Formentera demana que les noves passarel·les siguin accessibles
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El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, ha sol·licitat a Costes «l'eliminació de
les barreres arquitectòniques de les noves passarel·les instal·lades a la zona costera de l’illa».
Així ho ha demanat el conseller del ram, Rafael González, en una carta enviada avui al director
de la Demarcació de Costes a les illes, Gabriel Pastor.

Queixes ciutadanes

El Consell de Formentera vol donar així resposta a les nombroses queixes rebudes des del
passat mes de desembre, per part de diversos ciutadans «pel disseny de les noves
passarel·les instal·lades en diferents indrets de la costa de Formentera», segons ha explicat el
conseller. Les noves passarel·les discorren pel mateix traçat original, però «s’han modificat les
alçades, les pendents i els accessos a les platges, on les rampes existents han estat
substituïdes per escales molt pronunciades», segons ha afegit Rafael González.

Arran les queixes rebudes, l’àrea de Mobilitat del Consell va encarregar un informe tècnic per
valorar el nou disseny en el qual es va constatar «l’existència de punts amb risc de caiguda a
diferent nivell amb alçades superiors a un metre i la dificultat per accedir a les platges,
especialment a les persones amb mobilitat reduïda i a les famílies amb cotxets de nadons».

Valoració positiva de la inversió

Tot i això, el conseller ha valorat molt positivament la inversió realitzada a Formentera per la
Demarcació de Costes de les Illes Balears, per «renovar aquestes passarel·les que han servit
per regenerar les zones dunars de l'illa», però el conseller ha demanat que es trobin solucions
que garanteixin «aquesta regeneració dunar, però també el correcte accés a les platges a tots
els usuaris».

Així, el Consell ha sol·licitat a la Demarcació de Costes de les Illes Balears «l’eliminació de les
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barreres arquitectòniques existents a les noves passarel·les instal·lades a les costes de
Formentera durant l’últim trimestre de 2015. Resultant prioritari per a aquesta institució
l’eliminació dels esglaons i els passos de pastor existents en aquests moments».

«El Consell s'ha posat a disposició d'aquesta institució per resoldre qualsevol dubte o
aclariment, així com per consensuar una solució tècnica viable que pugui donar solució a la
problemàtica detectada», segons ha conclòs.
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