Demà reobre el Casal de Joves en el seu horari habitual i amb mesures de prevenció
dilluns, 15 de juny de 2020 12:29

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Joventut, informa que demà es reobre el Casal
de Joves al Centre Social es Molí. L'horari serà l'habitual d'aquest centre, de dimarts a
dissabte, de 16 a 22h. L'obertura es produirà respectant la limitació d'aforament, mesures de
distanciament social o, en el seu defecte, ús de mascareta, i mesures d'higiene especials a
causa de la Covid-19.

Tot el personal del Casal de Joves vetllarà perquè es respectin les mesures de seguretat
establertes. L'entrada es farà escalonadament per la porta del casal, i el personal també estarà
pendent de que no hi hagi aglomeracions. A més, com ja es feia habitualment, se seguirà fent
un registre dels usuaris. L'aforament màxim serà de 10 persones, comptant la monitora o el
director. Es preveu que es puguin fer alguns tallers presencials especials sempre que sigui
possible mantenir les mesures de seguretat i es mantindran les activitats virtuals del “Casal
Viral”. A més, s'ha habilitat un espai d'aïllament per si s'ha algun participant manifestés
símptomes, mentre es posés en marxa el protocol sanitari corresponent.

La consellera de Joventut, Vanessa Parellada, ha mostrat la seva satisfacció per poder tornar a
obrir el Casal de Joves, un espai que serveix de punt de reunió a molts joves de Formentera i
on comparteixen temps i experiències amb el personal i amb altres joves, aprenent mútuament.
“Els i les joves han patit, igual que les nenes i nens, un dels confinaments més durs, i poder
retornar una certa normalitat a la seva vida i les seves relacions socials és fonamental en
aquest procés de desescalada”, ha declarat.

Casal Viral
Vanessa Parellada i l'equip de Joventut ha tret una part positiva del confinament, “les xarxes
socials del Casal de Joves han servit per seguir en contacte amb els i les joves, i ara, després
de la bona acceptació que han tengut, seguirem mantenint-les i potenciant-les amb tallers
virtuals, que han aconseguit que pares i mares també entrin dins el casal i acompanyin les
seves filles i fills”.
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