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El model d'infrastructures
viàries. Una visió global del
que suposa aquest PDSC

NOU IMPULS A LA DESTRUCCIÓ DEL
TERRITORI
Les actuacions són una continuïtat del model viari PP-UM obrint la porta a
l'expansió urbanística de poblacions allunyades de Palma.
Es tracta de complementar les infrastructures radials, consolidades amb nous
trams d’autopistes per duplicació de calçada (Llucmajor – Campos, Manacor –
Sant Llorenç, Peguera – Andratx) amb addició de nous carrils en
autopistes/autovies existents, amb noves infrastructures de caire transversal
(com varen ser els casos de l’autovia Inca – Manacor, o el del, encara vigent
2on cinturó) que responen al traçat dels següents eixos:






eix Pollença – Sa Pobla – Llubí – Sineu – Sant Joan – Montuïri – Porreres –
Campos – Ses Salines
eix Escorca – Caimari – Inca – Sencelles – Algaida – Llucmajor – Sa Ràpita
eix Sta. Margalida – Ariany – Petra – Manacor – Felanitx – Santanyí
eix Palma, Llucmajor, Campos, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç, Artà, Santa
Margalida, Muro i Sa Pobla, Ca’n Picafort, Alcúdia Pollença amb petits trams
radials que arriben a la costa. Aquest eix vendria a ser com un arc anular que
complementa la xarxa radial i la transversal exposades, i que tendria
continuïtat amb l’arc de la Serra de Tramuntana (Pollença – Andratx)
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PLA DE TRANSPORT I PLA TERRITORIAL:
imprescindibles i previs a la planificació de
carreteres
Les carreteres són eixos vertebradors del
territori, influeixen en l’atracció de l’activitat, en la
elecció de residència, en el desenvolupament del
transport públic.
No es poden fer carreteres sense definir abans
quin model territorial volem per Mallorca i cal
plantejar la mobilitat des d'una visió integral. Fer
més carreteres, no és la solució.

L'aproximació local.
La realitat dels projectes prevists
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I
actuacions previstes a la FASE I

Aproximació local:
actuacions previstes a la FASE II

NOVES AUTOPISTES I AUTOVIES:
més del mateix
Excepte l'eliminació del projecte d'autovia Inca –
Manacor, es continua amb l'objectiu de recuperar les
autovies/autopistes. El cas més greu és la recuperacióprolongació de l'autopista de llevant, inclosa en la
segona fase i que compren les següents actuacions:


Llucmajor – Campos: autovia de 4 carrils per duplicació
de calçada



Variant de Manacor Sud



Variant de Felanitx



Variant de Campos



Manacor – Sant Llorenç: autovia
duplicació de calçada

de 4 carrils per

I per altra banda, l'autopista Peguera-Andratx per
duplicació de calçada, prevista en la primera fase del pla,
i evidentment, el 2on cinturó de Palma, com a autovia o
carretera convencional de doble calçada.

ELS ACCESSOS A PALMA:
més cotxes a Ciutat
Ampliacions d'autopistes i nous accessos



Ma- 20: Ampliació 1 carril. Via de Cintura Pama Tram Oest. Autopista de 6 carrils
Ma.1. Ampliació 1 carril autopista de ponent: Palma-Palmanova. Autopista de 6 carrils
Ma-19. Ampliació 1 carril autopista llevant: Ma-.19: tram aeroport-S'Arenal. Autopista de 6 carrils
Ma-13. Ampliació 1 carril autopista Central: Ma.133: Tram Ma-30 – Ma-3010. Autopista de 6 carrils. Nou
accés autopista.
Accesos a Palma: Ma-20 Enllaç de Son Gotleu
Ma-13: ampliació 1 carril autopista central: tram tercer cinturó – inca

Via de Cintura. Accés d'Es Molinar. Ronda de Llevant (nou traçat)



ELS ACCESSOS A PALMA:
més cotxes a Ciutat
2on cinturó



Desdoblament Ma-30 2on cinturó de palma: Tram I: Ma-19 i Ma-13. Carretera de 4 carrils.
Ma-30. Prolongació 2on cinturó de Palma: Tram II: Ma-13/Ma-1110. Carretera de 4 carrils
Ma-30. Prolongació 2on cinturó de Palma: Tram III: Ma-11/Ma-1110. Ronda de 4 carrils de nou traçat.
Ma -30. Prolongació 2on cinturó de Palma: Tram IV: Duplicació calçada Camí dels reis, Ma-11-Ma-1040.
Carretera de 4 carrils
Ma-20. Enllaç via de cintura Ma-11

3er cinturó



Ma-1140: condicionament
Ma – 15 Ma 3010 (nou traçat)
Ma-2020: condicionament

VARIANTS I RONDES:
Permís per créixer
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17 en la primera fase del Pla i 16 en la segona fase
Variant sud de Felanitx, Manacor, Can Picafort, Alcúdia, Artà i Campos. Bunyola, Muro, Santa
Eugènia, Andratx, Sencelles, Sineu, Petra, Ses Salines, Es Llombards, S'Alqueria Blanca, Cas
Concos, Calonge, Portocristo...

