El Consell de Formentera agraeix a institucions, professionals i voluntaris el treball per apagar el foc a s'E

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, que aquest matí ha visitat l'illa de
s'Espalmador, on continuen els treballs per extingir el foc que s'ha produït aquesta passada nit,
ha donat les gràcies "als bombers del Consell de Formentera, a la brigada d'Ibanat de
Formentera, la brigada d'Ibanat d'Eivissa, els bombers professionals que l'Ibanat ha desplaçat
des de Mallorca amb mitjans aeris, els treballadors de la Reserva Marina, a Salvament Marítim,
a la Guàrdia Civil, Protecció Civil de Formentera, la Policia Local, i també per la labor de
facilitar la logística i el desplaçament moltes gràcies als professionals del servei d'assistència al
fondeig, als inspectors de Formentera i al veïns que s'han prestat voluntaris, com Sergi
Gómez".

Jaume Ferrer ha acudit a l'illa acompanyat de Bartomeu Escandell, conseller de Presidència i
dels serveis d'Emergències i Daisee Aguilera, consellera de Medi Ambient. A la seva arribada,
s'han trobat al mollet i a punt per tornar a Formentera a dos integrants de la brigada de l'Ibanat
de Formentera, als qui ha felicitat. Immediatament, també ha felicitat als bombers del Consell
de Formentera, que estaven desmontant el material ja que des de la seva arribada al matí les
tasques finals d'extinció del foc estan en mans dels mitjans aeris.

A peu de platja, el cap d'extinció del foc ha explicat a les autoritats que el foc estava controlat
però que quedaven brases que es podien tornar a encendre. L'helicòpter de l'Ibanat ha fet
multitud de viatges per vessar aigua damunt la superfície cremada, i una de les dos
autobombes posades dins del mar donaven aigua per mullar el terreny.

"Em quedo més tranquil"
El president ha declarat que després de passar una nit molt preocupat per les imatges que li
arribaven i per les difícils condicions que ofereix l'illa d'Espalmador per treballar de nit, quan ha
vist la superfície afectada, prop d'una hectàrea, la impressió negativa ha estat "menor de la que
esperava perquè les flames a les fotografies eren terrorífiques". Jaume Ferrer ha dit que ara
"és moment d'acabar d'extingir el foc i d'agrair l'esforç a tots els professionals". Per al president,
"ara a peu de foc és el moment de donar les gràcies per la feina feta a les institucions i als
participants en l'extinció. És clar i conegut que portem anys demanant ajuda al Govern perquè
la pressió que suporta l'illa i en especial el Parc Natural supera tots els límits del que es
raonable, i aquests fets evidencien que alguna cosa ha de canviar i que s'ha d'actuar i
depressa". Jaume Ferrer també ha celebrat "que s'hagi identificat i detingut al responsable de
forma ràpida".
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Foc a les 22:40
El cos de bombers del Consell de Formentera va rebre l'avís de foc a les 22:50h. A les 23:40h.
els bombers ja estaven actuant sobre el foc. S'ha declarat estabilitzat a les 2:25h de la
matinada i controlat a les 7:45h.
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