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Es pot separar l’oci del consumisme?

03. Cas Capiscol

L’arquitectura comercial constitueix des de fa diverses dècades un dels 
repertoris més característics de l’època contemporània, en estreta relació 

amb l’auge d’un model socioeconòmic capitalista present en bona part 
del nostre globalitzat planeta.

Grans magatzems, centres comercials, outlets... configuren un import-
ant patrimoni arquitectònic, arrelat en l’actual cultura del consum i oci, 
interioritzat per la població de forma gairebé inqüestionable com una 

presència quotidiana a les ciutats post-industrials.

Carril biciTransport públicVies principalsEspais d’oportunitat

En poc temps, la ciutat de Palma ha millorat la seva xarxa de carrils bici. Existeix-
en nombroses rutes que ens permeten des de visitar el barri antic a passejar per 
la primera línia de costa. Així i tot encara és fàcil trobar-se amb alguns carrils 
discontinus, incomunicats i d’altres que no porten enlloc.

Les carreteres de Mallorca cada cop estan més plenes de cotxes de lloguer i de 
residents, estiu i hivern, a Palma i foravila. Davant d’aquesta realitat sembla que 
hi hagi una opció: apostar pel transport públic. La xarxa d’autobusos és amplia  
i amb bones freqüències.

L’antiga presó es troba a mig camí entre la Universitat de les Illes Balears 
i el centre de la ciutat de Palma. Concretament situada al límit que marca 
l’autopista de la Via de Cintura, que comunica radialment tota la ciutat amb 
l’extraradi.

La ciutat es troba farcida de petits i grans espais que han estat oblidats per 
la ciutadania amb el pas dels anys. Espais infrautilitzats que representen una 
oportunitat per als ciutadans. Al barri de Cas Capiscol destaquen la caserna de 
Son Busquets i l’Antiga Presó de Palma.

Equipament
Administratiu / Cultural / Esportiu / Sanitari

Extensiva UnifamiliarEU

EP

E

Extensiva Plurifamiliar

Anàlisi social

El nombre anual de turistes que visiten les Balears va aconseguir els 13,5 milions en 2014, xifra molt 
rellevant per a una població d’1,1 milions d’habitants. El procés d’obertura econòmica i la construcció 
d’una gran infraestructura d’allotjament en el seu litoral per acollir la creixent demanda del turisme 
de sol i platja han transformat l’Illa.

A les Illes, els estrangers representenun 21,9% de la població, la major xifra de totes les comunitats 
autònomes i molt per sobre de la mitjana estatal que és del 12,2%. La ciutat de Palma i la seva àrea 
metropolitana concentren prop del 50% de la població de la Illa de Mallorca.

“Mallorca y sus dinámicas metropolitanas: proximidad y movilidad cotidiana en una isla-ciudad” (2017)

Anàlisi urbanístic
Des de mitjan segle XX, les Illes Balears han experimentat canvis significatius com a conseqüèn-
cia de la seva incorporació a l’economia global com a destinació turística massiva. L’expansió de la 
urbanització s’ha convertit en un canvi principal, ja que la superfície urbanitzada de l’arxipèlag ha 
augmentat cinc vegades des de 1956. 

El territori de les illes s’ha organitzat internament per satisfer les demandes del turisme i, en segon 
lloc, les demandes residencials de Central Països europeus. El procés ha generat un nou model terri-
torial, dominat per les noves àrees urbanes de la costa i metropolitana de les grans ciutats. Aquest 
nou model coincideix amb els centres dispersos tradicionals de l’interior amb algunes ciutats costa-
neres emmurallades, del model pre-turista.

“The expansion of urbanisation in the Balearic Islands (1956–2006)”
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