Formentera valora positivament el tancament perimetral de les illes per Setmana Santa
dimecres, 24 de març de 2021 15:10

La comunitat autònoma estarà tancada perimetralment i els viatges entre illes queden
permesos tal com es defensava des del principi des de la institució

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha fet avui una valoració positiva
sobre l’anunci del Govern balear de tancar perimetralment la comunitat balear. Tot i això,
Alejandra Ferrer ha demanat al Govern central “el tancament a nivell internacional perquè no
arribin turistes de fora de l’estat”. Des del Consell de Formentera, igual que vàrem escriure una
carta a la presidenta del Govern balear demanant el tancament de la comunitat autònoma, ara
hem escrit una carta adreçada a la Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social i a la Ministra
de Indústria, Comerç i Turisme per demanar el tancament a nivell internacional, segons ha
explicat Alejandra Ferrer.

“Consideram que aquests dies de Setmana Santa són molt importants, la ciutadania està
cansada i necessita que els polítics siguem coherents en les decisions que prenem i aquestes
no poden suposar un greuge comparatiu”, ha detallat. “No té sentit que Espanya estigui
completament paralitzada però els visitants internacionals puguin viatjar de manera normal i
venir de vacances quan a les nostres comunitats tenim moltíssimes restriccions”, segons ha
destacat Alejandra Ferrer que ha afegit que “ara és el moment de demostrar responsabilitat per
part del Govern estatal i que aturin aquests viatges per assegurar la nostra salut i la nostra
economia, sobretot tenint en compte l’evolució del virus a molts països europeus”.

Alejandra Ferrer ha tornat a repetir que la desescalada ha de ser lenta, ens trobam en una
situació similar a la que vàrem viure abans del pont de la Constitució, quan vàrem passar de 0
a 170 casos, i necessitam de la responsabilitat de tots governs i població perquè la situació no
es repeteixi.

Vacunació
La presidenta ha fet incidència en que avui comença novament la vacunació massiva, “és molt
important que l’obertura vagi acompanyada d’aquesta vacunació, per tenir el percentatge
d’immunitat suficient per garantir la seguretat, després el sector públic i privat haurem de
treballar conjuntament en el desenvolupament de totes les altres mesures per poder garantir
una temporada d’estiu el més segura possible”.
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Viatges entre illes permesos
Entre el pròxim 26 de març i 11 d’abril Balears quedarà tancada perimetralment però els
viatges entre illes estaran permesos, tal com es va reclamar des del Consell de Formentera. La
presidenta ha aprofitat per demanar molta responsabilitat als ciutadans i ciutadanes de les illes
perquè compleixen amb totes les mesures necessàries per garantir que aquestes festes no ens
pugin una altra vegada a una nova onada. Tot i això, Alejandra Ferrer ha demanat al Govern
que si la situació epidemiològica d’alguna de les illes empitjora, es faci un tancament perimetral
immediat per evitar la propagació del virus. D’altra banda, la presidenta ha valorat positivament
que es realitzaran test d’antígens en els viatges entre illes d’una duració superior a les 72h.

Noves restriccions
Des del Consell de Formentera s’estan preparant els nous cartells informatius perquè la
població conegui les noves restriccions que hi haurà entre el 26 de març i l’11 d’abril, també
s’està preparant un document especial perquè en el cas de que finalment arribin visitants
internacionals coneguin també les normes de seguretat que hi ha al nostre territori.
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