36 DIADA CICLISTA
SANT SEBASTIÀ
20 gener 2014
L’Ajuntament de Palma, mitjançant l’Institut Municipal de l’Esport (IME), presenta la
DIADA CICLISTA DE SANT SEBASTIÀ, que enguany arribarà a la seva XXXVI
edició. Un any més es compta amb la col·laboració de La Caixa, patrocinadora
d’aquest esdeveniment, a més d’altres empreses col·laboradores com El Corte
Inglés, Coca Cola, Malla Publicidad, Onda Cero, Boxi Mobil WC i Ciclos
Gomila. També es comptarà amb la col·laboració dels Voluntaris Esportius de
Palma.
Aquest esdeveniment, de gran interès social i esportiu, és considerat una de les
activitats més importants del programa de les Festes de Sant Sebastià, patró de la
nostra ciutat.
Un any més continuam amb l’opció de la inscripció anticipada als centres d’El Corte
Inglés, els premis als 3 grups més nombrosos i el concurs de fotografia
Esportgràfica Ciclista.
A més enguany convidam als ciutadans a fer una visita al Palau Municipal d’Esports
de Son Moix, amb motiu de la reobertura del mateix. Des de les 11 h a les 15 h tots
els ciutadans que estiguin interessats, podran visitar la instal·lació. Serà un
recorregut marcat durant el qual, a punts determinats, hi haurà un monitor
explicant totes les dubtes. No es podrà accedir amb les bicicletes a l’interior de la
instal·lació.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions són totalment gratuïtes; s’hi poden inscriure totes les persones que
vulguin, sense límit d’edat i independentment de les seves condiciones físiques, ja
que el caràcter de la Diada és popular. Els infants menors de 12 anys han d’anar
acompanyats de persones adultes.

INSCRIPCIONS INDIVIDUALS
Del 8 al 18 de gener (fins a les 18 h):
•

Als poliesportius municipals de Son Moix, Son Hugo, Germans Escalas,
S’Estel i Rudy Fernández de Sant Agustí, emplenant el formulari
corresponent, amb una adreça electrònica de referència. Aquí mateix se’ls
entregarà el dorsal.

•

Als centres d’El Corte Inglés: emplenant el formulari que se’ls facilitarà. Aquí
mateix se’ls entregarà el dorsal.

El 20 de gener (de 10 a 12 h)
•

Inscripcions al punt de sortida: el mateix dia de la Diada, al carrer del
Conquistador, al carrer de Sant Miquel/dels Oms, a la Plaça de Cort i a la
plaça Major s’habilitaran envelats per a inscripcions de darrera hora i
entrega de dorsals.
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INSCRIPCIONS DE GRUPS
Per a optar a un dels 3 premis als grups més nombrosos, s’ha d’enviar un correu
electrònic a serveisesportius@ime.palma.es amb totes les dades de cada participant
abans de dia 16 de gener, amb el nom i el telèfon del coordinador del grup. Cada
participant rebrà un dorsal i es confirmaran així les condicions de la cursa.
El dia de la prova els integrants han d’anar identificats com a grup (camiseta,
mocador, gorra, etc.). Per a ser comptabilitzats com a membres de grup, s’haurà
de realitzar la sortida des de la Plaça Cort i finalitzar el recorregut fins a l’arribada a
Son Moix.
Als tres grups més nombrosos s’entregaran tres vals de 200 eur d’El Corte Inglés
cada un.

*Important:
Tots els participants a la Diada Ciclista, amb la seva inscripció, autoritzen:
* La rebuda d’informació de les activitats esportives de l’IME.
* La possible captació d’imatges per part dels participants en el concurs de
fotografia “ESPORTGRÀFICA CICLISTA 2014”. Aquestes imatges poden ser
utilitzades exclusivament per L’IME amb finalitat d’informació, promoció i
difusió de les seves activitats.
*A més es declaren responsables únics dels possibles danys o perjudicis que
puguin patir per la seva participació en aquesta activitat.

DORSALS
S’entregarà a tots els participants amb la inscripció abans descrita un dorsal
(adhesiu).

SORTIDA
Abans de la sortida de la Diada des de la plaça de Cort, a les 12 h, com cada any,
els participants tindran animació musical i recomanacions perquè la sortida, el
recorregut i l’arribada es facin sense cap incidència.
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RECORREGUT
Es realitzarà l’itinerari següent, d’aproximadament 6 km:
Plaça de Cort – plaça de Santa Eulàlia – plaça de Sant Francesc – Avingudes per la
plaça de la Porta del Camp – autopista de Llevant –avinguda d’Antoni Maura –
passeig del Born – carrer de la Unió – rambla dels Ducs de Palma de Mallorca –
carrer del Baró de Pinopar – camí de Jesús – carrer de Salvador Dalí – entrada a
Son Moix per la prolongació del carrer de Francesc Martí i Mora – arribada al
Poliesportiu Municipal de Son Moix.
Com a cada edició, la Policia Local de Palma controlarà que no es produeixi cap
incidència en aquesta jornada festiva. També hi haurà els serveis mèdics
necessaris, per als quals es disposa de la col·laboració de la Creu Roja.
A més, es comptarà amb la col·laboració de la Federació de Ciclisme de les Illes
Balears mitjançant la participació d’un grup de ciclistes federats que encapçalaran
la passejada ciclista.
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ARRIBADA
En arribar al Poliesportiu Municipal de Son Moix hi haurà música amb exhibició de
zumba i atraccions infantils amb els castells inflables de l’IME.
També hi haurà, com cada any, els punts d’avituallament de Coca Cola i els serveis
mèdics pertinents.
En aquesta festa final a Son Moix, i a l’escenari principal, s’entregaran els premis
als grups més nombrosos.

