Formentera recupera s’Estany des Peix
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El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, així com la consellera de Medi Ambient,
Daisee Aguilera, els vicepresidents del Consell, Susana Labrador i Bartomeu Escandell i el
conseller portaveu de Compromís, Omar Juan, han presentat avui les línies generals del
projecte de regulació de s’Estany des Peix.

Jaume Ferrer ha declarat que “aquest és un anunci que arriba després de molt de temps de fer
feina des de l’equip de govern conjuntament amb els grups polítics. Així hem pogut arribar a
una entesa que compta també amb el vistiplau de la Conselleria balear de Medi Ambient i
Demarcació de Costes, les dues administracions competents en aquest espai, de manera que
aquesta regulació sigui una realitat el més aviat possible”.

Regulació de s'Estany des Peix

L’ús cada vegada més abusiu de s’Estany des Peix està degradant de manera important la
zona. Les administracions que tenen l’exclusiva d’actuar a la zona són la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears i la Demarcació de Costes del Govern de l’Estat.

Donada la importància mediambiental i social que té aquest espai, el Consell de Formentera ha
elaborat una proposta per facilitar que les administracions competents intervinguin. Aquesta
proposta ha estat molt ben rebuda i actualment es troba en fase de tramitació.

Amb aquesta proposta es vol arribar a un equilibri entre dos grans objectius; d’una banda,
regenerar mediambientalment aquest espai. De l’altra, preservar l’ús tradicional de refugi per a
petites embarcacions de l’estany.

Les línies de treball d’aquesta proposta s’han consensuat durant aquesta legislatura entre tots
els grups polítics representats al Consell de Formentera. El projecte, que opta als fons de
l’Impost de Turisme Sostenible, preveu que el Consell Insular rebi autorització per part de les
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autoritats competents per a gestionar el nou sistema des de Formentera.

El projecte

El projecte, amb un import d’execució de 540.000 €, contempla un total de 285 fondejos, dels
quals 207 són fondejos tradicionals i 78 s’instal·laran a pantalans ecològics. El fondeig queda
exclòs a les zones de l’estany amb hàbitats protegits. Així mateix, es preveu la retirada de tots
els morts del fons de l’estany.

La regulació de s’Estany des Peix ve vinculada al treball conjunt amb el Club Nàutic de
Formentera per a poder obtenir la concessió d’una dàrsena dins el port de la Savina. Aquesta
dàrsena comportarà un nombre molt important d’amarraments i permetrà un retorn de les
embarcacions formentereres a l’activitat dins el port. També s’està treballant perquè al port hi
hagi una marina seca, instal·lació que oferirà un espai per a guardar-hi un gran nombre de
barques.
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