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Pr esen t ació
Amb aquesta darrera part conclou la biografia de Palma. Una obra que ha ocupat
quatre anys d?intens treball, on un ampli col·lectiu de persones, coneixedores
totes elles de la realitat passada o present de la nostra ciutat, que han sabut
generar un document prou original.
La forma que s?ha seguit per a la seva gènesi ha estat innovador i fruit de les
essències de la ciutat. L?intercanvi d?idees entre moltes persones que hi viuen i
l?estimen genera complicitats que s?han aprofitat per bastir aquesta obra.
El mateix títol escollit, ?Biografia de Ciutat?, és ja, en si mateix, una originalitat. Les
biografies sempre s?utilitzen per descriure la vida de les persones, en aquest cas
s?ha utilitzat per tal que els diversos col·laboradors hagin pogut narrar els distints
episodis de la seva història, que s?ha volgut plantejar de forma viva, com si
aquesta es volgués mostrar com a un esser viu.
La metodologia seguida ha consistit a ordenar les aportacions dels diversos
autors, coneixedors d?una o vàries etapes concretes, que han pogut plasmar les
seves idees i, posteriorment, altres experts en aquell període han pogut
contrastar els continguts, procurant ser fidels a la concepció expressada pels
diversos autors.
És del tot necessari fer un esment especial a la tasca ingent que ha realitzat, en
tot moment, Jaume Garau, que ha estat peça clau en tot aquest procés. Ell ha
aconseguit que un ampli col·lectiu de persones es pogués organitzar per tal de
narrar els fets més rellevants que han marcat aquesta ciutat al llarg de la seva
vida. Esperem que aquesta darrera part, que ara teniu a les vostres mans us
agradi.

Llu ïsa Du bon
Presidenta de Palma XXI
Foto: B. Ramon. Diario de Mallorca.
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Foto: Jaime Reina.

om hem vist a la tercera
part de la Biografia de
Palma, el big bang turístic
que començà a la dècada
del
1960
va
anar
expandint-se
progressivament fins a la
primera crisi sistèmica internacional de
1973, una crisi que també va afectar el
turisme. Aquest primer impuls turístic i
urbanístic es va fer en un context
institucional plenament franquista, al
marge
de
les
mínimes
regles
democràtiques.

C

A la dècada del 1950, en plena guerra
freda, havia canviat
el context
internacional
respecte
al
règim

franquista: 1951 reconeixement de
l?ONU, 1954 conveni d?ajuda econòmica
dels EUA, 1956 primera llei del sòl,
1959 pla d?estabilització? Tot plegat, a
les illes Balears, va suposar l?inici d?un
gran canvi en els sectors econòmics
hegemònics i, especialment, un canvi
de paradigma en la forma d?acumular
rendes. Es va passar d?una indústria i
agricultura que produïa per a la
demanda interna i l?exportació, a
cercar la revalorització immobiliària i
pagar, via turisme, les factures que ens
arribaven dels nous països amics amb
els quals començàvem
a tenir
intercanvis econòmics fluids i que ja
tenien
experiència
del
sistema
democràtic i capitalista avançat.
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Amb això, a poc a poc, la producció
turística i de rendes immobiliàries
s?anà imposant al model anterior.
Palma, lluny de ser l?excepció d?aquest
model, fou la porta d?entrada d?aquest
nou patró a Mallorca i a la resta de les
illes Balears.
Aquells primers 20 anys de creixement
turístic varen posar les bases d?un
model econòmic que, a poc a poc, ha
anat
fent
aflorar
deseconomies,
segregació
social
i
problemes
ambientals cada cop més mals
d?afrontar. Un model econòmic on el
turisme s?ha apropiat del territori, del
patrimoni i ha arraconat altres sectors
econòmics com l?industrial i l?agrari.
Avui ja podem parlar sense embuts de
monocultiu absolut, només diversificat
en diferents versions i modalitats
d?explotació turística. De reivindicar,
durant la transició, diversitat i equilibri
entre
els
sectors
productius
(agricultura, indústria, serveis) hem
passat a reclamar diversitat i equilibri
entre
les
diferents
modalitats
d?explotació
turística
(hotels,
apartaments,
residencies,
lloguer
turístic, etc.).
Palm a im m er sa en el per íode de la
t r an sició dem ocr àt ica
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Després de la crisi de 1973 i la mort del
dictador el 1975, la ciutat va passar per
un període de t r an sició intens i agitat
en paral·lel al que passava a la resta de
l?Estat. Apareixien més partits polítics i
sorgien
o
reviscolaven
diferents
sindicats, alhora que veien la llum
noves entitats empresarials. Entre
aquestes, les del petit comerç, la
PIMEM, la CAEB i les federacions
hoteleres,
que
agafaren
més

