
  

Com afectaran Sineu 
les noves carreteres?

Eix transversal

Variant de Sineu



  

Pla Territorial de Mallorca

Aprovat l'any 2004, pel Consell de Mallorca.

“Propostes d'accions destinades a la millora de les xarxes de carreteres 
(...):
Propostes de millora de la capacitat viària.
Variants de carreteres per evitar els nuclis urbans.
Propostes de vies parc.
Segon cinturó de Palma.”

Un dels objectius de les vies parc és “la integració del territori mallorquí 
en la planificació i projecte de vies de comunicació”.

Estableix la via parc nord-sud que connectaria “Campos, Porreres, 
Montuïri, Sant Joan, Sineu, Maria i Santa Margalida”



  

Revisió del Pla Director Sectorial de 
Carreteres de l'illa de Mallorca

Aprovada, inicialment, l'any 2008 pel Consell de Mallorca.

Actuacions previstes:
Consolidació de l'eix transversal sud – nord (no parla de via parc) entre  
Campos, Porreres, Montuïri, Sant Joan, Sineu, Llubí, sa Pobla i 
Pollença.

Obres pendents per a completar el traçat de l'eix transversal:
“Condicionament carretera Sant Joan – Montuïri”
“Condicionament carretera sa Pobla – Llubí – Sineu”
“Variant de Sineu, de 5 km de longitud”
“Variant de Llubí, de 4 km de longitud”



  

I així “s'integra el territori mallorquí” a les noves 
carreteres...

Carretera Montuïri – Sant Joan, en construcció 
(juliol 2009)



  



  



  



  



  



  



  

Aquest altre tram ja està “integrat”

Carretera Sant Joan - Sineu, inaugurat el 
novembre de 2006



  



  

Proper tram a “integrar”

Carretera Sineu - Llubí



  



  



  



  

Passat l'estiu s'ha d'aprovar definitivament la 
revisió del Pla de Carreteres

En verd clar són les ampliacions com les que fan
a la carretera de Montuïri a Sant Joan.

En rosa, les variants (circumval·lacions) de 
nova construcció.

Hi tens res a dir?
Reunió informativa dimecres 22 de juliol

a les 20.00 h, al Teleclub de Sineu 
(Casa de Cultura)



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18

