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3. Abstract 

 

Mallorca is an area with summer tourist seasonality, where the predominant tourism is 
sun and beach. As a result, there has been a diversification of tourism to complement and 
combat this seasonality. The main objective of this work has been to show that cycling tourism, 
one of the many forms of tourist diversification, is a tourist practice that serves to deseasonalize 
sun and beach tourism that takes place during the months of July and August in Mallorca. , 
specifically in Pollença (northern Mallorca). Demonstrate how this tourist practice allows to 
extend the tourist season during the spring and autumn months. To prove this, a search was 
made for bibliographic sources and information was obtained from qualitative sources such as 
the interview. A study has been carried out on the seasonality of tourism with respect to the 
climate in Mallorca, a study of the existing tourist diversification in Mallorca and interviews have 
been carried out with cycling tourism companies and hotels in the municipality of Pollença. 

Keywords: tourism, sports tourism, cycling touring, tourist practice, tourist diversity, 
seasonality, deseasonality, travel and complementarity.  

 

4. Resum 

 

Mallorca és una zona amb estacionalitat turística estival, on el turisme predominant és 
el de sol i platja. Com a conseqüència, s’ha produït una diversificació turística per a 
complementar i lluitar contra aquesta estacionalitat. L’objectiu principal d’aquest treball ha 
estat demostrar que el cicloturisme, una de les moltes formes de diversificació turística, és 
una pràctica turística que serveix per desestacionalitzar el turisme de sol i platja que es realitza 
durant els mesos de juliol i agost a Mallorca, concretament a Pollença (Nord de Mallorca). 
Demostrar com aquesta pràctica turística permet allargar la temporada turística durant els 
mesos de primavera i tardor. Per a demostrar-ho s’ha realitzat una recerca de fonts 
bibliogràfiques i s’ha obtingut informació a partir de fonts qualitatives com l’entrevista. S’ha dut 
a terme un estudi sobre l’estacionalitat del turisme respecte al clima a Mallorca, un estudi de 
la diversificació turística existent a Mallorca i s’han realitzat entrevistes a empreses 
d’explotació cicloturística i hotels del municipi de Pollença. 

Paraules clau: turisme, turisme esportiu, cicloturisme, diversitat turística, pràctica turística, 
estacionalitat, desestacionalitat, viatjar i complementarietat. 
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5.Introducció 

 

Mallorca és una zona altament turística on el turisme predominant és el de sol i platja, 
degut a que les seves condicions geogràfiques i climàtiques són idònies per a realitzar aquesta 
pràctica turística. No obstant, és una zona amb un problema d’estacionalitat turística, ja que 
durant els mesos de juliol i agost és quan hi ha un major flux de turistes, mentre que durant la 
resta de l’any aquest flux disminueix. Per a lluitar i complementar aquesta estacionalitat 
turística, en els darrers vint anys ,s’ha produït una diversificació turística per atreure turistes 
durant els mesos de l’any que menys flux turístic hi ha, concretament els mesos de primavera 
i tardor. 

L’objectiu principal per a l’elaboració d’aquest estudi, ha estat la de realitzar una recerca 
científica que permeti demostrar que Mallorca es troba a una etapa de canvi i lluita contra 
l’estacionalitat turística, que es produeix durant els mesos de juliol i agost a causa de la 
pràctica del turisme de sol i platja. Per aquest motiu, de totes les formes de diversificació 
turística que trobem a Mallorca, es va considerar el cicloturisme com a pràctica turística que 
permet demostrar que és possible allargar la temporada turística durant els mesos de 
primavera i tardor, ja que durant aquestes dues estacions, Mallorca, reuneix la temperatura 
idònia per a la realització d’aquesta pràctica. També s’ha optat pel cicloturisme, ja que dins la 
diversificació turística que trobem a Mallorca, és una de les pràctiques turístiques que és més 
complementaria amb la pràctica turística de sol i platja. S’afirma que són complementaries, ja 
que la pràctica de sol i platja es desenvolupa a l’estació estival, mentre que la pràctica 
cicloturística es desenvolupa a la primavera i tardor, per tant són dues pràctiques que no es 
solapen en el temps. Pel que fa a l’elecció de la zona Nord de Mallorca, en concret Pollença, 
s’ha decidit realitzar l’estudi sobre aquesta zona de l’illa ja que és una zona on l’estacionalitat 
turística està més marcada, per tant trobem un exemple de solució més contrastat que a altres 
zones de Mallorca. Dit això, aquest estudi, permet demostrar que el cicloturisme és una opció 
per a la desestacionalització turística a Mallorca, concretament a la zona de Pollença (Nord 
de Mallorca), ja que és una pràctica turística, que en el cas de Mallorca, es pot desenvolupar 
durant els mesos de primavera i tardor. 

Aquest estudi s’ha dut a terme a partir de les bases de la geografia del turisme i l’ús dels 
conceptes clau: turisme, turisme esportiu, cicloturisme, estacionalitat, desestacionalitat, 
viatjar, complementarietat, pràctica turística i diversitat turística. De tots aquests conceptes, 
els que han estat més rellevants pel desenvolupament d’aquest estudi concret han estat el 
concepte de diversitat turística, desestacionalitat, cicloturisme i pràctica turística. 

Per a la realització d’aquesta recerca científica s’ha dut a terme una metodologia mixta. En un 
primer moment es va realitzar una recerca bibliogràfica i posteriorment es va realitzar una 
segona part d’obtenció d’informació a partir de mètodes qualitatius com les entrevistes i 
enquestes. 

Per a dur a terme aquest estudi i poder demostrar que el cicloturisme és una opció per a 
desestacionalitzar i allargar la temporada turística a Pollença (zona Nord de Mallorca), durant 
els mesos de primavera i tardor, s’ha dut a terme una anàlisi de l’evolució que ha sofert el 
cicloturisme en els darrers vint anys. Per a desenvolupar aquest estudi s’ha realitzat l’anàlisi 
de tres punts que són els següents: l’estacionalitat del turisme respecte al clima a Mallorca, la 
diversificació turística a Mallorca i la desestacionalització de la zona Nord de Mallorca. Amb 
l’estudi del primer punt s’ha realitzat una anàlisi de la situació climàtica a Mallorca, que recolza 
amb dades de temperatura i precipitació l’estacionalitat turística a la que està sotmesa l’illa, 
sobretot durant els mesos de juliol i agost. Amb l’estudi del segon punt s’ha elaborat una anàlisi  
de la diversitat turística que trobem a Mallorca per a determinar el lloc que ocupa el 
cicloturisme dins aquesta diversitat. Finalment, el tercer punt s’ha fonamentat amb la 
realització d’entrevistes (a directors d’hotel i empreses d’explotació cicloturística) que 
permeten demostrar que el cicloturisme és una opció per a la desestacionalització de la zona 
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Nord de Mallorca, concretament de Pollença. D’aquesta forma, s’ha obtingut informació més 
concreta sobre els mesos de més freqüència de cicloturistes, el perquè explotar la zona de 
Pollença i perquè els hotelers aposten pel cicloturisme per allargar la temporada turística 
durant els mesos de primavera i tardor. 

 

6. Objectius del treball 

 

Aquest estudi té la seva base en el desenvolupament d’un objectiu principal, que es 
troba sustentat pel desenvolupament i anàlisi de tres objectius específics. 

L’objectiu principal, d’aquest estudi, ha estat realitzar una recerca científica que permeti 
demostrar, que de totes les formes de diversificació turística que trobem a Mallorca, el 
cicloturisme és una pràctica turística que és una opció per a la desestacionalització turística a 
la zona Nord de Mallorca (Pollença). 

L’objectiu ha estat demostrar com gràcies al cicloturisme es pot allargar la temporada turística 
a Pollença (concretament durant els mesos de primavera i tardor), com aquesta pràctica 
turística és complementaria amb la pràctica turística de sol i platja i com la pràctica 
cicloturística serveix per lluitar, a Pollença, contra l’estacionalitat turística que provoca la 
pràctica del turisme de sol i platja. 

Pel desenvolupament d’aquest objectiu s’ha considerat oportú realitzar-ho de la zona Nord de 
Mallorca, en concret de Pollença, ja que és una zona on l’estacionalitat turística està més 
marcada que a altres zones de l’illa i permeten demostrar de forma més clara i precisa la 
nostra hipòtesi que és demostrar que el cicloturisme és una opció per a la desestacionalització 
turística a Mallorca. 

Per a poder demostrar aquest objectiu principal, s’ha de treballar i reflexionar sobre tres 
objectius més concrets que són: l’estacionalitat del turisme respecte al clima a Mallorca, la 
diversificació turística a Mallorca i la desestacionalització de la zona Nord de Mallorca. 

 Objectiu 1: l’estacionalitat del turisme respecte al clima a Mallorca 

El primer objectiu específic està fonamentat amb la relació que hi ha entre el clima que trobem 
a Mallorca i l’estacionalitat turística. Per tant, el que hem pretès amb l’anàlisi d’aquest punt ha 
estat realitzar un estudi de la situació climàtica a Mallorca per a justificar, des del punt de vista 
climatològic, l’estacionalitat turística a la que està sotmesa l’illa als mesos de juliol i agost. A 
l’hora analitzar la complementarietat que hi ha entre la pràctica del turisme de sol i platja i la 
pràctica cicloturística respecte a fets climatològics. 

 Objectiu 2: la diversificació turística a Mallorca 

El segon objectiu específic està fonamentat amb un estudi de la diversificació turística que 
trobem a Mallorca a partir de l’estancament turístic que es produeix a principis del segle XXI. 
Per tant, s’ha considerat oportú du a terme una anàlisi de la diversitat turística que trobem a 
Mallorca i realitzar una determinació del lloc que ocupa el cicloturisme dins aquesta diversitat. 
D’aquesta forma, poder demostrar el paper que juga el cicloturisme com a opció de 
desestacionalització turística. 

 Objectiu 3: la desestacionalització de la zona Nord de Mallorca 

El tercer objectiu específic està fonamentat amb un estudi que ens permeti demostrar que la 
zona Nord de Mallorca, en concret Pollença, es troba a un procés de desestacionalització 
turística  a causa del cicloturisme. Per tant, aquest estudi s’ha fonamentat amb la realització 
d’entrevistes (a directors d’hotel i empreses d’explotació cicloturística) que ens han permès 
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demostrar que el cicloturisme és una opció per a la desestacionalització turística de Pollença. 
Amb aquestes entrevistes, s’ha obtingut informació més concreta sobre els mesos de més 
freqüència de cicloturistes, el perquè explotar la zona de Pollença i perquè els hotelers 
aposten pel cicloturisme per allargar la temporada turística durant els mesos de primavera i 
tardor. 

 

7. Metodologia 

 

Per a realitzar i desenvolupar aquesta recerca científica s’ha dut a terme una 
metodologia mixta, ja que s’ha considerat l’ús de tècniques quantitatives i qualitatives la més 
adequada per demostrar els objectius d’aquest treball. Aquesta metodologia està 
fonamentada amb l’obtenció d’informació a partir de la recerca bibliogràfica, la recerca de 
dades quantitatives i l’ús de tècniques qualitatives empíriques com l’entrevista i l’enquesta. 

