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PRINCIPIS SEGLE XX

SEGLE XX COMENÇA EL TURISME

1930-1950 CIUTAT JARDÍ 1980-1990 DISPERSIÓ

1990-ACTUALITAT MASSIFICACIÓ1960-1970 BOOM TURÍSTIC

Can Pastilla

Torrent des jueus
divisòria entre Palma i 

Llucmajor 

Ses Cadenes 

DIRECCIÓ PALMA 

Autopista

Expansió al 
municipi de 

Palma en forma 
de malla  

Aeroport

Zona Hotelera

Construcció primera línea

Urbanització Son Verí

Ampliació Aeroport

Construcció buits urbans

Densificació

Segle XVI fins gairebé XIX

+Paissatge mediterrani verge
 Dunes arena blanca   
  Pinedes
  Aiguamolls
 Posidònia (planta marina)

+Tipologia urbana
 Possessions o cases rurals  
 amb torres de defensa   
  contra   els pirates

A partir de 1847 

+Economia de subsitència

+Població no estable
 +Pedrers: zona costera de   
 pedra arenosa marés. 
 +Pescadors
 +Camperols a la recerca de   
 “s’alga” (la posidònia) ja que s’utilit 
 zava com a fertilitzant

+1861 Camí de s’Alguer
 actual carretera de Llucmajor

+1872 Primera colònia de vacances
 Tipologia urbana tradicional  
 PB+1 amb porxada i terrassa supe 
 rior. Estructura portant de grans  
 blocs de marés i bigues de llentris 
 que o savina

Segle XX

+1916 Ferrocarril Palma 
Santanyí

+1919 Primer hotel

+Comença l’explotació turística 
a Can Pastilla i s’Arenal.  NEIX LA 
FORMULACIÓ DEL QUE ARA ÉS 
LA PLATJA DE PALMA

+Creixement urbanístic de tipus 
colonial, malla i aliniació a 
façana

1913

+Proposta per Gaspar 
Bennàssar: tota la primera línea 
estava reservada a zona verda 
amb uns 20m de separació 
entre els habitatges i la platja

1929

+Primeres preocupacions per la 
manca de visió de futur 
Revista “Concepción 
Arenal” : “Aquests dies es 
veu concorregudíssima 
l’encantadora platja del nostre 
poblar. Però és una veritable 
llàstima que segueixi la 
destrucció de la millor platja de 
l’illa.”

1960

+Inaguració del nou aeroport de Son Sant Joan

+Construcció  de la primera línea de platja amb 
usos dedicats a l’hosteleria el que comporta l’arriba-
da de ma d’obra de fora i la conseqüent contrucció 
d’edificis plurifamiliars.

+Tipologia urbana
 +Edificis d’estructura de formigó armat de   
 fins a PB+12

1975

+BALEARITZACIÓ: 
setmanari francès 
l’Express s’invente un 
terme per explicar 
l’explotació abusiva 
i desordenada d’un 
territori

1980

+Zonificació del creixement urbà creant diferents 
nous nuclis desconnectats entre si.

+ ”El creixement urbanístic va ser caòtic per 
l’absència d’ordenació territorial, que va implicar 
en tots els casos un deteriorament accelerat dels 
recursos paisatgístics. Un exemple significatiu és 
la Platja de Palma, on hi ha una línia d’edificacions 
altes que imposen una muralla de ciment”.
Geògraf Pere Salvà

1990

+Construcció de grans 
equipaments turístics parc 
aquàtic, aquàrium.

1997 

+Ampliació aeroport.

ACTUALITAT

El paissatge resultant de tot aquest 
procés és un teixit dens, amb 
manca d’orde i d’esponjament.  
Torres de fins a PB+12 fan mitgera 
amb cases de tipologia tradicional 
de PB+1. A més, la manca 
d’humanització es fa palés amb 
l’absència de continuïtat peatonal  
i verda.

PAISATGE ACTUAL

ANYS 50

ANYS 50

ACTUALITAT

PAISATGE ABANS DELS ANYS 60

   EVOLUCIÓ
*Esquemes arq. Biel Horrach Estarellas, 
Doctor Departament d’Urbanisme UPC
Director d’Urbanisme, Ajuntament de Palma

EMBATSW-SSEVent tèrmic (direcció 
mar-terra) conseqüència de la 

diferència de temperatura entre el 
mar i la terra produida 

a l’estiu.

VENTS FORTSSW-NNEEls vents dels quals 
ens hem de protegir 

són el ponent W,  la 
tramuntana N, i el 

gregal NE

TERRALNNW-NEVent tèrmic (direcció terra-mar) 
que entra a la nit 

com a efecte contrari de l’embat

VISTESA la planta de sobre, aconseguir 
els màxims punts 

de vista a la mar és 
l’objectiu.

VENTS FLUIXOS
NE-SSEEls llevants E, porten 

el calor acumulat per 
la terra a l’interior de 

l’illa, creant sensació 
de basca.
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