Els bombers de Formentera han intervingut en 27 incendis durant el 2015
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El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, i el cap de Bombers del Consell de
Formentera, Iván Marí, han fet avui una valoració de la feina feta pel cos de bombers de l'illa
des de principi d'any fins a finals de setembre. El conseller ha destacat la bona feina que han
dut a terme aquesta temporada, «en un any d'especial sequera estem molt contents que
finalment no s'hagi produït cap incendi de grans magnituds». Escandell ha agraït també la
col·laboració de l'Ibanat, Protecció Civil, Guàrdia Civil i Policia Local, així com les empreses de
transport d'aigua que han posat la seva maquinària a disposició dels bombers quan ha estat
necessari.

El conseller ha recordat que la institució insular col·labora en campanyes de conscienciació de
risc d'incendis que tenen per objectiu explicar que «petits comportaments poden evitar
tragèdies a les illes, com pot ser no tirar llosques per les finestres». El Consell de Formentera
també ha participat en campanyes de comunicació «com la que es va fer l'any passat per
explicar als veïns de zones forestals de Formentera que han de crear feixes de protecció»,
segons ha explicat.

Una hectàrea cremada
Per part seva, el cap de bombers del Consell de Formentera ha declarat que des que va
començar l'any fins al 30 de setembre els bombers de l'illa han fet un total de 102
intervencions, 5 més que en el mateix període del 2014. D'aquestes 102 intervencions 27 han
estat per apagar focs, 17 dels quals han estat a zones vegetació, «ja que enguany era un any
especialment perillós per la sequera», segons ha assegurat.

En total, els bombers calculen que s'ha cremat devers una hectàrea, i que en la majoria de
casos els focs han estat provocats per llosques de cigarrets. Ara, les darreres pluges han estat
especialment benvingudes, encara que Iván Marí ha reconegut que «no es pot baixar la
guàrdia, ja que el risc d'incendis a l'illa és present durant tot l'any».

Vigilància especial a la zona des Ram
Entre els incendis en què han intervingut els Bombers de Formentera aquesta temporada
destaca el triple foc que es va declarar a una mateixa zona d'Es Ram entre mitjans i finals de
juliol. Com a conseqüència els bombers han fet rutes de vigilància dissuasiva de manera
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constant en aquest indret durant tot l'estiu, coordinant-se amb Protecció Civil i personal de
l'Ibanat, segons ha explicat el cap de Bombers.

Actualment el cos de Bombers de Formentera està format per 4 treballadors, 2 a temps
complet, 1 a temps parcial i altre a disponibilitat. Els bombers disposen d'un vehicle pick up i
dues autobombes, «el Consell de Formentera ha optat per invertir en vehicles d'intervenció
ràpida i no en gran maquinària per poder evitar que els incendis es propaguin», segons ha
destacat el conseller. Escandell ha recordat que a partir del 15 d'octubre acaba el risc d'incendi
de la temporada estival, i si no hi ha contraordre, es podrà tornar a fer foc de manera
controlada, segons marca la normativa vigent.
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