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PROPOSTA CONJUNTA DE LES ASSOCIACIONS 

“AA.VV. CANAMUNT - CIUTAT ANTIGA” I 

“BICIUTAT DE MALLORCA” 

ALS GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ 

AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 
 

 

El centre històric de la ciutat de Palma és un dels més grans d‟Europa i també un 
dels que presenta major densitat de monuments i altres elements patrimonials de 
gran importància i interès.  
 

 

Des de fa uns anys, es varen iniciar programes de millora i rehabilitació d‟aquesta 
zona tan emblemàtica de la nostra ciutat per tal de dotar-la de zones per a 
vianants, carrers comercials, millora de les places i espais comuns, etc.  
 

 

Fins fa poc, els veïnats del centre antic han viscut com els interessos especulatius 
han fet que aquest positiu procés rehabilitador s‟acceleràs tot i que també hem 
patit les conseqüències negatives que això ha generat, tot comptant amb la 
complicitat de les autoritats municipals: destrucció de gran part del traçat viari 
medieval de Sa Gerreria, mancances en la distribució del serveis públics, molèsties 
als veïnats per les contínues i mal coordinades obres, preus exorbitants dels 
habitatges , problemes per la generació de zones d‟oci sense control, etc.  
 

 
Els veïnats de CANAMUNT - CIUTAT ANTIGA són gent tranquil·la, que gaudeix 
del seu barri, que els agrada passejar-s‟hi, comprar en els comerços de la zona, 
aturar-se a xerrar amb els amics a una terrassa... En definitiva, són gent que 
estima la seva ciutat i desitja que cada dia esdevengui més humana i més a la 
mida de les necessitats d‟una col·lectivitat que l‟habita i la viu.  
 

 
Des de l‟associació BICIUTAT DE MALLORCA reclamam exactament el mateix. 
El model de ciutat que defensam, que consideram que ha de ser consensuat amb 
els veïnats (la màxima veu a l‟hora de planificar el territori urbà), és una ciutat  
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humana, on el vianant sigui el protagonista, sobretot en aquelles zones com el 
casc antic que permeten la peatonalització dels carrers.  
 

 

Per això, defensam que un barri, concretament ara a partir de l‟exemple 
CANAMUNT-CIUTAT ANTIGA però ampliable a tots els racons de Ciutat antiga, ha 
de permetre als seus veïnats i visitants poder gaudir-ho amb la tranquil·litat i 
seguretat que podran transitar-lo sense preocupar-se pels cotxes i altres vehicles 
motoritzats que irrompen bruscament el tranquil sossec dels vells carrers de Ciutat 
on el sol hi entra molt tard.  
 

 

Pensam que s‟ha d‟arribar a un equilibri que permeti el trànsit dels cotxes i 
motocicletes donant màxima prioritat als residents i limitant l‟accés a la resta. 
Consideram que cal augmentar les iniciatives tendents a la peatonalització i 
desmotorització de carrers i assegurar, en tot cas, que el trànsit motoritzat s‟adeqüi 
a circular-hi sempre a baixa velocitat i únicament en aquells indrets específicament 
autoritzats per a tal efecte.  
 

 

Només d‟aquesta manera es pot garantir que un barri amb una tradició tan 
important a les seves esquenes com és Sa Gerreria pugui recuperar el teixit social, 
popular i tranquil que sempre l‟ha caracteritzat i que, malauradament, havia perdut 
durant les dècades dels „60, „70 i „80 del segle passat però que ara torna a 
recuperar.  
 

 

Ambdues associacions volem reivindicar el paper de la bicicleta com un mitjà més 
a l‟abast dels veïnats (i els seus visitants) per recórrer els seus carrers. La seva 
versatilitat, economicitat i altres singularitats com són la nul·la emissió de 
contaminació acústica i ambiental, la converteixen en el vehicle ideal per moure‟s 
per Canamunt.  
 

