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L-AKTAR SEGWITI/ LI NQRAW

Fil-ġmgħa Ewropea tal-Mobilità – għat-tieni sena konsekuttiva saret il-ġirja
nazzjonali bit-rota b’tul ta’ ħmistax-il kilometru. Din is-sena ħadu sehem 160
persuna – id-doppju ta’ kemm ħadu sehem is-sena li għaddiet. L-għan talattività hu li tiżdied il-promozzjoni favur iċ-ċikliżmu, waqt li tkompli
tippromwovi l-użu tar-rota bħala mezz ieħor ta’ trasport.

AĦBARIJIET OĦRA
Seraq lil min
iħaddmu biex
iħallas id-dejn li
kellu miegħu

Il-ġuvnott li qabeż il-baħar u ġie fuq
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Fi tmiem il-ġirja, il-Ministru tat-Trasport Joe Mizzi qal li t-triq mhix biss talvetturi, iżda għandu sehem minnha, kull mezz ieħor tat-trasport. Huwa appella
biex is-sewwieqa jsuqu b’aktar galbu fit-triq, speċjalment meta t-triq tkun qed
tintuża miċ-ċiklisti wkoll. F’dan l-isfond qal li qed tingħata aktar attenzjoni għarroti fit-triq, tant li t-toroq il-ġodda qed isiru b’karre[ġjati apposta għall-użu tarrota.
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Huwa esprima t-tama li l-ġirja nazzjonali tar-rota ssir kull sena nhar lIndipendenza, biex jingħata l-messaġġ għal anqas dipendenza fuq il-karozzi
privati.
Matul il-ġirja, iċ-ċiklisti kienu akkumpanjati minn numru ta’ vetturi tal-elettriku
li huma parti mill-flotta l-ġdida ta’ Transport Malta kif ukoll minn numru ta’
vetturi tal-Pulizija.
Il-Ġimgħa Ewropea tal-Mobilità hija kampanja annwali appoġġjata millKummissjoni Ewropea fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bil-għan li jiżdied l-għarfien
dwar l-użu ta’ trasport sostenibbli kif ukoll jinkoraġixxu liċ-ċittadini jużaw mezzi
ta’ trasport alternattiv minflok il-vetturi personali tagħhom.
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