El Consell de Formentera inicia una campanya de respecte al ciclista
dilluns, 11 de setembre de 2017 18:49

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, ha posat en marxa una campanya de
respecte al ciclista per conscienciar als conductors en general, i als professionals en particular,
com ara transportistes, conductors d'autocars i taxistes, de "la importància de respectar les
normes de seguretat i el perill que pot suposar no complir amb la distància de seguretat de
metre i mig en els avançaments a ciclistes". Així ho ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael
González.

Sota el títol "Deixa espai a la vida", l'àrea de Mobilitat ha editat 100 cartells i 2.000 fulletons que
es repartiran entre els conductors professionals de l'illa, llogaters de vehicles, Pimef i Cambra
de Comerç, així com les Oficines d'Informació Turística. A les 12 cartelleres de gran format que
el Consell té repartides a les parades d’autobús i altres punts claus de tota l’illa també es
mostraran cartells de la campanya. La posada en marxa de la iniciativa coincideix amb l’inici de
la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible que se celebrarà entre el 16 i el 22 de setembre.
A més, Rafael González ha destacat que molts dels turistes que ens visiten i residents aprofiten
les bones temperatures dels mesos de setembre i octubre per fer servir la bicicleta com a mitjà
de transport. Així mateix, setembre és el mes de tornada a l’escola, quan molts nens també fan
servir les bicicletes per anar als centres escolars, segons ha explicat.

Cartells i fulletons
A la imatge principal del cartell i el fulletó apareix un ciclista pujat a la bicicleta acompanyat de
la seva família, que ocupa la distància de metre i mig necessària per avançar-lo. D'aquesta
manera es reivindica la distància de seguretat i es fa una metàfora amb la importància per la
vida del ciclista i en conseqüència la importància de mantenir aquesta distància.

Els fulletons també inclouen un recull per recordar als conductors quines són les normes de
circulació i seguretat dels vehicles envers els ciclistes. Aquesta campanya dona resposta a un
acord de ple del passat mes de maig.
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