Les forces de seguretat acorden més vigilància en drogues, intrusisme i carreteres a Formentera
dijous, 26 de març de 2015 21:19

Aquest migdia s'ha celebrat a la sala de plens del Consell de Formentera la Junta Local de
Seguretat de Formentera, que no es reunia a l'illa des del passat 23 d'abril, degut a que la que
s'havia de celebrar a finals de l'any passat va coincidir amb la renúncia de Rafael García Vila
com a director insular de l'Administració de l'estat a les Pitiüses, i es va ajornar.

Aquesta trobada té com a objectiu enfocar i coordinar els esforços dels diferents cossos de
seguretat cap els objectius prioritaris per a les administracions i institucions que hi participen, i
també de col·lectius ciutadans, que es van reunir el passat 3 de març a la seu del Consell de
Formentera amb el president Jaume Ferrer per aportar els seus principals temors en matèria de
seguretat.

A la Junta Local de Seguretat han participat el president del Consell de Formentera, Jaume
Ferrer, el director de l'Administració de l'estat a les Pitiüses, Roger Sales, l'assessor en
seguretat de la Delegació del Govern de l'estat a les Illes Balears, Jesús Valdés Campos, el
cap de la Policia Local de Formentera, Joan Mayans, el tinent coronel de la Guàrdia Civil,
Antonio Orantes, el comissari de la Policia Nacional d'Eivissa, José Luis Santafé, el comandant
de la Guàrdia Civil d'Eivissa, Antonio del Fresno, el sergent del la Guàrdia Civil a Formentera,
Francisco Blanco, el representant de Protecció Civil de Formentera, Raul Moya, el representant
del Partit Popular, Pedro Orellana i Santi Juan, en representació del Partit Socialista.

Els principals punts tractats han estat la necessitat de millorar el control dels entorns dels
recintes escolars, sobretot en matèria de drogues, la necessitat de la presència permanent de
la Guàrdia Civil de trànsit a l'illa, la perillositat d'alguns punts de la carretera general i de trams
de camins asfaltats, com la zona del mirador de La Mola quan els vehicles s'aturen per fer
fotografies.

També s'ha fet palesa la necessitat manifestada pel col·lectiu ramader de mantenir el control
dels atacs de cans als ramats. Sobre la propera temporada turística, s'ha fet especial esment al
control de l'intrusisme en tots els camps i també la necessitat de seguir perseverant amb el
control als party boats i als fondejos sobre posidònia.
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