Formentera demana al Govern un pla especial i mesures específiques per solucionar el problema de l’hab
dijous, 20 de febrer de 2020 15:51

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, i la presidenta del Govern balear,
Francina Armengol, s’han reunit avui de matí a la sala d’actes del Consell de Formentera. A la
trobada també han assistit els vicepresidents insular Ana Juan, Susana Labrador, Rafael
Ramírez, i la consellera de Presidència del Govern, Pilar Costa.

A la reunió s’ha fet un repàs dels projectes que ja es varen dur endavant la passada legislatura,
com la transferència de promoció turística, la construcció de l’escola i escoleta de Sant Ferran,
que han visitat després de la trobada, o la posada en marxa del projecte formentera.eco de
regulació d’entrada de vehicles, entre d’altres. D’altra banda també s’ha parlat sobre les feines
que han començat però que encara queda camí per recórrer, segons ha explicat la presidenta
Alejandra Ferrer.

En aquest sentit, un dels temes que ha destacat ha estat l’habitatge, on s’ha demanat la
creació d’una Oficina Integral de l’Habitatge. Alejandra Ferrer ha recordat que “el Govern balear
ha fet moltes passes, com l’aprovació d’una llei d’Habitatge que no existia i que ha aportat
moltes millores”. Però la presidenta insular ha assenyalat que “en el cas de Formentera hi ha
una situació molt específica, que la llei no té en compte, i per això requereix d’un pla especial i
de mesures específiques que garanteixin el dret a l’habitatge a la nostra illa”.

Per part seva, la presidenta del Govern ha reconegut que en matèria d’habitatge “mesures que
s’apliquen a les altres illes no són vàlides per Formentera”. En aquest sentit s’ha compromès a
recollir les propostes que arribin des de l’illa per adaptar-les a les normatives que s’impulsin des
del Govern i que així “puguin donar solució al problema, ja que hi ha molta gent que no pot
optar als preus de mercat que hi ha a Formentera o que simplement no troben habitatges”,
segons ha declarat Armengol.

Transport marítim i control del fondeig
D’altra banda, Alejandra Ferrer ha reclamat que es dugui endavant la regulació del fondeig a tot
el litoral de Formentera. Sobre el transport marítim, tot i les passes donades amb la primera i
darrera barca que a partir del mes de març connectarà Formentera amb Eivissa, la presidenta
de Formentera ha incidit que “s’ha de continuar treballant en la seva regulació del transport
marítim per garantir unes freqüències mínimes, però també la protecció de l’entorn per on
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passen les barques situades en ple cor del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera”.

Francina Armengol ha mostrat la disposició del Govern en seguir avançant en aquests temes, i
ha destacat que “gràcies al decret que desenvolupa el règim especial de les Illes Balears, ha
sortit el primer decret de regulació de transport de mercaderies i per primera vegada se
subvencionarà el transport de mercaderies entre illes, amb una especificitat important en el
transport entre Eivissa i Formentera, que pot suposar minves dels costos molt importants entre
les dues illes de fins a un 72%”, segons ha detallat.

Altres dels temes en què s’ha demanat la col·laboració del Govern han estat el tancament del
cicle de l’aigua, on s’ha reclamat que es millori la depuració de les aigües, també s’ha demanat
que es continuï treballant en la creació del Museu de Formentera i en la recuperació de les
salines.
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