Per a dur a terme la recerca científica i obtenir la informació s’ha considerat l’ús de la biblioteca 
digita de la UIB. S’ha elegit aquesta base de dades bibliogràfica, ja que permet realitzar una 
recerca exhaustiva sobre documents científics fiables. Per altra banda, també permet realitzar 
una personalització de la recerca, d’acord amb una  variable cronològica i de temàtica. 

 

Figura 1: esquema metodologia mixta 

 

 

 

Pel desenvolupament i l’anàlisi d’aquesta recerca científica, s’ha considerat oportú estructurar 
el seu desenvolupament amb quatre parts. Amb aquesta estructuració, ha estat més senzill 
poder desenvolupar tots els punts d’aquest estudi. 

Amb el desenvolupament de la primera part, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica que ens 
va permetre determinar el marc teòric d’aquest estudi, fonamentat amb les bases de la 
geografia del turisme. La recerca s’ha efectuat dins les bases de dades abans citades, on es 
va efectuar una recerca de les paraules clau vinculades a la geografia del turisme: 
diversificació turística, pràctica turística, cicloturisme i desestacionalitat. La recerca d’aquests 
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conceptes s’ha realitzat en català, castellà, francès i anglès, ja que d’aquesta forma s’ha pogut 
realitzar una recerca més completa. Amb aquesta recerca s’ha accedit a articles científics de 
revistes científiques i a publicacions realitzades per altres geògrafs i autors d’altres 
universitats. Per afinitat amb la recerca, s’ha considerat introduir els conceptes dels següents 
autors: M. Seguí, O. Gonzalez, M. Diaz, M. Rivera, M. Gonzalez, I. Murray, Cammarata i 
Duhamel. 

La segona part s’ha fonamentat amb l’obtenció de dades quantitatives que han permès 
justificar l’estacionalitat del turisme a partir del clima. Aquesta informació s’ha obtingut a partir 
de la recerca de dades sobre la temperatura, precipitació i vent des de l’any 2016 fins a l’any 
2020 a l’AEMET (Agència Estatal de Meteorologia) i a la plana web Balears-meteo. S’ha agafat 
com a referencia l’estació meteorològica del Calvari Pollença (Nord de Mallorca i lloc on es 
centra l’estudi). Posteriorment,  s’ha realitzat una taula estadística de precipitació, 
temperatura, vent i un climograma, que permeten reflectir en forma de gràfica les dades 
recopilades. S’ha decidit agafar, el major nombre de dades, de l’AEMET ja que és l’Agència 
Estatal de Meteorologia i per tant una plataforma contrastada i una font fiable. A part, utilitzant 
l’IBESTAT com a font, s’han recopilat dades mensuals d’arribades de cicloturistes durant el 
2018 i de turistes  a Mallorca des de l’any 2016 a 2019 per a comparar els mesos de més 
arribades de turistes i cicloturistes amb les dades de temperatura, precipitació i vent. 

La tercera part està fonamentada amb una recerca bibliogràfica, que  s’ha dut a terme utilitzant 
la biblioteca digital de la UIB, i també amb la recerca de dades quantitatives a l’IBESTAT i 
l’Observatori de Turisme de les Illes Balears. Amb l’obtenció d’aquestes dades quantitatives, 
ens ha permès elaborar quatre gràfiques sobre: comparativa en l’arribada de turistes de l’any 
1996 i 1998, el tipus de cicloturista, l’evolució del cicloturisme entre els anys 1995 i 2018 i la 
distribució dels cicloturistes durant l’any 2018. Per altra banda, la recerca bibliogràfica, a 
diferència de la primera, es fonamenta en estudis turístics més tècnics, s’ha dut a terme a 
partir dels conceptes de diversificació turística i cicloturisme. S’ha realitzat una recerca en 
català, castellà, francès i anglès per així tenir més bibliografia i poder contrastar millor tota la 
informació recopilada. S’ha fet ús d’articles d’autors locals com: M. Blázquez, I. Murray, A. 
Serra, J. Cardona, Xisco Lliteras, J. Garau, M. Adrover i altres com Manuel Diaz i Oscar 
Gonzalez. De tots el articles que s’han trobat, s’ha considerat l’ús de 6 articles científics, els 
més idonis per a desenvolupar l’objectiu d’aquest punt, que han servit per a realitzar una 
anàlisi sobre la diversitat turística que trobem a Mallorca i el lloc que ocupa el cicloturisme 
respecte a aquesta diversitat. Aquests articles són citats al final del treball, concretament a 
l’apartat de la bibliografia. 

Finalment la quarta part, a diferència de les tres anteriors, es fonamenta amb l’obtenció 
d’informació a partir de mètodes qualitatius empírics, en aquest cas l’entrevista i l’enquesta. 
S’ha optat  per aquest mètode per obtenir informació directa de persones que estan vinculades 
i que treballen en el món del cicloturisme. De tots els tipus d’entrevista que hi ha s’ha optat 
per una semi-estructurada. El motiu d’elegir aquest tipus d’entrevista ha estat per a formular 
preguntes més àmplies per a condicionar el menys possible la resposta de l’entrevistat, que 
la resposta sigui lo més espontània possible, i per poder realitzar preguntes concretes i 
disposar d’informació detallada. Aquestes entrevistes s’han realitzat a personal de l’hotel 
Playa Mar & SPA (situat al Port de Pollença) i a personal de l’empresa d’explotació 
cicloturística Stuart Hall Cycling, fent un total de 6 entrevistes. S’han realitzat dos tipus 
d’entrevista, una dirigida al personal de l’hotel i una altra a l’empresa  d’explotació 
cicloturística, ambdues formades per un total de 6 preguntes. Per part de l’hotel Playa Mar & 
SPA les persones que han estat entrevistades són la directora, el responsable del 
departament de ventes i el director general de la companyia (Palmira Coralian S.L). Per part 
de l’empresa cicloturística Stuart Hall Cycling han estat entrevistats el seu propietari (Stuart) i 
dos membres del seu equip, que duen treballant amb ell des de que exploten el cicloturisme 
a Mallorca. La relació entre els entrevistats i la referencia citada al text es pot trobar en forma 
de taula (6) a l’apartat d’apèndix. El motiu de l’elecció d’aquestes 6 persones, ha estat que 
s’han considerat les idònies per a saber els mesos de més freqüència de cicloturistes, el 
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perquè explotar la zona de Pollença i perquè els hotelers i altres empresaris, com Stuart, 
aposten pel cicloturisme com a opció de desestacionalització turística a la zona Nord de 
Mallorca, concretament a Pollença. Alhora, també s’ha fet ús de part d’una enquesta que 
l’hotel Playa Mar & SPA va realitzar durant l’any 2019 a cinquanta cicloturistes britànics. 
Aquesta entrevista estava formada per cinc preguntes, de les quals tan sols s’han fet ús dues 
d’elles referents a activitats complementàries i motivacions que tenen aquests cicloturistes. 
Les altres tres preguntes s’han descartat, ja que no tenien relació directa amb aquest estudi. 
Aquestes dues preguntes estan formades per sis opcions de les quals s’han de seleccionar 
dues. Aquestes, han servit per a elaborar dues gràfiques, una de motivacions turístiques i una 
altra d’activitats complementàries, que han estat molt útils per a l’anàlisi d’aquest cicloturista. 

Per altra banda, aquestes entrevistes i enquestes, tan sols es tracten d’un mostreig donat la 
disponibilitat temporal per a desenvolupar aquest estudi. Serveixen per marcar una tendència 
respecte a la hipòtesi del treball que és demostrar que el cicloturisme es una opció de 
desestacionalització turística a Pollença (Nord de Mallorca). Tot i això, aquest estudi hauria 
de ser corroborat amb més dades i altres recerques més detallades, per a un complet anàlisi 
de la zona Nord de l’illa. 

 

8. Marc teòric 

 

Aquesta recerca científica s’ha dut a terme a partir de les bases de la geografia del 
turisme. La geografia del turisme o geografia turística és la branca de la geografia que estudia 
i explica els processos i les interaccions que produeixen l'estructura espacial de les 
destinacions turístiques. La geografia és el turisme que cobreix una gran varietat d'interessos 
incloent els impactes humans sobre el paisatge entès com a sistema sòcio-ecològic. Com a 
ciència aplicada dóna respostes a les preocupacions que concerneixen a la indústria del 
turisme. La geografia és fonamental per a l'estudi d'aquesta, ja que involucra moviments i 
activitats a través de l'espai geogràfic, i és una activitat en la qual les dues característiques 
dels llocs i les identitats personals es formen a través de les relacions que són creades entre 
els mateixos paisatges i persones (Lamont, 2009). 

En els darrers anys dins dels estudis turístics s’han ampliat els conceptes inicials de 
preferència econòmics, cap a àmbits més amplis com les ciències socials. Dins d’aquesta 
perspectiva més àmplia que pren el turisme com una pràctica amb conseqüències sobre els 
territoris, socials i també culturals s’emmarcaria la present recerca. Per una banda destacar 
la implicació de les pràctiques turístiques com una opció de desestacionalització turística, en 
el nostra cas concret la pràctica cicloturística. Per altra banda, dins dels debats de la 
desestacionalització destacar el concepte de diversificació turística com a lluita contra 
l’estacionalitat turística (Duhamel, 2018). 

Aquests conceptes ens permeten posar les bases teòriques per desenvolupar la hipòtesi 
d’aquest estudi que és demostrar que el cicloturisme és una opció per a la desestacionalització 
turística al Nord de Mallorca (Pollença). Segons Miquel Seguí (2014), Mallorca es troba amb 
un problema d’estacionalitat turística a causa de la pràctica del turisme de sol i platja. Per a 
fer front a aquesta estacionalitat es produeix una diversificació turística on sorgeixen noves 
pràctiques turístiques (com el cicloturisme) que permeten que comenci un fenomen 
desestacionalitzador, en el nostra cas a Pollença (Nord de Mallorca). 
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Figura 2: esquema conceptes marc teòric  

 

 

Segons dades de l’IBESTAT (taula1), Mallorca és una illa marcada per una forta estacionalitat 
turística degut a la pràctica del turisme de sol i platja. Una pràctica turística que es 
desenvolupa durant els mesos estivals de juliol i agost. Aquest tipus de turisme té com a 
conseqüència que durant els mesos de juliol i agost (temporada alta) hi ha un gran flux de 
turistes que visiten la nostra illa (any 2019,  juliol: 1.886.944 turistes i agost: 1.807.113 
turistes), mentre que la resta de l’any (temporada baixa) aquest flux de turistes minva 
considerablement (any 2019, febrer: 257.402 turistes i novembre: 253.143 turistes). 

Aquest fet  té com a conseqüència la problemàtica de que hi ha un gran desajust en l’arribada 
de turistes a Mallorca al llarg de l’any. Mallorca, a partir de la diversificació turística que sorgeix 
a principis del anys noranta a Europa, comença un procés desestacionalitzador. Amb el 
començament de la diversificació turística, es pretén distribuir l’arribada de turistes al llarg de 
l’any i mitigar la corba d’estacionalització que hi ha durant els mesos de juliol i agost (Coll & 
Seguí, 2014). 