protagonisme mentre que el Foment
del Turisme anava minvant el seu
poder.
L?agitació política era intensa. Encara es
recorden fets com el tancament a
l?església de Sant Miquel d?un col·lectiu
d?obrers aturats, o el primer míting de
Felipe González (1976) i els posteriors
de Manuel Fraga i Santiago Carrillo,
amb les esquerres omplint la plaça de
Toros i les dretes el Palau Municipal
d?Esports.
Aquells anys de la transició varen ser
crítics per al turisme, ja que tot el
model que havia sorgit del franquisme
es posava en qüestió arran de la crisi
encetada el 1973. Alguna cosa anava
malament i s?havia de corregir. La
crítica general contra la destrucció del
territori va començar a calar en la
ciutadania. Durant aquests anys hi va
haver
moviments
socials
molt
importants, com el que estava en
contra del pàrquing davant la Seu
(?Parc sí, pàrquing no?) que donaria lloc
al parc de la Mar o contra les
urbanitzacions a sa Dragonera i es
Trenc. La consciència mediambiental
irrompia amb força al costat dels
anhels de democràcia i llibertat i es
mantindria viva i activa fins a
l?actualitat.
Al mateix temps es feia una feina
intensa per recuperar la cultura pròpia
amb el Congrés de Cultura Catalana o
les Festes de Sant Sebastià que feia 60
anys que no es celebraven. Eren els
anys de ?l?obertura? durant els quals
arribaven pel·lícules que marcarien
aquella època, com La Naranja
Mecánica o El último tango en París.

Via de Cintura. Foto: Jaume Gual.

La ciu t at gir a cap a l?esqu er r a
Després del referèndum
de la
Constitució, vengueren les eleccions
generals que guanyà la UCD de Suárez.
Però
a
les primeres eleccions
municipals
democràtiques
postfranquistes (1979), la ciutadania de
Palma va elegir Ramon Aguiló, un dels
batles més joves del país que
governaria 12 anys, fins al 1991. Hi
havia nous partits i nous governants i,
amb ells, les noves idees sobre
urbanisme, sobre el paper de la dona i
sobre la cultura, varen sortir a la llum
amb ganes de fer-se realitat.

novetats coincidiren en l?urbanisme
espanyol i, per extensió, en el de
Palma: l?urbanisme democràtic per un
costat i, per l?altre, la irrupció dels nous
vents neoliberals globals -impulsats a
Europa per Margaret Thatcher des del
1979 i als USA per Ronald Reagan des
del
1981que
tant
afectarien
l?urbanisme de les ciutats vinculades a
l?economia capitalista.

El nou urbanisme democràtic s?obria
camí per donar solucions a nous i vells
problemes gràcies a un altre model de
ciutat
que
l?esquerra
intentarà
implementar des dels consistoris. Un
nou urbanisme que s?havia forjat entre
Tot just després de les eleccions els quadres de l?oposició antifranquista
municipals de 1979, a la dècada del i que, en gran part, arribava gràcies a
1980, passat el mal son del cop d?Estat la influència dels urbanistes italians
de Tejero (1981), es va obrir un període d?esquerres. El nou model de ciutat era
socialdemòcrata de 12 anys amb canvis per una part, una ciutat amb
12
importants per a la ciutat. Dues
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equipaments de tota classe (benestar
social, sanitaris, educatius, esportius,
etc.) i per a tots els barris; i per una
altra la rehabilitació del centre històric
renunciant a les polítiques de cirurgia
urbana com les que ja s?havien
executat anteriorment a Jaume III amb
el Pla Alomar de 1943. Aquests seran
dos dels eixos més importants del nou
projecte socialdemòcrata per a la
ciutat, que agafarà cos amb l?aprovació
del PGOU de 1985 i que estarà vigent
durant 13 anys, fins al 1998.
El PGOU de 1985 també dibuixava
altres idees transcendents per a la
ciutat, com per exemple la proposta de
conversió de sis carrers del dens
eixample palmesà en zona de vianants
per convertir-los en eixos cívics. Una
proposta pensada per contrarestar la
manca
d?espais
centrals
que
articulessin el barris de l?eixample que
no veuria la llum fins anys més tard, i
només per a dos dels sis eixos cívics
proposats.
Per una altra part, el pla de 1985 tornà
a les densitats originals de l?eixample
del pla Calvet de 1901 que havien estat
modificades a l?alça pels plans de 1963
i, en menor mesura, pel de 1973.
Actuacions
puntuals
com
la
rehabilitació de l?Escorxador, al final de
l?eix cívic de Blanquerna, intentaven
també
qualificar
el
desarticulat
eixample.
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Pel que fa a nova urbanització, el PGOU
del 85 no va desclassificar sòl
urbanitzable,
va
mantenir
les
previsions de nova urbanització del pla
de 1973, malgrat en modifiqués alguns
dels seus aprofitaments. També manté
el traçat de la xarxa arterial que el

