Comencen les obres del tercer cable elèctric de Formentera
dimecres, 13 d'octubre de 2021 11:33

El Consell de Formentera informa que avui comencen a Formentera les obres de construcció
del tercer cable submarí que connectarà la subestació de Torrent a Eivissa amb la des Ca Marí
per millorar la cobertura elèctrica de Formentera. Aquesta interconnexió inclou el desplegament
de dos enllaços de 132 quilovolts (kV), i permetrà cobrir la demanda de Formentera de manera
segura i estable, segons expliquen des de Red Eléctrica de España, des d'on afegeixen que
també impulsarà el procés de transició ecològica en l'arxipèlag.

La infraestructura té un pressupost de 96 milions d'euros i l'obra civil, per construir la canonada
per on anirà el cable, té un període d'execució estimat de sis mesos. "És una de les inversions
més grans que s'han fet en la història de la nostra illa", segons ha explicat la presidenta del
Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, que espera que "amb aquesta infraestructura es
resolguin els problemes de remors que des de ja fa massa anys pateixen els vesins de la
zona". Alejandra Ferrer, però, ha anat més enllà i ha assegurat que el full de ruta a seguir a
Formentera és "continuar fomentant la implantació d'energies renovables" i treballar per fixar "el
calendari de descarbonització de la central".

L'enllaç submarí sortirà d'Eivissa per Talamanca i recorrerà sota el mar un tram de 27,15
quilòmetres de longitud, amb una profunditat d'un màxim de 62 metres. El pas del cable
submarí no afectarà el Parc Natural de ses Salines, "ja que el recorregut va ser consensuat
amb el Consell de Formentera per evitar fer malbé les praderies de posidònia", ha afegit la
presidenta.

Informació de les obres

El tram terrestre a Eivissa serà de 5,26 km, des de Torrent fins Talamanca. A Formentera serà
de 4,8 km, i el punt d'aterratge serà la zona des Carnatge, des d'on arribarà a la PM-820 per
desviar-se a la carretera des Ca Marí fins a la subestació. Els traçats seran soterrats, el cable
es col·locarà majoritàriament en zones de titularitat pública. Hi haurà talls de parts de camins i
de la carretera, però no es restringirà totalment el trànsit, excepte a l'arribada, as Ca Marí. Tota
la informació sobre l'avanç i les restriccions de mobilitat que provocarà aquesta obra es podran
consultar al web del Consell de Formentera, en un apartat a l'àrea d'Infraestructures destinat a
actualitzar aquesta informació d'utilitat pública.
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Cal destacar que el passat dilluns 11 d'octubre els responsables de les obres de Red Elèctrica
es varen reunir amb els representants de la Junta de Portaveus per explicar aquest projecte.
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