
Aquesta targeta té dues versions:
• La T20 (permet realitzar 20 viatges en 120 dies)
• La T40 (40 viatges en 45 dies)

I hi ha quatre perfils d'aquesta targeta:
• General
• Jove
• Família nombrosa
• Tercera edat

Tots els perfils llevat del perfil general tenen dret a una reducció del
50% del preu del bitllet senzill.

Els perfils General, Jove i Família nombrosa de la Targeta Intermodal es

pot aconseguir als punts d'informació ubicats a les estacions de tren de
Palma, Inca i Manacor.

El perfil de tercera edat ja és pot aconseguir a les Oficines Municipals
de la Casa de la Vila de l'Ajuntament d'Algaida.

Les tarifes dels bitllets es redueixen amb els següents imports:

trajecte bitllet senzill bitllet senzill reduït t-20 t-40

Palma - Algaida
i viceversa 1,90 € 0,95 € 0,80 € 0,63 €

Per_ estar sempre
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Si voleu rebre
al vostre correu

electrònic les in¬

formacions de les
activitats que, en

totes les àrees, organitza l'Ajuntament d'Al¬
gaida, ho podeu sol·licitar a l'adreça de correu

informacio@ajalgaida.net
N'hi ha prou amb enviar un correu a aquesta
adreça i posar a l'assumpte "inscripció".

I si voleu rebre la informació (resumida) per
SMS, podeu sol·licitar-ho a la mateixa adreça
anterior o als fulls que trobareu a la Casa de la
Vila i a la Biblioteca Municipal.

Aquest fet implica l'autorització del titular perquè les seves
dades s'Incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament
d'Algaida. Aquestes dades estan protegides d'acord amb la
Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter per¬
sonal. Podreu exercir el dret d'accés, modificació i cancel-
lacló adreçant-vos personalment a l'Ajuntament d'Algaida 0

mitjançant l'adreça de correus informacÍo@ajalgaida.net
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ACTUACIONS PER MILLORAR
LA MOBILITAT A ALGAIDA

Vos presentam les iniciatives que impulsa l'Ajuntament
d'Algaida per tai de facilitar la mobilitat de les persones

pel nostres pobles.
Amb la intenció d'incrementar i'ús del transport pú¬

blic, vos anunciam dues iniciatives amb ia finalitat de re¬
duir ei cost del transport públic:

Per una banda, ei conveni de col·laboració amb l'Ajun¬
tament de Palma mitjançant ei qual els ciutadans i ciuta¬
danes d'Algaida, Pina i Randa obtindran una bonificació
del preu del tiquet dels autocars de i'EMT de Palma.

i, per una altra, ia iniciativa del Govern de les liles Ba¬
lears d'implantar un sistema que unifica i redueix les tari¬
fes dels autocars que comuniquen Algaida amb Palma.

Finalment, també vos informam que ia Policia Local
d'Algaida ha organitzat unes Jornades d'Educació Vial
per ais infants del CP Pare Pou, per fomentar ia segure¬
tat vial i promocionar l'accés a peu a ses Escoles.

FRANCESC MIRALLES MASCARÓ
BATLE D'ALGAIDA
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RENOVACIÓ DE VORAVIES
Gràcies a l'ajuda econòmica de la Conselleria de Treball del Govern de

les Illes Balears, l'Ajuntament ha pogut contractar una sèrie de treballa¬
dors en atur per dur a terme accions de renovació, creació i manteniment
de voravies al municipi.

Així, hem construït noves voravies als carrers:

• de sa Farinera
• des Hortets
• Nou
• de Can Carrintar
• de sa Font de Pina

A més, hem refet les voravies dels carrers:

• del Metge Verger
• d'Antoni Maura
• de la Roca

INSTAL·LACIÓ D'APARCAMENTS DE BICICLETES
Amb la voluntat de fomentar l'ús de la bicicleta per als desplaçaments

per dins dels pobles, hem instal·lat aparcaments de bicicletes a:
• Sa Plaça d'Algaida
• Al costat del parc infantil, a sa plaça de Pina
• A l'aparcament de s'Hort de Son Romeguera de Randa

AUTOCARS DE L'EMT PE PALMA
Recentment l'Ajuntament d'Algaida i l'Ajuntament de Palma han signat

un conveni de col·laboració mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes
d'Algaida podran utilitzar el transport públic de l'EMT de Palma amb uns

preus bonificats per l'Ajuntament d'Algaida.
Les tarifes normals dels autocars de l'EMT són:

PERFIL TARIFA SENSE TARGETA

Resident 1,00 €
No resident 1,25 €

Amb l'obtenció de la Targeta Ciutadana i la bonificació de l'Ajunta¬
ment d'Algaida:

PERFIL TARIFA AMB TARGETA

Resident 0,65 €
Menor (dels 5 als 8 anys) gratuït
Escolar (dels 9 als 16 anys) 0,31 €
Carnet Gran 0,15 €
Carnet Verd 0,15 €
Família nombrosa 0,20 €

El reconeixement del Perfil de Resident al municipi d'Algaida suposa

gaudir de transbordament gratuït entre línies urbanes de l'EMT dins els 90
minuts següents al primer embarcament, sense facturar cap cost.

Per obtenir la Targeta Ciutadana, els interessats han d'estar empadro¬
nats a Algaida i es poden adreçar a les Oficines Municipals de la Casa de la
Vila de l'Ajuntament d'Algaida.

TARGETA INTERMODAL

(Línia d'autocar que enllaça Algaida, Pina i Randa amb Palma)
El Govern de les Illes Balears aposta pel transport públic mitjançant la

implantació de nous horaris, freqüències i tarifes del transport col·lectiu
que enllaça Algaida amb Palma i la integració al sistema tarifari Integrat.

Algaida, augmenta 3 expedicions a l'estiu i 5 expedicions a l'hivern. Per
tant, augmenta de 18 a 21 expedicions a l'estiu i de 16 a 21 a l'hivern.

El sistema tarifari integrat és la unificació tarifaria tota la xarxa de trans¬
port públic de Mallorca. El nou sistema comporta una reducció notable de
les tarifes i una major simplicitat en la utilització del transport públic mit¬
jançant la Targeta Intermodal que és vàlida per a tots els mitjans de trans¬
port (bus, metro i tren).

La Targeta Intermodal facilita i permet els desplaçaments en transport
públic per Mallorca d'una manera còmoda i pràctica.