MOPU ja havia incorporat al pla de
1973, una xarxa a la qual les autopistes
metropolitanes tenien via lliure.
Tot i que l?urbanisme del primer
ajuntament democràtic bevia de
l?urbanisme d?esquerres de la dècada
del
1970, al
final
de l?època
socialdemòcrata es van
adoptar
algunes decisions que ja anunciaven els
nous temps neoliberals. Una d?elles, en
desacord amb la filosofia originària del
pla, va ser la decisió d?ubicar el campus
de la UIB al km 7,5 de la carretera de
Valldemossa, enfront de l?alternativa,
inicialment plantejada a l?avanç del pla
(1983), d?un campus integrat dins la
trama de la ciutat.
Una altra mesura ja d?inequívoc encuny
neoliberal que adoptà el consistori
d?esquerres, ara ja amb pacte amb UM,
fou la seva modificació puntual, pocs
anys després de la seva aprovació
definitiva, per tal de permetre la
instal·lació a Palma de grans superfícies
comercials com El Corte Inglés o el
centre comercial de Porto Pi. Dues
grans superfícies que obtindran la
llicència més tard, ja sota el mandat del
conservador Joan Fageda. Aquestes
mesures adoptades per l?ajuntament
d?esquerres encetaven el meló d?un
tipus de polítiques urbanes que serien
habituals
alguns
anys
després
impulsades pels governs conservadors.
La recuperació de la ciutat antiga va
anar cobrant protagonisme amb els
plans especials del Puig de Sant Pere
(1977) i de la Calatrava (1989) com a
bucs
insígnia
d?un
urbanisme
d?esquerres. És el context on neix amb
força una nova entitat social que serà
cabdal per al futur de la ciutat:

Imatge: El 15M a la plaça d?Espanya. Ultima Hora.

l?Associació per a la Revitalització dels
Centres Antics ARCA.
El pla del Puig de Sant Pere adoptà
decidides mesures per al manteniment
de la població resident malgrat la
revalorització que suposava la reforma
urbana. Per contra, el de la Calatrava,
modificat pels conservadors l?any 1993,
ja s?executà en plena fase neoliberal,
essent un dels més clars exemples de
plans de reforma interior
que
impulsarien la gen t r if icació.
La vida cultural de Palma a la dècada
del 1980 es dóna en un nou context
polític i institucional en el qual, a
diferents escales administratives, han
de coexistir tres polítics molt diferents:
Gabriel Cañellas d?Aliança Popular, al
Govern de la Comunitat Autònoma;
Jeroni Albertí d?Unió Mallorquina, al14

Consell Insular de Mallorca; i Ramon
Aguiló del PSOE, a l?Ajuntament de
Palma.
Des de l?Ajuntament de Palma es va
desplegar una política que va capgirar
els
grisos
referents
culturals
franquistes amb festivals anuals molt
populars com el de Teatre i el de Jazz, la
recuperació de la Rua per les festes de
carnaval o el concurs Pop Rock. Són
anys d?un fort dinamisme ciutadà, com
mostren les exposicions d?Antoni Tàpies
o de Henry Moore, així com una
maduresa de la nostra cultura com
palesaren els premis de les lletres
catalanes a Carme Riera o a Aina Moll.
També són anys en el que el temps
passa per a personatges de renom: ens
deixen Robert Graves, Joan Miró i
Llorenç Villalonga.
15

Palm a s?in t egr a a l?òr bit a n eoliber al
qu e dom in a a Eu r opa
Amb la victòria conservadora de 1991
l?Ajuntament tornà a ser governat per
la dreta de la ciutat amb Joan Fageda i
Catalina Cirer a la batllia, un domini
conservador que durarà 16 anys, fins al
2007, i que fins aleshores ja es donava
a
les
institucions
insulars
i
autonòmiques.
Amb
aquesta
conjuntura la ciutat comença un llarg
període decididament
marcat pel
context internacional neoliberal, ja
prou hegemònic al món occidental.
S?abandonava així l?ideari de l?etapa
anterior
socialdemòcrata
que
proposava una ciutat heterogènia amb
integració i mescla d?usos, enfront de
les propostes d?articular la ciutat sobre
grans
polígons
monofuncionals
formalment homogenis que retornaven
a les propostes dels plans anteriors.
El nou cicle polític conservador, amb el
seu nou rumb econòmic, generarà
importants casos de corrupció. El cas
del cementeri Bon Sosec (1992) va

afectar el batle Fageda i, pocs anys
després, el cas Túnel de Sóller va
causar la caiguda política de Gabriel
Cañellas
(1995).
Aquests
casos
marcaran el punt de sortida de molts
altres, protagonitzats la majoria per
Jaume Matas com a President de la
Comunitat Autònoma en la legislatura
2003-2007.
Mentrestant Palma aprovava el nou
PGOU conservador (1998) de marcat
signe neoliberal, especialment per mor
de la seva modificació de 2006, que
reemplaçà el pla de 1985. Es feien els
canvis normatius necessaris
per
afavorir la revalorització urbana no
productiva i l?aclaparador domini del
negoci turístic i immobiliari. Són els
anys del pla Mirall i d?una gran inversió
econòmica, amb importants fons
europeus, que aterren especialment al
centre històric. Polítics conservadors
com José María Rodríguez i Javier
Rodrigo de Santos tingueren un
protagonisme clau en aquesta etapa.

