Boned planteja millores a la Central Elèctrica de Formentera per acabar amb la contaminació i les remors
dimecres, 10 de febrer de 2016 23:48

La consellera de Territori, Alejandra Ferrer, i la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera,
s'han reunit avui de tarda amb el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, el
director general d'Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard i els representants dels veïns d'Es Ca
Marí. A la trobada el conseller balear els ha traslladat quines són les actuacions que el Govern
durà a terme per evitar les remors, contaminació i fums que els veïns d'aquesta zona on està
ubicada la central elèctrica de Formentera pateixen des de fa anys.

El conseller balear s'ha compromès a tornar a venir a Formentera abans de la temporada per
comprovar les actuacions que es faran i que consistiran, segons ha explicat en «modificar
l'apantallament del so, adquirir nous grups electrògens més moderns que aportin l'energia
suficient que necessita l'illa, crear un sistema d'absorció de remors des de dins el recinte i crear
una única sortida de fums d'entre 8 i 10 metres d'alçada».

La consellera de Medi Ambient i Energia de Formentera, Daisee Aguilera, ha mostrat la seva
satisfacció davant la solució que els representants del Govern els han presentat, i ha destacat
que «fins que trobin una solució definitiva aquestes millores ja tindran efecte a l'estiu de 2016».
La secretària de l'associació de Veïns d'Es Ca Marí, Lina Mayans, també s'ha mostrat satisfeta
amb la proposta plantejada i ha recordat que el que més els preocupa és la contaminació que
des de fa anys pateixen.

Indignació pels talls de subministrament elèctric

Joan Boned ha mostrat la seva indignació pels talls de subministrament que des que ha
començat l'any han afectat Formentera i ha declarat que «els problemes climatològics que
provoquen aquestes situacions són injustificables perquè la companyia ja els hauria de
preveure». Des del seu departament el conseller ha assegurat que «han demanat explicacions
a l'empresa i que reclamaran que es duguin endavant les iniciatives que facin falta perquè
aquests talls en el subministrament no es tornin a produir».
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