 

Taula 1: Turistes Mallorca anys 2016, 2017, 2018 i 2019 

 

2019 2018 2017 2016

Gener 226.136 179.079 163.745 156.044

Febrer 257.402 213.364 221.554 221.365

Març 449.236 473.246 402.740 476.278

Abril 1.051.956 928.642 998.585 775.101

Maig 1.384.663 1.401.156 1.386.342 1.295.214

Juny 1.669.285 1.709.563 1.663.254 1.528.951

Juliol 1.886.944 1.924.647 1.925.734 1.835.293

Agost 1.807.113 1.834.728 1.846.229 1.779.381

Setembre 1.628.048 1.616.018 1.539.821 1.442.271

Octubre 1.055.453 1.150.384 1.086.549 1.057.215

Novembre 253.143 262.402 241.450 199.128

Desembre 197.133 257.114 161.674 141.005

TOTAL 11.868.531 11.952.361 11.639.694 10.909.262

MESOS 
ANY

TURISTES MALLORCA

 

 Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT. 

Diversifi
cació 

turística

Pràctiqu
es 
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Quan es parla de diversificació turística, la majoria d’ocasions, es relaciona amb una 
diversificació de l’oferta turística d’un lloc concret. Per tant, es centre amb la forma d’atreure 
a nous turistes o seduir a turistes habituals que cerquin experimentar altres experiències. Als 
darrers vint anys a Mallorca, s’ha produït un augment de la diversificació turística per a 
complementar la pràctica del turisme de sol i platja. Dins la diversificació turística hi ha una 
gran varietat de formes de fer turisme, tant des del punt de vista de les activitats (exemple 
turisme esportiu) com de tipologies de turistes (majors, nins, famílies, necessitats especials, 
etc.). En el cas de Mallorca,  de les moltes formes de diversificació turística que hi ha, destaca: 
el turisme de sol i platja, esportiu ( senderisme, cicloturisme, nàutic, etc.), cultural, 
gastronòmic, de congressos i rural. Tota aquesta tipologia de diversificació turística que 
trobem és conseqüència del procés de desestacionalització turística que es produeix a 
Mallorca per a complementar l’estacionalitat del turisme de sol i platja durant els mesos de 
juliol i agost (Diaz & Gonzalez, 2003). 

Agafant com a referència el punt de vista social, el turista és el referent sobre el que gira la 
diversificació del turisme i no el recurs o l’atractiu turístic d’un lloc. Per tant, la diversificació 
turística, es centra en les experiències que el turista pot viure o experimentar a un determinat 
destí turístic. Aquestes experiències es sustenten amb el conjunt de sensacions i emocions 
que el turista rep durant el desenvolupament de la pràctica turística (Rivera, 2013). 

La pràctica turística és una pràctica social, que com el seu nom indica, està fonamentada en 
les ciències socials, agafant un punt de vista més modern sobre l’acció de fer turisme. 
D’aquesta manera s’allunya del punt de vista tradicional economicista sustentat en el concepte 
d’activitat turística (Duhamel, 2018).  

Les pràctiques turístiques no són exclusives, sinó que un turista pot tenir diferents 
experiències en la realització d’una determinada pràctica turística. Aquestes experiències 
seran l’atractiu turístic per a que aquest turista pugui decidir realitzar una determinada pràctica 
turística. Les pràctiques socials estan vinculades amb les experiències que el turista percep o 
vol experimentar durant la realització d’aquesta. Com a conseqüència les pràctiques 
turístiques estan vinculades amb els objectius personals de descobriment, “relax”, sociabilitat, 
joc i compres (González, 2017). 

Les pràctiques socials del turisme creen, transformen i valoritzen diferencialment els territoris 
que no tenien valor des de la lògica de la producció. Alguns llocs es transformen, canvien, 
decoren i revaloren en funció de les noves necessitats socials donant lloc a diferents activitats 
sòcio-econòmiques i noves experiències que segons l’escenari es valoritzen (Cammarata, 
2006). 

A partir de la recerca d’una diversificació turística, han aflorat noves formes de fer turisme i 
una d’elles és el cicloturisme. El cicloturisme és una nova forma de fer turisme que té el seu 
“boom” a principis de la dècada de 1990, es produeix la generalització de l’ús de la bicicleta 
per a l’oci. Dins de les moltes opcions de diversificació turística que hi ha a Mallorca, s’ha 
considerat la pràctica del cicloturisme com a la més indicada ja que concentra la seva major 
afluència turística durant els mesos de temporada baixa (març i abril). 
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Figura 3: distribució arribada cicloturistes a Mallorca any 2018 (%) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria de Turisme de les Illes Balears 

 

Cantero Barros (2012) dona un punt de vista d’aquest concepte on ressalta el caràcter no 
competitiu d’aquesta activitat, deixant-la reduïda a una pràctica que es realitza per oci. Per 
ella, és una activitat recreativa, esportiva i no competitiva que combina la activitat física i el 
turisme. Per tant és una pràctica que es realitza per plaer i no per competició. 

A Mallorca podem trobar dos models de cicloturisme, que són el competitiu i el recreatiu. El 
competitiu queda reduït als equips professionals que venen a fer la pretemporada a Mallorca, 
motivats pel clima i el relleu. El ciclisme professional, malgrat no ser tant turístic, representa 
una motivació per al cicloturisme recreatiu, ja que els aficionats al ciclisme volen emular als 
seus ídols. Per altra banda, la majoria de cicloturistes viatgen a la nostra illa cercant altres 
experiències no competitives com poden ser l’oci, el “relax” o simplement una pràctica 
esportiva com a motivació recreativa (Savia, 2009). 

 

Figura 4A: noticia sobre ciclistes famosos a Mallorca 

 

 

Font: diari Ultima Hora 

 

A Espanya, el model de desenvolupament del cicloturisme Balear és similar al model d’alguns 
països europeus, tot i això encara està lluny del model Europeu. Un exemple serien les rutes 
temàtiques que hi ha als Països Baixos, que també les podem trobar, en certa forma, aquí; tot 
i que lis manca confecció i adequació. 
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Segons dades de la Consellaria de Turisme i de l’IBESTAT, a les Illes Balears s’ha arribat a 
una afluència que supera els 200.000 cicloturistes a l’any, que poden arribar a generar més 
de 100 milions d’euros amb ingressos. De cada cop hi ha més turistes que es decideixen a 
venir a la nostra illa per a la pràctica del cicloturisme. La gran part de la demanda prové 
d’Alemanya, que nodreix a les nostres Illes amb el 50,2% del total dels cicloturistes que rebem. 
Tot i aquestes dades positives, els resultats són relativament pobres si les comparem amb 
xifres d’alguns països europeus, com els Països Baixos. 

 

Figura 4B: nacionalitat cicloturistes Mallorca any 2018 (%) 

 

 

Font: Conselleria de Turisme de les Illes Balears. 

 

Per tant, segons dades de la taula 1 i la figura 3, parlar de cicloturisme a Mallorca és parlar de 
desestacionalització turística, ja que és una pràctica turística que es desenvolupa en mesos 
oposats (febrer, març, abril i maig) al de la pràctica de sol i platja (juliol i agost). Durant els 
mesos de març i abril es concentra el 70% del cicloturisme, mentre que durant els mesos de 
temporada alta (juliol i agost) el cicloturisme és pràcticament nul, per tant podem dir que són 
dues pràctiques complementàries. Paral·lelament, amb l’ús d’aquestes dades, es pot 
mencionar que durant els mesos de més afluència de cicloturistes (març i abril), hi ha un 
augment en l’arribada total de turistes respecte als altres mesos de la temporada baixa.Com 
a conseqüència, és un exemple de que la pràctica cicloturística capta turistes durant els mesos 
on no es realitza la pràctica del turisme de sol i platja. Algunes dades que ho recolzen: durant 
el mes d’abril de 2019 (el de més arribades de cicloturistes) arriben a Mallorca 1.051.956 
turistes i durant el mes de juliol de 2019 (el de més arribades) arriben 1.886.944 turistes. Si 
comparem aquestes dues darreres xifres, tot i que quasi es dupliquin, podem observar que 
durant els mesos de la pràctica cicloturística s’ha reduït la diferència d’arribada de turistes 
respecte als mesos de temporada alta (juliol i agost). Per tant, podem dir que el cicloturisme 
és una activitat que permet il·lustrar la desestacionalització a Mallorca, per davant d’altres 
amb un nombre de turistes més importants, però que no tenen el caràcter des-estacional tant 
complementari amb el turisme de sol i platja.  
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9. Anàlisi i resultats dels objectius 

 

9.1 L’estacionalitat del turisme respecte al clima a Mallorca 

 

Aquest primer punt es centra amb la relació que hi ha entre el clima que trobem a 
Mallorca, en concret a Pollença (zona Nord de Mallorca), i l’estacionalitat turística de l’illa. 
D’aquesta forma, l’objectiu és realitzar un estudi de la situació climàtica que trobem a Mallorca  
i a partir d’aquest estudi justificar, des del punt de vista climatològic, l’estacionalitat turística a 
la que està sotmesa l’illa als mesos de juliol i agost. A l’hora analitzar la complementarietat 
que hi ha entre la pràctica del turisme de sol i platja i la pràctica cicloturística respecte a fets 
climatològics. 

Pollença es troba a l’eix septentrional de l’illa de Mallorca, és el municipi que es troba més al 
Nord de l’illa. El municipi es troba a la vora de la mar Mediterrània, limita amb els d'Escorca, 
Campanet, La Pobla i Alcúdia. Al trobar-se a la vora de la mar ha estat un factor molt important 
per al desenvolupament de la pràctica del turisme de sol i platja, ja que consta de nombroses 
cales i platges. Per contra, el fet de trobar-se al Nord de l’illa, lluny de la capital Palma i de 
l’aeroport de Son Sant Joan, ha dut a que la zona Nord de l’illa s’explotés més tard que la 
zona del Sud per problemes de comunicacions, etc. (Murray, 2019). 

Segons Belen Gómez (1999), “ el clima es converteix  en un factor de localització turística 
(factor ambiental natural) en el moment en que intervé en el procés de funcionalització d’un 
territori, sigui quina sigui la seva escala. Per altra banda, entre el geògrafs existeix la tendència 
generalitzada d’assenyalar que el clima és un factor  de localització turística important tan sols 
quan  l’escala del territori és petita. Per tant, es sol dir que « el factor clima dibuixa unes zones 

a escala mundial  i regional òptimes per a la pràctica turística, com per exemple la zona 
temperada-càlida que es creu òptima per a la pràctica del turisme de sol i platja »”. 

 

Figura 5: Zona temperada- càlida  

 

 

Font: edu.glogaster.com 

 

Per a aprofundir en l’anàlisi del clima a Mallorca, s’ha decidit realitzar un estudi de la 
temperatura, precipitació i vent que trobem a l’illa des de l’any 2016 fins al 2020. S’ha agafat 
com a  referencia l’estació meteorològica del Calvari a Pollença (Nord de Mallorca i lloc on es 
centra l’estudi). 

