Celebrat el primer ple de la infància i joventut de la legislatura
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Avui al matí s'ha celebrat el primer Ple del Consell de Participació de la Infància i la Joventut de
la legislatura a la Sala d'Actes del Consell de Formentera. A la sessió, presidida per la
presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, i que compta amb la vicepresidència
de la consellera de Joventut, Vanessa Parellada, han participat els estudiants de les tres
escoles de l'illa, CEIP Mestre Lluís Andreu, CEIP Sant Ferran de ses Roques i CEIP el Pilar de
la Mola, que formen part d'aquest òrgan.

Els infants han fet un repàs de les peticions que han recaptat entre els seus companys de
classe per fer al Consell de Formentera. Entre les que han destacat les millores en els parcs
infantils, el transport públic, l'ús de les energies renovables i del reciclatge, entre altres
assumptes relacionats amb el seu dia a dia.

La presidenta ha recollit les seves peticions i els ha informat que tal com s'havia demanat en
plens anteriors el projecte del parc de patinatge (skatepark) ja està a punt de començar-se a
executar, igual que la creació d'un parc infantil a Sant Ferran pel qual ja es disposa dels
terrenys. “Ens alegra que els infants i joves de l'illa puguin participar en la presa de decisions
de la nostra institució amb trobades com la d'avui i ens aportin les seves idees i necessitats”,
segons ha declarat Alejandra Ferrer que ha assegurat que “hem pres nota de les reclamacions
i ens posem des d'avui mateix a fer feina”.

Els infants i joves han explicat la seva experiència el passat 20 de novembre, Dia Internacional
de la Infància, en què varen participar en el Ple del Parlament Balear. La consellera de Comerç
Ana Juan, la consellera d'Educació i Cultura, Susana Labrador, i la consellera d'Esports, Paula
Ferrer també han assistit a l'acte. Aquest òrgan es reuneix amb caràcter bianual.
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