Presentació del servei de control de fondeig i vigilància
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El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i la consellera de Medi Ambient, Daisee
Aguilera, també han acompanyat avui al conseller de Medi Ambient del Govern, Vicenç Vidal, a
la presentació del servei de control de fondeig i vigilància sobre posidònia, 15 dies després de
la seva posada en marxa.

Jaume Ferrer ha agraït que el conseller hagi triat Formentera per fer la presentació d’aquest
servei “precisament perquè Formentera ha set pionera en el tema de la protecció de la
posidònia que per nosaltres és una prioritat”. Tot i això, el president ha recordat que en el seu
moment ja li fer arribar la queixa formal del Consell de Formentera perquè es va demorar la
posada en marxa del servei, tot i que s’ha mostrat comprensiu ja que entén que els processos
administratius “a vegades no són tan ràpids com ens agradaria”. Jaume Ferrer ha destacat
“l’entesa que tenim amb el Govern balear perquè a mig termini, de 2,3 anys, Formentera pugui
controlar els fondejos a tot el seu litoral”. En aquest sentit el president ha dit que “tots els
esforços que facem són pocs per mantenir els fondejos regulats i limitats en quantitat perquè la
prioritat del Consell de Formentera és el manteniment del fons marí i de la posidònia”.

Des de l’inici del servei s’han reubicat un total de 546 embarcacions que fondejaven sobre
posidònia i s’han fet 2.230 actuacions informatives a totes les illes, segons ha explicat Vicenç
Vidal a la presentació. Amb aquest servei hi ha 10 embarcacions, presents a totes les illes, que
assisteixen al fondeig d’embarcacions de grans eslores a zones arenoses, principalment a
embarcacions d’entre 15 i 110Â m, a través del canal 68; informen sobre la posidònia i les
bones pràctiques per fondejar, motiu pel qual s’han elaborat 45.000 fulletons informatius en
col·laboració amb Red Eléctrica de Espanya (REE), i recol·loquen les embarcacions fondejades
damunt posidònia. A les Pitiüses hi faran feina fins al 30 de setembre 6 d’aquestes
embarcacions, i per primera vegada el servei es dóna des de la costa de cala Saona, passant
per tot el Parc Natural de Ses Illetes fins arribar a Es Caló. A Mallorca hi ha tres embarcacions i
Menorca compta amb una.
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