Formentera presenta al·legacions a la nova delimitació costanera de l'illa
dilluns, 21 de setembre de 2015 23:02

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha explicat avui la motivació que ha dut
a la institució insular a presentar al·legacions en contra de la nova delimitació costanera de
Formentera. D'una banda, Ferrer ha destacat que no reuneix les directrius de la proposta una
delimitació costanera justa per Formentera «que conciliava la protecció i conservació del litoral
amb el respecte a la propietat privada».

Trenca amb l'acord del 2006
Aquesta proposta, segons ha recordat el president, fou aprovada l'any 2006, amb el suport de
«l'Ajuntament de Formentera, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, tots els partits de l'illa,
associacions ecologistes, empresarials i veïnals i més de 2.800 signatures de residents», i
comptava amb dues premisses «que els propietaris recuperessin les seves propietats i que es
mantingués la protecció del litoral». La delimitació justa es definia de la següent forma, segons
ha destacat «prendre de referència el traçat anterior a la Llei de Costes de 1988, i a partir
d'aquesta delimitació ampliar la zona de protecció per garantir la conservació del litoral,
recalificant totes les edificacions que estiguessin dins domini públic que fossin anteriors a
1997». La nova delimitació contempla el retorn de les propietats però no la protecció del
territori, i les dues premisses són igual d'importants, segons el president.

Contrari al model turístic
Jaume Ferrer ha explicat que «l'economia de Formentera viu del turisme, que es basa en el
manteniment del paisatge i de la tranquil·litat». Així ha incidit en què «la desprotecció del
territori en ple any 2015 seria contrària als principis del model turístic de l'illa i un missatge amb
una repercussió molt negativa per la nostra imatge».

I és que, el president ha dit que amb el nou traçat les passarel·les instal·lades amb fons
europeus i que permeten una forma senzilla, original i pràctica de mobilitat a les nostres platges
deixarien d'estar en zona pública i haurien de ser mogudes. A vegades aquest moviment les
traslladaria al mig de les platges. Això, ha afegit «no és una amenaça inventada, perquè Costes
ja ha fet gestions per moure les passarel·les».

Així mateix, el president ha destacat que hi haurà aparcament públics que passarien a mans
privades, El que ara és una opció còmoda i gratuïta d'aparcament per totes les platges de l'illa
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fora del Parc Natural de ses Salines es convertiria en negoci privat, generant nous problemes
que ara no existeixen, segons ha argumentat. Per últim Ferrer ha dit que la nova xarxa de
passarel·les ja no està pensada per acordonar i protegir les dunes de les platges, que són les
que asseguren que perduri la seva amplada, i això suposa una amenaça a la principal font
d'atracció turística: la qualitat de les platges.

Procediment fora de termini
Per part seva, la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, ha explicat que s'ha donat la
caducitat del procediment, ja que hi havia dos anys per aprovar-lo, des del 29 de maig de 2013,
i no s'ha fet en termini. Així mateix, Alejandra Ferrer ha destacat que la nova delimitació no
compta amb la declaració ambiental estratègica que s'hauria d'haver demanat perquè
l'aprovació sigui vàlida.

Delimitació arbitrària
D'altra banda, la responsable de Territori ha explicat que les al·legacions també recullen
l'arbitrarietat de la delimitació «que no justifica l'excepcionalitat geomorfològica de l'illa de
Formentera en la que es basa», així mateix ha dit que tampoc «té en compte el pla nacional
d'adaptació al canvi climàtic, ni l'erosió de les zones rocoses o la variació de les zones
arenoses any a any».

Pel que fa a la part urbanística, «considerem que la zona de servitud de protecció s'aplica de
manera discrecional i arbitrària, ja que en cap moment justifiquen quan s'estableix que sigui de
100 metres i quan de 200». Alejandra Ferrer també ha explicat que «crida l'atenció que els tres
estanys quedin fora del domini públic i que a la zona d'Illetes tots els aparcaments passen a
mans privades».

La consellera de Territori ha destacat que «ara no estaríem en aquesta situació si la delimitació
no s'hagues fet a l'esquena del Consell, institució representant del poble de Formentera». Tant
el president, com la consellera han explicat que tots els formenterers són afectats per aquest
traçat i per això sol·liciten que sigui modificat i es retornin les propietats als propietaris afectats,
però sense modificar la protecció del territori.
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