L’accés al far des Cap de Barbaria estarà regulat entre el 15 de maig i el 15 d’octubre
dilluns, 13 de maig de 2019 13:57

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat informa que aquest dimecres 15 de
maig s'inicia la regulació de l'accés de vehicles a motor, cotxes i motocicletes, al far des Cap de
Barbaria d'aquest 2019. La regulació està vigent fins al 15 d'octubre amb l'objectiu d'evitar
aglomeracions i preservar aquest paratge natural situat en la finca pública de "Sa Tanca d'allà
dins".

Recordem que en les passades dues temporades ja s'ha regulat aquest accés amb la
implantació d'una barrera situada en el km 6,5 de la carretera des Cap de Barbaria. Al 2017 i
com a prova pilot es va regular l'accés entre l'1 de juliol i el 15 setembre, el 2018 es va regular
l'accés entre el 25 de juny i el 30 de setembre.

Aquest any s'ha allargat la regulació per garantir que durant tota la temporada la satisfacció de
visitants i residents a l'anar al far des Cap o la torre de vigilància des Garroveret sigui
satisfactòria i no es trobin amb problemes per accedir-hi.

Recordem que abans de la tanca s'ha habilitat un aparcament amb capacitat per a 60 cotxes i
100 motocicletes perquè els visitants puguin deixar els vehicles, i des d'allà anar caminant o
amb bicicleta fins al far a mode d'excursió.

Accés persones mobilitat reduïda

En l'horari de màxima afluència, d'11 a 13h i de 18 a 22h hi haurà un vigilant/informador al
costat d'aquesta barrera que permetrà l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

El Consell de Formentera ha editat un fulletó informatiu que repartirà a les empreses de lloguer
de vehicles, a les Oficines d'Informació Turística i en la caseta de control situada as Cap per
informar de la regulació als visitants. Així mateix també s'han fet cartells informatius per repartir
a les cartelleres informatives del Consell, entre altres llocs.
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