
 

 

 
Antoni Cànaves Martín, president de l'associació BICIUTAT DE MALLORCA, amb CIF G57.776.643, 

inscrita al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Ca'n 

Oliva, 10, 3r, 1a, 07003 Palma, i correu electrònic  biciutatdemallorca@gmail.com 
 

EXPÒS 

 

Que a la darrera assemblea ordinària de la nostra associació, celebrada el passat 27 de novembre de 2013, es 

va prendre per uninanimitat, entre d'altres, el següent acord: 

 

Arrel de la problemàtica sorgida a les proximitats del col·legi Sant Agustí de Palma, on molts de pares que 

porten els seus fills a escola, envaïen el carril bici situat al carrer de Mateu Enric Lladó, es va acordar, per 

part de l'Ajuntament, l'habilitació d'un nou sistema d'aparcament per tal de facilitar el pas de les bicicletes. 

 

Aquesta incidència posa de manifest que cada dia es genera un important flux de trànsit provocat pels pares i 

mares que acompanyen, en cotxe privat, els seus fills a les seus respectius centres educatius. 

 

Des de BICIUTAT DE MALLORCA pensam que cal afavorir hàbits saludables entre la població infantil 

incidint no sols en una millora de la dieta per a evitar malalties (obessitat infantil, problemes càrdiovasculars, 

diabetes, etc.) sinó que també cal incidir en la modificació dels hàbits de mobilitat de l'alumnat. 

 

Per aquest motiu proposam a l'Ajuntament de Palma: 

 

1· Iniciar una campanya o incitar a les autoritats educatives per a que faiclitin que els nins siguin 

acompanyats a peu o en bicicleta a l’escola. Els estudis demostren que els nins que van a peu o en bici 

al seu lloc d’estudi rendeixen millor, s’evita l’obesitat infantil, es generen hàbits de vida saludabe, etc. 

 

2· Recolzar les iniciatives tendents a fer una ciutat a mida dels infants, on el joc al carrer i la vida 

tranquil·la siguin els protagonistes. 

 

3· Crear itineraris segurs per acompanyar els nins a l’escola a peu o en bicicleta. 

 

4· Cooperació amb el món educatiu. Iniciar campanyes també amb l’educació secundària  com pugui 

ser “Ves amb bici a l’institut”, implantada a altres comunitats autònomes. 

 

És per aquests motius que, 

 

 

SOL·LICIT 

 

Siguin recepcionades totes aquestes propostes i que s'estableixi una comissió o mecanisme per tal que 

aquesta associació BICIUTAT DE MALLORCA pugui aportar la informació necessària a aquest Ajuntament 

per tal que es puguin dur a terme les activitats exposades. 

 

 

 

Antoni Cànaves Martín 

President 

 

Palma, 9 de maig de 2014 
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