CONDICIONAMENTS DE CARRETERES:
o com destrossar el que ens queda de
paisatge rural.
Com a obres que tenen per objectiu la consolidació dels eixos transversal, ens trobam els
condicionaments:



Ariany-Santa Margalida



Sa Pobla-Las gaviotas



Sencelles-Algaida



Algaida-Llucmajor



Llucmajor-circuit



Manacor-camí de conies



Manacor – Son Carrió



Vilafranca – Sant Joan



Santanyí – Ses Salines



Ma-6030 – Ses Salines

MALLORCA, ÀREA
D'INFLUÈNCIA
METROPOLITANA DE
PALMA!

CONDICIONAMENTS DE CARRETERES:
o com destrossar el que ens queda de
paisatge rural.
Per altra banda, ens trobam
en projectes que obren en les
portes a l'accés a indrets més
o menys preservats:


Inca- Selva- Caimari



Inca- Mancor



Esporles – Valldemossa



Accés a Can Picafort Nord



Esporles – Banyalbufar



Son Servera – Port Vell



Pollença – Escorca



Muro a carret. Int. Badia d'Alcúdia



S'Arracó – Sant Elm



Felanitx – Portocolom



Peguera – Capdellà



Ses Salines – Colònia de Sant Jordi



Pollença – Sa Calobra



Carretera interior badia d'Alcúdia

I d'altres possibiliten l'arribada a la mar, com a
actuacions radials que complementen l'anell circular de
la costa:
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CONSEQÜÈNCIES AMBIENTALS, SOCIALS I
PAISATGÍSTIQUES D’AQUEST PLA


S'afavoreix
urbanística

descaradament

el

creixement

i

l'especulació



S’afavoreix descaradament el transport privat



Una planificació irresponsable des del punt de vista ambiental



Impacte paisatgístic i conservació d'espais naturals.



Minva de la permeabilitat del territori



Impactes socials espectaculars



Un cost econòmic astronòmic



Conseqüències negatives sobre el patrimoni arquitectònic

IMPUTACIONS VINCULADES AL PLA DE
CARRETERES:
els responsables, imputats
Imputacions del Conseller d'Obres Pública, Antoni Pasqual, i el Director
Insular de Carreteres, Gonzalo Aguiar, pel cas "Peatge".
La “manera de fer” en la política d'infrastructures viàries des del Consell
de Mallorca, està sota sospites de corrupció per no respondre a altra
cosa que no siguin els interessos privats. El Consell de Mallorca, no pot
ara, avalar aquestes actuacions i consideram que en qualsevol cas ha
de plantejar altra cop quin ha de ser l'ànim que impulsi la política de
carreteres de la institució insular i estem convençuts les solucions que
proposa aquest Pla, no són la solució que Mallorca necessita.
Cròniques. "Carreteres a la Mallorquina"
http://www.tvmallorca.net/pages/verclip/11253

PERQUÈ DEMANAM LA RETIRADA DEL
PLA DE CARRETERES
a) és indispensable que es revisi en profunditat i s'aprovi un nou
Pla Territorial de Mallorca que estableixi les bases d'un nou model
territorial i per tant, estableixi les bases del futur del transport a
Mallorca;
b)és indispensable que es plantegi la mobilitat de manera integral,
que es revisi en profunditat i s'aprovi un Pla Director Sectorial de
Transports de les Illes Balears;
c) s'han de resoldre les imputacions dels màxims responsables
polític i tècnic;
d) el PDSC ha de respondre a una valors, objectius i criteris
justificables des del punt de vista de la mobilitat integral de l'illa i
de model territorial, tant pel que fa al model viari que impulsa el pla
com als projectes locals concrets que inclou. Exigim informació i
transparència, diàleg i participació!

Ni més asfalt, ni més creixement, ni més
especulació. No volem més desbarats!

Qui estima Mallorca no la destrueix!

http://nomescarreteres.wordpress.com

