La campanya informativa de la zona blava arriba als turistes
divendres, 24 de maig de 2019 13:41

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, ha seguit amb el desplegament de la
campanya informativa sobre el servei d’estacionament regulat que s’ha implantat a les
principals localitats de l’illa en els darrers anys.

“Si el mes de gener varem fer una campanya adreçada als residents, ara l’hem adaptada als
visitants” segons ha explicat el conseller de Mobilitat Rafael González, que ha afegit que “amb
aquesta campanya explicativa s’espera resoldre tots els dubtes d’utilització de la zona blava
entre els turistes que ens visiten”.

Tríptics informatius
Els tríptics informatius editats per la campanya, així com la web, han estat traduïts a l’anglès i
l’italià, per arribar a tots els visitants. En un inici la campanya s’havia fet en català i castellà. En
el tríptic s’explica el funcionament i horaris de les zones d’estacionament regulat i es resolen
els principals dubtes.

Els controladors del servei d’aparcament i treballadors de les oficines d’informació turística són
els encarregats de repartir els 2.200 exemplars que s’han imprès (1.100 en català i castellà i
1.100 en anglès i italià), entre els turistes i els llogaters de vehicles.

“L’objectiu final però és que els propis llogaters i informadors turístics derivin als nostres
visitants a la web creada per aquesta campanya, www.zonablava.com , on s’aglutina tota la
informació i que així d’una manera fàcil puguin conèixer el funcionament de l’estacionament
regulat a Formentera”, segons el conseller.

15 minuts per ajudar el comerç
Un dels principals missatges d’aquesta campanya versa sobre la utilització dels aparcaments
de 15 minuts que han estat la novetat de la zona blava implantada en Sant Francesc i Sant
Ferran. L’ús d’aquests aparcaments és gratuït per tothom, turistes i residents, que poden treure
un tiquet que els permet aparcar durant 15 minuts.
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Els aparcaments de 15 minuts, estan repartits de manera estratègica pels dos nuclis urbans, i
es varen crear arran una petició dels comerços per afavorir la rotació de vehicles, així, segons
Rafael González “els usuaris dels cotxes poden aparcar 15 minuts per fer la compra i facilitem
l’accés al comerç local”.
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