Primera visita oficial de la presidenta del Govern, Francina Armengol
dimarts, 25 d'agost de 2015 19:55

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i l’equip de Govern de la institució
insular s’han reunit avui amb la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, en la
primera visita oficial que ha fet a l’illa. Jaume Ferrer i el seu equip de Govern li han presentat
les 15 propostes que es varen aprovar a la Junta de Portaveus, que són “les principals
necessitats que té Formentera i que per dur-les endavant necessita la col·laboració del
Govern”, segons el president.

L’escola de Sant Ferran
La construcció de l’escola de Sant Ferran ha estat una de les principals demandes per la seva
importància per la infraestructura educativa de Formentera, segons ha explicat el president. Per
part seva, Armengol ha assegurat que defensarà el dret a l’educació dels formenterers, i per
això s’ha compromès a què “l’escola de Sant Ferran sigui una realitat com més aviat millor”.

La creació d’un punt d’atenció al públic en matèria d’habitatge, que podria ubicar-se a l’antiga
delegació del Govern a Formentera ha estat altre dels punts tractats a la reunió en la qual
Jaume Ferrer també ha tractat altres temes com les necessitats d’una nova regulació del
transport marítim i dels fondejos al litoral de l’illa, o la millora d’infraestructures com la
dessaladora, depuradora o els emissaris i la posada en marxa de la bassa de regs.

La presidenta ha explicat que comparteix les necessitats que li ha traslladat l’equip de Govern
del Consell de Formentera i ha dit que “quan es comparteixen les línies polítiques és més fàcil
tirar endavant els projectes”. Uns projectes que tractaran en la pròxima Conferència de
Presidents que se celebrarà al mes de setembre, segons ha anunciat.

Una illa sostenible
Armengol s’ha compromès també a cercar una solució pel problema del trasllat de residus i ha
declarat que a l'igual que el Consell de Formentera, el Govern també aposta per un model
econòmic lligat a la sostenibilitat. En aquest sentit Armengol ha declarat que espera que
“Formentera esdevingui un símbol de sostenibilitat mediambiental de tot el mediterrani”. Per
últim, la presidenta ha assegurat que faran feina per transferir la competència en promoció
turística però ben dotada.
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