Formentera presenta una campanya informativa i de control per prevenir la covid-19 a l'illa

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer i el conseller d'Interior, Josep Marí
han presentat avui en roda de premsa la campanya per informar als turistes, i recordar als
formenterers i formentereres, les principals mesures de prevenció per evitar la propagació de la
covid-19 a l'illa.

La presidenta del Consell ha explicat que “els residents de Formentera han set molt
responsables durant els mesos de confinament i també durant la desescalada per aconseguir,
passa a passa, poder recobrar una relativa normalitat. Així mateix els empresaris d'allotjaments
i restauració estan treballant per complir amb tots els protocols d'higiene i mesures per
possibilitar el distanciament dins d'un ambient agradable i relaxat. Per això, apel·lam a la
responsabilitat individual dels visitants perquè ens ajudin a fer que tots puguem continuar
gaudint de Formentera, i els demanam: ‘Protegeix Formentera, per tu i per tothom!’”.

Precisament, aquest és l'eslògan de la campanya, traduïda a diferents idiomes, que informa
d'una manera fàcil i visual, les quatre normes bàsiques que hem de seguir aquest estiu a causa
de la crisi sanitària. Les quatre normes són:

1. Ús obligatori de mascareta si no es pot mantenir la distància d'1,5 metres entre persones no
convivents
2. 1,5 metres de distància entre persones que no conviuen
3. Higiene freqüent de mans
4. Grups d'un màxim de 25 persones

Platges
“A Formentera, per la seva idiosincràsia sempre ha set fàcil guardar les distàncies, perquè els
seus 69 quilòmetres de costa possibiliten trobar racons on allunyar-se i retrobar-se amb un
mateix, mentre es gaudeix de la natura i la tranquil·litat. Aquest any de crisi sanitària, mantenir
la distància no és només una elecció, sinó un deure de tothom”, segons ha explicat la
presidenta. Amb aquest motiu hi ha un espai a la web de turisme per poder conèixer totes les
platges i intentar evitar les de major afluència. A les platges també hi haurà cartells informatius
recordant les mesures de distanciament i seguretat.
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D'altra banda, per als comerços, transport públic i navilieres també s'ha editat un cartell
especial per recordar que l'ús de la mascareta és obligatori. El cartell amb les mesures
generals es podrà veure a les cartelleres informatives que el Consell té repartides per l'illa, així
com als OPIS, entre d'altres punts de restauració i platja. Els hotelers i empresaris, així com
qualsevol persona interessada els poden consultar o descarregar el material de la campanya a
www.formentera.es/covid, un apartat informatiu turístic que s'ha creat especialment per aquesta
campanya. D'altra banda, s'editaran vídeos amb píndoles informatives que també recordaran
les normes bàsiques i es podran veure a les navilieres i xarxes socials de la institució.

Controls de compliment de les mesures
El Consell de Formentera ha creat una xarxa d'informadors col·laboradors per controlar les
aglomeracions aquest estiu en què és especialment important que es puguin mantenir les
distàncies. “Els cossos de seguretat, els socorristes, els informadors, els controladors dels
aparcaments regulats, els concessionaris de platja i empresaris treballaran conjuntament per
evitar acumulacions de persones”, segons ha explicat el conseller d'Interior, Josep Marí. “Si es
dona una possible situació de possible aglomeració es posarà en coneixent de les autoritats,
telefonant al 092 perquè els diferents cossos de seguretat i col·laboradors puguin reconduir la
situació i garantir l'ordre, la idea és evitar les aglomeracions abans que succeeixin”, segons ha
afegit el conseller.

D'altra banda, el Consell de Formentera, a través de l'Observatori de Dades, ha instal·lat 10
antenes que comptabilitzaran el moviment de persones a través dels seus dispositius mòbils en
llocs claus de l'illa com ara la Savina, ses Illetes, Sant Francesc, es Cap de Barbaria, es Pujols,
Sant Ferran, zones de Migjorn i la Mola. “Aquesta és una eina digital, contractada en un primer
moment per aportar dades per conèixer la intensitat d'afluència de visitants en diferents llocs de
l'illa”, segons ha explicat la presidenta.

Aquest estiu, a més de recollir dades per a l'observatori serviran per aportar dades que ajudin,
amb la resta de mesures a controlar i prevenir la concentració de persones. Aquesta informació
serà d'ús intern i es traslladarà a les forces de seguretat perquè puguin coordinar millor les
seves feines i prevenir situacions de risc. Amb tota la informació recopilada s'implementarà una
eina digital per assenyalar l'afluència a les diferents platges i poder fer recomanacions de quins
llocs visitar, aquesta informació es podrà consultar al web de turisme i a les xarxes socials,
www.formentera.es, per evitar aglomeracions.

Junta Local de Seguretat
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Per últim, el conseller d'Interior, ha assegurat que a més de treballar perquè les mesures de
seguretat per prevenir la covid-19 es compleixen tant per part de ciutadans com establiments,
“també estam treballant per donar solució a altres possibles problemàtiques de seguretat com
l'arribada d'embarcacions il·legals a la nostra illa o el compliment de les normes de seguretat
per part del turisme nàutic, en aquest sentit hem demanat a Capitania Marítima i a Guàrdia Civil
del Mar que ens ajudin a fer el control efectiu”, segons ha destacat. Cap a mitjans de juliol la
Junta Local de Seguretat de l'illa es reunirà per tractar aquests i altres temes en relació amb la
seguretat de l'illa.

2 de juliol de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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