La Junta de Portaveus demana una reunió amb Autoritat Portuària i l’Ajuntament i Consell d’Eivissa per p

Avui matí la Junta de Portaveus del Consell de Formentera, formada pels portaveus de cada
grup polític amb representació al Consell i el president de la institució insular, Jaume Ferrer,
s’han reunit per parlar sobre la reunió informativa del passat dimecres 17 de febrer del Consell
d’Entitats de Formentera sobre la ubicació de l’estació marítima de Formentera al port
d’Eivissa. En aquesta trobada, totes les entitats de l’illa varen mostrar el seu total rebuig al
canvi d’ubicació de l’estació al Moll Comercial que Autoritat Portuària pretén dur endavant.

La Junta de Portaveus del Consell de Formentera ha acordat sol·licitar una reunió entre el
president de l’Autoritat Portuària, Joan Gual de Torrella, i el president del Consell de
Formentera juntament amb tots els portaveus del Consell de l’illa i representants tant de
l’Ajuntament d’Eivissa com del Consell Insular d’Eivissa «per obrir un nou diàleg envers la
reubicació de l’estació amb tots els agents implicats», segons ha explicat Jaume Ferrer, en una
roda de premsa conjunta. Així aprofitem la proposta que va fer el mateix president d’Autoritat
Portuària al Consell d’Entitats en «que va dir que ell mantindria reunions amb totes les
institucions implicades», ha afegit el president. Després d’aquesta reunió «tornarem a convocar
al Consell d’Entitats per donar informació sobre la mateixa».

Tots els portaveus s’han mostrat d’acord amb aquesta iniciativa i han tornat a insistir que la
primera opció per Formentera és que l’estació es quedi allà on està, però si aquesta ubicació
no fos possible, ja que el Consell de Formentera no té competències en aquesta matèria,
almenys sí que volen defensar davant l’Autoritat Portuària, organisme competent, que la nova
estació tingui les màximes prestacions i serveis pels formenterers, segons han explicat els
portaveus de tots els grups polítics amb representació al Consell de Formentera.
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