INFORMACIÓ GENERAL “DIADA CICLISTA SANT SEBASTIÀ”:
e-mail: serveisesportius@ime.palma.es
Tel: 971 73 99 41
www.facebook.com/imepalma

RECOMANACIONS: La bicicleta convida a descobrir la ciutat
El manteniment de la bicicleta és molt important. Revisa’n la direcció, les rodes,
els frens i els llums.
Si et mous amb bici milloraràs la teva salut.
És el mitjà de transport més respectuós amb el medi ambient. No contamina
acústicament ni atmosfèrica.
Respectau sempre la preferència dels vianants.
Indicau amb anterioritat les maniobres d’avançament o de canvis de direcció.
Recordau que la DIADA CICLISTA no és una competició. No hi ha cap premi per
al més ràpid o per al primer en arribar a Son Moix. És una activitat festiva i
familiar. Pensau que hi ha molts d’infants.
Respectau en tot moment als altres participants i les indicacions de
l’organització i de la Policia Local.
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CONCURS DE FOTOGRAFIA “ESPORTGRÀFICA CICLISTA”
L’IME convida tots els fotògrafs aficionats a participar en el concurs de fotografia
digital 3a ESPORTGRÀFICA CICLISTA, amb l’objectiu de captar les millors
imatges de la Diada Ciclista de las Festes de Sant Sebastià 2014.
Participació i temàtica. Hi poden participar tots els fotògrafs aficionats que ho
desitgin, amb càmera digital. Els participants poden fer tot tipus de fotos
relacionades amb la 36a Diada Ciclista de Sant Sebastià 2014 a tot el seu
recorregut.
Inscripcions. Les inscripcions són gratuïtes. Els fotògrafs interessats s’hi poden
inscriure a través de pilaes@yahoo.es o fotodiadaciclista@palma.es, on hauran de
proporcionar les seves dades personals: nom complet, telèfon, adreça electrònica i
número del DNI.
Diumenge 20 de gener les persones inscrites i les que vulguin fer-ho hauran
d’acudir al punt d’informació d’Esportgràfica Ciclista, situat a la plaça de Cort, on
rebran l’acreditació amb el seu número d’inscripció. Els participants no podran
intervenir a la marxa amb cap vehicle de motor i només hi podran accedir amb
bicicleta o caminant. Si alguna de les persones interessades no pot accedir a
l’organització, podrà fer fotografies i registrar-se al final de la carrera, a Son Moix,
o bé dimarts 21 de gener a la botiga de Foto Ruano Pro (c. de Font i Monteros, 5)
quan entregui les fotos del concurs.
Presentació de les fotos. Els participants han de lliurar a l’organització un CD
amb un màxim de 25 fotografies. Les fotos s’han de gravar en format JPG, una
darrere l’altra, sense introduir-les en carpetes. S’ha de procurar que les fotos
tinguin un pes màxim de 12 Mp i un de mínim de 4 Mp. Les fotografies hauran de
ser originals i es podran alterar electrònicament.
Presentació de les fotos. Entrega del CD
El CD s’ha d’introduir en un sobre sense tancar, on s’han d’escriure les dades amb
lletra clara (nom complet, telèfons i adreça electrònica). Es pot entregar a
l’organització el mateix dia de la Diada, al final del recorregut a Son Moix o bé
durant tot el dimarts 21 de gener a la botiga de FOTO RUANO PRO (c. de Font i
Monteros, 5. Palma. Horari comercial de 10 a 13.30 h i de 17 h a 20 h).
Per a qualsevol problema, contactau amb Pilar Negredo, al tel. 699 250696 /
pilaes@yahoo.es

Jurat i acceptació de bases. El veredicte del jurat és inapel·lable i el concurs es
pot declarar desert si l’organització ho creu convenient. Els treballs presentats han
de ser lliures de drets d’imatge i els participants són els responsables de les
imatges que presenten. Les fotografies seleccionades passaran a ser propietat de
l’organització i de l’IME, que es reserven el dret d’utilitzar-les de forma decorativa a
les seves instal·lacions o bé per a promocionar d’altres projectes relacionats amb
l’esport, sempre indicant el nom de l’autor
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Exposició i entrega de premis. L’organització avisarà amb antelació a tots els
participants de la data i hora fixades per l’IME per a l’entrega de premis i exposició
de les fotografies premiades.
L’organització es reserva el dret de modificar alguns d’aquests punts. La
participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
PREMIS
1r PREMI El Corte Inglés: val de 350 €
2n PREMI El Corte Inglés val de 150
3r PREMI Ciclos Gomila: bicicleta
4è PREMI Benito Ruiz Alemany: productes ibèrics (cuixot)
FINALISTA
FINALISTA
FINALISTA
FINALISTA

1: abonament de l’IME de 30 sessions
2: abonament de l’IME de 30 sessions
3: Foto Ruano: taller fotogràfic a elegir
4: Foto Ruano: taller fotogràfic a elegir

INFORMACIÓ GENERAL “ESPORTGRÀFICA CICLISTA”:
e-mail: fotodiadaciclista@palma.es
pilaes@yahoo.es
Tel: 699 250696
Esportgràfica.blogspot.com

