
Margalida  Puigserver  Servera,  com  a  regidora  i  portaveu  del  Grup  MÉS  a
l’Ajuntament d'Algaida present la següent moció per a què sigui debatuda i votada
al proper ple municipal:

MOCIÓ LÍNIA TIB ALGAIDA - LLUCMAJOR

Des de sempre Llucmajor ha estat i encara ara segueix sent la ciutat de referència

per a un gran nombre  d’algaidines i algaidins, per diferents qüestions.

A  Llucmajor  hi  tenim  el  PAC  d’urgències  mèdiques   i  l’institut  d’educació

secundària  on  hi  estudia  la  majoria  de  l’alumnat  major  de  12  anys  del  nostre

municipi. També hi ha molta de gent que hi acostuma a anar de compres o a fer

activitats esportives que no es fan a Algaida, com basquet i natació, per això no

tenim altra opció que acudir  al  poble de veïnat  amb certa freqüència.  Per altra

banda son moltes les relacions socials que en van generant entre els dos nuclis i

són moltes les vegades que anam i venim de Llucmajor.

Segons dades de l’any 2020 facilitades pel Consell de Mallorca, una mitja de 4.000

cotxes diaris fan el trajecte Algaida - Llucmajor o viceversa, cosa que suposa una

sobrecàrrega important per la carretera i un gran nombre  d’emissions de co2 que

es generen cada dia.

Molts d’aquests viatges es fan per acompanyar i  anar a cercar els menors que

cursen  ESO,  Batxiller  o  FP  en  horari  no  lectiu,  ja  que  molts  d’ells  fan  altres

activitats al poble veí. Parlam doncs, d’una franja d’edat en la que és important la

promoció del transport públic si realment volem crear un cultura d’us d’aquest tipus

de transport.

Així  mateix  la  població  de  gent  gran  també  es  veu  obligada  a  cercar

l’acompanyament  d’algun  familiar  per  fer  tràmits,  anar  de  compres  o  visites

mèdiques  que  podrien  fer  de  forma  autònoma  si  hi  hagués  comunicació  amb

transport públic entre els dos nuclis.



Ara que el govern ha fet una aposta en ferm per l’ús del transport públic pensam

que es fa més evident que mai la necessitat d’una línia Algaida-Llucmajor.

A tot això hi hem d’afegir que, l’estat de l’actual carretera pendent d’una millora que

tots venim reivindicant des de fa anys, fa que sigui encara més necessari baixar al

màxim possible el nivell d’ocupació d’aquesta via.

Per tot això el grup municipal de MES per Algaida, Pina i Randa proposa a votació

del ple el següent acord:

1. L’Ajuntament d’Algaida insta al Govern de les Illes Balears a posar en marxa

la línia de bus Algaida-Llucmajor en el menor temps possible.
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