El Consell adequarà la passarel·la dels pantalans de s'Estany des Peix, rebaixarà l'alçada i s'avaluen nove
dimarts, 24 de maig de 2022 13:53

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, i
el director d'obra Pablo Quesada, han avançat que aquesta setmana es rebaixarà l'alçada de la
passarel·la dels pantalans s'Estany des Peix per reduir-ne l'impacte visual. De la mateixa
manera, el Consell ha assenyalat que s'està treballant amb l'empresa encarregada del projecte,
Tragsatec, i l'empresa instal·ladora de la passarel·la en altres opcions com possibles
alternatives a la passarel·la actual.

"Som conscients que aquesta passarel·la té un impacte visual enorme. Aquest impacte visual
no és assumible per a Formentera ni per a s'Estany", ha assenyalat Ana Juan. La presidenta ha
defensat el projecte bàsic presentat per la conselleria de Medi Ambient del Govern balear el
2018 i que compta amb el vistiplau de totes les administracions implicades en aquest indret
natural. "Ara s'ha de reduir aquest impacte visual tenint en compte també la seguretat dels
usuaris que han de fer servir les instal·lacions". La presidenta ha assenyalat que "s'està
treballant per recuperar s'Estany mediambientalment i els usos tradicionals i naturals que volem
per a aquesta zona protegida".

El conseller ha destacat que la rebaixa d'alçada de la passarel·la "serà la màxima possible,
sempre tenint en compte els criteris de seguretat" i que ha de quedar "integrada en l'entorn". El
conseller ha assenyalat que aquest canvi no suposarà cap retard en la posada en marxa del
servei de regulació. "S'està treballant per trobar una solució sostenible, que tengui un equilibri
entre l'impacte paisatgístic i la seguretat que ha de tenir aquesta passarel·la per als usuaris", ha
dit.

Durant el procés d'instal·lació de pantalans i boies ecològiques, s'han retirat prop de 400 morts i
més de 300 quilos d'escombreries del fons de s'Estany des Peix.
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