Formentera ret homenatge a la feina de la Policia Local durant la pandèmia

El Consell de Formentera ha celebrat avui l’acte homenatge de la festivitat de la Policia Local,
aquest any marcat per un agraïment especial a tota la plantilla de la Policia Local de
Formentera i el seu cap, Félix Ramos, per la seva tasca durant aquesta crisi originada per la
pandèmia del coronavirus. Tots els agents han rebut la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu
Verd. També ha rebut una Condecoració Honorífica del Consell de Formentera el comandant
en cap de la Guàrdia Civil d’Eivissa i Formentera, Enrique Gómez Bastida.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha destacat en el seu discurs la
feina desenvolupada pels agents de la Policia Local en aquest “intens” any. “Tots i totes han
anteposat la vocació de servei públic cap al poble de Formentera en uns moments incerts i que
els necessitàvem com a Policia de proximitat per traslladar i fer efectives les restriccions que
l’estat d’alarma ens va fer imposar la vocació de servei públic”, ha assenyalat la presidenta del
Consell.

En el seu discurs, Alejandra Ferrer també s’ha referit al moment actual: “Sé que és difícil
mantenir l’optimisme amb aquesta segona onada de contagis, però avui hem d’estar satisfets
per la feina feta sense aturar, sense descansar, i estic segura que amb feina i constància
aconseguirem no defallir i continuar lluitant. Totes i tots junts hem de seguir mantenint la
guàrdia alta, sense por però amb respecte i responsabilitat individual per garantir el benestar
col·lectiu”.

Per part seva, el conseller d’Interior, Josep Marí, en el seu discurs ha agraït “enormement
l’esforç que ha fet la plantilla de la Policia Local de Formentera durant estat d’alarma però
també després, durant tota aquesta temporada tan atípica que hem viscut, per fer complir les
normatives derivades de la crisi sanitària provocada per la covid-19”. El cap de Policia Local,
Félix Ramos, també ha tengut paraules de reconeixement pels efectius del cos policial i ha
agraït també la col·laboració que han tengut amb la resta de cossos d’emergències i en
especial la funció del comandant Bastida. A més, la policia tutora de l’illa, Pilar Daviu, ha
intervingut per donar les gràcies, en nom de tota la plantilla, al cap de Policia per la tasca
desenvolupada aquest temps i el seu suport constant als agents.

Reconeixement Policies Locals
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Un total de nou agents, José Yern, Carlos Malberti, Marcos Roig, Marc Aragay, Javier Torrens,
Pilar Daviu, Vicente Aguilar, Sergi Rodríguez i José Antonio Perera, han rebut la Creu al Mèrit
Policial amb Distintiu Verd. Aquest distintiu s’ha atorgat per reconèixer el valor, les qualitats, la
sensibilitat i el mèrit d’aquest grup de policies, els quals han executat amb un enorme èxit,
professionalitat, civisme i valentia, les complicades tasques derivades de la crisi del
coronavirus. Els agents varen assumir noves funcions mentre havien de seguir vetllant pel
manteniment de la seguretat pública, noves funcions que van exigir un esforç continu durant
l’estat d’alarma, però que en l’actualitat es continua fent perquè la crisi encara continua.

Reconeixement Cap de Policia
El cap de la Policia Local, Félix Ramos, també ha rebut la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu
Verd pels mateixos arguments que la resta de la plantilla i per haver demostrat una gran
valentia i tengut una conducta exemplar i haver actuat amb notorietat davant un greu risc contra
la salut pública, desconegut i imprevisible. El cap de Policia ha dignificat i prestigiat la funció
d’aquest cos i per això se l’ha reconegut públicament.

Reconeixement Comandant
El comandant en cap de la Guàrdia Civil d’Eivissa i Formentera, Enrique Gómez Bastida, ha
rebut la Condecoració Honorífica del Consell Insular de Formentera que es concedeix de forma
discrecional a persones i entitats alienes als cossos de la policia local com a reconeixement a
la seva dedicació i entrega en benefici dels objectius de la Policia Local de Formentera. El
valor, les qualitats, la sensibilitat i eficàcia d’Enrique Gómez Bastida, han quedat demostrats en
el treball de gestió, coordinació i direcció, realitzat durant aquesta crisi sanitària com a
comandament únic delegat responsable de la seguretat pública i dels cossos de seguretat i
forces policials a l’Illa de Formentera, funcions que ha executat amb un enorme èxit, gràcies a
la seva professionalitat, civisme i valentia, en una situació tan extraordinària i excepcional com
la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisi de la covid-19. La direcció del comandant
Gómez Bastida, d’una forma desinteressada, amb un especial sacrifici i compromís en defensa
de la seguretat i la salut pública.

A l’acte també ha assistit la consellera de Modernització i Administracions Públiques, Isabel
Castro, el director insular de l’Estat a les Pitiüses, Enrique Sánchez Navarrete, membres de la
Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, així com la vicepresidenta Ana Juan, consellers del
Govern i de l’oposició, i familiars i amics dels policies locals de Formentera.

3 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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