Propostes d’actuació
per la millora de la
mobilitat al nucli
d’Algaida

Estudi de mobilitat sostenible al nucli d’Algaida
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OBJECTIUS I DIRECTRIUS

OBJECTIUS GENERALS
Es proposen diferents accions a emprendre amb la intenció de millorar les condicions de la mobilitat al nucli d’Algaida.
Aquestes actuacions van alineades amb els següents objectius generals de l’estudi de mobilitat.
1. Proposar un model de mobilitat equilibrat i respectuós amb el medi ambient.
2. Dotar de protagonisme al vianant i un ús més racional i accessible de l’espai públic.
3. Garantir la seguretat i protecció de l’espai públic.
4. Millorar la qualitat vida dels ciutadans.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
Per a cada àmbit, es concreten uns objectius específics per definir les actuacions.
Aquests objectius parteixen d’una valoració tècnica complementada amb les aportacions participades.
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OBJECTIUS I DIRECTRIUS

Millora de l’accessibilitat per als VIANANTS i de la seguretat dels nins

Foment de l’ús de la BICICLETA i expansió dels punts d’estacionament

Revisar la cobertura del TRANSPORT PÚBLIC i crear noves línies
Gestió del TRÀNSIT, millorant la senyalització, reduint el límit de velocitat i actuacions en els
sentits de circulació, fomentant una mobilitat més sostenible
Gestió de l’APARCAMENT, ampliant les places de rotació i condicionant les bosses d’aparcament

Control del temps de càrrega i descàrrega de MERCADERIES i ampliació de l’oferta
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PLANIFICACIÓ

FITXES
Les actuacions resultats es presenten en format fitxa, que inclou la informació principal per a la seva priorització i
implementació.
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PLANIFICACIÓ

TEMPORITZACIÓ DE LES ACCIONS
S’estableixen dues fases per a la priorització de les actuacions, vinculades al moment d’entrada en servei de la nova
ronda.

PRE-Ronda

Alta prioritat
Independents de la ronda

POST-Ronda

Un cop completada la ronda
Continuació de les accions PRE

PRE

PRE

Tipus d’actuacions segons les fases:

POST
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POST

VIANANTS – Accessibilitat

PRE-Ronda

Objectiu: Millora de la seguretat dels vianants, especialment en els camins a l’escola
Es proposa elaborar un Pla d’Accessibilitat Universal on es contempli les actuacions de millora de la xarxa de
vianants, així com les actuacions posteriors de manteniment.

Entre les actuacions contemplades són la millora i ampliació de voreres, com també la millora de l’estat dels
guals i passos de vianants.
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VIANANTS – Camins escolars

PRE-Ronda

Objectiu: Millora de la seguretat dels vianants, especialment en els camins a l’escola
Creació d’itineraris segurs pels escolars implicant a l’escola, les famílies i l’ajuntament. A més, s’implicarà
als comerços per donar una sensació de seguretat i acompanyament. Per dissenyar-les es garantirà un
espai suficient, passos de vianants, pacificació del trànsit, restricció del trànsit, etc. A l’escola poden crear
un logo que identifiqui aquests itineraris.
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VIANANTS – Senyalització d’orientació

PRE-Ronda

Objectiu: Millora de la seguretat dels vianants, especialment en els camins a l’escola
Es proposa la implantació de senyalització per a vianants que indiqui quant es triga en recórrer una
distància a peu per arribar a un punt concret. A diferents llocs es disposaria un cartell amb un mapa amb
totes les distàncies i els temps, especialment a les bosses d’aparcament. Aquesta proposta es basa en el
“Metrominuto” de Pontevedra i està implantant-se a desenes de ciutats.
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BICICLETA – Estacionament de bicicletes i foment del
seu ús

PRE-Ronda

Objectiu: Potenciació dels mitjans més sostenibles: el transport públic i la bicicleta
Es proposa ubicar nous aparcaments de bicicletes en aquells punts que actualment no en disposen a
l’exterior: l’escola, sa Plaça (reubicació i ampliació), els supermercats, els parcs infantils, sa Placeta, la plaça
de s’Església i el punt verd.
A més s’organitzaran jornades de conducció
eficient i segura en bicicleta, per a totes les edats.
Es posarà especial atenció al foment d’ús de la
bicicleta a l’escola i es crearan unes rutes segures
per a nins i nines.
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TRANSPORT PÚBLIC – Cobertura i nova línia

PRE-Ronda

Objectiu: Potenciació dels mitjans més sostenibles: el transport públic i la bicicleta
Es proposa que l’Ajuntament faci arribar la petició al CTM d’estudiar la viabilitat de millorar la cobertura del
transport públic interurbà reubicant la parada de s’Hostal a ses Escoles, o fer-la més cèntrica.

