Augmenta l’entrada de vehicles al Parc Natural en temporada baixa
dilluns, 24 d'octubre de 2016 14:45

El Consell de Formentera informa que entre mitjans de maig i el 2 d’octubre d’aquest any han
entrat 76.415 cotxes de no residents, 6.916 més que al 2015, i 145.108 motos de no residents,
19.986 més que en les mateixes dates de l’any passat. La consellera de Medi Ambient, Daisee
Aguilera, ha destacat que l’augment principal d’entrada de vehicles s’ha donat en els extrems
de temporada, evidenciantÂÂ les millores d’ocupació dels mesos de maig i setembre. Així
mateix la responsable de Medi Ambient ha assegurat que “també hi ha hagut augment de
rotació de vehicles durant la temporada alta”.

L’empresa concessionària, Ibifor, ha recaptat 878.108 euros, 62.124 més que al 2015. D’aquest
diners els Consell de Formentera rep 140.00 euros, i una part variable depenent dels ingressos,
que aquest any ascendeix a 78.175 euros. Aquests sous són reinvertits amb accions de
manteniment a la zona del Parc Natural, com la senyalització i l’arranjament dels camins, la
instal·lació de cartells i indicacions de localització dins del Parc Natural, a més d’un servei
específic de neteja viària i de recollida de residus intensiu, que aquest any ha comptat amb un
operari extra, i que contribueixen a la bona imatge d’aquest entorn, així com a la divulgació dels
seus valors naturals.

En total hi ha aparcament per 384 cotxes i 1.132 motos en el Parc Natural de ses Salines de
Formentera. Recordem que aquest any per primera vegada s’ha prohibit l’entrada als quads per
minimitzar els impactes que aquest tipus de vehicles causen i fer més sostenible la conservació
del Parc. D’altra banda també s’ha regulat l’accés d’autobusos del servei regular i discrecional
per acabar amb les aglomeracions de gent que es produïa en hores punta. Així mateix, s’ha
restringit l’entrada dels vehicles de gran volum, que porten mercaderies als restaurants de la
zona, durant l’horari de màxima afluència de turistes.

Banys i umbracles
A més aquest estiu l’empresa concessionària ha instal·lat per primera vegada 4 banys químics
dobles adaptats per persones amb mobilitat reduïda a la zona del Parc Natural de ses Salines, i
el Consell s’ha fet càrrec del servei de neteja.

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. A canvi, el
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Consell iniciarà la reposició paulatina dels umbracles dels estacionaments.
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