Primera visita oficial de la consellera de Serveis Socials i Cooperació
dilluns, 21 de setembre de 2015 21:07

Avui s'ha reunit a la sala de Plens del Consell de Formentera el president, Jaume Ferrer, i la
consellera de Benestar Social i Recursos Humans, Vanessa Parellada amb la consellera de
Serveis Socials i Cooperació del Govern Balear, Fina Santiago, en la seva primera visita oficial
a l'illa. A la trobada també ha assistit el director general de Dependència, Juan Manuel Rosa
González.

Residència adaptada a Formentera
A la reunió s'ha parlat sobre la necessitat de crear una residència per gent gran «adaptada a
les necessitats de Formentera», segons ha explicat Jaume Ferrer després de la trobada.
Santiago s'ha compromès a treballar conjuntament amb la institució insular per crear aquesta
infraestructura tot i que ha dit que la situació econòmica del Govern «ha de millorar pel que fa
al finançament per poder dur-la endavant».

D'altra banda, la consellera de Serveis Socials ha destacat l'acord que han pres perquè els
tècnics, encarregats de valorar el grau de discapacitat de les persones, es traslladin
quinzenalment a Formentera per evitar desplaçaments a Eivissa dels formenterers. El Consell
col·laborarà cedint l'espai i cobrirà les depeses dels trasllats.

Altres acords
Vanessa Parellada ha destacat la bona sintonia entre ambdues institucions, i ha enumerat
altres acords als quals han arribat com el manteniment de les prestacions de la renda mínima
d'inserció per l'any que ve, la renovació del conveni de la treballadora social de dependència, el
compromís per millorar la dotació econòmica de l'Institut Balear de la Dona per atendre a les
dones víctimes de violència de gènere, i un conveni de col·laboració que se signarà per ajudar
a pagar el servei d'ajudes a domicili. Després de la roda de premsa han visitat les
dependències de Benestar Social del Consell de Formentera i el Centre de Dia de l'illa.
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