En temes de temperatura i segons dades de l’AEMET, Pollença té una temperatura mitja anual 
de 17.6 °C. Si realitzem una anàlisi de 2016 a 2020 (taula 2) podem destacar que els mesos 
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on es troben els índex de temperatura més elevats són el mes de juny (2019: 22.1°C), juliol 

(2019: 26.6°C), agost (2019: 25.5°C) i setembre (2019: 22.5°C). Aquests mesos, en temes de 

temperatura, són idíl·lics per a la pràctica del turisme de sol i platja, a diferència d’altres mesos 
de l’any com desembre (2019: 13.5°C), gener (2019: 10.3°C) i febrer (2019: 11.1°C) que 

presenten temperatures més baixes que dificulten aquesta pràctica. Degut a temes de 
temperatura es produeix una forta estacionalitat turística, ja que la pràctica del turisme del sol 
i platja és la que més turistes aporta a Mallorca i es veu fortament concentrada durant el 
període estival de juliol (2019: 1.924.647 turistes) i agost (2019: 1.834.728 turistes). Per altra 
banda durant els mesos primaverals de març (2019: 12.8°C), abril (2019: 14.2°C) i maig (2019: 

16.7°C) i els mesos tardorencs d’octubre (2019: 19.3 °C) i novembre (2019: 13.7°C) presenten 

temperatures més suaus que les d’estiu que fan que es pugui desenvolupar la pràctica 
cicloturística. Per tant , en temes de temperatura, trobem dues pràctiques que són 
complementaries ja que les temperatures idònies per a la pràctica del turisme de sol i platja 
es troben durant el període estival (25°C  de mitja mensual) i les idònies per a la pràctica del 

cicloturisme durant la primavera i la tardor (15-17°C de mitja mensual). 

 

Taula 2: dades temperatura i precipitació Pollença 2016-2020  

Temp. Precip. Temp. Precip. Temp. Precip. Temp. Precip. Temp. Precip.

Gener 12.4 33.5 9.5 204.2 12.1 81.3 10.3 58.2 11.6 126.8

Febrer 12 94.2 12 75.9 8.5 232.9 11.1 14.2 13.1 0.4

Març 11.8 50.8 13.3 52.8 12.5 141 12.8 8.8 12.9 71.6

Abril 14.1 138.7 14.4 25.7 15.8 30.8 14.2 27 15.2 221.2

Maig 17.1 63 19 9.7 16.8 45.2 16.7 53.6 20 18.8

Juny 21.8 10.4 23.6 60.2 22.3 52.2 22.1 0.2 21.6 52.6

Juliol 24.5 1 25.1 3 25.9 10 26.6 10.6 25.3 3.6

Agost 24.2 6.9 25.6 19.8 25.7 57.8 25.5 26.4 25.8 10.4

Setembre 22.6 60.7 20.6 115.1 23 135.8 22.5 121 22 100.2

Octubre 18.9 76.7 18.6 38.6 18 252.6 19.3 81.8 17.3 105.4

Novembre 14.7 142.5 13.1 201.4 14.1 110.4 13.7 154 15.7 17.6

Desembre 12.7 170.7 10.8 123.7 12.5 42.4 13.5 63 12 121.6

Temperatura (°C) i precipitació (mm) mitja Pollença (estació Calvari)

Mesos
2016 2017 2018 2019 2020

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AEMET 

 

Segons dades de l’AEMET, en temes de precipitació, Pollença és un dels municipis amb més 
pluviometria de Mallorca amb mitjanes anuals de 534 mm. Supera molts de mesos els 100 
mm i inclús arriba a xifres properes als 200 mm. Un exemple seria que en el període comprés 
entre 2016 i 2020 ha superat els 100 mm en dinou ocasions (cinc d’elles superant els 200 
mm). 

Segons Miquel Salamanca (2015) la zona Nord de l’illa i en concret la zona propera a la Serra 
de Tramuntana presenta un índex de precipitació més elevat que la resta de territori degut a 
un “petit” efecte foehn que exerceix aquesta. Aquest efecte es produeix en relleus 
muntanyencs quan una massa d'aire càlid i humit és forçada a ascendir per salvar aquest 
obstacle. Això fa que el vapor d'aigua es refredi i pateixi un procés de condensació o 
sublimació inversa precipitant-se en els vessants de sobrevent on es formen núvols i pluges 
orogràfiques. 

Si realitzem una anàlisi de 2016 a 2020 (taula 2) podem comprovar que el més usual es trobar 
els índex de precipitació més baixos durant els mesos de juny (2019: 0,2 mm), juliol (2019: 
10,6 mm) i agost (2019: 26,4 mm), mentre que el major índex de precipitació el trobem durant 
els mesos de setembre (2019: 121 mm), octubre (2019: 81,8 mm) i novembre (2019: 154 mm). 
Per tant, en temes de precipitació, també trobem els mesos estiuencs de juny, juliol i agost 
com els més idonis per a la pràctica del turisme de sol i platja. Tot i que aquests mesos no 
estan obsolets de pluja, aquesta es sol concentrar en pocs dies, a diferència d’altres èpoques 
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de l’any, com la tardor, on és més constant. Per tant, la precipitació també és un fenomen 
climàtic que afavoreix l’estacionalitat turística de Mallorca durant els mesos estiuencs. 

Segons dades de l’AEMET, en temes de precipitació, no es troba una complementarietat tan 
alta entre la pràctica del turisme de sol i platja i la pràctica cicloturística com a altres parts de 
l’illa. Durant els mesos de primavera (maig 2019: 53.6 mm) i tardor (novembre 2019: 154 mm) 
els índex de precipitació són més elevats que a l’estiu (juliol 2019: 10.6mm) i dificulta la 
pràctica cicloturística. Tot i això, durant la primavera l’índex de precipitació no es tan elevat 
com a la tardor i  la pluja es concentra durant  menors dies ( 13 de maig de 2019: 46.6mm 
dels 53.6mm totals mensuals). Aquest fet deriva amb la idoneïtat de la primavera per a la 
pràctica cicloturística i alhora complementaria durant aquest període amb la pràctica del 
turisme de sol i platja que es desenvolupa durant el període estival.    

 

Figura 6: climograma Pollença 2019 

 

Font: balearsmeteo.com 

Figura 7: mapa precipitació Balears 

 

Font: balearsmeteo.com 
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En temes de vent i segons dades de l’AEMET (taula3), Pollença té una mitjana de 74 km/h. 
Si realitzem una anàlisi de l’any 2018  podem destacar que els mesos on trobem els índex de 
ràfegues de vent més baixos són durant els mesos d’abril (59.5 km/h), maig (54.7 km/h), juny 
(57.9 km/h), juliol (38.6 km/h) i agost (49.9 km/h) que coincideixen amb els mesos on es 
concentra la pràctica cicloturística ( març, abril i maig) i la pràctica del turisme de sol i platja ( 
juny, juliol i agost). Per tant, que les ràfegues de vent més baixes es concentrin durant els 
mesos de març, abril i maig, són un altre al·licient per a que la pràctica cicloturística es 
desenvolupi durant el període primaveral, ja que les ràfegues de vent fortes dificulten la 
realització d’aquesta pràctica. 

 

Taula 3: ràfegues de vent Pollença any 2018 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AEMET. 

 

Segons dades de l’AEMET, si realitzem una comparativa entre la precipitació, temperatura i 
vent de Mallorca, agafant com a referencia l’estació meteorològica de Pollença, podem afirmar 
que els mesos de menor precipitació o d’escassa precipitació coincideixen amb els de major 
temperatura i menor ràfegues de vent. En el cas de Mallorca aquests mesos són tres: juny ( 
Pollença 2019: 22.1°C, 0.2mm  i 57.9 km/h), juliol ( Pollença 2019: 26.6°C, 10.6mm i 38.6 

km/h) i agost ( Pollença 2019: 25.5°C, 26.4mm i 49.9 km/h). Els altres mesos (taula 2 i 3) 

manquen d’aquestes característiques sent molt més plujosos, amb temperatures més baixes 
i amb ràfegues de vent més elevades. Per tant, aquests tres mesos en temes climatològics 
(precipitació, temperatura i vent) creen un ambient idoni per a la pràctica del turisme de sol i 
platja, que segons dades de l’IBESTAT és la primera pràctica turística de Mallorca (juliol 2019: 
1.886.944 turistes) . Una pràctica, que en el cas de Mallorca (per raons de precipitació, 
temperatura i vent), queda reduïda a un quart de l’any, un període molt reduït de temps que 
deriva amb una forta estacionalitat turística. 

Segons dades de l’IBESTAT (taula 1), si realitzem una anàlisi en l’arribada de turistes a 
Mallorca des de l’any 2016 fins a l’any 2019 podem observar que durant els mesos de gener 
(2019: 226.136 turistes), febrer (2019: 257.402 turistes), març (2019: 449.236 turistes) 
novembre (2019: 253.143 turistes)  i desembre (2019: 197.133 turistes) les xifres d’arribades 
de turistes són relativament baixes. Mentre que els mesos que presenten les xifres més 
elevades d’arribada de turistes són el mes de juny (2019: 1.669.285 turistes), juliol (2019: 
1.886.944 turistes), agost (2019: 1.807.113 turistes) i també el mes de setembre (2019: 
1.628.048 turistes). 

Mesos Mitjana Ràfagues Sector dominant

Gener 5.7 83.7 SO

Febrer 4.8 86.9 SSO

Març 6.5 86.9 SE

Abril 5.7 59.5 SE

Maig 6.2 54.7 ESE

Juny 6.1 57.9 SSE

Juliol 5.5 38.6 ENE

Agost 5.7 49.9 E

Setembre 5.5 74 SO

Octubre 4.6 64.4 SSO

Novembre 5.2 53.1 SSO

Desembre 5.5 64.4 SSO

Vent a Pollença durant l'any 2018 (Km/h)
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Si comparem la taula 1 (arribada de turistes a Mallorca des de 2016 a 2019) amb la taula 2 
(temperatura i precipitació a Pollença des de 2016 a 2020) i la taula 3 (ràfegues de vent a 
Pollença 2018) podem afirmar que els mesos de major arribada de turistes juny, juliol, agost i 
setembre coincideix amb els mesos on l’índex de precipitació i ràfegues de vent es manté baix 
i l’índex de temperatura es manté alt ( juny, juliol i agost). Per tant, podem afirmar que el factor 
climàtic es important en l’arribada de turistes a Mallorca. A la vegada, tenint en compte les 
dades de precipitació, temperatura, vent i arribada de turistes, podem afirmar que es crea 
estacionalitat turística a causa dels factors climatològics de temperatura, precipitació i vent, ja 
que quasi tota la concentració turística es produeix durant els mesos on la temperatura es 
manté alta, la precipitació escassa i les ràfegues de vent suaus (juny, juliol i agost). 

