Signat un conveni per impulsar el comerç local de Formentera

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern balear,
Juan Pedro Yllanes, i la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, han signat
aquest matí un conveni de col·laboració per impulsar el comerç de Formentera i promoure'l
com a espai comercial a cel obert. L’objectiu d’aquest acord, en el qual també han participat el
director general de Comerç, Miguel Piñol, i la consellera d'Habitatge, Majors, Comerç i
Emprenedoria, Ana Juan, és desenvolupar conjuntament actuacions per potenciar el comerç
local i de proximitat, així com impulsar iniciatives que millorin els avantatges competitius dels
comerciants.

L’import total del conveni ascendeix a 14.000 euros, dels quals la Conselleria aporta 10.000
euros i el Consell de Formentera 4.000 euros, una inversió que es destinarà a dur a terme
actuacions per al foment i la promoció de l’activitat comercial del municipi.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer Kirschbaum, ha explicat que en
aquests moments de crisi és primordial oferir ajudes al petit comerç, que en Formentera està
format principalment per empreses familiars, que ajuden a cohesionar i donar serveis a la
societat. La presidenta ha volgut recordar que aquest any de crisi originada per la covid-19 “els
comerços de proximitat i de primera necessitat varen ser els que estigueren en primera línia,
donant servei als formenterers i formentereres durant el confinament, mentre que els altres han
estat molts mesos tancats, i després han obert en una temporada atípica, per la qual cosa
necessiten més que mai que es potenciï la seva activitat”.

Per la seva banda, el vicepresident Yllanes ha precisat que els projectes a cel obert “estan
emmarcats en el nostre pla de reactivació de l’activitat comercial i econòmica dels municipis” i
ha afegit, “potenciam així el comerç de proximitat i els centres urbans, alhora que diversificam
l’activitat econòmica. És per això que es treballa per signar convenis en el màxim nombre de
municipis de les quatre illes”.

Posteriorment, s’han reunit amb els representants de la Pimef i la Cambra de Comerç de
Formentera per presentar el conveni i tractar la situació actual del comerç de l’illa.
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