Primera visita oficial del conseller de Medi Ambient a Formentera
dijous, 17 de setembre de 2015 16:32

El president del Consell de Formentera , Jaume Ferrer, ha rebut avui la visita del conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear, Vicenç Vidal. A les 12.00 del migdia s'han
reunit a la sala de plens del Consell de Formentera. A la reunió també han assistit el
vicepresident segon i conseller de Presidència, Hisenda i Medi Rural, Bartomeu Escandell, i la
consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, així com el director general de d'Educació
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó.

Regular els fondejos a tot el litoral
Entre els temes que han tractat en la trobada, segons ha explicat el president Jaume Ferrer,
destaca el de fer un projecte per regular els fondejos a tot el litoral de Formentera. Ferrer s'ha
mostrat esperançat en què amb aquest canvi de govern el projecte, que fa anys reclama el
Consell de Formentera, es pugui enllestir. L'ordenació de l'estany des Peix, tant marítima com
terrestre ha estat altra de les qüestions de les que s'han parlat. El conseller Vicenç Vidal ha
explicat que “uns dels reptes de la conselleria és fer un pla de gestió pels LICs, Llocs d'Interès
Comunitari, que envolten Formentera”. Així pretén aconseguir controlar el problema dels
fondejos que pateix Formentera i fomentar la conservació de la posidònia, què segons ha
remarcat és “la nostra prioritat”.

Recuperar l'ús agrícola de Can Marroig
Pel que fa a la finca pública de Can Marroig el president ha explicat que es treballa amb la
conselleria perquè es pugui cedir la part agrícola de la finca a la Cooperativa del Camp de
Formentera. Una petició que ha estat ben acollida pel responsable del Govern que ha dit que
espera que “es pugui recuperar el seu ús agrícola per produir aliments de qualitat”. A més,
Vidal també s'ha mostrat favorable a cedir els usos de la sala de conferències perquè el
Consell en pugui fer-la servir.

Millora de la depuradora i l'emissari
Jaume Ferrer ha recordat els problemes que hi ha hagut aquest estiu amb el funcionament de
la depuradora de Formentera i l'emissari, perquè aquesta situació no es torni a repetir ha
demanat que “es renovi la planta i s'allargui l'emissari”. El conseller s'ha compromès a revisar
aquestes infraestructures.
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Bassa de regs
Pel que fa a la bassa de regs, el president ha insistit en la necessitat que després de 5 anys i
un cost de 8 milions d'euros ja és hora que comenci a funcionar. Una petició que també han fet
des de la Cooperativa del Camp de Formentera. El conseller de Medi Ambient ha explicat que
abans de final d'any tindran les conclusions d'una feina adjudicada a Tragsa per un valor de
3.000 euros perquè “revisin les instal·lacions i determinin els costos que tindrà la seva posada
en funcionament”.

Coordinació
Consell i Govern també han acordat coordinar les feines dels vigilants de la reserva i els
inspectors de Pesca de la institució insular, així com de l'Ibanat i els bombers de Formentera
per millorar els serveis que donen, segons han explicat.
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