Imatge: Palau de
Congressos de Palma.
palmacongresscenter.com
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Si amb el pla especial del Puig de Sant
Pere, a poc a poc, les cases es
rehabilitaven i els veïns que volien
podien quedar a viure al barri amb
lloguers adequats a la seva situació
econòmica, amb el pla especial de la
Calatrava (modificat el 1993), el de la
Gerreria (1995) i les actuacions
vinculades al pla Urban (1997-99),
l?efecte social sobre les poblacions dels
respectius barris van ser de signe molt
diferent.
Dos problemes afloraren amb aquestes
actuacions: per un costat, el poc
respecte a la trama medieval de la
Gerreria denunciat per ARCA; i, per
l?altre, el desplaçament dels veïnats que
no pogueren assumir els nous preus,
tant de compra com de lloguer, que les
reformes urbanes
implicaven. A
diferència del pla del Puig de Sant Pere,
els veïnats dels barris no varen estar
protegits del desplaçament (expulsióde
facto)
que
suposava
l?entrada
d?inversors àvids de rendes urbanes.
També són els anys durant els quals es
construiran grans equipaments com
l?hospital de Son Llàtzer, la nova presó i,
més tard, l?hospital de Son Espases.
També s?intensificarà el dinamisme
cultural i es rehabilitaran espais
abandonats per
fer-hi iniciatives
culturals com Es Baluard, l?Escorxador,
el Gran Hotel, Can Bordils o Ca n?Oleo.
Altres s?estrenaran, com el nou
conservatori o la Fundació Pilar i Joan
Miró (1992) que, des del 1981, havia
cedit obra a l?Ajuntament per crear-la.

especialment, la de l?Aeroport del 1997
(hub d?Air Berlin des del 1998) que
dugué a terme l?administració estatal.
Això va fer possible incrementar
l?afluència de visitants la qual cosa va
augmentar
força
la
pressió
demogràfica i ambiental sobre la ciutat.
L?estratègia no era ni és altra que dur el
màxim de turistes possible, tant via
aeroport com via creuers, i donar el
màxim de cobertura als vaixells
comercials que havien d?abastir de
béns i mercaderies la renovada
indústria turística. Tot plegat va fer que
Palma entrés definitivament en el
circuit
internacional
del
negoci
immobiliari i de turisme urbà. Les
noves tendències dels inversors, amb
els ulls especialment posats als centres
històrics, fan que el turisme urbà agafi
una gran volada.
En la mateixa línia, però ara en zona
turística, cal esmentar la posada en
marxa (2005) del Consorci de la Platja
de Palma per a la reforma del principal
complex turístic de la ciutat, un
organisme que implementarà diferents
estratègies segons els actors i
paradigmes polítics dominants. Les
primeres propostes eren més tendents
a la intervenció pública amb promeses
de fortes inversions estatals; mentre
que les finalment imposades, un cop
assumida l?agenda de l?austeritat a
partir de 2010, han estat de signe
neoliberal amb la incentivació de la
inversió privada com a principal
estendard.

Durant aquest període, la ciutat de
En consonància amb els grans Palma fa un canvi quantitatiu, passa de
projectes d?encuny neoliberal de ser una ciutat mitjana a ser una ciutat
l?època, cal esmentar les reformes i gran, perdent bona part del seu encant
ampliacions del port de Palma i,16com a ciutat moderna i alhora
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cosmopolita per passar a ser una
ciutat postmoderna i global. Durant
aquells anys ens deixen persones que
havien estat protagonistes culturals del
passat com Camilo José Cela, Francesc
de Borja Moll, Joan Bonet, Remígia
Caubet, Josep Ma Llompart o Guillem
d?Efack. També ens deixen persones
molt rellevants per les seves idees com
Gabriel Alomar o Andreu Ferret i
persones animadores de la vida de
Palma com Bonet de San Pedro, Xesc
Forteza i Catalina Valls.

El 2008, com és conegut, esclata la
bombolla hipotecària i urbanística amb
especial virulència als països que
havien apostat per la revalorització
urbana com forma d?acumulació de
rendes. L?esclat va provocar la crisi
econòmica més profunda que ha viscut
Palma en el període democràtic. La
crisi deixa molt atur a la ciutat, molts
immigrants tornen als seus llocs
d?origen i Palma viu una frenada del
sector de la construcció paral·lelament
a la disminució del turisme.

Palm a cau de ple en
im m obiliàr ia i f in an cer a

El mateix 2008 el Govern progressista
posa el marxa una llei d?actuacions
urgents, l?anomenada llei Carbonero,
per a promoure sòl per a habitatge
tant públic com privat i que, en el cas
de
Palma, genera
el
projecte
d?urbanització de Son Bordoi, a segona
línia del Molinar que ha de possibilitar
la construcció de 750 habitatges. Un
projecte no
absent de crítiques
ecologistes i veïnals.

la

cr isi

A la legislatura 2007-2011 l?esquerra
(amb UM) torna a governar la ciutat,
amb Aina Calvo de batllessa. Un nou
govern d?esquerres després de 16 anys
de governs de dretes tot coincidint amb
l?inici de la crisi econòmica (2007/08) i
les retallades. Malgrat això, hi ha uns
primers
intents
de
mesures
keynesianes, com les vinculades al pla E
del govern central, que s?abandonaran
ràpidament a partir del 2010 quan des
d?Europa s?imposaren les polítiques
d?austeritat. La ruptura amb UM pels
seus casos de corrupció deixen al
govern d?Aina Calvo en minoria i, el
2011, en context d?austeritat neoliberal,
perdrà les eleccions enfront de Mateu
Isern del PP. Segurament l?actuació més
important del govern d?Aina Calvo fou
el projecte i posada en marxa de l?eix
cívic de Blanquerna, avui en dia
plenament consolidat. Un dels sis eixos
cívics proposats pel pla de 1985 però
que fins a la seva legislatura gairebé no
havien passat de la fase de proposta.
Els primers carrils bici de la ciutat
també daten de l?etapa de la batllia
d?Aina Calvo.