Per altra banda, segons dades de l’AEMET i IBESTAT, cal recalcar la complementarietat 
turística que hi ha entra la pràctica turística per excel·lència de Mallorca que és la de sol i 
platja i la pràctica turística en la que es centra aquest estudi que és la pràctica cicloturística. 
Tot i que hi ha altres pràctiques que presenten un major percentatge de turistes a l’illa, la 
pràctica cicloturística és una de les més complementàries amb la de sol i platja. Segons la 
taula 4 (dades AEMET i IBESTAT), els mesos on més turistes visiten la nostra illa (juny (2018: 
1.709.563), juliol (2018: 1.924.647) i agost (2018: 1.834.728) el cicloturisme és escàs o 
pràcticament nul ( juny (2018: 0,9%), juliol (2018: 0%) i agost (2018: 0%)). Per altra banda, els 
mesos de primavera (març (2018: 473.246), abril (2018: 928.642) i maig (2018: 1.401.156) 
presenten un menor nivell d’arribada de turistes en general, però són els mesos que 
concentren el major nombre de cicloturistes (març (2018: 34,8%), abril (2018: 36,9%) i maig ( 
2018: 10,8%)). Per tant, trobem que durant els mesos primaverals (març, abril i maig) és quan 
és concentra el major nombre de cicloturistes (2018: 82,5%) i  el nombre de turistes que 
cerquen la pràctica de sol i platja és molt escassa, mentre que durant els mesos de juny, juliol 
i agost es dispara la pràctica de sol i platja (2018: 5.468.938 turistes) i la cicloturística es 
escassa o pràcticament nul·la (2018: 0,9%). 

 

Taula 4: complementarietat pràctica cicloturística i pràctica sol i platja 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT i de l’AEMET 

 

 

 

 

Precipitació Vent Temperatura % Cicloturistes Turistes

Gener 81.3 83.7 12.1 1,1 179.079

Febrer 232.9 86.9 8.5 11,4 213.364

Març 141 86.9 12.5 34,8 473.246

Abril 30.8 59.5 15.8 36,9 928.642

Maig 45.2 54.7 16.8 10,8 1.401.156

Juny 52.2 57.9 22.3 0,9 1.709.563

Juliol 10 38.6 25.9 0 1.924.647

Agost 57.8 49.9 25.7 0 1.834.728

Setembre 135.8 74 23 1,2 1.616.018

Octubre 252.6 64.4 18 2,5 1.150.384

Novembre 110.4 53.1 14.1 0,4 262.402

Desembre 42.4 64.4 12.5 0 257.114

Mesos
Precipitació (mm), temperatura (°C), ràfagues de vent (km/h), cicloturistes (%) i turistes Mallorca 2018

Pràctica sol i platja

Pràctica cicloturística
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9.2 La diversificació turística a Mallorca 

 

Aquest punt es fonamenta amb un estudi sobre la diversificació turística que trobem a 
Mallorca, a partir de l’estancament turístic que es produeix a principis del segle XXI. Alhora, 
la realització d’una anàlisi de la pràctica cicloturística a Mallorca i una anàlisi sobre quin lloc 
ocupa dins aquesta diversitat turística. D’aquesta forma, poder demostrar el paper que juga el 
cicloturisme com a opció de desestacionalització turística. 

Entrats al segle XXI, a Mallorca es produeix una etapa d’estancament, pel que afluència 
turística respecte. Comença una etapa que es fonamenta amb redissenyar l’oferta turística a 
partir d’una millora qualitativa i d’una diversificació turística, ja que el màxim d’afluència de 
turistes que es va produir amb el canvi de segle ( 9,7 milions l’any 2000) pareix marcar un 
abans i un després a la tendència del sector (Murray, 2019). 

Es parla de la fase d’estancament per dos motius: el primer, la tendència creixent d’èpoques 
anteriors desapareix sense una clara situació de crisis internacional que ho expliqui; el segon, 
les persones vinculades al sector tenen la percepció de que aquest estancament existeix. No 
és una etapa on l’afluència de turistes baixi considerablement si no que simplement s’estanca, 
ja que quantitativament hi ha poques variacions en el nombre de turistes. Segons dades de 
l’IBESTAT i de l’Observatori de Turisme de la CAIB, les xifres de turistes pel global de Balears 
té una tendència que indueix a pensar que la situació d’estancament no és pròpia de Mallorca, 
sinó que es produeix a tot l’arxipèlag Balear (Mallorca 2000: 9,7 milions/ Mallorca 2002: 9,2 
milions; Eivissa i Formentera 2000: 2,2 milions / Eivissa i Formentera 2002: 2 milions; Menorca 
2000: 1,1 milions/ Menorca 2002: 1 milió) (Cardona & Serra, 2014). 

Com a conseqüència d’aquest estancament quantitatiu, es comença a generar una reforma 
qualitativa sobre l’oferta turística per atreure a turistes de major poder adquisitiu i cercar un 
major posicionament en els mercats turístics, especialment captant l’atenció de grups socials 
de major renta. Segons dades de l’IBESTAT, a pesar de l’estancament quantitatiu de turistes, 
amb les millores qualitatives el turista augmenta les seves despeses diàries (any 1998: 25€, 
any 2008: 78€) generant un augment del PIB. 

Alhora, es pretén diversificar l’oferta turística de l’illa i captar un turista que cerqui experimentar 
altres experiències amb la realització d’altres pràctiques turístiques alternatives a la de sol i 
platja. D’aquesta forma atreure l’atenció d’un mercat més gran i augmentar l’afluència turística 
de l’illa, sobretot al llarg de l’any i canviar la dinàmica estacional estival a la que està sotmesa 
l’illa (Cardona & Serra, 2014). 

A Mallorca, a partir del començament del segle XXI, s’ha produït un augment de la 
diversificació turística per a complementar la pràctica del turisme de sol i platja i per mitigar el 
problema de l’estacionalitat turística i l’estancament quantitatiu que aquesta genera. A l’hora 
de realitzar aquesta diversificació i augmentar l’oferta turística de l’illa, es varen tenir en 
compte varis expectes, des de les activitats turístiques (exemple: turisme esportiu) fins a les 
tipologies de turistes (majors, nins, famílies, necessitats especials, etc.). En el cas de Mallorca, 
més concretament a la zona de Pollença, aquesta diversificació turística ha tingut com a 
conseqüència el desenvolupament de la pràctica esportiva (senderisme, cicloturisme, surf, 
nàutic i apnea), cultural, gastronòmica, rural i turisme sènior. Tota aquesta tipologia de 
diversificació turística que es va generar és conseqüència del procés de desestacionalització 
turística que es produeix a Mallorca per a complementar l’estacionalitat del turisme de sol i 
platja durant els mesos de juliol i agost (Diaz & Gonzalez, 2003). 
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Figura 8: diversificació turística Pollença 

 

 

Segons dades de l’IBESTAT (figura 9), com a conseqüència de la diversificació que es 
produeix a principis del segle XXI, es genera un augment en l’arribada de turistes al llarg de 
l’any i a l’hora augmenta l’afluència de turistes durant períodes de l’any com la primavera i la 
tardor, on durant els anys 90 l’afluència de turistes era mínima. Per tant, si realitzem una 
comparativa d’anys concrets com l’any 1996 i l’any 2018 podem afirmar que la tendència en 
el repartiment  de l’afluència de turistes a Mallorca ha variat al llarg d’aquests vint anys i no es 
reparteix de forma tan desigual com en etapes anteriors. 

A mitjans dels anys 90 ( any 1996) el turisme es concentrava durant el període estival per a la 
realització de la pràctica turística de sol i platja, concentrant quasi tota l’afluència de turistes 
en dos mesos i creant una línia d’evolució turística piramidal (el pic es troba durant el període 
estival amb una forta pujada a finals de primavera i una forta baixada a finals d’estiu). Per altra 
banda si analitzem la segona dècada del segle XXI ( any 2018), amb el desenvolupament de 
la diversificació turística, com és el cas del turisme esportiu, cultural, gastronòmic o rural, 
podem  afirmar que hi ha un petit increment de l’afluència turística durant el període estival, 
però és durant els mesos de primavera i tardor on s’aprecia el major increment, generant una 
línia d’evolució més acampanada i des-estacional que l ‘estacional de l’any 1996 (a principis 
de primavera el nombre de turistes augmenta suaument fins a trobar el seu màxim a l’estiu i 
baixa suaument fins a finals de la tardor). 

Per tant, es pot afirmar que tot i que encara la major afluència turística es produeix durant el 
període estival, hi ha un canvi de tendència i  l’estacionalitat turística no és tan marcada com 
a conseqüència de que durant els mesos de primavera i tardor l’afluència turística ha 
augmentat, ja que durant aquests mesos el turista visita l’illa per a la realització d’altres 
pràctiques turístiques com és el cas de la pràctica cicloturística que té els seus òptims durant 
la primavera i part de la tardor. Cal destacar el cas de la pràctica cicloturística, que tot i no ser 
una de les pràctiques amb més afluència turística a l’illa, si que és una de les més 
complementaries amb el turisme predominant a Mallorca que és el de sol i platja. 

 

 

 

Turisme 
Pollença

Turisme sol i 
platja

Diversificació 
turística

Turisme 
esportiu

Turisme 
cultural

Turisme 
gastronòmic

Turisme rural
Turisme 
sènior



 20 

Figura 9: comparació arribada turistes any 1996 i 2018 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT 

 

Pel que respecta a la pràctica turística del cicloturisme, Pollença posseeix característiques 
que la fan idònia per a realitzar aquesta pràctica com el clima, topografia i orografia o la 
proximitat amb la Serra de Tramuntana (quasi 100 km d’extensió) declarada Patrimoni de la 
Humanitat per l’UNESCO (Garau & Serra, 1999). 

Probablement el clima, concretament la temperatura, és el factor més important per a que el 
turista es decideixi a realitzar aquesta pràctica a Pollença. Durant els mesos primaverals de 
març, abril i maig és el període de l’any on les condicions climàtiques són favorables per a 
realitzar aquesta pràctica, ja que les temperatures són suaus (17 ºC de mitja) i les 

precipitacions, tot i ser abundants no són constants i no dificulten realitzar aquesta pràctica 
(Adrover, 2016). 

La topografia de Pollença és un altre element a destacar per a que el turista decideixi realitzar 
la pràctica del cicloturisme al Nord de l’illa. És una zona propera a grans planes on el 
cicloturista que desitja realitzar la pràctica sense grans desnivells ho pot fer. Alhora també és 
una zona muntanyosa i propera a la Serra de Tramuntana que permet realitzar un cicloturisme 
més exigent, ja que és on es trobem els ports més difícils de l’illa, com per exemple Lluc o la 
ruta a Formentor (Blázquez, 2005). 

La ubicació de Mallorca és un altre element important, ja que es troba a dues o tres hores de 
vol de les principals ciutats europees. Encara que el cicloturisme es centra fora de la 
temporada alta, la freqüència  dels avions segueix sent relativament alta (Barceló, 2016). 

Per altra banda, el Port de Pollença, té una oferta hotelera elevada que permet l’hostalatge 
d’aquests turistes. Als darrers anys, aquests hotels s’han adaptat a aquest tipus de turisme i 
millorat les seves infraestructures, com per exemple incorporar una habitació per guardar les 
bicicletes, un taller mecànic, rampes de sortida de bicicletes, etc. (Adrover, 2016). 

