
Un espai per la ciutat

07. Concepte

El nou edifici de Sa Presó funciona com dos edificis units pel panòptic: un espai 
per desenvolupar les activitats que el barri demanda i un espai d’exhibició per 

exposar tota l’art que es produeix tant al barri com a l’illa de Mallorca. Es  gen-
era un espai de referència per la ciutat que tingui poder per atreure gent de 

totes les edats.
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Les millors ciutats són aquelles que no deixen ruïnes

El Castell de BellverEl patí mallorquíEl murEl panòptic

És una fortificació d’estil gòtic del segle XIV situada a uns tres quilòmetres 
de la ciutat de Palma de Mallorca. Es tracta d’un dels pocs castells de tota 
Europa de planta circular, sent el més antic d’aquests. És un gran referent 
per un edifici històric que avui dia serveix a un altre ús: en ell es troba el 
Museu d’Història de la ciutat.

Mallorca, com a illa neuràlgica del Mar Mediterrani, va adoptar la construc-
ció de residències amb patis com la forma més natural d’edificar. Els patis 
són el cor de les edificacions urbanes i són la forma més sostenible d’apor-
tar llum i ventilació natural.

Al voltant de l’edifici hi trobem petit espai obert i que tanca el conjunt. 
Aquest mur és l’element físic i psicològic que separa als presoners de la 
seva llibertat. Està constituït base de blocs Pedra de Marès de 40x40x80 
cm, una roca arenisca autòctona de les Illes Balears.

“Un sistema de vigilància perfecte” Aquestes serien les paraules exactes 
amb les quals definir el Panòptic, una tipologia d’edifici que es convertiria 
en realitat a la fi del segle XIX. El Panòptic és un sistema cel·lular i trobem 
dos tipus fonamentals d’edificis: els semi-circulars i els circulars.


