Formentera converteix l’accés a l’escoleta i el Camp Municipal d’Esports en un camí segur
dimecres, 22 de novembre de 2017 15:15

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, realitza unes intervencions en el Camí
Vell de la Mola per crear un camí segur entre Sant Francesc i els equipaments públics de
l'escoleta i el Camp Municipal d'Esports. Les obres, que finalitzaran el 30 de novembre tenen
un pressupost de 15.000€.

L'actuació consisteix en la creació de dos carrils per vianants i bicicletes, un a cada lateral del
camí amb "l'objectiu de millorar la seguretat d'aquests usuaris", segons ha explicat el conseller
de Mobilitat, Rafael González. L'amplada de la calçada es manté, sent com a mínim de 5
metres, i quedarà dividida en tres parts, un carril de 3 metres en mig pels vehicles, i dos carrils
de com a mínim un metre a cada costat pels vianants i bicicletes.

També es manté el doble sentit de circulació pels vehicles, però es redueix la velocitat a 30 km
per hora, i s'incorporen uns senyals que donen prioritat als vianants i bicicletes. "D'aquesta
manera si dos vehicles es creuen, un haurà de cedir el pas a l'altre, sense entorpir el pas dels
vianants o ciclistes que sempre tindran prioritat", segons ha matisat el conseller.

Col•laboració ciutadana
Amb aquesta iniciativa es tracta de "fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta, enfront del vehicle
particular, i que cada vegada més gent s'animi a anar passejant fins a aquells recintes, ja que
només hi ha 900 metres de distància entre el poble i aquests equipaments, als que molta gent,
sobretot infants, van a practicar esport", ha destacat el conseller. Segons el darrer estudi de
mobilitat fet als mesos d'agost i octubre d'aquest any s'han arribat a comptabilitzar fins a 94
bicicletes i 12 vianants en tres hores de comptatge.

Aquestes millores responen a un compromís de l'equip de Govern i el PSOE inclòs en els
darrers pressupostos de l'any 2017.
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