Entra en funcionament la bassa de reg de Formentera
dimecres, 14 de novembre de 2018 18:52

La bassa de reg de Formentera ha entrat en funcionament. La infraestructura, que té una
capacitat de 88.000 m3, permetrà regar 114 hectàrees i donar servei a 69 regants a través de
24 kilòmetres de sistema de reg.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Vicenç Vidal ha presenciat la posada en
marxa de la infraestructura acompanyat del president del Consell Insular de Formentera,
Jaume Ferrer, el director general d’Agricultura i Ramaderia, Mateu Ginard, i el conseller de
Presidència de Formentera, Bartomeu Escandell.
En una visita a una de les finques que pot aprofitar aquesta aigua per als seus cultius, el
conseller Vicenç Vidal ha destacat la importància d’una bassa que "permet el reaprofitament de
l’aigua depurada, que mesclada amb aigua dessalada, ofereix un dels millors tractament
terciaris de les Illes Balears”.

D’altra banda, Jaume Ferrer ha celebrat la posada en funcionament de la bassa “vuit anys
després de la finalització de l’obra” i ha avançat que el Consell destinarà recursos per formar
als interessats en l'ús i la gestió d’una infraestructura que “de servir per posar en valor el camp
de Formentera i reactivar-ne l’activitat”.

En aquest sentit, Joan Ferrer, president de la Comunitat de Regants ha volgut agrair que
aquest projecte s'hagi culminat a més de dir que, "tenim terres, tenim aigua i tenim il·lusió. Ara
falta posar-ho en marxa fins a tenir una producció que sigui rendible".

La infraestructura, reivindicada pel sector agrícola des del 2003 i que va comptar amb una
inversió de 8.217.764,38 €, es va finalitzar i recepcionar al 2009, però no es va posar en marxa.
L’estat d’abandó en el que va quedar al llarg dels anys ha fet necessaria una nova inversió de
294.116 € en aquesta legislatura per a la seva posada en marxa definitiva.

L’aigua, a diferència d’altres basses de reg, degut al gran alt contingut de clorurs, passa per
una planta dessaladora que la tracta prèviament abans d’anar a parar a la bassa per tal de
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poder oferir aigua apta pel reg als pagesos.

Les Illes Balears compten amb de 13 infraestructures de regadiu amb aigües depurades que
permeten regar 3.600 hectàrees: 2.820 a Mallorca , 691 a Menorca, 114 a Formentera i 85 a
Eivissa.
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