El Consell explica als veïns de Formentera el protocol d'actuació davant l'arribada de migrants a les coste
divendres, 25 d'octubre de 2019 23:08

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, el conseller de Benestar Social,
Rafael Ramírez, i el director insular de l'Estat a les Pitiüses, Enrique Sánchez Navarrete, han
explicat avui per la tarda als veïns de Formentera les actuacions de les administracions
implicades davant l'arribada de migrants a les costes de Formentera durant els últims mesos.

En la trobada celebrada a la Casa del Poble de la Mola s'ha explicat als veïns de Formentera
quins són els protocols que s'activen quan arriba una embarcació de manera irregular, quina és
la primera assistència que es dóna als migrants, en quina situació queden, tant les persones
majors d'edat com les menors, i el procediment que han de seguir. A la trobada, també han
acudit el conseller d'Interior, Josep Marí, el cap de la Policia Local de Formentera, Félix Ramos,
i el comandant de la caserna de Formentera, José María Estévez.

La presidenta ha destacat "la gran coordinació entre tots els cossos implicats quan es produeix
l'arribada de migrants a l'illa" i també ha agraït "a l’àrea Benestar Social tota la feina
extraordinària que està fent, també els caps de setmana". "Som molt conscients d'aquesta
emergència humanitària i sabem que l'arribada de migrants és la conseqüència d'un problema
més gran en el qual s'han de prendre mesures polítiques i socials tal i com s’ha demanat en el
ple”.

El conseller de Benestar Social ha explicat que l'assistència que es realitza des del Consell de
Formentera, "és una assistència a demanda en què se'ls facilita alimentació, roba, calçat i, en
cas que sigui necessari, es dóna avís als serveis sanitaris". Ramírez ha recordat que el Consell
de Formentera es fa càrrec dels menors, "un cop que s'han identificat per part de la Policia
Nacional, els tècnics fan una valoració del menor i es fa càrrec de la seva tutela fins a la seva
majoria d'edat".

Finalment, el director insular de l'Estat, que és l'administració competent davant l'arribada
irregular de persones, ha repassat el protocol que s'activa quan arriben aquestes
embarcacions, l'atenció que es presta en aquests casos i la situació en la que queden els
migrants.
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