Final d'any carregat de propostes al Casal de Joves
dimecres, 1 de desembre de 2021 13:11

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Joventut, informa de les activitats programades
al Casal de Joves per aquest mes de desembre. Avui dia 1 de desembre s'inicien les activitats
amb un taller creatiu al Casal de Joves. Demà
dia 2 de desembre
seguiran les propostes amb la projecció d'un film relacionat amb les persones amb diversitat
funcional, col·lectiu que celebra el seu dia el
3 de desembre
.

Dissabte 4, com és habitual la primera setmana de mes, s'oferirà un espai de trobada per a les
persones amants de l'animació japonesa, la tarda "Otaku".
Dissabte 10 es
realitzarà un taller de cuina.
Divendres 17
es farà una tarda de jocs al Casal, de 17 a 19 h per infants i joves d'entre 6 i 16 anys i de 19.30
a 21.30 h per a joves a partir dels 16 anys.
Dissabte 18
decoraran el Casal amb pinyes, troncs i material reutilitzat.
Dimarts 21
i
dimecres 22
amb la col·laboració del Casal de Joves els patges reials visitaran els centres educatius de
primària per recollir les cartes als Reis.

Dimecres 22 es faran manualitats per elaborar targetes de felicitació amb missatges especials
per aquestes dates de Nadal. I el
dijous 30, últim dia d'obertura del Casal
d'aquest 2021 els i les joves faran una trobada especial per compartir els propòsits per a l'any
nou i reviure moments de l'any que finalitza.

La consellera de Joventut Vanessa Parellada, ha llançat un missatge d'agraïment a tot l'equip
que fa possible oferir una programació als i les joves durant els 365 dies de l'any, i ha valorat
molt positivament que això "fa possible que el jovent senti aquest espai i les activitats com a
seves". Com a proposta de futur, la consellera espera poder ampliar les propostes del Casal
també a Sant Ferran, "on al 2022 esperam poder programar més activitats per a joves en el
nou Espai Cultural".
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Per últim, cal destacar que fins el dia 8, es pot portar roba d'hivern, joguines, menjar i/o
medicaments al Casal de Joves. Aquestes donacions es destinaran a l'Associació SOS
Refugiados Eivissa i Formentera, per ajudar a les persones refugiades a Grècia. El Casal de
Joves romandrà obert en l'horari habitual de dimarts a dissabte de 16 a 22 h, a excepció dels
dies 24, 25 i 31 de desembre.

1 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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