Un mes d’activitats amb infants i joves com a protagonistes
dijous, 7 de novembre de 2019 10:56

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Joventut, ha presentat avui les activitats
organitzades amb motiu del Dia Universal de la Infància, que se celebra cada any el 20 de
novembre. Durant tot el mes de novembre hi ha activitats adreçades a infants i joves per
commemorar el seu dia, en què es commemoren els aniversaris de l’adopció de la Declaració
Universal dels Drets del Nen (1959) i de l’aprovació de la Convenció dels Drets del Nen (1989).

La consellera de Joventut, Vanessa Parellada, ha declarat que "aquesta convenció estableix
una sèrie de drets per a nens i nenes, inclosos els més inqüestionables com els relatius a la
vida, la salut i l'educació, i el dret a la protecció davant la violència i la discriminació, però
també d'altres que sovint passem per damunt, com el dret a jugar, a la vida familiar i a que
s'escoltin les seves opinions". La consellera considera que "tota la societat, mares, pares,
personal docent i sanitari, dirigents polítics, el món empresarial, la societat civil i els mitjans de
comunicació desenvolupem un paper clau en promoure el benestar de la infància, i cartells
aglutinadors de diverses activitats com el que avui presentem en són una mostra".

La primera activitat va ser el passat dimarts 5 de novembre, quan 219 alumnes de l'IES Marc
Ferrer varen assistir a la tercera edició del congrés “Vívete”, organitzat per l’entitat Proyecto
Juntos amb l'objectiu de reflexionar sobre actituds, valors i emocions amb tres persones
(Miriam Fernández, Juan Pablo Escobar i Irene Villa) que han superat moments vitals molt durs
i que aportaven la seva experiència com a referent d’autosuperació. La jornada va tenir lloc al
recinte firal d'Eivissa. Cal destacar i agrair la col.laboració de la companyia naviliera Baleària
que va assumir tots els desplaçaments.

La pròxima activitat tindrà lloc aquest dissabte 9 de novembre al Poliesportiu Antoni Blanc,
organitzada pel Club Dojo de Formentera, on infants i joves podran practicar "Judo sense
barreres". L'horari de l'activitat serà entre les 10 i les 14h.

També s'inclou dins el programa l'obra de teatre que es representarà el mateix dissabte a les
18h de la tarda a la Sala de Cultura, Malebable, de dansa infantil, adreçada a infants de 0 a 5
anys, i inclosa dins el programa Illa a Escena de l'àrea de Cultura. Per accedir a l’obra fa falta
reserva prèvia enviant un email a
cultura@con
selldeformentera.cat.
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Formentera Marxa
Des del programa Formentera Marxa es proposen també activitats, la primera un taller que
tindrà lloc el dimarts 12 de novembre al Punt de Lectura de Sant Ferran de 17 a 19h adreçat a
infants de 4 a 9 anys, "Cada pollo con su rollo" on es faran dinàmiques a través de jocs pel
donar a conèixer els Drets fonamentals del menor, coincidint enguany amb el 30è aniversari de
la declaració d’aquests drets.

També es farà un taller sobre infància i diversitat funcional el dijous 14 de novembre de 17 a
19h en el pati de l'escola de Sant Ferran, on es faran jocs tradicionals i activitats esportives per
la conscienciació d'infants i joves sobre la diversitat funcional.

A més, el dimecres 13 de novembre es farà la projecció de la pel·lícula «Quiero ser como
Beckham» a partir de les 18h al Casal de Joves amb sofà i crispetes.

Xerrades
Les xerrades per a famílies i docents són una altra part del programa, en aquest cas adreçada
a pares, mares i docents, per millorar la seva relació amb infants i joves, resoldre dubtes i
compartir espais de criança. La primera tindrà lloc el 14 de novembre, "Nens bons i dolents; El
perill de les etiquetes" per Alberto Soler.

La segona xerrada tindrà lloc el 28 de novembre i es titula "Fortnite...oci o addicció?" i està
impartida per Andreu Alba. Aquestes dues xerrades, impulsades per l'àrea d’Educació i la de
Benestar Social, tindran lloc a les 17h a la Sala de Plens del Consell de Formentera, al costat
del Centre de Dia, i compten amb servei d'acollida per infants.

El 19 de novembre hi haurà una activitat per a tota la família que precisament es titula "Dansa
en família" i es farà al Poliesportiu Antoni Blanc entre les 16 i 17h.

I el 20 de novembre un altra xerrada també dirigides a famílies i docents, “És el porno la millor
educació sexual?”, dinamitzada per Belén Alvite i impulsada per l'àrea d'Igualtat i Espai Dones.
Tindrà lloc a la Sala d'Actes del Consell de Formentera a les 18h.
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Parlament infantil
El 20 de novembre, coincidint amb el Dia Mundial de la infància, tindrà lloc la celebració del VIII
Parlament Infantil de les Illes Balears, on acudeixen infants i joves del Consell de Participació
de la Infància i Joventut de Formentera al Parlament balear. Precisament aquest any els
alumnes de Formentera tindran la presidència d’aquest ple.

Allà es llegirà un manifest amb l'objectiu de que les administracions treballin conjuntament per
garantir el seu compliment. A més, aquest any la commemoració és més especial perquè
coincideix amb la celebració del 30 aniversari de la Convenció dels Drets de l'Infant (CDN).

Més activitats
D’altra banda, dins el programa d'actes també s'ha inclòs el taller de cal·ligrafia organitzat al
Punt de Lectura de Sant Ferran el mateix dia 20 a les 17h.

I el dissabte 23 de novembre es farà una jornada de portes obertes a la piscina del Poliesportiu
Antoni Blanc. Entre les 10 i les 13.30h hi haurà jocs aquàtics, classe d´aquafitness i activitats
de busseig. L'organització ha estat possible gràcies a l'àrea d'Esports i la col·laboració de
Formentera Divers.

I el mateix dissabte 23 de novembre, a les 18h a la Sala de Cultura (Cinema) hi haurà una altra
representació teatral de circ infantil, titulada Mobil, també inclosa dins el cicle Illa a Escena de
l'àrea de Cultura.

Ple infantil
El 26 de novembre 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.

Fridays for Future
El divendres 29 de novembre es farà una “Acció pel clima!”. Els i les joves del Casal de Joves i
del programa Formentera Marxa faran una sortida a la platja per conscienciar-se de primera mà
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i en un entorn natural de com ens pots afectar el canvi climàtic.

Certamen de poesia
Per últim, el dissabte 30 novembre es farà el final del certamen Art Jove de Poesia Salvador
Ibarra que tindrà lloc a la sala de Cultura (Cinema) a les 20.30h. Aquest programa cultural Art
Jove, promogut per l'IB-Jove, té com a objectius bàsics fomentar la participació lliure i eficaç
dels i de les joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seva
creativitat artística, la qual cosa es plasma cada any en la convocatòria de diferents certàmens,
premis i mostres de vessants artístics múltiples. A Formentera se celebrarà la final de poesia.

7 de novembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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