Formentera participa en un concurs de l'Estat per finançar projectes tecnològics
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El Consell de Formentera ha presentat un projecte a la convocatòria 'Islas Inteligentes'
realitzada per l'entitat pública Red.es, adscrita al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. El
projecte de Formentera es denomina «Formentera, la més petita però la més intel·ligent», i es
basa amb la idea d'utilitzar les noves tecnologies per preservar el territori i per millorar la
qualitat dels serveis públics.

El conseller de Noves Tecnologies de Formentera, Rafael González, ha explicat que la licitació
ha estat una oportunitat per treure a la llum projectes «que teníem pensats i treballats però no
havíem fet públics perquè som conscients de les nostres limitacions pressupostàries».

Segons el conseller, «si el ministeri veiés convenient licitar els nostres projectes, seria un gran
avanç per l'illa ja que podríem fer realitat en el present projectes que estan pensats per al futur.
Però cal ser realista, el nostre projecte és competitiu però serà difícil perquè també hi ha altres
illes a Espanya que segur que hauran preparat projectes atractius».

La iniciativa contempla actuacions com la instal·lació de bàscules de pes als contenidors per
evitar el viatge del camió de recollida quan encara no és ple, facilitar l'orientació als usuaris del
transport públic amb parades que informin del temps restant per l'arribada del bus, atenuar la
llum dels fanals de les voreres dels vials quan no hi passegin vianants o fer possible que la
totalitat dels tràmits administratius es puguin realitzar per internet.

El pressupost del projecte de Formentera, amb I.V.A inclòs, és de 1.932.642 euros. El projecte
'Islas Inteligentes' fixava un topall màxim de preu de 10 milions per projecte. Rafael González
ha explicat que Formentera ha optat per una inversió de dos milions perquè "hem volgut fer un
projecte solvent i realista, i més enllà de fer una carta als reis, triar aquells projectes que podem
aplicar i mantenir i que van en la línia del model de Formentera de respecte per la tranquil·litat i
el paisatge".
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