A més, es planteja que s’estudiï la viabilitat d’una nova línia de connexió amb Llucmajor, que passi per
Randa, i pugui connectar també amb Santa Eugènia i Sencelles, per passar també amb Pina. D’aquesta
manera, hi hauria una línia que connectaria tots tres nuclis d’Algaida.
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TRÀNSIT – Velocitats
Objectiu: Pacificació del centre
En gran part de l’àrea urbana s’establirà
una velocitat màxima permesa de 30
km/h. En els carrers de caràcter veïnal
(especialment al centre històric) la
velocitat màxima serà de 20 km/h.
Es proposa implantar un semàfor-radar a
l’entorn escolar, al carrer de s’Estació de
manera que s’augmenti la seguretat.
Aquesta actuació comptarà amb dues
fases d’execució.
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PRE i POST-Ronda

TRÀNSIT – Plans de senyalització

PRE-Ronda

Objectiu: Racionalització i optimització de la circulació
Es proposa disposar d’una senyalització que faciliti l’entrada i sortida als aparcaments d’Algaida, alliberant la
zona cèntrica on es poden realitzar actuacions de pacificació, així com desviar tot el trànsit de pas a la nova
Ronda.

Exemple: senyal de bosses
d’aparcaments disponibles actuals
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PRE i POST-Ronda

TRÀNSIT – Sentits de circulació
Objectiu: Racionalització i optimització de la circulació

Per tal d’evitar que els vehicles s’endinsen fins el centre, es plantegen les següents accions: eliminació d’un
dels sentits (Aigua, Cavallers, Nou, Sol, Campet, Son Arboç) i canvi de sentit de circulació (Colomer, Son
Geant). Aquesta actuació comptarà amb dues fases d’execució. Es presenten dues alternatives en relació al
carrer Nou (l’alternativa B suposaria l’establiment de doble sentit al carrer de Migdia).

PRE - Ronda
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POST - Ronda

TRÀNSIT – Foment de mobilitat més sostenible

PRE-Ronda

Objectiu: Control i disminució dels nivells de contaminació
A través d’una plataforma Web es proposa realitzar campanyes de reducció del vehicle privat, compartint-lo
quan els trajectes dels veïns i veïnes siguin més o menys comuns. A més es proposa augmentar el nombre
de punts de recàrrega per al vehicle elèctric, donant cobertura total al municipi: Punt Verd, Supermercat
Eroski i bosses d’aparcament.

Captura de la plataforma
Compartir.org
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ESTACIONAMENT – Gestió dels aparcaments

PRE-Ronda

Objectiu: Optimitzar l’espai d’aparcament disponible
Per una banda es proposa augmentar les places rotació. Per altra, reduir l’estacionament lliure al centre
històric, que dificulten la circulació de vehicles d’emergència així com dels vianants i bicicletes. Així com
davant de l’escoleta per garantir la seguretat al seu entorn.
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MERCADERIES – Control de temps de càrrega i
descàrrega i ampliació de l’oferta

PRE i POST-Ronda

Objectiu: Compatibilitzar la càrrega i descàrrega amb la mobilitat urbana
A través de sistemes que localitzin els vehicles, registrats a una plataforma, els vigilants podrien fer un
seguiment de l’estat de les places de forma eficient i altres usuaris transportistes podrien comprovar si les
places estan lliures o ocupades.
A més es proposa la ubicació d’un nou punt de càrrega i descàrrega al carrer de s’Aigua per reduir el trànsit
de pas per sa Plaça. D’aquesta manera tindrien un accés ràpid pel carrer de s’Aigua (o Bartomeu Pou) i
sortida per Cavallers.
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Gràcies!

Ramon Anguita Vinent
Miquel Cremades Alted
Contacte:
CINESI, Consultoria de Mobilitat i Transport

C. Pérez Galdós, 5, 5è A
07006 Palma de Mallorca
cinesi@cinesi.es
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