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Quins són els objectius que té el projecte?
Els objectius del present projecte són:
- Impulsar els itineraris escolars segurs.
- Facilitar la interacció social
- Reduir el trànsit rodat i la velocitat dels vehicles         Garantir una mobilitat segura.
- Davant una situació de crisi climàtica:  minimitzar la contaminació acústica i ambiental.
- Millorar l’accessibilitat.
- Fomentar la mobilitat sostenible i l’autonomia personal dels infants i joves.

De quina manera s’aconseguiran aquests objectius?
• Implementarem noves xarxes ciclistes i per vianants.

• Establirem connexions segures en els accesos a les escoles i entre els diferents barris (Es Pont d’Inca Nou, Cas 
Miot, Ses Cases Noves) i els carrils de connexió existents.

• Ampliarem les voreres compartides per xarxa ciclista i vianants amb la reducció de secció destinada al trànsit rodat als 
carrers Alfàbia, Son Frau, Avinguda Cas Miot, carrer Son Maiol i des Torrent. 



De quina manera s’aconseguiran aquests objectius?

• Incorporació d’arbrat amb xarxa de reg per reduir la contaminació acústica de l’entorn i la calor afavorint l’absorció 
d’aigua dels terrenys actualment asfaltats. 

• Reducció de trànsit rodat en carrers sense sortida. 

• Tractament de connexions entre vials, amb espais lliures públics, vials per vianants i centres educatius amb la 
formació de rebaixos a les voreres existents i rampes de connexió entre diferents nivells per millorar 
l’accessibilitat.

• Col·locació de pilones de protecció en els trams de xarxes ciclistes o per 
vianants que no es troben protegides per la incorporació de arbrat o franges 
de seguretat. 

• Delimitació visual del Parc de Coa Negre als punts on es travessa el parc 
amb vehicle i la reducció de la velocitat en aquests trams. 



ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ

Carrers afectats 

C/ Alfàbia
C/ des Torrent

C/ Son Frau
C/ Cas Miot

C/ Son Maiol.



• C/ Alfàbia  26 arbres

• C/ Son Frau   43 arbres 

• C/ Son Maiol   22 arbres

Total   sembra de 92 
arbres

Vegetació

66 Lledoners

37  Orquidees

22 Tipuanes





Carrer Alfàbia



Carrer Alfàbia



MODIFICAT Carrer Alfàbia



MODIFICAT Secció carrer Alfàbia



Carrer des Torrent



Carrer des Torrent



Carrer Torrent – Escoleta Pont d’Inca Nou



Secció carrer des Torrent – Escoleta Pont d’Inca Nou



Carrer Son Frau



Carrer Son Frau



Carrer Son Frau



Carrer de Son Frau



MODIFICAT Carrer Son Frau



Secció carrer Son Frau, tram 3



Carrer Cas Miot



Carrer Cas Miot



Carrer Cas Miot



Secció carrer Cas Miot, trams 1 i 2



Secció carrer Cas Miot, tram 3



Carrer Son Maiol



Carrer Son Maiol



Carrer Son Maiol



Secció carrer Son Maiol



Un Marratxí més verd, més sostenible i més 
amable amb les persones, serà un municipi 

molt més estimat

Gràcies per la vostra atenció !


