El Govern vol “dignificar el Parc Natural”
divendres, 12 d'agost de 2016 17:04

La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, s’ha reunit avui matí amb la directora general
d’Espais Naturals i Biodiversitat del Govern, Caterina Amengual, a la seu del Consell de
Formentera. La consellera de Formentera ha agraït la visita de la responsable balear avui 12
d’agost, en plena temporada, per conèixer de primera mà que “les demandes que realitza el
Consell per protegir el medi ambient són totalment justificades i que s’han de prendre mesures
efectives el més aviat possible”. Aguilera ha explicat que ara els responsables balears
comparteixen el diagnòstic que fa el Consell de Formentera, cosa que no passava amb
l’executiu anterior, i ha dit que “ara és l’hora de posar projectes ambiciosos en marxa”.

Aguilera i Amengual han parlat sobre el projecte bàsic de regulació de fondejos a tot el litoral de
Formentera. Les dues han coincidit a dir que és un projecte molt complexe que requereix de la
implicació de 7 nivells administratius diferents i que ara s’està treballant en la seva elaboració
perquè sigui efectiu per tota l’illa. Amengual ha assenyalat que uns dels objectius de la seva
conselleria és “dignificar el Parc Natural”, i ha dit que en vista al 2017 volen un tècnic a
Formentera. La directora general ha aprofitat la reunió per presentar el projecte “Posidònia Life
arena blanca” amb el qual esperen rebre fons europeus que ajudin a conservar la praderia de
posidònia de Formentera.

Estany des Peix
A la trobada, les dues responsables polítiques també han analitzat la problemàtica que es viu a
l’estany des Peix, i han definit una línia d’actuació, consensuada amb Demarcació de Costes i
Parc Natural “perquè l’ordenació de l’espai natural protegit sigui una realitat aviat”, però que
encara falten uns detalls tècnics per poder dur-lo endavant. Aguilera també ha parlat sobre el
projecte de l’Escola de Vela, que es reubicarà en un terreny proper a l’antic, i que ara mateix
està en tramitació pendent dels informes de Xarxa Natura.
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