Formentera recupera l’Escola Municipal de Vela
El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Esports, informa que està previst que el
pròxim dimecres 31 de maig un grup d’alumnes de l’IES Marc Ferrer estreni les noves
instal·lacions de l’Escola Municipal de Vela. Els alumnes guanyadors del premi “Aules
netes” faran unes activitats nàutiques al centre que tornarà a obrir les seves portes.
Conveni amb el Club de Surf
La institució insular ha arribat a un acord amb el Club Surf Formentera que per un
pressupost de 18.000 euros es farà càrrec de la contractació del personal i el
funcionament del centre, mentre que la gestió estarà en mans del Consell.
La pròxima setmana es signarà aquest conveni de col·laboració per la coordinació de
l’Escola Municipal de Vela amb aquest club que ve fomentant l’esport nàutic des de l’any
1981, i al capdavant de la qual es troba Alex Büchau i Jacques Lauren.
“Així es continua amb la política que està fent el Consell de Formentera per impulsar les
escoles esportives inclusives, integrades dins el pla de valors, i que fomenten la
participació i els hàbits de vida saludables, tot seguint un model de gestió sostenible”,
segons ha explicat el conseller d’Esports Jordi Vidal.
Nova ubicació
La nova ubicació de l’Escola de Vela es troba al carrer de s’Almadrava, cantó amb el camí
de Sa Bocana de s’Estany. Durant aquest estiu les instal·lacions, que compten amb tots
els permisos de Parc Natural i Costes, seran provisionals, a l’espera de licitar les obres
d’un nou Centre d’Esports Nàutics de la Savina.
Tota la informació de les activitats que s’oferiran i les inscripcions es poden fer a partir del
mes de juny al Poliesportiu Antoni Blanc. També la podeu consultar al web de les escoles
municipals emaf.cat.
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