Autobusos gratuits per celebrar el dia sense cotxe
dimarts, 22 de setembre de 2015 21:17

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, ha celebrat avui el «Dia europeu
sense cotxe». Per commemorar aquest dia les línies 1 i 2 dels autobusos són gratuïtes durant
tota la jornada i durant el matí s'ha fet una exhibició de vehicles elèctrics a la plaça de la
Constitució de Sant Francesc, segons ha explicat el conseller del ram, Rafael González.

Foment d'una illa sostenible
Rafael González ha declarat que l'objectiu d'aquests actes és «lluitar per aconseguir una
mobilitat sostenible per la nostra illa, i que això es converteixi en un fet diferenciador de
Formentera». Les dimensions del nostre territori, ha assegurat el conseller, «la converteixen en
una illa idònia pel foment d'aquests tipus de vehicles que cada vegada tenen més autonomia».

«De fet, des de la institució ja fa temps que es tracta de fomentar el seu ús», segons Rafael
González que ha destacat les avantatges que es donen per utilitzar els vehicles elèctrics, com
que «l'estacionament a la zona blava i verda de la Savina i l'accés al Parc Natural de Ses Illetes
són gratuïts o la bonificació del 75 per cent en l'impost de circulació».

Xarxa de punts de càrrega
Així mateix el Consell de Formentera ha creat una important xarxa municipal amb 12 punts de
càrrega, distribuïts a tots els nuclis urbans de l'illa, on simultàniament poden recarregar les
seves bateries 28 vehicles de manera gratuïta, ja que el cost també el sufraga el Consell.

L'exhibició dels vehicles elèctrics ha comptat amb la participació de dues de les tres empreses
de Formentera que han fet una aposta forta per aquest tipus de transport sostenible, Cooltra i
Europcar. El Consell també ha exhibit una motocicleta elèctrica que fa servir la Policia Local i
una bicicleta elèctrica per ús dels treballadors de la institució. Residents i turistes han pogut
conèixer de primera mà com funcionen.
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