El fet de que els equips ciclistes professionals realitzin la pretemporada a Mallorca és un altre 
element que atreu al cicloturista, ja que volen realitzar el mateix recorregut que els seus ídols. 
Segons dades de la Conselleria de Turisme 2018 ( figura 10), el tipus de cicloturista que atreu 
la zona Nord de Mallorca, concretament  a Pollença, és un turisme amateur (85%). 
Seguidament, el 13% són ciclistes professionals que venen a realitzar la pretemporada durant 
el període primaveral. El 2% restant és un cicloturista semi-professional. 
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Figura 10: gràfica categoria dels cicloturistes 2018 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Consellaria de Turisme 2018 

 

Si es pretén fer una anàlisi de l’evolució que ha sofert el cicloturisme en els darrers 25 anys 
és relativament complicat, ja que és difícil trobar dades contrastades que ens puguin servir 
per afirmar que aquesta evolució s’ha produït d’una forma determinada. En aquest cas, per a 
parlar de l’evolució del cicloturisme, m’he basat amb un estudi realitzat l’any 2018 per Xisco 
Lliteras, director de la carrera cicloturista Mallorca 312. 

Segons les estimacions de l’estudi realitzat per Xisco Lliteras l’any 2018 (figura 11), podem dir 
que es produeix un augment constant del nombre de cicloturistes que han visitat  Mallorca des 
de mitjans dels anys noranta fins a finals de la segona dècada del segle XXI. En aquest 
període de vint-i-cinc anys l’arribada de cicloturistes s’ha multiplicat per sis passant dels 
37.000 cicloturistes l’any 1995 fins als 250.000 cicloturistes l’any 2018. Cal destacar el salt 
abrupte que es genera a principis de la segona dècada del segle XXI, passant de 90.000 
cicloturistes l’any 2008 a 250.000 cicloturistes l’any 2018.  

Per tant, podem dir que hi ha una evolució creixent, sobretot a partir de la segona dècada del 
segle XXI, que el cicloturisme és una pràctica que cada vegada aporta més turistes a l’illa i 
per tant, es una opció per a la desestacionalització turística generada per la pràctica del 
turisme de sol i platja, ja que es practica durant la temporada baixa, concretament la 
primavera. 

 

Figura 11: evolució cicloturistes a Mallorca 1995-2018 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estudi realitzat per Xisco Lliteras l’any 2018 
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Un altre aspecte a destacar és l’estacionalitat a la que està sotmesa la pràctica de sol i platja 
i també la pràctica cicloturista. Aquesta estacionalitat a la que estan sotmeses aquestes dues 
pràctiques fan que siguin clarament complementaries i no es solapin al llarg de l’any. 

La pràctica de sol i platja és la pràctica turística més important de Mallorca, segons dades de 
l’IBESTAT (taula 1) aporta quasi vuit milions de turistes entre juny i setembre. Per raons 
climatològiques com la temperatura i la precipitació queda reduïda durant 1/3 de l’any, el 
període estival. Aquesta situació genera una forta estacionalitat turística, ja que el 80% del 
turisme es concentra durant quatre mesos. 

En canvi, el cicloturisme és una pràctica complementaria desestacionalitzadora del turisme de 
sol i platja a Mallorca. Segons dades de la Conselleria de Turisme de les Illes Balears la 
demanda es produeix durant el període primaveral (març, abril i maig) i durant part del mes 
d’octubre, on l’arribada de turistes a l’illa és relativament baixa. El mes amb major incidència 
de cicloturistes és el mes d’abril (any 2018: 36,9%, 92.500 cicloturistes), seguit dels mesos de 
març (any 2018: 34,8%, 87.500 cicloturistes), febrer (any 2018: 11,4%, 30.000 cicloturistes) i 
maig (any 2018: 10.8%, 27.500 cicloturistes) fent un total de 237.500 dels 250.000 totals. 

 

Figura 3: distribució arribada cicloturistes a Mallorca any 2018 (%) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria de Turisme de les Illes Balears 

 

Si es realitza una comparativa entra la pràctica del turisme de sol i platja i la pràctica cicloturista 
podem reafirmar que la pràctica cicloturística juga un paper important en la 
desestacionalització turística a Mallorca. Segons l’estudi de Xisco lliteres (figura 11), en els 
darrers vint anys ha augmentat molt l’afluència  de cicloturistes i per tant parlem duna pràctica 
turística que mai havia registrat unes xifres d’afluència tan elevades (any 2018: 250.000 
cicloturistes). Alhora, segons dades de  la Conselleria de Turisme de les Illes Balears (figura3), 
la major concentració de cicloturistes es produeix durant el període primaveral (any 2018: 
207.500 dels 250.000 totals), a diferència de la pràctica del turisme de sol i platja que es 
produeix durant el període estival (any 2018: 8 milions dels 12 milions totals). 

D’aquesta manera, el cicloturisme és una pràctica que engloba moltes característiques per a 
la desestacionalització turística a Mallorca, ja que la pràctica turística de sol i platja es 
concentra a un període de l’any on l’afluència cicloturística és escassa o nul·la i el cicloturisme 
es concentra a un període de l’any on l’afluència turística és baixa i cada vegada aporta més 
cicloturistes a l’illa durant aquest període. 

Tot aquest conjunt aboca en una gran complementarietat entra la pràctica turística amb més 
afluència turística  a Mallorca, la de sol i platja, i una pràctica turística recent, producte de la 
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diversificació turística, que cada vegada té més adeptes i es realitzen a èpoques de l’any 
diferents. 

 

9.3 La desestacionalització de la zona Nord de Mallorca 

 

L’objectiu d’aquest punt és realitzar un estudi que ens permeti demostrar que la zona 
Nord de Mallorca, en concret Pollença, es troba a un procés de desestacionalització turística  
a causa del cicloturisme. 

Mallorca és una zona altament turística, enfocada al turisme de sol i platja. Aquesta 
dependència del turisme de sol i platja genera una forta estacionalitat turística durant els 
mesos estiuencs de juny, juliol i agost, deixant la resta de l’any poca afluència turística 
(entrevistat 2, 2021). 

Per a combatre aquesta estacionalitat turística i poder allargar la temporada turística més enllà 
dels quatre mesos de la pràctica de sol i platja, els hotelers, entre altres, pretenen diversificar 
el seu producte per atreure turistes durant aquests mesos de temporada baixa. Segons 
l’entrevistat 1 (2021): “ amb la diversificació del producte hem aconseguit poder tenir obert 
entre vuit i nou mesos i l’objectiu és poder tenir obert tot l’any”. 

La zona del Port de Pollença, al estar enfora de l’àrea metropolitana de Palma, presenta una 
estacionalitat més marcada, ja que no disposa d’una diversificació com la que pot oferir una 
ciutat. Segons l’entrevistat 1 (2021): “per a un hoteler el procés de desestacionalització turístic 
pot arribar a ser més complex a les zones llunyanes de ciutat que les confrontants”. 

La zona del Port de Pollença, agafant com a referència l’hotel Playa Mar & SPA, és una zona 
hotelera que es va construir amb l’objectiu de ser explotat pel turisme de sol i platja. Segons 
l’entrevistat 3 (2021): “ l’enfocament cap a una sola pràctica turística, la de sol i platja, dificulta 
poder explotar-ne d’altres i a l’hora s’ha de fer més feina per a vendre un producte diferent”. 

 

Figura 12: mapa ubicació hotel Playa Mar & SPA 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

De totes les formes de diversificació turística que hi ha, una de les més destacades al Port de 
Pollença és la del cicloturisme. Segons l’entrevistat 2 (2021): “ des de que explotem aquesta 
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pràctica hem allargat la temporada turística tres mesos i per tant avancem pel bon camí en el 
propòsit d’allargar la temporada turística”. 

La zona del Port de Pollença té una situació estratègica pel desenvolupament d’aquesta 
pràctica. És una zona que té sortida directa a la Serra de Tramuntana i alhora permet realitzar 
rutes costeres i més planes. Segons l’entrevistat 6 (2021): “ nosaltres, primerament, ens vàrem 
situar a la zona de Can Pastilla, però vàrem decidir canviar a la zona del Port de Pollença per 
la seva ubicació i perquè és una zona més tranquil·la i paisatgísticament té rutes properes 
com la pujada a Formentor”. 

 

Figura 13: ruta ciclista de l’equip Stuart Hall Cycling 

 

 

Font: Instagram Stuarthallcycling 

 

Taula 5: taula ocupació hotel Playa Mar & SPA 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’hotel Playa Mar & SPA 

 

Segons dades de l’hotel Playa Mar & SPA (taula 5), la pràctica del cicloturisme ha permès 
allargar la temporada turística i augmentar els beneficis. L’any 2005, l’hotel obria cinc mesos 
i tenia una ocupació de 9.871 clients i durant l’any 2019 roman obert quasi deu mesos i 
presenta 11.833 clients. Segons l’entrevistat 1 (2021): “ al llarg d’aquests vuit anys, cada 
vegada és més gran l’afluència de cicloturistes a la zona del Port de Pollença i seguim 
apostant fortament per aquesta pràctica per allargar la temporada turística”. 

Mesos Any 2005 Any 2012 Any 2019

Gener 0 0 0

Febrer 0 0 234

Març 0 343 467

Abril 0 534 756

Maig 845 962 934

Juny 1829 1932 1898

Juliol 2342 2436 2398

Agost 2467 2419 2458

Setembre 1654 1853 1734

Octubre 734 654 756

Novembre 0 0 198

Desembre 0 0 0

Total 9871 11133 11833

Ocupació hotel Playa Mar & Spa
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Per contra, els hotelers, també han d’invertir per a dotar les seves instal·lacions de les 
infraestructures necessàries per a l’explotació d’aquesta pràctica. Com a conseqüència de 
l’augment de cicloturistes que venen a realitzar aquesta pràctica a la zona Nord, els hotelers 
han habilitat sales d’emmagatzematge de bicicletes, sales de reparacions i rampes de sortida 
i entrada de bicicletes. Aquestes inversions en la millora de les instal·lacions és senyal de que 
aquesta pràctica es productiva, ja que si no fos així no s’invertiria en infraestructura per a la  
temporada baixa. Per tant, aquest és un altre indicatiu de que la pràctica cicloturística ajuda a 
la desestacionalització turística de la zona Nord de Mallorca (entrevistat 2, 2021). 

 

Figura 14: fotografia rampa entrada i sortida de bicicletes Hotel Playa Mar & SPA 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 15: fotografia sala emmagatzematge de bicicles Hotel Playa Mar & SPA  

 

Font: elaboració pròpia 

 

La pràctica del cicloturisme no és simultània amb la principal i estacional que és la de sol i 
platja. Com s’ha esmentat abans, Mallorca té un problema d’aglomeració turística durant el 
període estival. Per contra, les condicions òptimes per a la pràctica del cicloturisme, 
concretament les climatològiques, es donen durant el període primaveral (març, abril i maig) i 
durant part del mes d’octubre. Segons l’entrevistat 3 (2021): “ durant els mesos estiuencs on 
tenim “overbooking” no hi ha demanda cicloturística, però durant els mesos primaverencs de 
març, abril i maig on hi ha manca de turistes, es produeix una forta demanda d’aquest sector”. 
Per tant, podem dir que es tracta de dues pràctiques complementaries, pel que al procés 
desestacionalitzador respecte. 
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La pràctica cicloturística requereix  de temperatures suaus (17ºC) i escassa precipitació per a 
poder dur a terme aquesta pràctica i les empreses cicloturístiques troben en el clima un aliat 
per a dur a terme la pràctica cicloturística a Mallorca. Segons l’entrevistat 4 (2021): “nosaltres 
explotem el cicloturisme durant vuit mesos entre els Pirineus, Alps, Dolomites i Mallorca. 
Mallorca, durant el període primaveral i durant el mes d’octubre, és quan es troben les 
condicions climatològiques idònies per a poder realitzar ciclisme. Realitzar-lo durant una altra 
època de l’any es fa molt complicat, ja que durant l’hivern hi ha dies de pluja i fort vent i durant 
l’estiu fa molta calor”. Segons l’enquesta realitzada l’any 2019 per l’hotel Playa Mar & SPA 
(figura 16), podem afirmar que el 75% dels enquestats troba en el clima una motivació per a 
realitzar la pràctica cicloturística durant el període primaveral a la zona Nord de Mallorca. Per 
tant el factor climàtic, de forma indirecta, ajuda a la desestacionalització turística, ja que 
pràctiques com el cicloturisme troben durant la temporada baixa de Mallorca les condicions 
idònies per a dur a terme la pràctica turística. 

