El Consell disposarà de 5 Meharis elèctrics pels serveis de notificació, inspecció, promoció i medi ambien
dimecres, 8 de juny de 2016 19:07

El director de comunicació i relacions institucionals del Grupo PSA, España y Portugal, José
Antonio León i la directora de comunicació de Citroën España, Concha Caja han presentat avui
el nou Mehari Elèctric a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. A l'acte han assistit el
president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer,
el conseller de Mobilitat, Rafael González, i el cap del Patronat de Turisme Carlos Bernús.

La marca d’automòbil ha cedit 5 d’aquests vehicles al Consell de Formentera que fins final
d’any els farà servir pels serveis de notificació, inspecció, promoció i medi ambient. El president
del Consell ha agraït la cessió dels vehicles que “contribuiran a fer una illa més sostenible, ens
ajudarà a aconseguir que el nostre model territorial perduri en el temps i es respectin els
nostres recursos naturals, paisatge, cultura, a la vegada que millora la qualitat de vida dels
residents”.

Per la seva banda, José Antonio León ha destacat que la unió del Mehari i Formentera va
començar a finals dels anys 60, amb la creació de l’antic Mehari que tan bona acollida ha
tengut a l’illa, convertint-se en una icona, i que ara es reforça amb la cessió dels vehicles
elèctrics, “una unió a favor de la mobilitat sostenible”, segons ha declarat.

La consellera de Turisme ha destacat que les petites dimensions de Formentera fan que sigui
una illa idònia per desplaçar-se en vehicle elèctric. Alejandra Ferrer ha recordat que
Formentera fou pionera en les Balears en la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics. Actualment hi ha 32 punts públics, més els que ofereixen els establiments privats.

A més, des del Consell s’ofereixen incentius pel seu ús, “com aparcament gratuït a la zona
blava, bonificació màxima sobre l’impost de circulació, entrada gratuïta al parc natural,
recàrregues gratuïtes a tota la xarxa pública”, segons ha explicat la responsable de Turisme.
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