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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: 

 

El turisme és un dels principals motors econòmics de la nostra ciutat, sobretot en els mesos d’estiu. 

 

Des de BICIUTAT DE MALLORCA pensam que la bicicleta pot ser un instrument molt útil per introduir als 

viatgers que desitgin conèixer la nostra ciutat, tan sigui durant la temporada estival com durant la resta de 

l’any on seria desitjable una vertadera desestacionalització del mercat turístic. 

 

Per aquest motiu pensam que l’Ajuntament de Palma hauria d’emprendre accions contundents 

encaminades en unificar els esforços i aspiracions dels que demanam una major mobilitat sostenible i 

ús de la bicicleta a la nostra ciutat, amb altres agents de caire econòmic com puguin ser negocis 

relacionats amb la bicicleta i els agents connextats amb el sector turístic: hotelers, touroperadors, 

agències de viatges, etc. 

 

L’Ajuntament de Palma hauria de ser l’impulsor d’aquest tipus d’activitats a l’hora que hauria de ser 

el responsable de motivar la constitució d’una “MESA DE LA BICICLETA” que unís a tots els sectors 

econòmics relacionats amb el món de la bici per tal que puguin visibilitzar la seva vertadera 

importància com un creixent i necessari d’impuls sector econòmic. 

 

 

 

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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