 

Figura 16: motivacions cicloturistes (enquestes fetes per l’hotel Playa Mar & SPA l’any 2019) 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’hotel Playa Mar & SPA 

 

Un altre element que ajuda a la desestacionalització turística de Mallorca i de la zona Nord és 
el trànsit aeri. Al trobar-nos a una illa, el turista necessita d’avions per a poder accedir i realitzar 
la seva pràctica. Segons l’entrevistat 4 (2021): “ fa quinze anys durant la temporada baixa a 
Mallorca hi havia escasses connexions aèries amb el Regne Unit, la qual cosa dificultava 
l’accessibilitat del cicloturista a Mallorca durant la primavera. Actualment això ha canviat  i és 
molt més fàcil per a nosaltres dur cicloturistes durant aquest període de l’any”. Segons 
l’enquesta realitzada l’any 2019 per l’hotel Playa Mar & SPA (figura 16), podem afirmar que el 
37’5% dels enquestats troba en la facilitat de comunicacions una motivació per a realitzar la 
pràctica cicloturística durant el període primaveral a la zona Nord de Mallorca. Per tant, el fet 
de que en els darrers anys hagi augmentat el trànsit aeri durant el període primaveral ajuda a 
la desestacionalització de l’illa, ja que facilita l’accessibilitat del cicloturista. 

Un aspecte a destacar de la pràctica cicloturística, en comparació a altres formes de 
diversificació, es el tema de l’edat. És una pràctica que la poden realitzar des de joves i fins 
que la condició física et permet. Segons l’entrevistat 2 (2021): “el gran ventall d’edat que té el 
cicloturisme ens  permet arribar a un major nombre de gent, a diferència d’altres formes de fer 
turisme com l’IMSERSO, que tenen un mercat més reduït”. Segons l’entrevistat 5 (2021): “ 
nosaltres adaptem les rutes a cada nivell d’edat per a que així tothom pugui gaudir d’aquesta 
pràctica”. Per tant, podem dir que el factor de tenir un gran ventall de grups d’edat ajuda en el 
procés de desestacionalització, ja que arribant a un major nombre de gent l’afluència del 
cicloturista és major. 
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A l’hora d’atreure a més cicloturistes durant aquest període de  l’any és important el tema de 
les activitats complementàries, ja que molts d’aquests cicloturistes cerquen viure altres 
experiències a part de la pràctica cicloturista en si mateixa. Segons l’entrevistat 3 (2021): “ 
durant l’any 2019 vàrem realitzar una enquesta a cinquanta cicloturistes per a saber els 
interessos que tenien respecte a activitats complementàries al cicloturisme, d’aquesta manera 
poder gestionar un paquet turístic més complet i atractiu. Les opcions més votades varen ser 
la del turisme cultural i massatges, per tant intentem oferir aquestes activitats com opció 
complementaria a la del cicloturisme”. Segons l’entrevistat 4 (2021): “Mallorca ofereix una alta 
complementarietat turística que altres llocs és difícil que presentin i això està molt ben valorat 
pel cicloturista britànic. Es pot compaginar les rutes ciclistes amb: rutes gastronòmiques, 
turisme rural, compres, paisatge, platja, senderisme, “tours de relax”, etc.”. Per tant, explotar  
activitats complementaries al cicloturisme ajuda a captar més turistes durant aquest període 
de baixa temporada i a l’hora és un factor que ajuda a la desestacionalització produïda durant 
els mesos estiuencs de juliol i agost. 

 

Figura 17: activitats complementàries (enquestes fetes per l’hotel Playa Mar & SPA l’any 2019) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’hotel Playa Mar & SPA 

 

Segons l’enquesta realitzada l’any 2019 per l’hotel Playa Mar & SPA (figures 16 i 17), cal 
d’estacar que de totes les opcions la menys votada ha estat la de sol i platja, com a motivació 
del cicloturista i com activitat complementaria tan sols ha obtingut el 19%. Resulta curiós i 
estrany, ja que és un destí turístic on la seva principal pràctica és la de sol i platja. Que resulti 
la menys votada és un altre factor que ressalta la complementarietat que hi ha entre la pràctica 
de sol i platja i la cicloturista. D’aquesta forma trobem dues pràctiques que es duen a terme a 
dues estacions diferents, la pràctica de sol i platja es dur a terme durant el període estival 
(juny, juliol i agost) on la pràctica cicloturista és quasi inexistent i per contra la pràctica 
cicloturista es desenvolupa durant els mesos primaverals (març, abril i maig) on la pràctica de 
sol i platja no és una motivació ni una opció com a activitat complementaria. 

Per tant, agafant com a referencia a l’hotel Playa Mar & SPA, podem dir que el Nord de 
Mallorca durant el període primaveral, per motius climatològics, de trànsit aeri, proximitat a 
diferents tipus de rutes ciclistes i activitats complementaries pel cicloturista, és un lloc idoni 
per a realitzar aquesta pràctica. D’aquesta manera, el cicloturisme ajuda a la 
desestacionalització de la zona Nord de Mallorca i la complementarietat que té amb la pràctica 
de sol i platja encara ajuda més a aquesta desestacionalització. 
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10. Conclusions 

 

Al llarg d’aquest estudi, s’ha parlat de l’estacionalitat turística a la que està sotmesa 
Mallorca, concretament el Nord (Pollença), durant el període estival (juliol i agost) a causa de 
la pràctica del turisme de sol i platja. Alhora, s’ha realitzat un estudi de la pràctica cicloturística 
per a demostrar que és una opció per a la desestacionalització turística d’aquesta zona 
concreta. Per a poder arribar a les següents conclusions, aquest estudi s’ha fonamentat amb 
l’anàlisi de  tres objectius concrets: un estudi climatològic de Pollença per a justificar 
l’estacionalitat turística estival, la realització d’una anàlisi de la pràctica cicloturística com a 
forma de diversificació turística en el seu procés desestacionalitzador de Pollença, agafant 
com a referència a l’hotel Playa Mar & SPA. 

Un cop analitzats tots els objectius que s’han dut a terme durant aquest treball per a demostrar 
la hipòtesi plantejada, s’ha arribat a la conclusió de que el cicloturisme ajuda a 
desestacionalitzar el turisme de sol i platja que es produeix a Mallorca durant el període estival 
de juliol i agost. 

En primer lloc, el cicloturisme és una pràctica que es realitza durant la temporada baixa a 
Mallorca, concretament durant el període primaveral i durant el mes d’octubre. Per tant, ocupa 
una part de l’any on no coincideix amb l’estacional estival de sol i platja. Empreses d’explotació 
cicloturística, com la britànica Stuart Hall Cycling, s’aprofiten de les condicions climatològiques 
d’aquest període (primaveral) per explotar aquesta pràctica. D’aquesta forma ajuda a la 
desestacionalització turística de la zona Nord de Mallorca (Pollença). 

En segon lloc, com s’ha vist al llarg de l’estudi, en els darrers vint anys, el cicloturisme ha 
augmentat constantment el nombre de cicloturistes que visiten Mallorca fins a rondar els 
250.000 l’any 2018. Per tant, és una pràctica turística que cada cop té més incidència a l’illa i  
com a conseqüència aporta més turistes durant el període de temporada baixa primaveral i 
ajuda a la desestacionalització turística estival de sol i platja.  

En tercer lloc, com a conseqüència de l’explotació del cicloturisme, hotels com el Playa Mar & 
SPA del Port de Pollença romanen oberts quasi nou mesos a l’any. Això es deu a que hi ha 
un gran nombre de cicloturistes que durant la temporada baixa, concretament la primavera, 
viatgen a Mallorca cercant realitzar aquesta pràctica. Alhora aquests hotels inverteixen en  
infraestructures per a la pràctica cicloturística, senyal de que aquesta pràctica es eficient i per 
tant ajuda a la desestacionalització de la zona Nord de Mallorca (Pollença). 

En quart lloc, com a conseqüència de la diversificació turística, en el cas d’aquest estudi el 
cicloturisme, durant la temporada baixa primaveral i el mes d’octubre s’ha incrementat les 
connexions de l’illa amb altres països europeus per a facilitar l’arribada de turistes. Per tant, 
les companyies aèries són un aliat en el procés de desestacionalització de Mallorca, ja que  
decideixen operar fora de la temporada alta estival. Per tant, és una senyal de que durant el 
període primaveral i el mes d’octubre s’està produint un increment en l’arribada de turistes, 
concretament cicloturistes, que té com a conseqüència la desestacionalització estival de 
Mallorca. 

S’ha arribat a la conclusió de que el factor més important per a la desestacionalització turística 
del Nord de Mallorca (Pollença) i alhora inesperat ha estat el climatològic. Quan es vincula 
clima i Mallorca es relaciona amb estacionalitat turística estival, per aquest fet sorprèn que el 
factor climatològic sigui positiu per a la pràctica cicloturística durant la temporada baixa. Com 
s’ha citat al llarg del treball, Mallorca té un problema d’estacionalitat turística estival  com a 
conseqüència de que durant els mesos de juliol i agost, en termes de temperatura i 
precipitació, són idonis per a la realització d’aquesta pràctica. Aquest fet climatològic té com 
a conseqüència que el turisme a Mallorca es massifiqui durant un quart de l’any, generant un 
problema d’estacionalitat estival a l’illa. Per tant, tot fa indicar que el clima tan sols és un aliat 
del turisme de sol i platja. Per contra, al llarg d’aquest estudi, s’ha demostrat que el factor 
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climatològic no tan sols és favorable  per a la pràctica del turisme de sol i platja sinó que també 
ho és per altres pràctiques turístiques com el cas de la pràctica cicloturística. 

En el cas de la pràctica cicloturística troba com aliat el clima durant el període primaveral i el 
mes d’octubre. Durant aquest període es donen condicions de temperatura suaus (17ºC), 
escassa precipitació o concentrada en pocs dies i ràfegues de vent suaus que permeten que 
es pugui desenvolupar el cicloturisme. Per tant, podem afirmar que a Mallorca durant el 
període primaveral reuneix les condicions climatològiques idònies per a la pràctica 
cicloturística i durant el període estival per a la pràctica turística de sol i platja. D’aquesta 
forma, el clima també es converteix en una motivació turística pel cicloturisme i romp amb la 
visió tradicional de interrelació entre clima i turisme de sol i platja. 

