La Conselleria de Turisme de Formentera potencia el servei de transport públic a la demanda
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Un taxi passa a cobrir la línia circular que rodeja l’Estany Pudent, amb un cost de 1’50
euros per als usuaris i gratuït per als jubilats
El conseller de Turisme i Mobilitat del Consell de Formentera, Josep Mayans, ha presentat
aquest matí les noves mesures per incentivar el transport públic a l’illa, i aconseguir així, la
implantació d’un transport públic flexible i eficient.
Des d’ara i fins el proper 1 de Maig, en què començarà a aplicar-se l’horari d’estiu, s’han
millorat els serveis de transport públic en dos sentits. Per un costat, s’ha incrementat el Servei
a la Demanda dirigit als jubilats, que ara cobrirà la totalitat de l’illa, i per l’altre banda, el servei
de la línia 1 d’autobusos passa a ser a la demanda, amb un taxi que realitzarà la ruta que
rodeja l’Estany Pudent, mitjançant trucada telefònica.
Pel que fa al servei a la demanda per jubilats passarà a ser operatiu per tota l’illa a partir del
pròxim 8 de Febrer. Els usuaris només hauran de trucar al telèfon 971322342 per a obtenir
aquest servei gratuït. Així mateix, a partir de l’octubre, els jubilats i pensionistes podran adquirir
abonaments de 15 i 20 desplaçaments.
Respecte la línia 1 de transport públic (Es Pujols -Sant Ferran -Sant Francesc -La Savina -Es
Pujols), els usuaris podran sol·licitar el servei trucant al telèfon mòbil 680110760, amb el
requisit d’estar empadronats a Formentera i tenir a disposició el carnet de servei a la demanda,
que es pot tramitar des d’avui mateix a la conselleria de turisme i mobilitat de Formentera.
El preu d’aquest servei serà gratuït per als jubilats i costarà 1’50 euros per a la resta d’usuaris.
L’horari del servei a la demanda serà de 10:00-14:00 hores i de 16:00-20:00 hores de Dilluns a
Dissabte i de 16:00 a 21:00 hores els Diumenges.
Recordem, que des de l’inici de la legislatura al 2007, s’han realitzat molts esforços per a
potenciar el transport públic a Formentera. Segons els últims estudis de viabilitat, en els darrers
dos anys s’ha incrementat l’ús del transport públic en un 87%. Ja des de l’estiu passar es varen
dur a terme diverses mesures, com l’ampliació de la línia nocturna, amb arribada fins a Sant
Francesc, l’ampliació d’una nova línia d’autobús entre Cala Saona i Sant Francesc, la reducció
de la freqüència d’autobusos al Parc Natural de ses Salines i la creació d’itineraris de
recomanació turístics.
L’objectiu d’aquestes mesures és aportar flexibilitat al servei i acostar el transport públic a la
ciutadania. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a un conveni entre la conselleria de
Mobilitat del Govern Balear i la conselleria de Turisme i Mobilitat del Consell de Formentera. El
pressupost total és de 69800 euros, sufragats un 75% per part del GB i un 25% pel CIF.
Així mateix, cal destacar que Formentera forma part del projecte europeu de mobilitat
sostenible Flipper, gràcies a la iniciativa implantada l’any passat amb el servei a la demanda
per a jubilats. La adhesió a aquest projecte europeu permet fomentar l’ús del transport públic i
finançar projectes de viabilitat per a la posada en funcionament de projectes de flexibilització i
sostenibilitat del transport.
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