Un febrer carregat de propostes al Casal de Joves
dilluns, 31 de gener de 2022 10:54

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Joventut, informa de les activitats programades
al Casal de Joves per a aquest mes de febrer.

Dimecres, 2 de febrer, espai reservat al còmic japonès, la tarda “Otaku”.
Divendres, 4 de febrer, taller de jardineria en què es té cura de les plantes del Casal i s’iniciarà
un nou cultiu.
Divendres, 11 de febrer, joc sorpresa! Un dels jocs d’infància més estimats.
Dissabte, 12 de febrer, taller de Sant Valentí, l’amor romàntic serà el protagonista, per
regirar-lo, mirar-lo de reüll, qüestionar-lo, fer-li cassogues i celebrar les relacions afectives
positives.
Divendres, 18 de febrer, taller de cuina, de la mà de les nostres monitores Aisa i Dana.
Dissabte, 19 de febrer, es realitzarà una gimcana per a totes les edats.
Divendres, 25 de febrer, farem una petita celebració de carnaval amb la creació de màscares
per a infants i joves a partir de 10 anys.
Dissabte, 26 de febrer, torneig de tennis taula. Una pizza, uns auriculars o un altaveu són
alguns dels premis concedits en aquest torneig que ja ha esdevingut un clàssic per motivar a
tothom a practicar i a divertir-se!

A més, el futbolí, els jocs de cartes així com les projeccions de pel·lícules o documentals són
també propostes disponibles al Casal de Joves, un espai on segons la consellera de Joventut,
Vanessa Parellada, “els joves de l’illa estan convidats per passar aquestes tardes de febrer
amb altres joves i amics sempre acompanyats per l’equip de lleure del Casal”. D’altra banda, la
consellera ha destacat l’activitat relacionada amb l’amor romàntic, “perquè la prevenció de
relacions desigualitàries és un dels eixos transversals de feina en les edats més joves”.

L’horari del Casal de Joves és de dimarts a dissabte de 16.00 a 22.00 h. Més informació a
través de les xarxes: @casaldejovesformen. També podeu dirigir-vos al correu: casal@consell
deformentera.cat
o contactar a través del telèfon: 607142846.
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