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II Assemblea General de Socis 
 

Memòria d’activitats 2014 



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 





 

Balanç de les  

 «Masses Crítiques» 

- Tematització de les bicicletades 

1. Defensa de Ses Fontanelles i les 

zones humides de Mallorca 

2. Al Molinar, Port Petit! 

3. Dia Mundial del Medi Ambient 

4. Festes de Canamunt  -  

Ciutat Antiga 

5. En defensa del clima – “ICE Ride” 

6. Pel petit comerç i l’economia de 

barri 

Assistència variable:  

Entre 20 i 150 pax. 





 

 

Altres bicicletades 

1. Ruta històrica  

“Palma Republicana” 

2. Ruta històrica  

“El Molinar” 

3. Ruta ciclocultural 

“Establiments” 

4. Difusió pedalada ADAMOB  

contra el càncer 

5. “Ecomarxa” de CineCiutat al 

Baluard (AA·tomic Lab) 

Assistència + estable:  

Entre 60 i 100 pax. 







Mitjans emprats: 

- Bicicletades temàtiques 

- Accions reivindicatives 

- Relacions institucionals (acció política) 

- Comunicats de premsa 

- Formació i educació vial 



Biciutat reivindica, entre 

d’altres, una millor promoció 

del “bici-registre” a la Diada 
Ciclista de Sant Sebastià 
 



 

 Protesta per exigir aparcaments de bicis a l’SMAP 
 



Denúncia vexació d’una ciclista per 

part de la Policia Nacional 



Mitjans emprats: 

- Bicicletades temàtiques 

- Accions reivindicatives 

- Relacions institucionals (acció política) 

- Comunicats de premsa 

- Formació i educació vial 



 Participació a la Mesa de la 

Mobilitat i les sessions per 

l’elaboració del PMUS 



Bateria de propostes 
(sorgides a la darrera Assemblea General) 



Bateria de propostes 

- Itineraris escolars segurs a peu i en bici 

- Impuls del registre municipal de bicis 

- Contemplar la connexió dels carrils bici amb 

els polígons industrials i les instal·lacions 

esportives (Son Hugo i Germans Escales) 

- Correcció de deficiències al carril bici del 

Passeig Marítim i millor senyalització a la 

Plaça d’Espanya 



Bateria de propostes 

- Estudi de l’aplicació de les excepcions 

previstes a l’Ordenança sobre circulació en bici 

per voreres i carrers peatonals 

- Necessitat d’ampliació del nombre d’estacions 

i de cicles al servei “BiciPalma” 

- Organització d’activitats pel “Dia Europeu de 

la bicicleta” (3 de juny) 

- Creació d’una “Mesa de la Bicicleta” per 

integrar als empresaris turístics i del sector 



 

 Assemblea General de ConBici 
 



 

 Mediació entre:  

 

- Ajuntament 

- ASIMA 

- Associació de Veïns 

 

Pel traçat del carril 

bici de Sa Indioteria 
 



PEATONALITZACIÓ 

 

Biciutat diu: 
 “Sí, però amb condicions” 
 

 

- Peatonalització no ha de ser sinònim 

de  privatització 

 

- Consens responsable per planificar a 

llarg termini 

 

- Donar alternatives basades en el 

transport públic i la bicicleta 

 

- Protegir als residents de la zona 

centre, mantenint una bona 

accessibilitat 

 

- Canvi de política amb els 

aparcaments de la zona centre 



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 



  

Congrés Internacional 

de Ciclisme 



 

 Paradeta informativa Diada de l’Àngel 
 



 Diada “Fora fums” 
 



FITES 



 

Carrils bici a Son Cladera i Sa Indioteria 
 

…amb les molles del pressupost de manteniment del viari 





I publicació dels aparcaments de bicileta a Palma! 



Edició d’un fulletó 

promocional del 

biciregistre… 

 

 

…però sense gaire 

difusió! 



La nota negativa… 

 

Primer no informaren a ningú de l’existència d’una llista… 
 

Després han fet una nota de premsa breu, per escudar-se en 

la falta de demanda per no instal·lar aparcaments de bici a la 

Societat Municipal d’Aparcaments 

 



Obres d’inadequació del Passeig Marítim 



Enllaç a Son Hugo sense carril bici 

I amb greus 

deficiències per 

als vianants!! 





…i un PMUS poc ambiciós! 

Sense gestió de demanda (no integrat al PGOU), sense pressupost, 

prioritats ni fites clau… una carta en blanc per al governant de torn! 
 



Vivero / 

Pont d’Inca 

Circulació 

interior 

Accés 

aeroport 

Es Secar / 

Establiments 



Desenvolupament de l’associació: 

- Creixents relacions amb altres entitats 
  * GOB, AV Molinar, AV Sta. Pagesa, AV Canamunt, ADAMOB,  

ONG Salut i Gènere, Greenpeace, Alerta Solidària, CineCiutat,  

AA:tomic Lab, ConBici, Federació d’Associacions de Veïns de Palma… 

 

- Consolidació com a referent de la defensa de les 

bicis, tot i una lleugera davallada de l’activitat 

 

- Captació de 30 socis nous (ja en som 156) 
* Facebook: 759 membres al grup obert “Massa Crítica”, 597 seguidors 

a la pàgina “Biciutat de Mallorca”; 260 no-socis a llista de distribució 



Campanya de recaptació de fons: 
 

 

418,82 € 
En 18 aportacions 

(23,27 € de mitjana) 

 

MOLTÍSSIMES GRÀCIES!! 

