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Els Bombers de Formentera durant l’any 2020 han realitzat un total de 163 serveis, mentre que
al mateix període de 2019, es varen fer un total de 213 serveis. La davallada en el nombre de
serveis és a causa de la baixada en el serveis relacionats amb tasques preventives, ja que el
2019 se’n varen realitzar 93, i el 2020, a causa de l’estat d’alarma, 43.

“La nova situació excepcional viscuda ha fet que els bombers no visitassin les escoles d’estiu, i
no participassin en activitats organitzades pel Consell o altres feines de prevenció”, segons ha
destacat el conseller d’Interior, Josep Marí. El conseller ha volgut agrair “la dedicació especial
del cos de bombers que ha demostrat el seu caràcter de servei essencial aquest any marcat
per la pandèmia”.

Incendis
Pel que fa als incendis, els bombers han fet 35 actuacions durant el 2020, mentre que al 2019
en varen fer 31. Els focs en terreny forestal o agrícola aquest any han cremat menys d’1
hectàrea, mentre que al 2019 es varen cremar 5,3 hectàrees d’aquests tipus de sols.

D’altra banda, el cos de bombers ha actuat en 23 salvaments o rescats durant aquest 2020,
mentre que l’any passat varen fer 17 actuacions d’aquests tipus. Els serveis per falses alarmes
han set 19, mentre que el 2019 es va actuar en 20 ocasions. Per assistència tècnica, els
bombers s’han mobilitzat aquest 2020 en 43 ocasions i el 2019 en 52.

Nou vehicle
El Consell de Formentera ha adquirit una nova furgoneta, model Ford Transit, per valor de
38.148€, per als Bombers del Consell i els membres de Protecció Civil . El vehicle servirà per a
trasllat de personal i càrrega de material divers (avituallament als incendis, material per a
inundacions, rescats...) quan alguns dels dos cossos de seguretat ho necessitin.
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