Formentera demana ajudes al govern de l’Estat per poder assolir els objectius de l’Agenda 2030

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, s’ha reunit avui amb el senador
autonòmic, José Vicente Marí Bosó, a la seu de la institució insular. La presidenta ha agraït al
senador aquesta trobada en què li ha traslladat diverses peticions de l’illa de Formentera
perquè com a senador les defensi a davant l’Estat.

El canvi climàtic ha estat un dels temes que ha centrat la trobada, “per demanar que des del
govern central es doni suport a les institucions insulars i puguem fer accions que suposin un
canvi real per aconseguir assolir els objectius de l’Agenda 2030”, segons ha explicat Alejandra
Ferrer.

Conveni de carreteres
Altre dels temes tractats ha estat la necessitat de signar un nou conveni de carreteres amb el
govern central. Segons ha declarat Marí Bosó, “el Consell de Formentera és l’únic consell de
les Balears que ha fet la inversió, l’ha pagat i l’ha justificat, i ara explicarem al Ministeri de
Foment que els que fan bé les coses se’ls ha de premiar, perquè siguin àgils en posar en
marxa un nou conveni”.

La presidenta també li ha traslladat la reivindicació de Formentera per tenir un senador propi.
Altre dels temes sobre els que parlat ha estat “la necessitat de desenvolupar la llei de Costes a
Formentera però garantint els drets dels propietaris afectats per la llei”, segons ha explicat
Alejandra Ferrer. Les bonificacions del transport marítim i aeri, tant de residents com de
mercaderies, han estat també motiu de petició per part de la presidenta de Formentera, “així
com la necessitat de vetllar per el manteniment de la connectivitat aèria després de la fusió d’
Air Europa i Iberia”.

El senador també ha assegurat que demanarà que s’inclogui en els pressupostos generals les
necessitats de Formentera en matèria d’inversió pública, de millores en la depuració o de la
subvenció del transport de residus, entre altres.
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