Primera visita oficial de la nova consellera de Presidència

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, s’ha reunit avui matí a la sala de Plens
del Consell de Formentera amb la nova consellera de Presidència del Govern, Pilar Costa.
També han assistit a la trobada la consellera de Cultura i Patrimoni, Susana Labrador, la
consellera de Territori i Turisme, Alejandra Ferrer, la consellera de Participació Ciutadana,
Sònia Cardona, així com la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior del
Govern, Margalida Font. El president ha agraït la primera visita oficial de la nova responsable
de Presidència a l’illa.

La ubicació de l’estació marítima de Formentera al port d’Eivissa ha estat un dels temes
principals de la trobada. Jaume Ferrer ha recordat a Pilar Costa que el Consell ha demanat la
intervenció del Govern perquè ajudi a que entre totes les administracions implicades “es pugui
trobar una solució i les necessitats de Formentera es tinguin en compte”. La consellera ha
explicat que des del primer moment de la seva arribada al nou càrrec, ara fa un mes i mig, ha
estat en converses amb totes les parts implicades i ha declarat que té el convenciment de que
una solució de consens serà possible “perquè totes les parts implicades han mostrat el seu
convenciment de que un acord és possible”.

A la reunió també han parlat sobre la tramitació de la nova llei de consells insulars. Jaume
Ferrer ha demanat “agilitat perquè som l’illa que més la necessitem”, ja que durant la redacció
de l’actual llei el Consell de Formentera encara no s’havia creat. La consellera ha assegurat
que Formentera està tenint una participació directa en la seva redacció, i esperen que aviat
estigui enllestida. D’altra banda també s’ha parlat sobre la importància de transferir la
competència en promoció turística als Consells. Per últim, el president ha demanat a la
responsable autonòmica que bé el Govern Balear o l’estatal subscriguin un nou conveni de
carreteres perquè es puguin fer millores a la xarxa viària de Formentera.
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