Primera visita oficial del conseller balear de Medi Ambient
dilluns, 15 de juliol de 2019 14:45

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, el conseller de Territori, Rafael
González i el conseller de Medi Ambient, Antonio Sanz, s'han reunit amb el conseller de Medi
Ambient i Territori del Govern balear, Miquel Mir avui a les 10.30h a la sala d'Actes del Consell
de Formentera.

Aquesta ha estat la primera trobada que el responsable balear manté aquesta legislatura amb
la presidenta del Consell de Formentera i els seus homòlegs formenterers. A la reunió han fet
un resum sobre els reptes més importants en els que han de fer feina conjuntament en els
pròxims 4 anys.

En concret, la presidenta ha destacat que un dels projectes prioritaris serà "el tema de la
regulació de fondejos al litoral l'illa i els diferents tràmits que s'han de consensuar amb Costes
per dur endavant aquest projecte". Altra de les iniciatives claus és la de la regulació de l'estany
des Peix, un projecte sobre el qual ara ha d'informar favorablement Costes i que després s'ha
d'acabar de desplegar amb l'ajuda del sector implicat, segons ha explicat la presidenta, que ha
declarat que "de manera paral·lela treballarem per aconseguir solucions alternatives per les
persones i empreses que puguin quedar fora de la regulació".

Els responsables formenterers també han traslladat al conseller balear la necessitat de millorar
la gestió del Parc Natural, desenvolupar el Decret Posidònia, seguir fent campanyes de control
de les serps, millores en els serveis d'Abaqua, en el funcionament de la depuradora, i la xarxa
de sanejament des Ca Marí o el bombeig des Pujols, entre d'altres.

Per part seva, el conseller Miquel Mir ha explicat que en aquesta primera reunió s'han posat les
bases per "poder seguir donant resposta a totes les necessitats i peticions de Formentera". En
aquest sentit el conseller balear s'ha compromès a coordinar esforços i fer feina conjunta amb
el Consell de Formentera.
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