Formentera celebra els 10 anys de la constitució del Consell

El Consell de Formentera va celebrar anit l'acte institucional commemoratiu dels deu anys de la
constitució del Consell Insular de Formentera a la sala de plens del Centre de Dia.
L'ex-secretària de la institució insular, Marta Enciso, fou l'encarregada de conduir l'acte.
L'actual secretari, Ángel Navarro, va fer un repàs a tots els reptes jurídics que ha viscut la
institució des de la seva creació, per la seva naturalesa única.

Per part seva, el que fou diputat per Formentera en els temps de creació del Consell Pep
Mayans, també va recordar com va començar el procés de creació del Consell. I el que fou
darrer batle de l'Ajuntament de Formentera, Isidor Torres, va fer un repàs a la història de l'illa
durant la qual els formenterers sempre han lluitat per més quotes d'autogovern.

El primer President del Consell, Jaume Ferrer, va ser l'encarregat de tancar l'acte amb un
discurs ple d'agraïments a tots els que han fet possible aquest canvi institucional i en el que
mirava endavant perquè segons va explicar "un dels guanys del canvi d'Ajuntament a Consell
Insular és que Formentera té més capacitat per resoldre aquí els problemes de l'illa. Però
encara queda marge que recórrer en aquest punt".

A l'acte, també varen assistir els ex-batles de l'Ajuntament de Formentera, Victor Tur, Vicent
Escandell, Vicent Serra i Juanma Costa, i els que han estat diputats per Formentera, Encarna
Magaña, Santi Ferrer i Sílvia Tur. També foren presents la consellera de Presidència, Pilar
Costa, el senador per Eivissa i Formentera, Santiago Marí, el conseller eivissenc d'Economia i
Hisenda, Gonzalo Juan Ferragut, la delegada d'educació, Margalida Ferrer, i el darrer president
del Consell d'Eivissa i Formentera, Pere Paula.

Els portaveus dels grups polítics amb representació al Consell, Gent per Formentera, Bartomeu
Escandell, PP, José Manuel Alcaraz, PSOE, Ana Juan i Compromís, Omar Juan, i els
consellers i conselleres de la institució insular també estigueren presents, de l'equip de Govern,
Rafael González, Vanessa Parellada, Jordi Vidal, Sònia Cardona, del PP Enrique Llorens i Ana
Negre, del PSOE Rafael Ramírez, i de Compromís, Cristina Costa, a més d'altres antics
consellers i regidors.
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L'acte va estar acompanyat per l'actuació del grup musical Aires Formenterencs. En acabar, es
va oferir un refrigeri al públic assistent.
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