Formentera demana la reforestació d’Espalmador
divendres, 26 d'agost de 2016 18:53

El ple del Consell de Formentera ha celebrat avui la sessió plenària ordinària del mes d’agost.
A la sessió s’ha aprovat amb el suport de tots els grups una proposta de mesures de reparació
dels danys causats pel foc a l'illa de s'Espalmador on s’insta al Govern balear que traslladi a un
equip tècnic per avaluar els danys causats per l’incendi a la flora i fauna de l’illa, segons ha
explicat la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera.

Amb aquesta proposta també es demana al Govern que realitzi un informe amb les mesures de
reforestació i que incrementi la vigilància al Parc Natural durant la temporada turística perquè
facin complir la normativa. Així mateix Aguilera ha demanat a l’executiu balear “una avaluació
rigorosa de la capacitat de càrrega del Parc i una revisió del protocol d’emergències”. Per últim,
en la mateixa proposta s’ha demanat al Govern i a Demarcació de Costes que no autoritzin
més excursions marítimes a l’illa d’Espalmador i la revocació de les autoritzacions d’atracament
actuals fins que es determini la capacitat de càrrega.

Més vigilància a la mar

El ple del Consell també ha aprovat de manera unànime una proposta per demanar a la
Delegació del Govern de les illes l'augment de la dotació del Servei Marítim de la Guàrdia Civil
a les Pitiüses sol·licitant una embarcació amb base a Formentera. “Així es pretén aconseguir un
major control de les activitats nàutiques de caràcter lucratiu i recreatiu per tal de donar
compliment a la normativa ambiental i marítima vigent”, segons Daisee Aguilera.
Ampliació d’estudis

A la sessió plenària s’ha donat suport per part de tota la cambra a la proposta d'ampliació
d'estudis a l'escola d'adults de Formentera. En concret la consellera d’Educació, Susana
Labrador, ha explicat que es sol·licita al Govern els recursos necessaris per la instauració dels
estudis d’ESO per adults (ESPA) i els estudis de preparació per a l’accés a Cicles Formatius de
Grau Superior.
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El ple també ha aprovat per unanimitat la proposta d'aprovació inicial de la dissolució i extinció
del Consorci Formentera Desenvolupament, segons el sistema acordat amb el Govern de les
Illes Balears, amb efectes de 15 d'octubre de 2016.

Usos sociosanitaris antic Can Misses

Altra de les propostes aprovades pel ple, amb l’abstenció del grup socialista, ha estat la relativa
al projecte d'usos sociosanitaris de l'edifici J de l'antic Hospital de Can Misses. Aquest projecte
contempla usos de gran importància segons ha explicat la consellera de Benestar Social,
Vanessa Parellada, entre els que ha destacat “la creació d’una residència pels familiars de
malalts de Formentera hospitalitzats a Eivissa”. Parellada ha demanat una nova reunió amb la
conselleria de Salut balear per saber com es troba el projecte i demanar que li donin prioritat ja
que “aquesta iniciativa és molt important per Formentera perquè permetrà salvar els greuges
comparatius respecte a l’illa de Mallorca pel que fa a l’accés a recursos sociosanitaris”. Amb
aquest acord plenari es vol recordar el compromís adquirit pel Govern amb el projecte que
esperem “sigui prioritari”, segons ha matisat la consellera.

Agraïment per l’extinció de l’incendi

El Consell de Formentera ha fet una Declaració Institucional aprovada per unanimitat sobre
l'incendi a l'illa d'Espalmador, inclosa dins el Parc Natural de Ses Salines. En aquesta
declaració s’ha enviat un missatge d’agraïment a totes les persones i institucions que han
intervingut en la tasca d'extinció de l’incendi succeït a l’illa d’Espalmador entre el passat
dissabte 13 i diumenge 14 d’agost com l'Institut Balear de la Natura (Ibanat), la Guàrdia Civil,
Protecció Civil, la Policia Local i el servei de Bombers d'aquest Consell de Formentera, i s’ha
fet extensiu aquest agraïment als voluntaris i gent anònima que hi van participar.

Felicitació a Mateo Sanz

Així mateix, el Consell de Formentera ha fet altra Declaració Institucional, a la que han donat
suport tots els grups, sobre la participació Mateo Sanz als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro
2016. Amb aquesta declaració s’ha volgut manifestar la felicitació, l'agraïment i el recolzament
de tot el poble Formentera per aquest èxit esportiu sense precedents, i sobretot per assolir-lo
amb esforç i esportivitat, convertint-se en el millor exemple possible per als joves esportistes de
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l'illa.
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