PROPOSTA 2
IDEA

Conectar

els

d’Algaida

amb

itineraris per a bicicletes per camins secundaris,

que

actuin com a

tres

nuclis

poblacionals

“carrils bicis” evitant en lo possible les

carreteres més segurs.

ANTECEDENTS:
Un recent pla de mobilitat al municipi d’Algaida (a Pina),
especificava com a objectiu a llarg termini

crear un carril bici

entre Pina i Algaida, atès que són nuclis de poc més de 5
kilòmetres i son perfectament assolibles amb bicicleta.
El problema és que aquesta inciativa xoca amb la realitat de la
carretera que uneix Pina I Algaida, que és

molt perillosa per als

ciclistes (i en la que per cert hi ha hagut alguns accidents
mortals)
Seria adient, idò, facilitar la connexió ciclista entre els nuclis,
també amb Randa, però cercant que els itineraris se puguin fer per
camins secundaris de competència municipal i que oferissin un
afegit de seguretat als usuaris.
La idea és aliena a les rutes cicloturístiques que promociona el
Consell, que són d’un altre caire.
La proposta concreta consisteix en:

1. Invertir en millorar determinats camins municipals per fer-los
assequibles per a Bicicletes.
2. Crear un senyalètica adient per senyalitzar els camins per a
fer possible les diferents rutes entre els tres nuclis.

3. Que aquesta senyalètica incorpori informació sobre el
patrimoni històric, cultural i natural dels itineraris
4. Focalitzar en aquesta camins el pressupost municipal de
manteniment i millora dels ferms.
a. Com

que

hi

manteniment

ha
de

una

partida

camins,

el

presupuestaria
que

demanam

dedicada

al

marge

a

del

pressupostos participatius és precisament que es concentri
l’esforç en preparar i adecentar aquests camins .
5. Proposem que l’ajuntament demani al Consell la possibilitat de
crear

carrils

necessàriament

bici
han

en
de

els

segments

passar

per

dels

carreteres

itineraris
de

que

competència

insular.

Un exemple del possible itinerari de Pina a Algaida el trobareu en
aquest enllaç. Els itineraris es poden estudiar i canviar, sols é
suna proposta.
https://goo.gl/maps/Hxmn3U5Vncir6fRn9