Amb la crisi augmenten les desigualtats
entre classes, la fragmentació social i
molta gent perd l?habitatge per
desnonaments
hipotecaris o de
lloguer. També esclaten una gran
quantitat de casos de corrupció que
afectaran les institucions. Això provocà,
entre d?altres, la desaparició d?UM. És
quan irrompen nous moviments socials
com el 15M i nous partits polítics com
Podemos que marcaran tota la dècada.
Podemos ocuparà un lloc rellevant a
l?esquerra del PSOE i de MÉS amb els
quals compartirà, des del 2015, el
poder a Cort, al Consell de Mallorca i al
Govern Balear. El multipartidisme
arriba a tota Espanya i la dreta i
l?esquerra se n?aniran recomponent
respecte als espais que acopaven fins
aleshores.

L?estratègia de sortida de la crisi va ser
imposada
pel
sistema
financer
europeu a partir de 2010, quan el
govern central presidit per Zapatero
opera un canvi de rumb en la política
econòmica cap a l?austeritat. Aquest
canvi ho simbolitza la modificació el
2011 de l?article 135 de la Constitució
(consensuat pel PP i PSOE) que
prioritza
pagar
els deutes de
l?administració pública amb la banca
enfront d?altres despeses. Tot plegat es
desenvolupa en paral·lel al rescat de la
banca i a la reforma laboral de 2012
directament vinculada als interessos
empresarials.
A partir dels anys 2010-2012 el nou
rumb de la inversió ha generat un
creixement intens del turisme en
diverses modalitats. Esgotada la
possibilitat d?extracció de rendes via
hipoteques, serà el lloguer el nou
jaciment a explotar tant en versió
residencial com turística. El lloguer
turístic es dispara gràcies a l?impuls de
les noves plataformes intermediàries
que operen a través d?Internet, com
Airbnb i altres.

Tanmateix, el turisme com principal
sector econòmic sembla que ningú, o
molt pocs, el vulguin qüestionar. L?antic
objectiu
d?aconseguir
un
major
equilibri entre els sectors econòmics,
està completament oblidat i ara ja
només es discuteix sobre quin tipus de
turisme pot ser més interessant.
L?exemple del Palau de Congressos
il·lustra perfectament el que deim.
Iniciat el projecte pels conservadors el
2004, ha vist com tot l?arc polític i des
de diferents institucions l?han tengut
sobre la taula, però en cap moment
s?ha vist seriosament qüestionat. Un
projecte del qual se?n desmarca la
inicial inversió privada i que, finalment,
ha d?assumir l?administració pública
amb un cost d?uns 130 milions d?euros,
tot plegat en un moment en el qual els
desnonaments de gran part de la
població de les seves llars s?accelera
dramàticament.
Palm a, la ciu t at t u r íst ica qu e en t r a
en cr isi

Des del 2015 hi torna a haver govern
d?esquerres a l?Ajuntament de Palma
però les mesures estructurals estatals
El govern conservador de Cort de la com la famosa Llei Montoro (2013) i la
legislatura 2011-2015 ?a través de la reforma laboral (2012), segueixen
Fundació Turisme Palma de Mallorca plenament vigents, cosa que provoca
365? posa en marxa la campanya de que les polítiques progressistes topin
promoció
turística
?Passion
f or amb barreres males de saltar. Fruit
Palm a? per tal d?afavorir el negoci d?aquesta batalla, l?Ajuntament de
turístic i dóna via lliure a l?ocupació dels Palma pren mesures contundents com
espais públics per a activitats de la prohibició de lloguer turístic a tots
restauració, com s?esdevingué amb el els plurifamiliars, la restricció de noves
passeig del Born.
obertures d?hotels urbans o la posada
en marxa de la revisió del nou pla
El turisme de creuers també augmenta urbanístic de la ciutat. S?intenta donar
entre d?altres gràcies a l?ampliació la imatge d?una nova política però
d?infraestructures portuàries i de la sense renunciar al turisme massiu: del
grandària
dels
anomenats18?Passion
f or
Palm a?
dels
megacreuers.
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Acció de la Plataforma contra els megacreuers al Port de Palma. Foto: Jaume Garau.

