Les rutes verdes protagonitzen la Setmana Europea de la Mobilitat a Formentera
dissabte, 17 de setembre de 2016 16:29

El Consell de Formentera ha preparat un seguit d’actes per celebrar la Setmana Europea de la
Mobilitat. La presentació de la culminació del projecte de les 32 rutes verdes de l’illa, amb la
finalització de la senyalització de les rutes, és el projecte protagonista de la setmana, segons
ha indicat el conseller de Mobilitat, Rafael González. “És una de les iniciatives estrelles del
Consell de Formentera perquè permet conèixer l’illa amb bicicleta”, ha afegit.

La Setmana Europea de la Mobilitat també té un valor simbòlic molt important per nosaltres que
fa anys que fem passes endavant per apostar per una mobilitat sostenible. “Tot el que sigui
més net, faci menys soroll i contribueixi a gaudir de l’illa d’una manera més tranquil·la i
sostenible és pel que apostam”, ha explicat Rafael González.
Exhibició de vehicles elèctrics
El Consell de Formentera ha organitzat pel pròxim dimecres 21 de setembre una exhibició de
vehicles d'emissió zero entre les 10.00 i les 13.00 hores a la plaça de la Constitució. Diverses
empreses de l'illa exhibiran els seus vehicles elèctrics, així com la mateixa institució que
mostrarà part de la seva flota elèctrica, 2 E-Meharis, 2 motos i 2 bicicletes. Aquesta trobada
s'ha organitzat com cada any amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat perquè "veïns i
turistes puguin conèixer de primera mà els avantatges d'aquest tipus de vehicles", segons ha
explicat el conseller de Mobilitat.

Bicicletada i Dia del Turista
I el dijous 22 de setembre se celebrarà una bicicletada per les Rutes Verdes de l’illa. La trobada
serà a les 9.30 hores a la plaça de la Constitució. Després els participants aniran fins Cala
Saona enllaçant 3 de les 32 rutes verdes que hi ha a Formentera, i que ja compten amb la nova
senyalització instal·lada, segons ha explicat Rafael González que encapçalarà aquesta
excursió juntament amb la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

Precisament l’àrea de Turisme ha traslladat la celebració del Dia del Turista a aquest dia, dijous
22 de setembre, “per escenificar la importància que volem donar a la sostenibilitat i la
necessitat de que els turistes que ens visiten estiguin compromesos amb aquest tipus de
mobilitat”. La celebració del Dia del Turista ha canviat de data per així donar a conèixer als
nostres visitants les nostres intencions i donar-li més importància a aquesta setmana.
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Durant aquesta setmana s’ha fet una campanya informativa entre els hotels i allotjaments
turístics de l’illa per donar a conèixer aquestes activitats així com les rutes verdes. Quan finalitzi
el recorregut de la bicicletada, cap a les 11 del matí del dijous, quan es preveu que arribin a la
plaça de la Constitució se’ls oferirà una degustació de productes típics de Formentera. Tots els
residents de Formentera també estan convidats a participar d’aquest encontre sostenible.
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