
 

 
MOCIÓ PER A LA REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER LA 

CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI DE LA CARRETERA DE SINEU A 

PORRERES 

 

 

Exposició de motius: 

 

El municipis del Pla de Mallorca es conformen per a poblacions que 

tradicionalment havien tingut economies principalment agràries, on encara es 

conserven les arrels pròpies de la mallorquinitat, tant a nivell cultural com 

gastronòmic i que com a mallorquins tenim l’obligació de defensar, preservar, 

mostrar i fer seva a visitants i residents.  

Avui dia, la mobilitat i turisme sostenible han estat i són un dels principals eixos 

a l'hora planificar el desenvolupament econòmic en la majoria de les ciutats 

europees i del món. 

Dit això, i atès que la carretera MA3232 (Sineu – Sant Joan), MA3220, MA3210 

(Sant Joan – Montuïri), i MA5030 (Montuïri – Porreres) tenen un alt nivell 

d’afluència de transit i, tenint en compte que la circulació, l’afluència de ciclistes 

i vehicles particulars és elevat és més necessari tenir unes infraestructures en 

bon estat, ben equipades i que garanteixin la seguretat per als ciclistes, esport 

que permet la desestacionalització  turística i que permetria que les economies 

dels municipis com Sineu, Sant Joan, Montuïri, Porreres i voltants, se’n vessin 

beneficiades.  

 



 

 

Per tot això, el grup de consellers del Partit Popular del Consell de Mallorca  

proposa els següents:  

 

ACORDS 

1. Instar al Consell de Mallorca a redactar i aprovar dins l’any 2022 un 

projecte per a la construcció d’un carril bici i per a vianants que connecti 

els municipis de Sineu amb Porreres. 

2. Instar al Consell de Mallorca a preveure en el pressupost per 2023 i 

licitar abans de les eleccions del 2023 la construcció de la ruta de carril 

bici i per a vianants que connecti els municipis de Sineu a Porreres amb 

la corresponent senyalització i enllumenat.  

3. Instar a la Conselleria de Mobilitat del Govern de les Illes Balears a 

reobrir l’estació de tren de Sant Joan amb la finalitat de convertir aquest 

espai amb un punt de trobada per a ciclistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


