
A “MASA  CRÍTICA” (en  a-
diante MC) é un  evento ciclista de 
participación  aberta,  non  compe-
titivo e non comercial celebrado en 
cerca de catrocentas cidades diferen-
tes (polo xeral un venres e con carác-
ter  mensual);  conformando  así  un 
movemento social  a escala plane-
taria  cuxo  activismo  cultural  se 
centra na mobilidade e promove a 
bicicleta como  tecnoloxía  lúdica  e 
alternativa  á  degradación  medioam-
biental, as desigualdades sociais e as 
patoloxías que provocan as políticas 
do todo para o coche privado. 

A primeira MC da historia celebrouse 
en  San  Francisco  en  setembro  de 
1992 e xa desde aqueles primeiros a-
nos comezou a extenderse a outras 
cidades e vilas*.* 

>> A MC na Coruña:
Na Coruña a MC celébrase cada pri-
meiro  venres  de  mes ininterrompi-
damente  desde  novembro  do  2005. 
Ás 20:00h reunímonos  na Praza de 
María Pita  para partir nun paseo co-
lectivo no que combinamos elemen-
tos  festivos  e  reivindicativos  (unha 
mistura  de  festa  na  rúa  e  bicifes-
tación).

* Este proceso de xénese e internaciona-
lización do movemento recóllese  no do-
cumental  We are  Traffic!  (1999)  de  Ted 
White,  cuxo outro documental  Return of  
the Scorchers  (1992)  tivo un papel  inci-
dental no mesmo, xa que foi de onde se 
tomou o nome de MC. Ambos -e os seus 
respectivos  subtítulos-  son  fácilmente 
localizables  para  libre  descarga  na  in-
ternet. Tamén é de interese o libro Critical  
Mass:  Bicycling's  Defiant  Ce-lebration, 
Chris Carlsson (ed.), AK Press, Oakland, 
2002.

Ademais  das  bicicletadas  mensuais, 
xs activistas da MC da Coruña  orga-
nizamos  outro  evento  anual;  as  12 
horas en bici, e outros máis puntuais 
como estudios comparativos dos me-
dios  de  transporte  na  cidade. Parti-
cipamos  tamén  das  sucesivas  edi-
cións da MC Galega (na que ao final 
de  cada  verán  nos  xuntamos  as 
MMCC das  diferentes  cidades  gale-
gas)  e  ata  dalgunha  MC interplane-
taria!

A MC  é  un  movemento  cun  forte 
carácter inclusivo, descentralizado 
e horizontal. O que significa que non 
existe un centro organizativo nin xe-
rarquía ou discriminación entre xs ac-
tivistas e calquera persoa pode parti-
cipar a todos os niveis; propoñendo 
temas ou rutas para cada bicicletada 
e  involucrándose  en  calquera  das 
deliberacións colectivas. 

Se queres participar ou saber máis, 
podes visitarnos tamén  na internet: 
http://bicis.info/foro 
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“reCiclos” é un taller aberto e 
non comercial de reparación, reci-
clado e montaxe de bicicletas.  Un 
proxecto  colectivo  e  autoxestionado 
co  que,  desde  decembro  do  2008, 
procuramos democratizar i extender o 
uso da bici.

>> Horario:

Abrimos  cada  luns  de  18:00  a 
21:00h no souto do número 115 da 
r/Barcelona (peta na porta da tenda 
de  cio.  xusto  cando  a  reixa  estea 
baixa)  e  cada primeiro mércores de 
mes, en idéntico horario, celebramos 
unha xornada de coidado do local e 
montaxe de  bicis  para  préstamo ou 
regalo.

>> Como podo participar?

A participación  é  aberta  e  calquera 
persoa pode propoñer novas formas 
de cooperación. Agora mesmo esta-
mos a traballar así:

>>  Se queres unha bicicleta  pásate 
polo taller a ver o material do que dis-
poñemos; pode que atopes unha da 
túa talla prácticamente lista para ro-
dar,  que teñas que ensamblar  unha 
con pezas de varias bicis, recambios, 
etc ou que, desafortunadamente, te-
ñas que agardar a que consigamos o 
material  que  precisas.  Dispoñemos 
de toda a ferramenta necesaria e, na 
medida en que o precises,  terás os 
nosos consellos e axuda. 

>> Igualmente,  se só precisas facer 
algunha reparación  na túa bici podes 
botar  man  da  ferramenta  do  taller, 
dos repostos cos que contemos e da 
nosa colaboración.

>> Se estás interesadx en implicarte 
máis no proxecto, melloralo, aprender 
e/ou compartir os teus coñecementos 
con outras persoas... adiante!  

>>  O  material  do  que  dispoñemos 
provén da reciclaxe de bicis e pezas 
que  atopamos  no  lixo  e  das  xene-
rosas doazóns de moitas  persoas e 
dos  comercios  locais  de  bicicletas. 
Pode que reCiclos sexa unha opción 
excelente  para  desfacerte  dalgún 
trasto.

>> Un lugar de encontro

Alén da autoreparación, reCiclos é un 
lugar  no  que  sempre  proliferan  as 
relacións  e  o  tecido  humano  que  o 
convirten nunha referencia para todo 
tipo  de  prácticas  sociais  en  torno  á 
bicicleta; activismos variados, cultura 
DiY (faino ti mesmx), organización de 
rutas con alforxas, deportes emerxen-
tes como o bici-polo, etc. 

Se  queres  saber  máis  e  participar, 
podes  visitarnos  tamén  na  internet: 
http://bicis.info/foro (no  subforo  da 
Masa Crítica da Coruña atoparás va-
rios temas sobre reCiclos). 
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