Diada ciclista passada per aigua
Més de 3.500 persones participen a la Diada Ciclista en una jornada marcada per la pluja
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Diada ciclista Sant Sebastia

Més de 3.500 persones han participat avui migdia a la Diada Ciclista que, com cada any, ha sortit a les 12h de la plaça
de Cort en un recorregut pels carrers de Palma cap al Palau d'Esports de Son Moix. Els participants han circulat amb
molta precaució durant tot l'itinerari i no s'han registrat incidents, tot i les dificultats que provocava el mal temps.
Enguany, aquest mal temps ha provocat que la participació hagi estat menor que la d'altres edicions anteriors, però el
batle de Palma, Mateo Isern, ha assegurat que la Diada Ciclista "demostra que està molt arrelada entre els palmesans,
perquè tot i la pluja hi ha hagut molta gent".
Isern ha recordat que la Diada Ciclista "va tenir el seu inici amb motiu de la inauguració de Son Moix i enguany és la
primera vegada que anam cap a aquest Palau Municipal d'Esports després de la reforma, per tant té més sentit que
mai".
Aquest esdeveniment popular, organitzat per I'Institut Municipal d'Esports (IME) amb el patrocini de La Caixa i el suport
d'altres col·laboradors, ha celebrat enguany la seva 37a edició i forma part del calendari de festes de Sant Sebastià.
En aquesta ocasió hi ha participat el director general d'Esports de l'Ajuntament de Palma, Damià Vich.
El primer participant en arribar a Son Moix, ha registrat un temps de 40 minuts, 10 minuts més que en altres edicions.
Al Palau d'Esports, on finalitzava el recorregut, s'ha celebrat l'entrega de guardons i sorteig de regals.
Els col·legis Sant Agustí, Arcàngel San Rafael i Sagrat Cor han guanyat els premis als grups més nombrosos. A més,
entre tots els dorsals s'han sortejat 10 abonaments de l'Institut Municipal d'Esports, dues bicicletes i tres patinets cedits
per Ciclos Gomila i tres vals de El Corte Inglés per valor de 200 euros. En uns dies es publicarà a la web de l'IME els

noms de tots els guanyadors del sorteig.
En aquesta edició han destacat especialment els 15 infants participants que integraven el grup de l'Escola Circ
Stromboli, que han fet el recorregut des de Cort a Son Moix en monocicle, on la seva arribada ha generat una gran
expectació per la seva vistositat.
Un any més, amb motiu d'aquesta Diada Ciclista s'ha celebrat el concurs fotogràfic Esportgràfica, amb un total de 30
participants.

