Visita a la zona afectada per l’incendi de la Mola
dijous, 1 d'agost de 2019 13:59

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, el conseller de Medi Ambient,
Antonio J. Sanz, i el conseller d’Interior, Josep Marí han visitat aquest migdia la zona afectada
anit per un incendi a la Mola. Els bombers de Formentera han tornat a fer tasques de revisió
també durant aquest matí en la zona agrícola de Can Puig on ahir poc després de les 22.00
hores es va iniciar un incendi.

En les tasques d’extinció varen participar 6 bombers del Consell de Formentera amb 2 camions
i una pickup, 2 treballadors d’Ibanat Formentera amb una pickup, 15 voluntaris de Protecció
Civil amb una pickup, així com agents de la Policia Local, de la Guàrdia Civil i de la Policia
Portuària, segons ha explicat el conseller d’Interior. A les 24.00 hores el foc es va donar per
controlat i a les 3.10 hores per extingit. Es varen cremar devers 3 hectàrees de terreny agrícola,
segons ha explicat el conseller Josep Marí.

Els primers indicis indiquen que el foc es va iniciar a un post de llum, ara la Guàrdia Civil
investigarà les possibles causes. Però segons ha declarat la presidenta, si es confirmen els fets
“es demanaran responsabilitats a Endesa, encarregada del manteniment d’aquesta part del
subministrament elèctric de la Mola, i que revisi tota la instal·lació perquè no es torni a produir
una situació tan perillosa com la que varem viure ahir a la nit a la Mola”.

Alejandra Ferrer ha agraït la ràpida intervenció dels cossos d’emergències, “tot i el fort vent que
hi havia, i que la manca de llum, ja que era de nit, impedia que vingueren els mitjans aeris,
estem molt orgullosos de que els cossos d’emergències i voluntaris li guanyaren la batalla al
foc, i aconseguiren extingir l’incendi tan ràpidament perquè d’haver arribat al bosc hauria tengut
unes repercussions molt greus”.

Cal destacar que no es va haver d’evacuar cap habitatge. En aquest sentit Alejandra Ferrer ha
aprofitat per agrair als veïns la seva col·laboració.
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