
MOBILITAT

Des de MÉS per Palma volem 
facilitar que la mobilitat 
dins Palma sigui eficaç, 

econòmicament assequible 
per a tothom i que connecti 
de forma eficient el centre 

amb els barris i pobles. Volem 
retornar els carrers als vianants 

i promoure la mobilitat a peu  
i en bicicleta.
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1. Impulsarem un trambús a l’eix s’Arenal - 
Aeroport - Port - Ponent. 

2. Habilitarem aparcaments als afores de la ciutat 
i crearem busos llançadora que connectin els 
aparcaments amb el centre de la ciutat. 

3. Impulsarem progressivament corredors per a 
bicicletes, a través dels quals els infants podran 
anar a l’escola amb bicicleta de manera segura. 

4. Impulsarem nous eixos cívics (des del carrer 
Nuredduna fins al Rafal (Pere Garau), farem 
arribar l’eix de Blanquerna fins al Secar de la 
Real i continuarem el del Parc de les Vies).

5. Crearem aparcaments de bicicletes en els 
barris, que permetran als ciutadans deixar-
les de forma segura, d’aquesta manera 
potenciarem l’ús de la bicicleta a les persones 
que tenguin problemes per tenir-la a casa. 

6. Augmentarem el nombre de barris on 
la velocitat màxima serà 30 km / h, per 
aconseguir una pacificació del trànsit i 
una reducció dels renous i les emissions 
contaminants. 

7. Realitzarem estudis per a la creació de 
“superilles” on l’objectiu serà pacificar  
els carrers per recuperar espai públic  
per als vianants. 

8. Fomentarem la bicicleta amb l’ampliació del 
BiciPalma a la resta de la ciutat i pobles. 

9. Dissenyarem i executarem un pla d’obra 
pública per garantir que Palma sigui una  
ciutat totalment accessible a l’espai públic  
i a les instal·lacions municipals. 

10. Reestructurarem les conexions de bus a tota 
la ciutat i dissenyarem noves línies i punts de 
transbord més eficients. 

11. Recuperarem la tarifa gratuïta a l’EMT per als 
menors de 18 anys i implantarem una tarifa 
jove a l’EMT per a joves d’entre 16 i 30 anys. 