 

També volem reconèixer el fet que l‟AVV CANAMUNT hagi estat una pionera en la 
protecció  de la mobilitat ciclista. Des de fa uns anys gestiona exitosament el 
pàrquing de bicicletes  (situat al carrer Posada de Lluc, 10) que permet als socis de 
l‟associació aparcar-hi les seves  bicicletes de forma segura i considerablement 
econòmica.  
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És per tots aquests motius que us volem fer arribar les següents propostes: 
 

 
1. RECONÈIXER I POTENCIAR LA UTILITAT DE LA BICICLETA PER 
FACILITAR LA CIRCULACIÓ INTERIOR AL CENTRE HISTÒRIC DE LA CIUTAT 
DE PALMA  
 

Cal desenvolupar determinats aspectes de l‟ordenança de mobilitat ciclista actual 
per tal de permetre que es pugui transitar per aquells carrers peatonals que no 
presentin una excessiva densitat de vianants.  
 
a) Modificar l’article 12 “Circulació per les zones de vianants”: No es permet la 
circulació de cicles per aquestes zones excepte entre les 20 i les 10 hores i els 
dies festius sempre i quan no hi hagi aglomeracions.  
 

Es proposa eliminar la restricció horària i deixar només la prohibició de circular a 
zones de vianants quan presentin aglomeracions significatives (per exemple els 
carrers eminentment comercials com Sant Miquel, Sindicat, etc.).  
 

Alternativament, s‟insta l‟aprovació d‟un Decret de Batlia aixecant la restricció 
horària a tots aquells carrers que no presentint aglomeracions significatives. 
 

 
b) Permetre la circulació contra-sentit a totes les zones de plataforma única i 
adoquinats. Per això, es proposa modificar l‟article 13 “Circulació pels carrers 
residencials”: Els carrers residencials són les vies incloses en àrees senyalitzades 
amb el senyal vertical S-28. 
 

Proposam que el centre històric s‟hi implanti, en forma de pla pilot, l‟ampliació de la 
consideració de carrers residencials a tots aquells carrers on hi circulen actualment 
cotxes i que compten amb plataforma única (inexistència de voravia a un altre 
nivell estructural) o als adoquinats de tot el centre històric de la ciutat de Palma (tot 
el que engloba el perímetre d‟Avingudes). 
 

Alternativament, es proposa modificar la senyalització afegint-hi l‟excepció de les 
bicicletes, tal i com ja s‟ha fet per exemple al carrer de Passatemps al barri de Son 
Sardina. 
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c) Senyalitzar itineraris recomanats a tot el casc antic.  
 

Consideram que s‟han de donar a conèixer aquells itineraris que menys problemes 
presenten per a la circulació ciclista i que responen a les principals “línies de desig” 
(radials i perimetrals). Aquesta recomanació permet canalitzar el gruix dels 
trajectes en bicicleta per aquests carrers, reduint els possibles conflictes amb 
vianants a la resta. 
 

 
2. RECONÈIXER A LA BICICLETA LA QUALITAT DE SER UN MITJÀ DE 
TRANSPORT ÚTIL, ECONÒMIC I AMBIENTALMENT EFICIENT  
 

Això no tan sols provoca beneficis immediats i evidents a la població resident sinó 
que també permet ser emprat pels visitants estrangers (cicloturisme urbà) que 
decideixen, cada vegada més, endinsar-se en el laberíntic traçat viari del nostre 
centre històric d‟origen medieval.  
 

Per això feim les següents propostes concretes: 
 

- Impuls, juntament amb la Cambra de Comerç de Mallorca i entitats anàlogues, 
d‟una xarxa de comerços que facin descomptes als usuaris de la bicicleta així com 
la vertebració d‟una patronal d‟empresaris dedicats al món de la bicicleta (venda, 
reparació, accessoris, etc.). 
 
- Implantació de més estacions del servei públic de Bicipalma al centre històric per 
tal de facilitar-ne la seva visita per part dels locals i foranis. 
 
- Millora del sistema d‟accés al servei de Bicipalma per tal de facilitar-ne l‟accés 
ràpid i còmode als usuaris no residents a Palma. 
 

