Nova regulació de l’estacionament al Parc Natural
dijous, 3 de març de 2016 09:56

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, ha presentat avui les modificacions
introduïdes en el reglament de les zones d’estacionament del Parc Natural de Formentera. A
partir de la pròxima temporada els períodes de regulació de l’accés a Illetes serà del 10 de
maig al 30 setembre, mentre que l’accés a la zona d’Es Cavall den Borràs i Llevant es regularà
entre l’1 juny i el 15 setembre, “perquè hem detectat que en temporada baixa no hi ha
problemes d’aparcament en aquestes zones”, segons ha explicat el responsable de Mobilitat,
Rafael González. L’horari de regulació serà de 9.00 a 17.00 hores en temporada baixa i de 9.00
a 20.00 o 21.00 hores en temporada alta, ha afegit.

La prohibició d’entrada als quads ha estat un dels principals canvis introduïts a la nova
regulació. La finalitat d’aquesta mesura és “evitar el desgast en l'entorn i les molèsties de soroll
i pols en un dels espais més sensibles mediambientalment de l'illa», segons ha dit Rafael
González.

Banys públics

Per la pròxima temporada s’instal•laran 4 mòduls dobles de home/dona de banys portàtils amb
acabats de fusta que estaran perfectament integrats dins l’entorn, segons ha anunciat el
responsable de Mobilitat. “Així donarem un servei imprescindible des del punt de vista sanitari,
mediambiental i de neteja pels visitants del parc natural”, ha afegit.

D’altra banda també s’ha regulat l’accés d’autobusos del servei regular i discrecional. Del servei
regular d’autobusos, podrà entrar un cada mitja hora durant tota la jornada, i de manera
gratuïta. Quant al servei discrecional, també podrà entrar un cada mitja hora, però pagaran 0,8
en temporada baixa, 1 euro en temporada mitjana, i 1,2 euros en temporada alta, per plaça, i
en l’horari comprés entre les 12.00 hores i 17.00 hores no podran accedir-hi. “L’objectiu
d’aquesta mesura és “acabar amb les aglomeracions de gent que es produïa en hores punta”,
segons ha explicat el conseller.

També es restringirà l’entrada dels vehicles de gran volum, que porten mercaderies als
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restaurants de la zona, durant l’horari de màxima afluència de turistes. Podran accedir per fer el
repartiment, fins a les 11 del matí, i després de les 5 o 7 tarda, depenent del moment de la
temporada. “S’ha considerat que aquests vehicles de grans dimensions podien col•lapsar els
aparcaments durant l’horari central de la jornada”. Així mateix, el conseller ha explicat que
també s’han introduït canvis perquè es millorin els serveis de retirada vehicles que estiguin mal
estacionats. Tot per millorar el servei i la seguretat al Parc Natural de Formentera, segons ha
conclòs.
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