Formentera demana que es mantinguin els grups electrògens provisionals durant tot l'any fins l'arribada d
dijous, 27 d'octubre de 2016 22:24

El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, la consellera de Medi Ambient i Energia,
Daisee Aguilera i el director general d'Energia del Govern, Joan Groizard, s'han reunit avui matí
a la sala de Plens del Consell amb el director d'Endesa a les Balears, Ernesto Bonnin, i el
delegat regional de Red Eléctrica Española a les illes, Eduardo Maynau. Després els veïns d'Es
Ca Marí, zona on s'ubica la central elèctrica de Formentera, han mantingut una altra trobada
amb els mateixos representants.

A la reunió s'ha acordat demanar una trobada amb el Ministeri d'Indústria i Energia per
instar-los a què solucionin els problemes energètics que hi ha a Formentera. Des del passat 15
d'octubre, unes obres de reparació de l'actual cable submarí elèctric han provocat que a la
Central Elèctrica s'hagi hagut d'encendre de nou la turbina provocant molèsties de remors,
fums i vibracions als veïns d'Es Ca Marí.

Per evitar aquestes molèsties s'instarà al Ministeri a què aprovi una proposta provisional per
mantenir el funcionament dels grups electrògens provisionals durant tot l'any. Aquests grups
instal•lats aquest estiu han evitat que s'encengui la turbina, i les conseqüents molèsties als
veïns, per això ara la consellera, Daisee Aguilera, espera que aquesta solució provisional es
pugui estendre a tot l'any.

Doble enllaç al 2019
Aquests grups haurien de funcionar fins la instal•lació dels nous cables. Precisament, el
representant de Red Eléctrica Española ha explicat que en vista al 2019 es preveu que entri el
funcionament del futur doble enllaç amb Eivissa, que acabarà amb els problemes de
subministrament elèctric de Formentera.

D'altra banda, el Consell ha demanat un seguiment de les actuacions de reparació dels cables
submarins que han estat danyats aquest estiu i que ara Red Eléctrica està subsanant. La
institució demana que es faci un pla de preservació de les zones dunars i els sistemes marins
que han pogut estar afectats.
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