conservadors es passa al ?Ben vin gu t
Tu r ism e Sost en ible? (2016) impulsada
des del nou govern progressista de la
CAIB.
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La sortida de la crisi es fa amb un
augment de la intensitat turística
sobre la costa de la badia de Palma i
bona part del seu centre històric. El
tsunami immobiliari, amb el seu
corol·lari
de
desnonaments
hipotecaris i de llogaters, s?expandeix

des del centre històric i Santa Catalina,
cap a parts de l?eixample com Pere
Garau. L?Ajuntament té
serioses
dificultats per a contenir el problema i
bona part d?elles són causades pels
impactes en l?organització municipal
de l?elevat nombre de casos de
corrupció de la policia local i altres
funcionaris vinculats, sobretot, al cas
Cursach. La pressió demogràfica torna
a reviscolar, ja que torna a pujar

l?afluència turística i la necessària
immigració per poder donar serveis al
creixement del turisme en les seves
diferents i noves modalitats.
L?increment de la intensitat turística
genera una renovada crítica que
reclama un nou model econòmic, ja
que es constata clarament que més
turisme no genera forçosament més
benestar. Els brots de turismofòbia
s?expliquen en part des d?aquesta nova
perspectiva crítica. La manca de
progrés social i laboral fan que la
suposada sortida de la crisi no arribi a
gran part de la població. Palma es
troba saturada, ferida per la corrupció
i amb dificultats socials en molts barris,
és l?altra cara de la moneda del
creixement econòmic/acumulació de
rendes que es duu a terme de la mà de
la doctrina neoliberal.
Palma lluita per no morir d?èxit des de
molts fronts públics i privats, també a
través de diferents plataformes socials,
que
es
coordinen
amb
altres
moviments d?altres ciutats europees,
amb l?esperança de canviar el rumb
que ens marca la globalització
neoliberal.
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Palm a
despr és de la
m or t de
Fr an co

Manifestació al carrer dels Oms, amb Ramon Aguiló, Fèlix Pons, Gori Mir i Josep Zaforteza, entre d?altres.
Fons Rul·lan. Arxiu del So i de la Ia Imatge de Mallorca.

A

ntes de dar lectura de las actas
anteriores, el Sr. Alcalde dice
que este pleno es el primero
que se celebra después del
cambio histórico registrado en
la Jefatura del Estado. Por
tanto cree que está en el ánimo de todos
el que figure, con toda solemnidad, en el
acta, hecho tan transcendental para la
vida de todos los españoles. En
consecuencia, puestos en pie, demos
solemnidad al inicio de este pleno. En
primer lugar en memoria, recuerdo y
descanso eterno de Francisco Franco,
recemos un padrenuestro. (Se reza el
padrenuestro). A continuación se da el
grito ?¡¡¡Francisco Franco!!! ¡¡¡Presente!!!

En segundo lugar, como homenaje y
adhesión al nuevo Jefe del Estado S.M.
Don Juan Carlos I, pido a todos vosotros
gritéis conmigo: ¡Viva el Rey! ¡Arriba
España! ¡Viva España! (Estos gritos han
sido
contestados
con
verdadero
entusiasmo).?
* Acta del Ple de l?Ajuntament de Palma
del 24 de novembre de 1975. Presideix,
l?alcalde Rafael de la Rosa.
Aquest inici del Ple de l?Ajuntament ens
dóna una idea fidedigna de quin era
l?ambient institucional just després de
la mort de Franco. Es plorava la seva
mort a la manera falangista, mesclant
política i religió, al mateix temps que
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es donava per bona la successió amb el
Rei perquè no hi hagués cap desordre
social o polític, amb l?esperança que el
llegat de Franco no s?extingís fàcilment.
També aquell dia va ser important per
la història de la ciutat, ja que
l?Ajuntament va prendre dos acords
per unanimitat. El primer va ser oferir
al Rei l?ús del qualsevol dels Palaus de
Palma per les seves activitats estivals,
de manera que es consolidava, ara
com a Rei, la seva estada estival al
Palau de Marivent, com veurem més
endavant.
El segon acord va ser modificar el
projecte del Parc del Mar per tal de
suprimir
l?aparcament
que tanta
contestació
social
havia
tengut.
S?obriria així un nou projecte, -del que
parlarem en el capítol següent- que
tendria com a president del Jurat a
l?arquitecte Sert amb el suport de Miró.
Els 262.000 ciutadans que tenia Palma
el 1976 vivien la situació política com a
tota Espanya, amb una mescla intensa
d?emocions. Per molts era incertesa i
alegria, per altres tristor i nostàlgia. Es
veia que el canvi democràtic era
necessari i imprescindible, però que no
seria gens fàcil. Si miram en
perspectiva històrica, el canvi es va fer
a una gran velocitat. Des de la mort de
Franco el novembre de 1975, fins a les
primeres eleccions municipals varen
passar quatre anys i mig. Però abans,
havien de passar una gimcana política
plena d?incidències greus.
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A Palma la vocació política es va
desbordar. Les manifestacions eren
freqüents, així com els mítings, la
proliferació de partits i les càrregues
policials. Com mai, la gent era tot el dia
al carrer. La ciutadania de Palma havia

