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POBLACIÓ FLUCTUANT (dades 2015)

   859 289 Residents
6 500 000 turistes a l ‘any
   250 000 Places hoteres temporada alta

Analitzant aquestes dades, ens trobam que avui 
en dia, a la temporada alta, de cada 10 persones a 
l’illa, 3 són turistes. 
Aquesta pressió humana es tradueix en la cons-
trucció desmesurada de les zones costeres des 
dels anys 50. Actualment, el turisme de masses 
s’estableix a diverses zones de l’illa, on les conse-
qüències paisatgístiques i socials fan encogir el 
cor de qualsevol humà.

A finals dels anys 50 apareix per primer cop el terme “BALEARITZACIÓ” al semanari francés 
“Paris Match” i que descriu la transformació que sofria el litoral de la illa de Mallorca com a 
conseqüència de la pèssima planificació urbanística provocada pel boom turístic.  Aquest 
terme s’extrapola a altres llocs fora de les Illes, sobretot al mediterrani i ja posà de manifest el 
desastre paisatgístic amb el que ens trobem actualment.

PETJADA ECOLÒGICA DE LES ILLES BALEARS

La petjada ecològica és un indicador de l’impacte ambiental generat per la demanada huma-
na que es fa dels recursos existents, relacionant-la amb la capacitat ecològica de la Terra de 
regenerar els recursos.

Ivan Murray, doctor en geografia per la UIB, calcula la petjada ecològica de l’arxipèlag i posa 
de manifest la clara insostenibilitat del sistema econòmic-territorial existent. Es necessitarien, 
a l’any 2000, 5,7 arxipèlags per regenerar els recursos que s’empleen a l’illa. D’aquests, 1,76 
arxipèlags corresponen només a la indústria “sense fums” i “neta” de la que els hotelers i polí-
ticcs farden.

COMPARACIÓ SÒL ARTIFICIAL EXISTENT

PLATGES I MASSIFICACIÓ TURÍSTICA

El producte estrella de Mallorca és indiscutible-
ment la platja. Segons la revista mallorquina “TOT 
INCLÒS” el top 5 de les platges més explotades de 
l’illa és el següent:

 1  Platja de Palma S’Arenal SITUACIÓ PFC
 2  Magaluf
 3  Platja d’Alcúdia
 4  Ca’n Picafort
 5  Cala Millor

Les dues primeres platges, s’Arenal i Magaluf, es 
situen als dos extrems de la Badia de Palma, amb 
molt bona comunicació a l’aeroport i amb la capi-
tal. També és on trobam l’hospedatge més econò-
mic i les que reben més mencions a les notícies 
sensacionalites provocades pel turisme massiu.

COM AFECTA EL TURISME A LA SOCIETAT 

1-Transformació del paisatge. 
Paradògicament, la imatge venuda al turista es 
veu malversada i distorsionada per la construcció 
del litoral.
2-Pèrdua d’identitat de la cultura mallorquina. 
Als llocs més massificats els cartells estan en l’ido-
ma del turista. El resident no existeix.
3-La relació entre el turista i el local és simplement 
econòmica. La massificació propicia la mala quali-
tat dels llocs de treball.
4-Rebuig del local al turista:
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