Col·laboracions: 

ES93-2056-0004-4641-0200-7248 



Liquidació pressupost 2014 

INGRESSOS DESPESES 

SALDO INICIAL             4,25 € 

 

APORTACIONS SOCIS 

Transferències:            418,82 € 

Metàl·lic:                   0,00 € 

 

INGRESSOS PATRIMONIALS 

Interessos Caixa Colonya    0,52 € 

 

 

CORRENTS 

Quota ConBici             50,00 € 

Domini web                16,82 € 

Samarretes de prova      30,00 € 

Comissions bancàries        4,80 € 

Donació estalvi ètic         0,26 € 

Retenció IRC               0,11 € 

 

TOTAL:                 423,59 € TOTAL:                 101,99 € 

Remanent caixa:  

+321,60 € 



Balanç de situació 2014 

ACTIUS PASSIUS 

 

NO CORRENTS 

Immobilitzat material:      0,00 € 

Amortitzacions:            0,00 € 
 

 

 

 

CORRENTS 

Existències                30,00 € 

Compte corrent          297,35 € 

Efectiu                    24,25 € 
• En mans del tresorer              4,25 € 

• En mans del secretari            20,00 € 

 

 

NO CORRENTS 

Fons propis               351,60 € 
• Exercicis anteriors                 4,25 €  

• Exercici actual                  347,35 € 

Deutes llarg termini        0,00 € 

 

 

CORRENTS 

Deutes curt termini        0,00 € 

Creditors comercials        0,00 € 

TOTAL:                  351,60 € TOTAL:                  351,60 € 



Proposta pressupost 2015 

INGRESSOS DESPESES 

SALDO INICIAL           351,60 € 

 

APORT. VOLUNTÀRIES  150,00 € 

 

APORT. AMB GRATIFICACIÓ 

Samarretes, xapes…      300,00 € 

 

INGRESSOS PATRIMONIALS 

Interessos Caixa Colonya    1,00 € 

 

 

 

 

CORRENTS 

Quota ConBici + imposts   51,00 € 

Pàgina web                25,00 € 

Comissions bancàries       15,00 € 

Despeses diverses         60,00 € 

Compra samarretes,pins… 425,00 € 

TOTAL:                 802,60 € TOTAL :                 576,00 € 

Remanent a caixa: +196,60 € 
(més excedent 255 € en samarretes per l’exercici 2016) 



Proposta pressupost 2015 

- Sostre de despesa: 600,00 €  
(576 € pressupost + 24 € marge imprevistos) 

 

- Sostre d’endeutament: 0,00 € 

 

- Variació patrimonial: +100,00 € 

 

- Variació tresoreria: -125,00 € 



Detall proposta 

samarretes 

Adquisició de: 

- 50 samarretes @ 7,50 € 

-100 xapes @ 0,50 € 

 

 

Obsequi per donatius: 

- Xapes a partir d’1,00 € 

- Samarretes a partir de 

10,00 € 
 

 

Productes i xifres orientatius 



Com volem que sigui  

l’any 2015?? 



DEBILITATS AMENACES 

FORTALESES OPORTUNITATS 



DEBILITATS 
 
- Poca capacitat de convocatòria 

- Pocs membres actius 

- Capacitat econòmica limitada 

- Organització interna 

AMENACES 
 
- Tornada del cotxe amb la 

recuperació econòmica 

FORTALESES 
 
- Relacions institucionals, amb 

altres associacions i amb la 

premsa 

- Preparació tècnica dels 

membres actuals 

OPORTUNITATS 
 
- Any electoral (canvi govern?) 

- Implantació mesures PMUS 

- Recuperació del pressupost 

municipal 

- Canvi de percepció a la 

societat respecte de la 

mobilitat sostenible 



DEBILITATS 
 
- Poca capacitat de convocatòria 

- Pocs membres actius 

- Capacitat econòmica limitada 

- Organització interna 

AMENACES 
 
- Tornada del cotxe amb la 

recuperació econòmica 

FORTALESES 
 
- Relacions institucionals, amb 

altres associacions i amb la 

premsa 

- Preparació tècnica dels 

membres actuals 

OPORTUNITATS 
 
- Any electoral (canvi govern?) 

- Implantació mesures PMUS 

- Recuperació del pressupost 

municipal 

- Canvi de percepció a la 

societat respecte de la 

mobilitat sostenible 

Corregir les debilitats, 

per aprofitar les 

oportunitats! 



COM?? 



- Presentar una proposta electoral a tots els partits  

(Els programes es tanquen devers febrer/març) 

 

- Forçar a l’equip de govern entrant a prendre’s 

seriosament la mobilitat 

 

- Intentar marcar les prioritats d’acció del PMUS i 

exigir la dotació pressupostària per a la seva execució. 

 

- Reforçar missatges clau a premsa i eventualment 

organitzar una “biciescola” 

 

- Modificar el funcionament intern per fer-lo més àgil i 

engrescador, obert al voluntariat 
 



ASSEMBLEA PERMANENT 

Secretaria i comptes 

Relacions institucionals Tècnico-Jurírica 

Comunicació Socis i voluntariat 

Coordinació 

Projectes 

Formació 

Acció 
directa 

Bicicletades 

Captació socis 
i fundraising 

Àrea directiva 

Àrea funcional 

Àrea executiva 

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 



ASSEMBLEA PERMANENT 

Secretaria i comptes 

Relacions institucionals Tècnico-Jurírica 

Comunicació Socis i voluntariat 

Coordinació 

Projectes 

Formació 

Acció 
directa 

Bicicletades 

Captació socis 
i fundraising 

Àrea directiva 

Àrea funcional 

Àrea executiva 

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 

VOLUNTARIAT 



T’hi sumes?? 


