
I Assemblea General de Socis 

Memòria d’activitats 2013 
 

27 de Novembre – Ca’n Alcover 



Presentació  oficial 14 de març de 2013… 

… però en actiu des de finals de 2012 



Objectius generals: 

- Normalitzar l’ús de la bicicleta 

- Transformar Palma en una ciutat multi-modal 

- Pacificar el trànsit urbà i periurbà 

- Convertir Palma en un referent de dinamització 

turística i social a través de la bicicleta 

- Aglutinar un nombre creixent d’usuaris i entitats 

al voltant de Biciutat i de la mobilitat 



Mitjans emprats: 

- Bicicletades temàtiques 

- Accions reivindicatives 

- Relacions institucionals (acció política) 

- Comunicats de premsa 

- Formació i educació vial 



Mitjans emprats: 

- Bicicletades temàtiques 

- Accions reivindicatives 

- Relacions institucionals (acció política) 

- Comunicats de premsa 

- Formació i educació vial 



Mitjans emprats: 

- Bicicletades temàtiques 

- Accions reivindicatives 

- Relacions institucionals (acció política) 

- Comunicats de premsa 

- Formació i educació vial 





 

Balanç de «Masses Crítiques» 
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1. Carrils bici a Son Cladera i Sa 

Indioteria 

2. Contra els robatoris 

3. Festes de Canamunt 

4. Bicicletada nocturna històrico-

cultural, ‘UrbanTur 2012’ 

5. Per la seguretat vial i la pacificació  

del trànsit 

6. ‘Bici-barris’ de Llevant 

7. Conèixer els mercats i el  

comerç local 
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- Fins a 10 itineraris diferents 
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- A.VV. Son Cladera,  Canamunt, 

Son Gotleu, Rafal Nou, Rafal Vell, 

el Vivero, Son Fuster-Ses 

Palmeres… 

- Col·lectiu Embat, GOB, Adamob… 
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- Tematització de les bicicletades 

- Div ersificació dels recorreguts 

- Implicació d’associacions de 

veïns i entitats sectorials 

- Convocatòria activa 

- Augment de l’assistència, fins a 

200 ciclistes 
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- Cada bicicletada temàtica ha 

sortit als principals mitjans locals 



 

Balanç de «Masses Crítiques» 

- Tematització de les bicicletades 

- Div ersificació dels recorreguts 

- Implicació d’associacions de 

veïns i entitats sectorials 

- Convocatòria activa 

- Comunicats de premsa 

- Intervenció a plens 



Mitjans emprats: 

- Bicicletades temàtiques 

- Accions reivindicatives 

- Relacions institucionals (acció política) 

- Comunicats de premsa 

- Formació i educació vial 



Asil ciclista 

Park(ing) Day 
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- 5 intervencions als plens municipals 

- 4 reunions amb regidors de l’equip de 

govern i l’oposició 

- Entitat amb presència a la Mesa de la 

Mobilitat (elaboració PMUS) 

- Denúncia a la Delegació de Govern 

contra la vexació policial a una ciclista. 
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Desenvolupament de 

l’associació: 

- Captació de més de 150 socis. 

- Comunicació externa per pàgina web, xarxes 

socials, correu-e i premsa. 

- Inscripció al RMEC. 

- I Assemblea General de Socis, esborrany de 

Reglament Intern, protocols de 

procediments… 
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Fites: 

- Instal·lació d’aparcaments de bicis a l’SMAP. 

- Inscripció de Palma a la Xarxa de Ciutats per la 

Bicicleta. 

- Creació d’un «biciregistre» contra els robatoris. 

- Construcció d’un carril bici fins a Son Cladera. 

- Augment del pressupost 2014 per senyalització en 

300.000 €?? 
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IMPOSAR L’AGENDA NOSALTRES! 


