L’àrea de Medi Ambient de Formentera millora les instal·lacions del Parc de Bombers
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El president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer i la consellera de Medi
Ambient i Noves Tecnologies, Sílvia Tur, han presentat aquest matí la finalització de les
obres d’adequació del parc de bombers de Formentera.
A la presentació hi ha assistit el cos de bombers així com el cap del Cos de Bombers d’Eivissa,
Miquel Sevilla.
El projecte d’adequació ha consistit en la millora de la capacitat i la distribució de l’actual edifici
per tal de mantenir els vehicles i possibilitar una major agilitat durant les maniobres d’entrada i
sortida en casos d’emergència. Així mateix, s’ha adequat l’espai existent amb noves taquilles,
un vestidor, una àrea de descans, un espai d’oficina i banys per al personal de guàrdia. El nou
equipament permetrà una millor eficàcia i rapidesa pel que fa a les actuacions del cos de
bombers, a més de millorar les condicions de feina de l’equip humà.
Aquesta era una demanda molt esperada per l’equip humà que composa el cos de bombers,
format per 5 bombers voluntaris que duen a terme totes les tasques de prevenció i actuació en
cas d’incendi. La feina desenvolupada pel cos de Bombers proporciona un suport logístic molt
important tant a la Direcció General d’Emergències com a IBANAT, ja que juntament amb
l’agrupació de voluntaris de Protecció Civil de l’illa conformen els mitjans amb què compta
Formentera en matèria de prevenció i seguretat en casos d’incendi.
L’àrea de Medi Ambient ha dut a terme un esforç inversor per a la millora de les seues
instal·lacions des de l'inici de la legislatura. Aquest any s’han invertit 30 mil euros en l’adquisició
de mobiliari i nou equipament. A l’any 2009 es va destinar un total de 12 mil euros per a
l’adquisició de bombones d’oxigen i compressors portàtils, entre altre material, a més de la
compra d'un nou camió cisterna amb una capacitat de 4500 litres a la fi del 2008. Amb aquesta
adquisició, ja són 4 els vehicles que conformen la flota del parc de bombers.
Així mateix, s’ha invertit en la formació del personal integrant en el cos de bombers i s’han
millorat les seues condicions econòmiques. Des del Consell Insular de Formentera es vol agrair
l’excel·lent tasca del cos de bombers de Formentera i la seua dedicació per preservar la
seguretat de l’illa davant situacions d’emergència.
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