L'assemblea general del Consell d'Entitats es celebra amb un elevat quòrum d'associacions

dilluns, 17 de desembre de 2012 16:40

L'àrea de Participació Ciutadana del Consell Insular de Formentera, amb el conseller de
Participació Ciudadana, Sergio Jiménez al capdavant, va dur a terme el passat divendres
l'assemblea general del Consell d'Entitats Ciutadanes de Formentera, amb l'assistència de més
de 40 persones que representaven a una trentena d'associacions.
Algunes de les associacions assistents vàren ser Espai dones, associacions de veïns com és la
de Sant Ferran, la Mola i es Caló, associació de Serveis nàutics, associació de caçadors de
Porto-salè, associació d'artistes de Formenera, el GOB, Perú sense fronteres, Magrebís per la
convivència, associació Claumar, associacio sindical de taxistes, associació Un altre món és
possible, així com representants d'alguns partits polítics de Formentera com són el Partit
Popular, el Partit Socialista i Gent per Formentera.
Aquesta convocatòria tenia com a objectiu continuar amb el període de participació social
iniciat el mes de novembre i donar compte de la constitució de diverses seccions del Consell
d’Entitats de l’illa, en el qual estan representades totes les associacions inscrites en el Registre
d’Entitats Ciutadanes de Formentera. Així, les seccions que s'han constituït són Cultura, Art i
Patrimoni, Acció social (Benestar Social, Cooperació, Salut i Religioses), Educació, Veïns i
Propietaris, Economia i Comerç, Territori i Medi Ambient i Esports.
Per tal d'aconseguir una intervenció més activa de la ciutadania de Formentera, en els punts de
l'ordre del dia es va incloure, a banda d'informar de la constitució de totes les seccions, donar
compte de les noves associacions inscrites, així com la previsió del calendari de reunions per al
2013, i la divulgació d'informació d'interés per a la ciutadania com la política pressupostària del
Consell Insular de Formentera i la futura ubicació al port d'Eivissa del transport de passatgers i
mercaderies de la línia marítima Formentera-Eivissa-Formentera.
Aquest darrer tema va ser el que va despertar més interès per part de la ciutadania, ja que és
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un tema preocupant per la quantitat de serveis que es presten únicament a l'illa d'Eivissa. Pel
que fa a la política pressupostària, la ciutadania lamenta el deute que manté el Govern Balear
amb el Consell de Formentera, fet que ha repercutit amb la pujada de taxes per poder mantenir
els serveis prestats. A l'apartat de precs i preguntes, la ciutadania va aprofitar per preguntar
qüestions importants per l'illa com el tema de la promoció turística, entre d'altres.
En definitiva, es tracta de fomentar el creixement de la participació ciutadana, com a
aprofundiment de la democràcia representativa i com a afegit de qualitat en la gestió de les
polítiques públiques.
Actualment, hi ha al voltant de 70 entitats inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes de
Formentera, que poden optar a ajudes econòmiques, a l’ús de les dependències del Consell, a
sol·licitar informacions, a consultar els arxius i registres del Consell, a participar en el ple del
Consell o a exercir els drets de proposta, intervenció i consulta popular, entre altres drets.
Totes aquelles associacions o entitats sense ànim de lucre que vulguin formar part del Consell
d’Entitats i disposar del Casal d’Entitats, han d’estar prèviament registrades al Registre
d’Entitats Ciutadanes de Formentera. Poden optar al registre totes aquelles entitats culturals,
esportives, recreatives, ecologistes, juvenils, associacions de veïns i associacions de caràcter
social, d’àmbit insular o amb delegació a l’illa. Per a més informació, contactar amb l’àrea de
Participació del Consell al telèfon 971.32.10.87 o per correu electrònic a
participacio@formentera.es.
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