El Consell de Formentera es reuneix amb els veïns des Pujols
Thursday, 12 July 2012 14:56

Aquesta tarda, l’equip de govern del Consell Insular de Formentera es reunirà amb l’associació
de veïns des Pujols per tal d’avaluar qüestions o problemàtiques del principal nucli turístic de
Formentera.

Tal com es porta fent en els darrers anys des de la institució insular amb els veïns dels
diferents nuclis, aquesta reunió té l’ànim de donar compte a la ciutadania sobre els projectes
finalitzats i el seu funcionament, així com la creació de futurs projectes, entre d’altres qüestions.

Es Pujols és un dels pobles que ha dut a terme una reestructuració més important quant a la
reordenació dels vials interiors, per tal de propiciar més llocs d’aparcament i una major fluïdesa
de trànsit, qüestió que serà explicada avui a la reunió per tal d’apropar les noves
infraestructures als veïns des Pujols.

Entre els projectes finalitzats, destaquen la posada en funcionament de l’edifici d’aparcament
subterrani de la plaça d’Europa, la qual ha estat completament remodelada, juntament amb la
creació del vial des Pujols, que ha permès reordenar l’interior d’aquest nucli turístic mitjançant
actuacions com una nova ubicació de la parada de taxis i autobusos, nous aparcaments
habilitats tant per ciclomotors com turismes, així com el canvi de sentit d’alguns vials des
Pujols.
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Aquestes mesures contribueixen a propiciar un entorn social i comercialment més viu amb
l’objectiu de fer d’aquest nucli, un lloc ordenat i representatiu dins el context de l’illa. Les 136
places subterrànies de la plaça d’Europa, juntament amb la creació de 131 places arran de la
construcció de la circumval·lació des Pujols, fan un total de 267 places d’aparcament al nucli
des Pujols.
En tot moment, l’equip de govern té màxima predisposició pel que fa a la realització de
reunions periòdiques amb els representants de les associacions dels pobles de Formentera,
per tal d’explicar més detalladament projectes futurs així com atendre a les seves peticions.

Reunió veïns des Pujols
Dia i hora: dijous, 12 de juliol a les 19 h a l’hostal sa Volta (es Pujols).
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