Nous banys portàtils al Parc Natural de les Salines
dijous, 30 de juny de 2016 17:46

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, ha començat la instal·lació de 4
banys portàtils a la zona del Parc Natural de les Salines, concretament a Es Cavall d’en Borràs,
Es Molí de Sal, el Pirata de Ses Illetes i Es Ministre. Entre ahir, avui i demà quedaran instal·lats
els banys, amb dos serveis cadascú, per homes, dones i minusvàlids. Així ho ha explicat la
consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera que ha afegit que el seu ús serà gratuït. Els banys
portàtils han tengut un cost de 48.000 euros més IVA que ha estat finançat per IBIFOR,
l’empresa concessionària del servei d’accés al Parc Natural.

Rebaixa del canon anual
D’altra banda, la consellera ha explicat que Demarcació de Costes ha fet una rebaixa en el
canon anual que el Consell li paga per l’ocupació de la zona dels estacionaments. El Consell de
Formentera pagava fins ara 45.000 euros anuals, però aquest any pagarà 4.200 euros. “Costes
ha fet aquesta rebaixa amb la condició de que el Consell inverteixi 50.000 euros en la reposició
d’umbracles per zones d’ombra”, ha afegit.

“Com que la inversió de 50.000 euros no dóna per la reposició total dels umbracles dins el parc
natural, començarem a reposar-los progressivament i esperem que l’any que ve es pugui tornar
a signar aquest acord amb Costes per seguir fent aquestes feines de reposició”, ha declarat la
consellera. Tot i això, Aguilera ha assegurat que aquesta ja és una passa endavant i agraeix la
coordinació que hi ha hagut entre ambdues administracions. Les feines es faran a final de
temporada per no causar molèsties als usuaris, ha detallat.

A més, la conselleria de Medi Ambient ha editat un fulletó informatiu sobre usos del parc i
mobilitat sostenible, que es reparteix entre els usuaris que així ho sol·liciten a l’entrada i que té
informació horària i preus d’accés, que varien depenent del moment de la temporada i que com
sempre continuen sent gratuïts pels residents. Aquesta informació també està disponible a la
plana web del Consell de Formentera. El control d’accés es farà fins al pròxim 30 de setembre.
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