Reunió de coordinació de seguretat a Formentera
divendres, 4 de juny de 2021 15:51

Avui s’ha celebrat una reunió de coordinació de seguretat a la sala d'actes del Consell de
Formentera. Han participat en la trobada la presidenta Alejandra Ferrer, la vicepresidenta Ana
Juan, el conseller d'Interior Josep Marí, i representants de la Policia Local, Guàrdia Civil, Servei
d'Inspecció del Consell i direcció general d'Emergències del Govern balear.

Després de la trobada la presidenta ha explicat que “l’objectiu d’aquesta reunió ha estat
coordinar les feines de totes les forces i cossos de seguretat per poder tenir un estiu sense
incidents, tenint en compte la situació generada per la crisi sanitària i els darrers canvis en les
restriccions, com el final del toc de queda, entre d’altres mesures que s’han relaxat”.

Alejandra Ferrer ha afegit que ara tenim l’experiència de l’estiu passat, així que repetirem
moltes de les actuacions que vàrem donar bons resultats.

Petició de reforços
A la trobada s’ha demanat reforços tant al Govern balear, pel que respecta als controls de
Inspecció de Treball, Salut i Emergències, com a la Delegació del Govern pel que respecta als
cossos de seguretat. En aquest sentit, avui mateix la presidenta ha enviat una carta adreçada
als responsables del Govern balear i de la Delegació del Govern sol·licitant reforços i ajudes
per poder garantir la seguretat i el compliment a l´illa. Per part seva, la Policia Local tornarà a
controlar amb drons.

La presidenta ha demanat coordinació per vigilar que no es produeixin activitats com venda
ambulant o party boats “que no estan permeses en cap cas però que ara en temps de covid
poden ser més perilloses”.

Xarxa d’informadors
En aquest sentit, des del Consell ja s’han iniciat reunions amb establiments turístics per tornar
a crear una xarxa d’informadors com l’estiu passat i que puguin avisar al 092 si es donen
situacions en que no es respectin les normatives. Alejandra Ferrer ha fet extensiva aquesta
petició a la ciutadania.
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Campanyes informatives
La presidenta també ha explicat que es farà una reedició de la campanya Protegeix
Formentera, per tu i per tothom!. Es tornaran a preparar campanyes informatives per apel·lar a
la responsabilitat individual dels visitants perquè ens ajudin a fer que tots puguem continuar
gaudint de Formentera demanant: “Protegeix Formentera, per tu i per tothom!”.
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Àrea de Comunicació
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