
Nota Informativa
16 de setembre de 2008

El  GOB  reitera  la  seva  petició  de  que 
s'el·limini el projecte de 2on cinturó

No volem ni necessitam el 2on cinturó

  
El GOB  veu amb preocupació el posicionament del PSOE, especialment al Govern i 
Ajuntament de Palma, respecte la construcció del 2on cinturó de Palma.

Tot i les declaracions de la Presidenta del Consell de Mallorca respecte aquesta 
infrastructura  assegurant  que  no  serà  el  traçat  plantejat  pel  PP  en  l'anterior 
legislatura, el cas és que des del PSOE es segueix apostant pel 2on cinturó, 
com ha posat  de manifest  les  declaracions del  President  Antich.  Per  altra 
banda, no podem oblidar que en els discursos de la batlesa de Palma, Aina Calvo 
sobre el model de ciutat que vol per Palma, i en la redacció de la modificació del 
PGOU de la Façana Marítima de Palma, hi apareixen referències al 2on cinturó, 
com si fos ja una infrastructura inqüestionable. I finalment, tenir en compte que 
l'actual modificació del Pla Territorial de Mallorca, plantejada des del Consell 
de Mallorca, segueix mantenint aquesta infrastructura dins les seves previsions.

NO S'HI VALEN OPERACIONS DE DISFRESSA O MAQUILLATGE

El GOB veu amb una certa desconfiança les declaracions que apunten cap a un 
traçat  diferent,  que  no  es  dirà  2on  cinturó,  etc.  Després  de  la  decepció  pel 
posicionament  vers  Son  Espases  dels  principals  dirigents  polítics  actuals,  ara, 
potser precisament que l'hospital serveixi d'excusa per la construcció d'aquesta 
infrastructura viària a la que dirigents del PSOE  també s'hi varen manifestar en 
contra quan estaven a l'oposició.

Consideram que és probable que finalment estiguem davant del mateix projecte 
que en l'època PP i  les conseqüències de la seva construcció serien molt negatives, 
ja que impliquen:

− consum exagerat de territori,
− l’impacte paisatgístic, 
− promoció el transport privat,  
− especulació urbanística de terrenys propers a la nova via,
− la destrucció de patrimoni arquitectònic,
− etc..
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MÉS  CAPACITAT  IMPLICA  MÉS  NOMBRE  DE  VEHICLES  PRIVATS  EN 
CIRCULACIÓ.

El problema no és manca de carreteres, el problema és excés de cotxes. Es per 
això que l'alternativa al col·lapses actuals no és construir més carreteres, sinó 
aportar alternatives com el transport col·lectiu.

EL METRO POT SER PART DE LA SOLUCIÓ

Pel que fa als accessos a Son Espases (unes obres que es varen plantejar i iniciar 
sense tenir els accessos resolts), seria imprescindible que les actuacions previstes 
en matèria de tren - metro, plantejassin la construcció d'un ramal cap a l'hospital 
de Son Espases. 

Per això cal pressupost i coordinació de les actuacions en matèria de transport 
públic de l'Ajuntament de Palma i la Consellera de Mobilitat i Ordenació del Territori 
del Govern de les Illes Balears


