
 

 

 
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: 

 

La pacificació del trànsit de la nostra ciutat és un dels nostres principals objectius atès que entenem que 

millorarà la seguretat dels ciutadans que desitgen desplaçar-se utilitzant la bicicleta com a mitjà de transport, 

alhora que permetrà evitar determinades invesions en carril bici segregat. 

 

No obstant això, hi ha determinades vies de la ciutat que, per les seves característiques, exigeixen una 

passa més ferma a l’hora de controlar la velocitat dels cotxes que hi circulen o, en el cas que això no 

sigui possible, la instal·lació d’un carril segregat a la circulació o mesures anàlogues. El llistat de 

carrers que presenten aquestes característiques i que requereixen un actuació immediata són, entre 

d’altres, els següents: 
 

- Carrer de Manacor. 
- Rafal Vell. 
- Carrer de 31 de Desembre i la seva continuació d’Alfons el Magnànim fins al polígon. 
- Carrer de General Riera fins a Establiments. 
- Zona de Son Oliva. 
- Carrer d’Aragó. 
 
Des de BICIUTAT també demanam que l’Ajuntament publiciti de forma més explicita i actualitzada l’actual 

xarxa de carrils bici a l’hora que fomenti la participació dels ciutadans i associacions per tal d’establir les 

prioritats de construcció d’infraestructures per a la bicicleta.  
 

 

 

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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