Alejandra Ferrer demana que les polítiques mediambientals i socials siguin l’eix central de la feina de les

Avui s’ha celebrat l’acte institucional de celebració del XLI aniversari de la Constitució a la Seu
del Consell de Formentera. La presidenta Alejandra Ferrer ha dirigit unes paraules al públic
assistent.

En el seu discurs Alejandra Ferrer ha destacat que la societat està avançant i cada vegada és
més participativa. “Homes i dones volen formar part de les decisions polítiques del seu poble i
els joves ens demanen poder formar part de la configuració d’aquest futur, un futur que ha de
ser sostenible, ha de vetllar per els drets dels infants, ha de garantitzar la conciliació familiar i
sobretot ha de possibilitar que puguin gaudir del planeta com ho vàrem poder fer nosaltres, per
això les polítiques mediambientals i socials han de ser eix central de la feina de totes les
administracions”.

Senador propi
D’altra banda, la presidenta ha destacat la necessitat actual d’introduir algunes reformes en la
Constitució, entre les que “Formentera té la seva pròpia demanda específica: que l'article 69,3
se substitueixi el guió per una conjunció i poder escollir així un Senador-a propi”. Aquesta
demanda històrica de Formentera es va admetre a tràmit el 2 de novembre del 2018 a les Corts
de l'Estat, però ha quedat paralitzada amb l’inici d’aquesta nova legislatura, segons ha
recordat. “De nou des de Formentera haurem de reivindicar aquest dret bàsic que significarà
una nova passa en l'autonomia de Formentera i acabarà amb una anomalia en la representació
a l'Estat de les illes Balears”, segons ha explicat.

Per últim, Alejandra Ferrer s’ha referit a que Formentera en particular, i les illes en general han
de “veure reconegut i compensat el fet insular, i que entre tots i totes hem de resoldre de forma
coordinada i eficient les nostres necessitats en un marc de drets i llibertats com el que avui
commemorem”.

Interpretació musical
Per finalitzar l’acte, els alumnes del taller de música tradicional de l’Escola de Música i Dansa
de Formentera, Clara Escandell i Jaume Ramírez, han interpretat 3 peces musicals, “Sa Curta”,
“Sa Calera” i “Pàgines Enrere”.
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