Formentera duu a terme tractaments contra les paneres
divendres, 20 de juliol de 2018 16:56

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que aquest dies s’estan
realitzant tractaments de desinsectació de paneres als nuclis urbans de Sant Francesc, ses
Bardetes, Sant Ferran, es Caló, el Pilar, es Pujols, Sa Roqueta i la Savina.

A causa de les altes temperatures estivals, es preveu un augment de les poblacions de
paneres. Per aquest motiu, el Consell ha posat en marxa el dispositiu de control i tractament
contra aquests insectes. El tractament, dut a terme per una empresa especialitzada en control
de plagues, es realitza mitjançant productes autoritzats i s’aplica a la xarxa de clavegueram i a
les instal·lacions municipals.

La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha destacat que “tot i que el Consell realitza
tractaments de desinsectació amb periodicitat, demanem la col·laboració de la ciutadania per
tal que els tractaments dels nuclis urbans siguin més efectius. És convenient que tots els
ciutadans i empreses que tinguin la necessitat de realitzar tractaments de paneres, els facin el
més aviat possible”. Aguilera ha incidit en la importància del control de les fosses sèptiques, ja
que “son un focus de cria important”, i ha recordat que per evitar molèsties “cal segellar
convenientment les fosses que han quedat fora d'ús”.

Així mateix, es recomanable informar a l'àrea de Medi Ambient quan es realitzen tractaments a
una comunitat de veïns o en grans superfícies als nuclis urbans per si es requereix una neteja
extraordinària en la via publica. D’altra banda, es millor realitzar els tractaments de paneres a la
nit o de matinada, quan hi ha menys afluència de persones a la via pública.

Per qualsevol dubte o aclariment, es pot contactar amb l'àrea de Medi Ambient al telèfon 971
32 12 10 o al correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat
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