 
3. GARANTIR LA PERVIVÈNCIA D’INICIATIVES PRO-CICLISTES PER PART 
DE LES AA.VV. O ALTRES ENTITATS 
 

És important garantir la pervivència d‟iniciatives pro-ciclistes com puguin ser la 
continuació, amb col·laboració econòmica per part de l‟Ajuntament de Palma, de 
l‟aparcament tancat de bicicletes de l‟AV. CANAMUNT-CIUTAT ANTIGA 
 

A més, facilitar que aquelles associacions o col·lectius que desitgin habilitar espais 
d‟aquest tipus puguin gaudir d‟igual recolzament per part de l‟Ajuntament de 
Palma: atorgament de subvencions específiques, cessió de locals de titularitat  
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pública, exempcions tributàries, prèstec d‟infraestructures tècniques específiques 
per subjecció de bicicletes, etc. 
 

 
4. INCREMENTAR LES CONDICIONS DE SEGURETAT DELS CICLES QUE 
S’ESTACIONEN ALS CARRERS DE LA CIUTAT ANTIGA 
 

Cal extremar les mesures de vigilància policial i mitjançant la millora i expansió 
dels enganxaments homologats de bicicletes. 
 

 
5. EXIGIR GARANTIA DE SEGURETAT PELS VIANANTS I CICLISTES QUE ES 
DESPLACEN PELS CARRERS DE CIUTAT ANTIGA 
 

 

Per això, cal maximitzar la vigilància estricta dels límits de velocitat per part dels 
conductors de vehicles motoritzats i el compliment estricte de les restriccions de 
circulació i/o aparcament a les zones peatonals i ACIRE.  
 

 
6. EXIGIR EL CUMPLIMENT DE LA PROHIBICIÓ DE CIRCULAR A MÉS DE 30 
KM/H A TOTA L’ÀREA INTERIOR DEL PERÍMETRE D’AVINGUDES 
 

A més, i en aquells carrers on s‟hi permet la circulació de vehicles motoritzats i que 
disposin de plataforma única o siguin adoquinats, es proposa extremar la vigilància 
policial per a que que la velocitat màxima sigui de 20 km/h per a ells i de 10 km/h 
per als cicles, podent aquest circular a contrasentit a tots els carrers del centre 
històric. 
 

 

 
7. RECOLZAR I DIFONDRE LA “DECLARACIÓ DE CANAMUNT-CIUTAT 
ANTIGA COM A BARRIADA A FAVOR DE LA BICICLETA, LA MOBILITAT 
URGANA SOSTENIBLE I EL TRANSPORT PÚBLIC”  
 

Amb això pretenem animar als veïnats del barri a que converteixin a la bicicleta en 
el seu mitjà de transport habitual. Tot plegat afavorirà els desplaçaments interns en 
el casc antic de Palma amb el conseqüent rendiment positiu per a les 
infraestructures comercials i socials de proximitat. 
 

Per dur-ho a terme, proposam: 
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- Implantació de campanyes de foment de l‟ús del transport públic i la bicicleta als 
residents i visitants del centre històric de Palma: programes d‟acompanyament a 
peu dels escolars als centres escolars ubicats a ciutat antiga; elaboració de 
campanyes d‟informació i conscienciació a ciclistes, vianants i automobilistes per 
una harmoniosa convivència; creació de campanyes dirigides al públic local i forani 
on hi consti la declaració de Canamunt com a barri pro bici (bike friendly). 
 

 

- Recolzament de les iniciatives veïnals tendents a la millora de la mobilitat 
sostenible. 
 

 

- Reinversió i reforç dels aparcaments dissusassoris que restringeixin l‟entrada de 
cotxes en el centre històric de la ciutat. 
 

 

- Mateniment i millora de les línies i freqüències de bus públic que connecten el 
centre històric de Ciutat amb la resta de barris. 
 

 

 

 

 

 

Palma, 29 d‟octubre de 2013 
 

 


