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Formentera suspèn actes culturals i esportius i tanca instal·lacions
municipals com a mesures de contenció del Covid-19
El Consell de Formentera ha pres noves mesures cautelars i de contenció del Covid-19 a
l'illa. Des de demà i durant les properes 2 setmanes se suspenen les activitats culturals i
esportives i d'altres que organitza el Consell i/o es duen endavant a instal·lacions
municipals.
Romandran tancades les següents instal·lacions:
Poliesportiu Antoni Blanc, Piscina Municipal i Mòdul Esportiu
Pistes poliesportives municipals, Pista des Cap de Barbaria i Camp de Futbol Municipal
Casal de Joves
Biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc i punt de Lectura de Sant Ferran
Sala d'Actes de Cultura (Cinema)
Sala d'Exposicions de l'Ajuntament Vell
Far de la Mola
Casa del Poble de la Mola
Museu Etnològic de Sant Francesc
Torres des Pi des Català
Se suspenen o posposen:
Cursos i tallers organitzats pel Consell de Formentera.
Activitats com conferències, xerrades, jornades, cinema, teatre i festivals, entre d'altres
organitzats pel Consell de Formentera. També es posposaran les activitats en què el
Consell col·labora i/o es duen endavant a les instal·lacions de la institució insular.
Escola de Música
Se suspenen les classes no reglades que depenen del Consell de Formentera. Es
mantenen
les
classes
reglades
que
depenen
del
Govern
balear.
Escoletes del Consell de Formentera
Es manté el servei per facilitar la conciliació laboral i així es segueixen les directrius de la
conselleria de Salut del Govern balear. Tot i això, des del Consell es recomana que els
pares, mares o tutors que tinguin la possibilitat de quedar-se els infants a casa no facin ús
del servei.
Tanatori
Continua oferint el servei però es crearà un protocol amb mesures d'higiene i es donaran
pautes per donar el condol.
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Oficina d'Atenció al Ciutadà
Continua oferint el servei però es recomana a la ciutadania fer servir els tràmits telemàtics
a través del web: https://ovac.conselldeformentera.cat.
Transport públic
Es mantenen els serveis per garantir la mobilitat a l'illa i s'ha recomanat als taxistes i al
servei de la concessionària de transport amb autobús que incrementin les mesures
d'higiene seguint els protocols establerts. Així mateix es recomana a la gent gran o
persones amb patologies prèvies que no facin servir el transport públic.
La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha explicat que "aquesta
decisió s'ha pres per responsabilitat seguint les recomanacions sanitàries de posposar o
ajornar qualsevol activitat que no sigui estrictament necessària per evitar que hi hagi a les
nostres instal·lacions activitats grupals que puguin suposar un focus d'infecció a l'illa".
"Aquestes mesures són restrictives però apel·lem al compromís social individual per
aconseguir garantir el sistema sanitari i també protegir als més vulnerables, així com fer
de Formentera el lloc més segur possible en aquests moments de crisis sanitària, per
tornar l'abans possible a la normalitat i recobrar la nostra activitat econòmica", ha explicat
la presidenta.
"Aquestes mesures es prenen amb la informació i directrius que hi ha avui però tot l'equip
de Govern està contínuament alerta, per anar adaptant els protocols, moment a moment,
segons les necessitats", ha conclòs Alejandra Ferrer.
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