Dos mil persones omplen la plaça en la primera convocatòria de la plataforma 'Formentera importa'
diumenge, 17 d'abril de 2016 14:29

Dos mil persones han omplert aquest matí la plaça de Sant Francesc Xavier de Formentera per
demanar que no es mogui la ubicació actual de l'estació marítima de Formentera a Eivissa.

La concentració ha estat organitzada per la Plataforma Formentera Importa. Al darrer mes, el
Consell d'entitats de Formentera, un òrgan assessor del Consell de Formentera que integra a
totes les entitats de l'illa va aprovar per unanimitat un manifest sol·licitant obrir vies de diàleg
amb institucions de les Illes Balears per evitar aquest desplaçament. El Consell de Formentera
també es va fer seu aquest manifest en la sessió plenària extraordinària que es va celebrar
aquest passat dilluns.

Aquesta qüestió, molt important a Formentera ja que a l'illa només s'hi pot arribar i sortir per via
marítima i a través d'Eivissa, ha unit a tot l'espai polític i social de Formentera, que està
indignat pel fet que l'Autoritat Portuària, un organisme públic, pretengui dedicar l'actual espai de
les barques de Formentera a un "ús social" poc argumentat i que per als formenterers podria
amagar la voluntat de cedir l'espai a iots de luxe.

A la concentració hi han assistit tots els consellers i conselleres del Consell de Formentera, del
govern i de l'oposició. Durant la jornada, molt festiva, hi hagut presència de percussionistes i
ball pagès, entre altres animacions, i al seu moment central, vuit persones amb les lletres que
conformen el lema de la concentració, 'On sempre', han baixat amb cordes de la façana del
l'església, entre els aplaudiments i els ànims de la població.

La propera setmana, el dissabte 23 d'abril, està prevista una manifestació entre els nuclis de la
Savina i Sant Francesc Xavier.
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