‘Formentera necessita dotacions especials de l’Estat per compensar la triple insularitat’

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, s’ha reunit avui amb el senador
autonòmic, Vicenç Vidal, a la seu de la institució insular. La presidenta ha agraït al senador
aquesta trobada en què li ha explicat les principals reivindicacions de Formentera que espera
Vicenç Vidal pugui traslladar al govern de l’Estat.

Una de les peticions que ha posat sobre la taula ha estat la del “REB, Règim Especial de les
Balears, per dotar de finançament extraordinari a una illa com Formentera, que té una triple
insularitat, i en temes com el transport de residus necessita també de dotacions especials
econòmiques per compensar-la”. Alejandra Ferrer també ha demanat al senador que l’Estat
ajudi a les comunitats autònomes i municipis per poder assolir els objectius de l’Agenda 2030 i
lluitar contra el canvi climàtic i ajudar a fer la transició energètica.

El senador autonòmic s’ha compromès “a fer un seguiment especial als temes de Formentera,
ja que és una illa que no té senador propi” i precisament aquesta és altra de les reivindicacions
que s’han tractat a la trobada, segons ha explicat. Vicenç Vidal també defensarà en Madrid, “la
sensibilitat especial en temes de Costes que s’ha de tenir amb Formentera, on ha d’haver una
gestió més de detall per la importància que representa per l’illa la gestió de Costes”.

Migrants
D’altra banda, la presidenta s’ha referit a “el nou repte al que s’enfronten les illes i que
requereix de noves solucions, com són els menors estrangers no acompanyats”. L’Estat s’ha
de involucrar per ajudar a les autonomies i consells per disposar de les mesures i recursos
necessaris, segons ha afegit, “però també s’ha de treballar des de l’Estat en la solució dels
arrels del problema”. El senador ha coincidit en que en el tema dels migrants s’ha de fer front
comú, i aquest és un dels nous reptes que tenim, i l’hem de dur endavant però “amb garanties”.

També han parlat sobre les inversions necessàries per zones turístiques madures en vista al
pròxim any, sobre les bonificacions dels transport aeri i el transport marítim, “i les necessitats
específiques que tenim com a poble per poder tenir igualtat en el dret de moviment respecte als
residents d’altres illes i de la península”, segons la presidenta.
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