El codi d'emergències ja s'ha instal·lat a 3.300 cases disseminades
dimarts, 6 d'octubre de 2015 19:24

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Presidència, ha donat per finalitzada la primera
fase de la implantació de la numeració de les edificacions en sòl rústic i instal·lació del codi
d'emergències. En aquesta primera fase de col·locació, que va començar al mes de març,
s'han posat 3.300 plaques de localització per GPS als habitatges disseminats de Formentera,
segons ha explicat el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell.

El director general de l'empresa encarregada del projecte, Xavier Vila, ha demanat
col·laboració ciutadana perquè els veïns que encara no tenguin aquesta nova placa a les seves
cases vagin a fer una instància a l'OAC, enviïn un correu electrònic a consell@conselldeforme
ntera.cat
o telefonin al
971321087, per demanar-la.

Localització dels llocs d'interès
Ara ja ha començat a fer-se la segona fase del projecte, que es preveu finalitzi al mes de
novembre, segons ha declarat el conseller, i que «es basarà en la implantació de devers 1.000
d'aquestes plaques de geolocalització a camins, platges i llocs d'interès de l'illa».

Posada en marxa
La tercera fase serà la posada en marxa del sistema que es farà durant l'hivern. El Consell de
Formentera dotarà als vehicles i organismes d'emergència del sistema de navegació per fer la
fase de proves, segons ha explicat Bartomeu Escandell que ha afegit que el projecte «busca fer
una illa més segura i que qualsevol incidència o emergència que es pugui donar a una casa o
lloc públic es localitzi en el menor temps possible».

La Policia Local, els Serveis d'Emergències com ambulàncies i 112, Guàrdia Civil, Protecció
Civil, Ibanat, Bombers i treballadors de Benestar Social seran els primers que rebran els
aparells de navegació. Com a segona part de la implementació el Consell de Formentera
estudia que també ho puguin fer servir taxistes, entre d'altres. El pressupost d'aquesta iniciativa
ha estat de 183.436 euros, finançat entre el Consell de Formentera i el fons Leader de la Unió
Europea a parts iguals.
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