Discurs de Jaume Ferrer, president insular del Consell de Formentera, en el dia de les Illes Balears

-Fa 10 anys que som 4-

A Formentera, l'1 de març de 2017

Bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. És un matí ple d'activitats i la vostra participació
converteix el dia en esplèndid i festiu. Moltes gràcies a l'Espai dones de Formentera, al Grup
esportiu Espalmador
i a l'
Associació espanyola contra el càncer
per col·laborar en l'organització d'aquesta fantàstica cursa, caminada i paella.

Avui és festiu a Formentera i ho és a totes les Illes Balears. Però a Formentera és una miqueta
més festa que a les altres illes. Avui parlc per desitjar-vos a totes i tots que passeu un gran dia i
que disfruteu de les activitats i del vostre temps. I també parlc per compartir amb tots valtros
per què avui aquí, a Formentera, és una miqueta més festa que a les altres illes.

Perquè fa 10 anys que som 4.
Fa 10 anys que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té 4 Consells Insulars.
Fa 10 anys que Formentera se sent una peça més de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Fins a l'any 2007, mentre des del punt de vista físic, les Illes Balears sempre hem set quatre,
(deixant de banda les illes més petites sense població), des del punt de vista polític, fins al
2007, només eren tres. Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, que compartien Consell.

Recordo bé quan Isidor Torres, el darrer alcalde de l'Ajuntament de Formentera, amb qui vaig
estar ahir a Palma al lliurament del merescut premi Ramon Llull, deia "volem ser la quarta paret
mestra de la comunitat autònoma".
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Formentera era l'única illa de l'estat sense Cabildo o Consell insular propi. Mentre a la resta
d'illes es debatia si érem prou grans per tenir un Consell Insular, nosaltres vivíem i teníem clar
que l'Ajuntament se'ns havia quedat petit per gestionar l'illa.

L'ocasió que va representar la reforma de l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears va ser
aprofitada per Formentera. La unitat de totes les forces polítiques i la lluita conjunta d'Isidor
Torres i Pep Mayans va donar els seus fruits.

L'1 de març de 2007, la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, d'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, es publicava al Butlletí Oficial de l'Estat. Entraria en vigor al dia següent.

Un gran canvi per Formentera.

El Títol Tercer de l'Estatut de 1983, al seu article 18.2 deia: "Als Consells Insulars els
correspondrà el govern i l'administració de les Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa-(guió)
Formentera i les seves illes adjacents"

El Títol Quart de l'Estatut de 2007, al seu article 61, diu: "Els Consells Insulars són les
institucions de govern de cadascuna de les illes i ostenten el govern, l'administració i la
representació de les illes de Mallorca, Menorca Eivissa i Formentera, (sense guió)".

Amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia de 2007 s'eliminaven les barreres, o els guions, que
l'Estatut de 1983 posava a Formentera per tenir Consell Insular propi i que la convertia en
l'única illa de l'estat sense Cabildo o Consell.

El dia 10 de juliol del 2007, sense les barreres jurídiques que històricament ho havien impedit i
amb la motivació d'ajustar les solucions polítiques a la realitat de l'illa, prenia possessió per
primera vegada un president de consell insular només de Formentera.
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Aquest Estatut, per tant, ofereix més capacitat per resoldre aquí els problemes de l'illa.

Aquest període de temps ha estat apassionant. Havíem de convertir un ajuntament en un
Ajuntament-Consell. No teníem cap precedent en tot l'estat que ens servís de full de ruta, però
ens n'hem ensortit i Formentera té més autogovern.

Tenim més recursos, com ho manifesten que el darrer pressupost d'ajuntament va ser de 10,6
milions d'euros i el d'enguany de Consell és de 23,8 milions.

Més persones que cada matí es desperten per treballar per la institució de govern de l'illa, 144
al 2007 i 278, enguany.

En conjunt, l'arribada de noves estructures com aquesta i com l'Hospital, que enguany també
ha complit 10 anys, han col·laborat a que visquem un període de millora del benestar i de
creixement poblacional, dels 9.380 habitants (gener de 2007) als 12.945 (gener de 2017).

Aquest acte obre la celebració dels 10 anys del Consell Insular. N'hi haurà més. Durant aquest
any especial volem tenir temps de donar les gràcies a tots els consellers i conselleres de l'equip
de govern i de tots els grups polítics, així com al personal del Consell de Formentera i a
nombrosos col·laboradors i col·laboradores d'altres institucions, per haver construït una
institució a l'alçada del gran poble que representa.

Abans de concloure, voldria agrair al Govern de les Illes Balears tots els actes que s'han
organitzat aquí, a Formentera, i també a les altres illes. I agrair molt la vostra atenció. Molts
anys i bons a tothom!
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