Formentera demana mesures de control per la processionària del pi
divendres, 30 de setembre de 2016 21:22

El ple del Consell de Formentera ha aprovat avui per unanimitat una proposta per implantar
mesures de control de la processionària del pi a l'illa de Formentera. En concret la consellera
de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha explicat que amb aquest acord es sol•licita a la
conselleria de Medi Ambient del Govern que continuï realitzant el seguiment de la població de
la processionària del pi amb trampeig amb feromones.

Així mateix, Aguilera ha dit que "a causa de l'increment en el nombre de captures de
papallones es demana al Govern que realitzi un tractament fitosanitari de xoc a les zones més
afectades mitjançant un vehicle tot terreny durant el 2016 amb l'agent biològic Bacillus
thuringiensis". A més, també es continuarà amb l'eliminació manual de les bosses de
processionària i la destrucció amb tirs d'escopeta.

Per últim, la consellera ha demanat que el Govern iniciï la tramitació de les autoritzacions per
fer tractament aeris amb el mateix agent biològic, Bacillus thuringiensis. Aquesta decisió ha
estat recolçada per la secció de medi ambient del Consell d'Entitats de l'illa, i és que segons ha
explicat la consellera "aquest agent és biològic i no afecta a la flora i la fauna, no com el que
volia fer servir l'anterior Govern al 2014, el diflubenzuron, que sí ho feia, i per això va comptar
amb el rebuig de la societat de Formentera". En aquest sentit, la consellera ha agraït la bona
sintonia amb l'actual executiu balear per lluitar contra l'afectació d'aquesta plaga.

D'altra banda, el Consell de Formentera ha fet una passa endavant per demanar un mediterrani
lliure de prospeccions amb la sol•licitud de la finalització de la tramitació de l'expedient de
"Sondejos exploratoris des de la plataforma Casablanca: Rodaballo promogut per REPSOL".
En aquest sentit el ple ha reconegut i ha agraït la feina constant de l'Aliança Mar Blava.

A la sessió plenària també s'ha aprovat una moció conjunta, amb el suport de tota la cambra i
l'abstenció dels popular, presentada pels grups polítics PSOE i GxF relativa a donar suport a la
campanya pel Dret de les Dones a l'Avortament Segur.

Declaració institucional
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El conseller d'Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, ha comparegut davant el ple per
exposar la feina realitzada fins al moment i la prevista per la present legislatura. El conseller ha
explicat que les tres àrees que encapçala, la d'Infraestructures, Mobilitat i Noves Tecnologies,
el seu objectiu és posar-les "al servei d'un model d'illa: una Formentera més sostenible i que
ofereix una alta qualitat de vida als seus ciutadans".

Pel que fa a la Mobilitat ha destacat que les noves rutes verdes formen una xarxa d'itineraris
pensats per a la mobilitat a peu i en bicicleta mitjançant els quals desplaçar-se per tota l'illa de
forma segura, tranquil•la i gaudint del nostre entorn natural, així com la potenciació del vehicle
elèctric.

Pel que fa a l'àrea d'Infraestructures ha destacat que "aquest any 2016 hem finalitzat les
obres de continuació i reforma del carrer Aigua Dolça a es Pujols i hem iniciat al polígon
industrial la urbanització del carrer d'accés a la Cooperativa i la Deixalleria". I que tenen previst
iniciar en les pròximes setmanes "la reforma de la zona central i el passeig marítim des Pujols,
la construcció d'un nou bombeig per a es Pujols i la peatonalització del tram nord del carrer
Fonoll Marí".

El conseller també ha parlat sobre la importància d'escoltar i satisfer les demandes de la
societat, "per aquest motiu aquesta legislatura hem reservat una important partida de 250.000€
per pressupostos participatius", segons ha declarat.

Per últim, Rafael González ha assegurat que des de l'àrea de Noves Tecnologies també es
pretén "facilitar la vida quotidiana de la gent amb l'impuls de la tramitació electrònica i la
facilitació de l'accés a la informació institucional, d'oci o turística per mitjans electrònics".
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