Formentera presenta al Consell d'Entitats el primer Pla de Mobilitat de l'illa
divendres, 6 de juliol de 2018 09:51

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, va celebrar ahir dimecres una sessió
participativa per presentar el Pla de Mobilitat Sostenible de l’illa, una sessió on el conseller
d’Infraestructures i Mobilitat del Consell, Rafael González, la consellera de Participació
Ciutadana, Sònia Cardona, i representants de l’empresa IDOM, redactora del Pla de Mobilitat,
van exposar davant la secció sectorial de veïns/veïnes i la secció sectorial de Territori i Medi
Ambient del Consell d’Entitats els detalls i propostes d’aquest Pla de Mobilitat.

Antecedents
Arrel dels estudis de mobilitat realitzats pel Consell tant l’any 2009 com el 2017, s'ha pogut fer
una anàlisi diagnosi de la mobilitat de l'illa de Formentera. Aquests estudis van consistir en
entrevistes tant a residents com a turistes i excursionistes, així com comptatges de vianants,
bicicletes, vehicles privats, de lloguer i transport públic.

Així, el passat dimecres 11 d’abril, es va celebrar una primera sessió participativa per la
redacció del Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera, una sessió on es va donar a conèixer
l’anàlisi de les dades recopilades cara a estructurar les línies estratègiques per a aconseguir
una mobilitat sostenible.

Contingut del Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera
Partint d’aquesta base, s’ha elaborat un pla d’actuacions concretes que és el que es va exposar
ahir vespre davant el Consell d’Entitats i que es durà aquest mes de juliol al Ple per aprovar-lo
inicialment.
Seguint els estudis realitzats, s’han definit 12 línies estratègiques amb un total de 34 programes
i 145 propostes a desenvolupar entre les que destaquen les que donen resposta directa a
situacions com la millora del transport públic.

Un cop aprovat el pla de manera inicial, totes les entitats disposaran d’un mes per a
presentar-hi al·legacions. Tota la informació exposada en la sessió d’ahir es podrà consultar al
portal de transparència del Consell.
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Segons va declarar el conseller, “aquest és un Pla fonamental per Formentera perquè tenim
una illa que cuida l’experiència de tranquil·litat però la mobilitat no està a l’alçada. Amb aquest
Pla ara Formentera ja sap el camí per, també a través de la mobilitat, viure aquesta experiència
de ser una illa pràctica, segura, neta i tranquil·la”.
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