La conclusió que considero més important i que s’ha de destacar és la complementarietat que 
hi ha entra la pràctica del turisme de sol i platja i la pràctica cicloturística. Es tracta de dues 
pràctiques que és molt difícil que es produeixin durant el mateix període de l’any, ja que 
ambdues necessiten d’unes condicions (climatològiques) que són contraposades. Per un lloc, 
la pràctica del turisme de sol i platja necessita de dies molt calorosos  i amb moltes hores de 
sol i per contra, la pràctica cicloturística requereix de temperatures més suaus. Aquest fet té 
com a conseqüència que pràcticament tota la totalitat de la pràctica cicloturística es 
desenvolupa durant els mesos de primavera i de la pràctica de sol i platja durant els mesos 
d’estiu. Hi ha altres formes de diversificació turística com el turisme gastronòmic, rural, 
IMSERSO, etc. que no tenen aquesta complementarietat i es poden realitzar durant el període 
estival, augmenten el nombre de turistes però la seva funció desestacionalitzadora no és tan 
marcada. A diferència d’aquestes altres formes de diversificació turística, el fet de que la 
pràctica cicloturística tan sols es pugui realitzar durant aquest període és un factor determinant 
per a la desestacionalització de la zona Nord de Mallorca (Pollença), ja que tan sols aporta 
cicloturístes durant els mesos de temporada baixa primaverals. 

Per tant, cal remarcar que al llarg d’aquest estudi ha quedat demostrat que el cicloturisme és 
una opció de diversificació turística que ajuda a la desestacionalització turística d’aquesta 
zona, permetent allargar la temporada turística i que els hotelers puguin romandre més temps 
oberts i que hi ha una forta complementarietat entre la pràctica del turisme de sol i platja i la 
pràctica cicloturística. 

S’ha de fer menció que tot aquest estudi tan sols ha estat un mostreig que ha permès tenir 
una noció de la situació turística a la que està sotmesa aquesta zona i que s’hauria de fer una 
anàlisi més profund per a poder obtenir un major nombre de casos i dades per un estudi més 
complet de la zona Nord de Mallorca (Pollença). 

Amb la realització d’aquest estudi s’han trobat resultats positius i que de cara al futur 
fan pensar amb un procés desestacionalitzador favorable a la zona Nord de Mallorca 
(Pollença) a partir de la pràctica cicloturística. L’estudi realitzat és només un breu sondeig 
sobre una temàtica que hauria d’ésser més desenvolupada en estudis més amplis per a 
demostrar la rellevància de la pràctica cicloturística. Per aquest motiu, recomanaria que es 
continuessin realitzant estudis i treballs sobre la pràctica cicloturística per la 
complementarietat que té amb la pràctica de sol i platja. Com s’ha mencionant al llarg del 
treball, el cicloturisme, a diferencia d’altres opcions de diversificació turística, té una 
complementarietat amb el turisme de sol i platja que afavoreix la desestacionalització turística, 
ja que per raons de clima, no es poden desenvolupar durant el mateix període. 

Aquesta complementarietat és molt positiva pel procés desestacionalitzador de Mallorca, ja 
que és molt difícil trobar una pràctica turística que tan sols es pugui realitzar durant la 
temporada baixa (primavera) i sigui molt difícil practicar-la durant la temporada alta (juliol i 
agost). Per tant, seria positiu que es fomentés més aquesta pràctica i es seguís millorant els 
serveis oferts pels hotelers, l’augment de connexions aèries, l’increment d’empreses 
d’explotació cicloturística, etc. per tal de poder allargar la temporada turística i ajudar a la 
desestacionalització turística de Mallorca. 
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Alhora, també, és una pràctica que no és estàtica a un determinat punt de l’illa sinó que és 
dinàmica i aquests cicloturistes fan rutes per tota l’illa. D’aquesta manera, al mateix temps que 
fomenten la pràctica cicloturística també estan fomentant el turisme paisatgístic, el rural, el 
gastronòmic, etc. Per tant, estam davant una pràctica que apart de desenvolupar-se durant la 
temporada baixa (primavera) també és dinàmica i el cicloturisme no es queda reduït a una 
sola part de l’illa, sinó que tota l’illa i molts negocis es veuen afavorits per aquesta pràctica, ja 
que poden romandre més temps oberts i poden fer negoci amb aquest turista durant la 
temporada baixa (primavera). 

Per aquesta complementarietat amb el turisme de sol i platja i per ser una pràctica dinàmica 
que es mou per tota l’illa em reafirmo en que s’han de realitzar més estudis sobre la pràctica 
cicloturística i fomentar-la més, ja que és una molt bona opció per a la desestacionalització de 
la zona Nord de Mallorca (Pollença). 

Per a finalitzar m’agradaria vincular el tema de la diversificació amb la crisi sanitària 
que s’està vivint a nivell global per culpa del Covid-19. M’agradaria parlar d’algunes 
mancances del sector econòmic i turístic que trobo que té Mallorca, concretament la zona 
Nord de Mallorca (Pollença) i que aquesta crisi sanitària a marcat encara més. 

A Mallorca, al llarg dels darrers setanta anys, han minvat les activitats del sector primari 
(ramaderia i agricultura)  i secundari (industria) per a centrar-se en l’activitat terciària turística. 
Aquest fet ha provocat que Mallorca, al igual que gran part de l’estat Espanyol, té la seva 
dependència econòmica d’un sol sector, el turístic. A causa de la pandèmia causada pel 
Covid-19 s’ha demostrat que el sector turístic és molt inestable i que gran part de l’economia 
depengui d’aquest sector és perillós, ja que et pot dur a endeutar-te amb altres països o 
entitats per a poder treure el teu país al davant econòmicament. 

L’actual situació de pandèmia ha posat de manifest la forta dependència externa i fragilitat del 
sector turístic. Alhora, la concentració en una mono-activitat, si bé segueix les lògiques de 
rendibilització en economies d’escala, encaixa malament davant un món cada cop més mercat 
per inestabilitats sistèmiques com la provocada per la crisi sanitària del Covid-19. Per aquest 
motiu, s’hauria de replantejar una diversificació econòmica per tal de que l’economia 
Espanyola, en concret la Balear, no tingués aquest grau de dependència del sector turístic. 
Aquesta pandèmia ha mostrat com països amb una economia complexa forta i estable, Suïssa 
o Alemanya, no han tingut una crisi econòmica tan marcada com la que li està tocant passar 
a Espanya. Per tant, seria interesant que des del Govern es produïssin plans de reactivació 
d’altres sectors ( agricultura, ramaderia, calçat, tèxtil, vitícola, etc.) per tal de diversificar la 
dependència econòmica del sector turístic. Es una evidència que aquesta reactivació d’altres 
sectors no solucionaria el problema, ja que la dependència econòmica del turisme és molt 
elevada, però si que ajudaria a mitigar el problema davant futures crisis econòmiques. 

Al llarg d’aquest estudi s’ha parlat sobre el tema de la diversificació turística des del punt de 
vista de la diversificació de les pràctiques turístiques i de l’oferta turística. Aquesta crisi 
sanitària ha mostrat que hi ha altres expectes del turisme que també s’han de diversificar. En 
el cas concret de la zona Nord de Mallorca (Pollença) té una dependència d’un sol mercat 
turístic que és el britànic, aquest fet suposa un problema, ja que si aquest turista no pot viatjar 
a l’illa la temporada es dona per perduda i això suposa un gran problema econòmic que 
repercuteix a molts de negocis. Durant les temporades turístiques 2020 i 2021 aquesta 
dependència d’un sol mercat ha suposat un problema pels hotelers pollencins, ja que durant 
moltes setmanes els turistes britànics tenien semàfor vermell amb les illes o havien de fer 
quarantena al tornar al seu país, mentre que altres països no tenien aquestes restriccions i si 
que podien accedir a les illes. Per tant, podem dir que una diversificació en l’origen dels turistes 
que rebem és positiva, ja que si un mercat no pot viatjar a les illes si que ho podrà fer un altre 
i així el sector turístic no es veu tan perjudicat. 

Actualment, dins d’un món globalitzat però en transformacions cada cop més accelerades no 
només per noves tecnologies sinó també per canvis socials, migracions i sense oblidar les 
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contingències creixents per mor del canvi climàtic qualsevol tipus de diversificació és positiva, 
ja que no ens deixa ancorats a cap tipus de dependència de cap sector ni de cap pràctica 
turística. En el cas de l’economia és important diversificar (en el cas de Mallorca diversificar-
se del turisme) i en el cas del propi turisme mallorquí també és important diversificar Mallorca 
del turisme de sol i platja i ajudar-la en el procés de desestacionalització turística estival. 

Realment, els hotelers i empreses d’explotació cicloturística, veuen tot el que pot aportar el 
cicloturisme com una opció de desestacionalització turística a Mallorca o simplement ho veuen 
com una activitat més amb la que fer negoci i enriquir-se? 
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12. Apèndix 

 

Taula 6: entrevistes realitzades 

 

 

 Model entrevista 1 (realitzat a personal de l’hotel Playa Mar & SPA) 
 

1) Que opineu de Mallorca com a destinació turística? 

2) Quines actuacions duis a terme per allargar la temporada turística? 

3) Perquè el cicloturisme i no una altra pràctica turística? 

4) Com va sorgir l’oportunitat de començar a treballar amb aquest tipus de turista? Des   
de quan l’exploteu? 

5) Que ha suposat l’explotació d’aquesta pràctica? 

6) Mirant al futur, quins objectius us marqueu respecte al cicloturisme? 

Entrevistat 1 Directora

Entrevistat 2 Cap departament ventes

Entrevistat 3 Director General

Entrevistat 4 Stuart (propietari)

Entrevistat 5 Membre equip

Entrevistat 6 Membre equip

Entrevistats Playa Mar & SPA

Entrevistats Stuart Hall Cycling

Entrevistes realitzades
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 Model entrevista 2 (realitzat a personal de l’equip d’explotació cicloturística 
Stuart Hall Cycling) 
 

1) Perquè explotar el cicloturisme a Mallorca i no un altre producte? 

2) Fa molt que exploteu el cicloturisme a Mallorca? I a la zona Nord de l’illa? 

3) Perquè explotar-lo a Mallorca i concretament a la zona Nord? 

4) Que vos aporta Mallorca, respecte altres llocs, a l’hora de realitzar l’explotació del 
cicloturisme? 

5) Respecte a altres mercats que exploteu, en quina posició situeu la mallorquina? 

6) Oferiu algun servei alternatiu al cicloturista? 

 

 Les preguntes utilitzades per aquest treball concret de les enquestes realitzades 
a  cinquanta cicloturistes britànics durant l’any 2019 per l’hotel Playa Mar & SPA. 
 

1.  Quina activitat elegiríeu per a complementar el vostre viatge? (marca 2 opcions) 

a) Sol i platja 

b) Altres esports 

c) Rutes gastronòmiques 

d) Compres 

e) Turisme cultural 

f) Massatges i relacionats 

 

2. Que us motiva per elegir gaudir les vacances al Port de Pollença? (marca 2 opcions) 

a) Platja 

b) Rutes 

c) Preu 

d) Paisatge 

e) Clima 

f) Facilitat comunicacions 


