Formentera recuperarà l’ús públic de tot el camí Vell de la Mola

divendres, 1 d'abril de 2016 16:42

El Consell de Formentera ha celebrat avui la sessió ordinària del Ple corresponent al mes de
març en la qual s’ha aprovat per unanimitat una proposta per incloure una partida econòmica
en els pressupostos del 2017 per la realització d’un projecte de recuperació de la totalitat del
camí Vell de la Mola i de millora i pacificació del flux del trànsit. Així ho ha explicat el conseller
de Mobilitat, Rafael González que ha afegit que “aquest projecte es farà dialogant amb els
propietaris i veïns, atenent als diferents usos i intensitats de trànsit”.

El conseller ha destacat que amb aquesta acció s’afavorirà al màxim “l’ús de la bicicleta i la
pràctica del passeig amb seguretat i tranquil•litat”, pràctiques que es volen impulsar des de
l’àrea de Mobilitat. Rafael González ha explicat que “el camí Vell de la Mola ha estat una via de
comunicació fonamental en la història de l’illa i encara ho és”, però ha matisat que té unes
intensitats d’ús diferenciades en els seus trams. “La zona que ara mateix està tancada la
reobrirem per ús de bicicletes i vianants que el faran servir de forma tranquil•la i segura”, ha
afegit el conseller.

Suport unànime als refugiats

El Ple del Consell de Formentera també ha aprovat per unanimitat una declaració institucional
per rebutjar l’acord entre la UE i Turquia “perquè suposa una greu vulneració de la legislació
que protegeix les persones refugiades i un empitjorament de la crisi humanitària que ja estan
vivint”, segons ha declarat la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada.

Així, la cambra encoratja “el Govern espanyol a jugar un paper actiu dins la Comissió Europea
per defensar el compliment del dret internacional i demanar que s'assisteixi de manera solidària
i responsable les persones refugiades”, ha explicat Vanessa Parellada. La consellera ha
recordat el compromís mostrat per l'administració local a les persones que decideixen oferir la
seva col•laboració per acollir refugiats de forma temporal, amb l'obertura a l'àrea de Benestar
Social d'un registre, que "en funció de les nostres capacitats, permetrà a l'illa de Formentera
acollir refugiats", i ha instat "a totes les administracions implicades a atendre’ls de forma digna,
professional i responsable".
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