Les entitats de Formentera demanen a l'Autoritat Portuària seguir parlant sobre la ubicació de l'estació m
dijous, 18 de febrer de 2016 11:28

Ahir a la tarda es va celebrar la sessió informativa del Consell d'Entitats per presentar el
“Projecte de la nova estació marítima de Formentera al port d’Eivissa”. A l'acte varen assistir el
president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i la consellera de Participació Ciutadana,
Sònia Cardona, que va explicar els antecedents que ens han portat a aquesta situació.
Cardona va declarar que fa tres anys que el Consell de Formentera havia demanat als anteriors
responsables d'Autoritat Portuària i l'Ajuntament d'Eivissa que vingueren a exposar al Consell
d'Entitats aquest projecte, però la reunió no s'ha dut a terme fins ara.

Per part seva, el director d’Autoritat Portuària, Carlos Plaza, va exposar el projecte de la futura
Estació Marítima de Formentera que Autoritat Portuària vol fer al Moll Comercial. El president
de l’Autoritat Portuària, Juan Gual de Torrella va justificar aquesta decisió de canvi d'ubicació
«per l'augment de tràfic de passatgers que la línia entre Formentera i Eivissa ha patit en els
últims anys i que es xifra en 1.600.000 passatgers a l'any». El batle d’Eivissa, Rafael Ruiz,
també convidat a l'acte, va parlar sobre la remodelació total que des de la Casa Consistorial
volen fer de tot el port d'Eivissa, «per fer-lo més amable per les persones», i va indicar la
necessitat de què les obres comencin ja per no retardar la remodelació. Per últim, el director
general de Participació i Transparència, Miquel Gallardo, va lloar el Consell d'Entitats com a
model de participació a les illes.

Representants de 34 entitats de Formentera assistiren a la presentació per després obrir un
debat molt viu en què demanaren a l'Autoritat Portuària de forma unànime seguir parlant sobre
la ubicació de l'estació marítima de Formentera al port d'Eivissa. Finalment el president del
Consell de Formentera va expressar el seu desig de què es puguin reunir amb les autoritats
implicades en la remodelació del port eivissenc i que «s'escolti la veu del poble de Formentera
que fa servir el port de la ciutat veïna com a única porta d'entrada i sortida de l'illa».
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