
Vials principals Massificació TurísticaTopografia

L’àrea d’incidència del Pla Calvet és la que avui correspon amb l’anomenat Eix-
ample, delimitat per les Avingudes -o les antigues murades de la ciutat- i la 
Via de Cintura -l’anell perimetral que comunica tota la ciutat i la separa de la 
perifèria-.

Les zones de Palma que sofreixen el problema amb més intensitat son  
els barris de El Terreny, Santa Catalina o de zones del centre històric, com 
la Llotja, el Born o Cort. Un primer pas per revertir aquesta situaciuó és la 
descentralització de la ciutat de Palma.

La Badia de Palma constitueix l’element topogràfic que més ha influït sobre 
la ciutat, no només per les múltiples activitats turístiques i industrials que es 
desenvolupen en aquest, sinó també per les esportives. 
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Espais verds

Els espais verds es troben totalment aïllats. Manca d’un gran pulmó natural 
per la ciutat que fomenti activitats a l’aire lliure i fomenti reunions infor-
mals. Fomentar un ric paisatge urbà i verd amb una àmplia varietat d’acti-
vitats lúdiques, interactives i atractives.
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Es pot separar el turisme de la masificació?

02. Palma

La gentrificació és l’expulsió no benvolguda, ràpida o lenta, de la població 
resident habitual d’una zona o barri de Palma, per una altra amb més 

poder adquisitiu. 

Hi ha hagut una certa experiència històrica a Palma de gentrificació, 
deguda a operacions immobiliàries o projectes públics, però ara és més 

intensa degut a la forta turistificació que ha sofert la illla de Mallorca en 
els ultims deu anys. Així com també a la cerca d’una segona residència 

per part de persones procedents dels països del nord d’Europa.

Les millors ciutats són aquelles que no deixen ruïnes

1 km


