Ferrer i Yllanes es reuneixen per tractar la situació energètica de l’illa de Formentera
dilluns, 27 de gener de 2020 16:49

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer i el vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes han mantingut avui una reunió a
la seu del Consell de Formentera. A la trobada també han assistit els consellers insulars de
Territori, Rafael González i de Medi Ambient, Antonio J.Sanz, així com el director general
d’Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti.

A la reunió s’han tractat diversos temes importants per Formentera, tots ells de temàtica
energètica. Per una banda, el vicepresident ha explicat que el projecte del tercer cable elèctric,
que connectarà Eivissa amb Formentera, segueix els tràmits de manera adequada i està en
fase d’avaluació ambiental.

En segon lloc, també s'ha parlat sobre els tràmits que estan realitzant per solucionar el
problema que genera la subestació elèctrica de Gesa als veïns des Ca Marí. Un problema
sobre el qual la presidenta ha demanat que “s'actuï amb urgència perquè es pugui solucionar al
més aviat possible els problemes que pateixen els veïns de la zona”.

Instal·lacions energètiques
Així mateix, la presidenta ha explicat que el Consell ja ha començat a treballar per preparar el
pla especial d’energies renovables a Formentera que regularà d’aquest tipus d'instal·lacions
perquè es pugui garantir la sostenibilitat energètica, mediambiental i paisatgística de la nostra
illa.

Per últim, el vicepresident del Govern ha recordat que aquesta tarda es fa a la sala de plens (al
costat del Centre de Dia), una jornada informativa sobre subvencions per instal·lacions
fotovoltaiques que impulsa el Govern. La presidenta ha animat a tota la població a apostar pel
foment de les energies renovables, i el vicepresident ha destacat la “idoneïtat de Formentera
per sumar-se a la transició energètica degut a les seves dimensions i als seus nivells de
consum d’energia”.
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