Can Ramon passarà a formar part del patrimoni del Consell de Formentera
divendres, 27 de maig de 2016 15:18

El Consell de Formentera ha celebrat avui la sessió plenària ordinària del mes de maig. En ell
s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups polítics la proposta d'aprovació definitiva del
projecte d'Estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de can Ramon, a Sant Francesc.
Aquesta proposta permetrà que el Consell passi a ser propietari d’aquesta casa catalogada i es
“permeti la restauració de la mateixa per ubicar el futur centre d’interpretació etnològica de
Formentera”, segons ha explicat la consellera de Territori, Alejandra Ferrer.

D’altra banda, també s’ha donat el vistiplau de manera unànime a la proposta d'adhesió a la
candidatura internacional de la "pedra en sec" per formar part de la llista representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat que s’ha de presentar a la UNESCO. En aquest
sentit, el plenari ha aprovat de nou per unanimitat la proposta d'incoació de l'expedient per
declarar Bé d'Interès Cultura Immaterial la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca,
segons ha explicat la consellera de Patrimoni, Susana Labrador, amb l’objectiu de protegir
“aquesta tècnica que forma part de bé immaterial de Formentera”.

El ple del Consell també ha acordat unànimement la renovació del paviment de l'escenari de la
Sala de Cultura. Així mateix s’ha aprovat amb el vistiplau de tota la cambra la proposició
relativa a l'aprovació d'un Reglament de funcionament del Cementeri.

Compareixença de Medi Ambient
En darrer terme s’ha produït la compareixença de la consellera de Medi Ambient, Daisee
Aguilera que ha destacat que des de la seva àrea “gestionem des de projectes de preservació
de la biodiveristat d'espècies com la posidònia, pins blancs i sargantanes, fins a projectes
estratègics de gran envergadura, com és la lluita contra les prospeccions petrolieres o la
promoció d'energies renovables per combatre el canvi climàtic”.

A més, Aguilera ha recordat que l'àrea de medi ambient es fa càrrec de serveis bàsics com és
el tractament dels residus sòlids urbans i la supervisió del subministrament d'aigua i d'energia. I
ha destacat com a eix clau de la seva àrea “la importància de continuar conscienciant tant als
més petits com als més grans sobre els valors medi ambientals que caracteritzen aquest tresor
d'illa”. La consellera ha fet un repàs a totes les feines que des del Consell es duen endavant
per complir un objectiu essencial “que Formentera continuï sent una illa singular i natural”.
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