activitats
organitzades durant aquest mes al Casal de Joves. La consellera de Joventut, Vanessa
Parellada, ha destacat que “se segueixen amb les feines de conscienciació amb els i les joves i
en aquest mes de desembre la celebració del Nadal també envairà el Casal”.

Durant aquest mes es realitzaran diverses activitats, com són les dinàmiques del dimarts dia 2
que pretenen visibilitzar el Dia Internacional de la Diversitat Funcional que se celebra el 3 de
desembre. D’altra banda, el 4 de desembre es farà un taller de fabricació d’una cinta de pilota
amb la finalitat d’estimular els reflexos i el 5 de desembre hi haurà una sessió de karaoke
sense micro.

Festes de Nadal
L’11 de desembre arranca la preparació per les festes de Nadal i decoraran el Casal amb un
taller de decoració nadalenca, i el 16 de desembre se celebrarà l’amistat invisible amb
l’intercanvi de regals entre els socis i sòcies del Casal potenciant que aquests siguin productes
de reciclatge.

El 19 de desembre els joves i les joves del Casal es traslladaran a les pistes des Cap a jugar
un partit de futbol mixt. Cal tenir en compte que per aquesta activitat serà necessari fer reserva
prèvia al Casal.

Els dimecres es segueixen oferint pel·lícules i el dia 23 s’estrena el vídeo de dansa del grup
+13 de les classes de dansa urbana que es realitzen setmanalment de dimarts a dissabte de
les 16.30 h a les 17.30 h. Les activitats del mes finalitzaran el 29 de desembre amb una
competició de FIFA 2020.

Cal destacar que totes les activitats estan adaptades a la normativa de seguretat anticovid.
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