de resoldre molts problemes en un
escenari polític canviant, incert i molt
tens. Segons les enquestes del moment
els principals problemes percebuts
eren: l?atur, la crisi turística, la
reivindicació d?un estatut d?autonomia i
la creació de la Universitat.
Les
forces
polítiques
estaven
desorganitzades i fragmentades. La
mort
de Franco va dividir els
franquistes entre
immobilistes
i
aperturistes, com bé ens explica
Miquel Payeras al seu detallat llibre
sobre la
transició
política. Els
immobilistes no volien canviar res per
no trair la memòria de Franco. Els
aperturistes havien de fer un canvi o
córrer el risc de desaparèixer del mapa
polític, arrasats per les esquerres. Per
les esquerres la línia divisòria estava
entre els pragmàtics -liderats pel
PSOE-, que volien optar per una
reforma democràtica moderada, i
altres que havien lluitat molts d?anys en
la clandestinitat, que volien una
ruptura liderada pel PCE.
El dia 1 de gener el batle Rafael de la
Rosa anuncià per sorpresa que no
seria candidat a les eleccions internes
que s?havien de produir. Paulino
Buchens el va substituir guanyant la
votació interna dels regidors. Encara
que Buchens era el Cap de Falange, va
ser considerada una victòria dels
aperturistes. No va ser el cas de la
Diputació, ja que aquí varen perdre a
mans de Fulgencio Coll de San Simon, i
qualificat d?immobilista. Seguint el
costum franquista va jurar el càrrec
agenollat.
El primer problema seriós que es va
trobar el nou batle va ser el tancament
de treballadors aturats a l?església de

Acte del Partit Comunista. Fons Rul·lan. Arxiu del So i de la Ia Imatge de Mallorca.

Sant Miquel. Es varen tancar convocats
per CCOO amb la tolerància per part
del bisbe, ja que el dia anterior varen
ser desallotjats violentament de l?edifici
del Sindicat Vertical. Tot d?una es va
desencadenar una acció de solidaritat
per
part
de
molts
ciutadans,
promoguda per la Junta Democràtica
que presidia el metge Manuel Mora,
que passaren tota la nit davant
l?església, on hi havia la majoria de
militants dels partits i sindicats que
formaven
la
Junta
Democràtica.
Finalment la policia també els va
desallotjar amb violència a les ordres
del Governador Civil feixista Carlos de
Meer.

Cura per reivindicar l?amnistia pels
presos
polítics,
les
llibertats
d?associació política i sindical, el dret
d?autodeterminació
dels
pobles
d?Espanya i la realització d?un Congrés
de Cultura Catalana per impulsar la
cooficialitat de la llengua catalana.
En aquells moments, l?Assemblea
Democràtica de Mallorca aglutinava
tots els partits i sindicats de l?oposició
democràtica, amb els avantatges i
problemes que això suposava. Així
mateix, la resistència cultural es feia
notar a favor de la llengua catalana, i
entorn del Congrés de
Cultura
Catalana.

El juliol
També el gener de 1976 les forces nomenà
democràtiques de les Illes, les de Govern,
Catalunya i la de València, es reunien a24majoria

de 1976 el Rei Joan Carles
a Adolfo Suárez President del
un desconegut per la gran
de ciutadans. En aquells
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moments era Secretario General del
Movimiento i va substituir a Arias
Navarro, un franquista radical contrari
a qualsevol canvi. Tot i així, Suárez va
ser considerat una passa enrere per la
majoria de l?oposició.
Poc a poc el nou president s?obria camí.
El desembre del 76 Suárez va
aconseguir el seu primer triomf,
aprovant la llei de Reforma Política per
legitimar
les
futures
eleccions
democràtiques. Poc després, el 10
abril, feia una segona passa: legalitzar
el Partit Comunista. Per un altre costat,
una enquesta del 15 de maig deia que
el 79% d?espanyols aprovava a Suárez.
El juny del 77 es varen realitzar les
primeres
eleccions
generals
democràtiques des de la República,
sense incidents greus i amb la
participació del Partit Comunista. Els
resultats foren molt favorables a la
UCD que va treure 163.536 vots i 4
diputats, i pel PSOE que en va treure
73.534 vots y 2 diputats. En canvi, varen
ser decebedors pel Partit Comunista
que va treure 14.046 vots i cap diputat.
Per la UCD foren escollits pel Congrés,
Raimundo
Clar
Garau,
Santiago
Rodríguez-Miranda Gómez,, Miquel
Duran Pastor i Francesc Garí Mir. Pel
Senat
Jeroni
Albertí
i
Ramiro
Pérez-Maura Herrera. Pel PSOE varen
ser elegits pel Congrés Felix Pons
Marques i Emilio Alonso Sarmiento i pel
Senat Manuel Mora Esteva. Tots eren
homes i la majoria de Ciutat, cosa que
aniria canviant amb el temps.
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Poc després, el 31 de juliol, es
constituïa
l?Assemblea
de
parlamentaris per iniciar la redacció de
l?Estatut d?Autonomia. L?aspiració a

l?Estatut tornava a ser una realitat
després de 40 anys, del temps de la
República. Ara pareixia que la
reivindicació era més popular, ja que el
29 d?octubre hi va haver la manifestació
a la Plaça Major de més de 20.000
persones. La Plaça Major anava agafant
el
protagonisme
a
les
grans
manifestacions. Cort quedava més com
a lloc d?actes institucionals.
Durant el 1978 es va redactar la nova
Constitució amb un consens molt
ample i es va dur a referèndum el
desembre del 1978. El maig del 1979
es varen celebrar les eleccions
municipals. A Palma seria batle Ramon
Aguiló, a Barcelona Narcís Serra i a
Madrid Enrique Tierno Galván. Tota la
intensa transformació política es
donava en un escenari de crisi
econòmica i de crisi turística important,
com veurem en el capítol següent.

La ciu t at
cr eix m algr at
la cr isi
t u r íst ica

Pàrquing del Parc de la Mar. Imatge cedida per Pere Nicolau Bover.

E

l Parc de la Mar va ser un
fenomen polític i urbanístic
de
primera
magnitud.
Políticament va ser la primera
conquista ciutadana contra
l?ajuntament franquista, ja que la
pressió al carrer i als mitjans de
comunicació va fer
anul·lar
la
concessió adjudicada l?agost de 1973 a
PARK MAR S.A., representada pel seu
president Joan Torres Llodrà essent
alcalde accidental de Ciutat Miquel
Àngel Llauger Llull, per fer un
aparcament públic de 600 places en
superfície.

Aquest aparcament havia estat previst
per la Jefatura de Carreteras del MOP
al solar que era fruit sobretot de les
obres de l?autopista davant la Seu, el
pitjor atemptat de la ciutat Moderna
sobre
l?Antiga.
Personalitats
importants i rellevants com Josep
Melià, Camilo J. Cela, Gabriel Alomar, i
fins i tot el regidor de Cultura de
l?Ajuntament Miquel Duran, així com
Sert i Miró, institucions i col·lectius com
el Col·legi d?Arquitectes i molts de
mitjans de comunicació, es varen
posicionar públicament en contra de
les obres en curs de l?aparcament.
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Amb motiu de la inauguració de la
Primera Fase del nou Parc de la Mar el
1984, després de 12 anys de projectes,
lluites
ciutadanes
i
mogudes
polítiques, Basilio Baltasar escrigué un
article al diari El País en el qual deia:
?La cesión administrativa, por concurso, a
la empresa Parkmar, SA, en 1974, del
proyecto de construcción del Parque del
Mar, convirtió al ayuntamiento y al solar
Josep Lluís Sert al seu despatx l?any 1969.
del mar, en el centro de la conspiración
Fotografia de Rene Burrí.
democrática mejor urdida y victoriosa de
la reciente historia política mallorquina?
(El País 10/07/84)
El gener del 1978 es va adjudicar el
primer premi al projecte del Grup
L?accionariat de l?empresa adjudicatària Zócalo,
format
pels
arquitectes
comptava amb persones que eren Santiago Bó, Emili Gené, Emili Nadal,
propietaris d?Aparcamientos Insulares, Angel Morado i Pere Nicolau i els
empresa
que
ja
gestionava enginyers forestals Mateu Castelló i
l?aparcament de la plaça Major i de la José Ignacio Cisneros. A més del primer
plaça Berenguer i Palou. Per rescindir premi el jurat va atorgar tres accèssits
la concessió a Parkmar, estant ja (primer, segon i tercer) encapçalats,
construït
l?actual
aparcament respectivament, pels arquitectes Carlos
subterrani, l?Ajuntament ? presidit pel García-Delgado, Pere Rabassa i Josep
Batle Buchens ? va haver de pagar 135 Ferragut.
milions de pessetes d?indemnització.
A l?acta del jurat es diu: ?El trabajo que
L?Ajuntament va encarregar un concurs aquí se premia es valorado, ante todo,
de projectes que serien avaluats per por plantear una solución en términos de
un jurat presidit per Josep Lluís Sert, reivindicación de valores históricos
degà durant molts anys de l?Escola interrumpidos y condenados por la
d?Arquitectura de Harvard. En el jurat construcción de la Autopista. No se trata,
formaren part arquitectes com Oriol en cambio, de una
recuperación
Bohigas, designat per la Ciutat, i Helio nostálgica: aspectos concretos de uso
Piñón,
designat
pel
Col·legi público refuerzan el valor simbólico que,
d?Arquitectes de Catalunya i Balears, sin duda, la operación tiene. La
Eduardo González, designat per la disposición del paseo, paralelamente a la
Dirección General del Patrimonio penetración del agua hasta la propia
Artístico, a més de Guillem Rosselló, muralla, hace que esto pierda el carácter
Consejero Provincial de Bellas Artes, anecdótico que, a primera vista, podría
Lleonard Llorens, per la Sociedad de atribuírsele. No debe verse, por lo tanto,
Historia Natural de las Baleares, ahí, la conversión ingeniosa de un
representants d?entitats culturals com ?laguito? en un ?trozo de mar?, sinó la
Josep Maria Casasayas i Miquel posibilidad de conectar una área
Adrover i d?entitats ciutadanes com singular
de la
Ciudad con el
Manel Domènech i Alfred Ximelis.
Mediterráneo, por debajo de la

Autopista, a través de un Parque cuya
denominación ?Parque del Mar? define
su vocación y su carácter.? (Acta del
jurat. Arxiu arquitecte Pere Nicolau
Bover).
La idea es recollia a la portada del
Diario de Mallorca: ?La Seo volverá a
reflejarse en el Mediterráneo? (DM,
08/01/1978).
Aquella no era l?única peça urbanística
que tenia una alta tensió social. No ens
hem d?oblidar que el Puig de Sant Pere
estava encara pendent d?un projecte
integral de rehabilitació que tanmateix
no es faria realitat fins avançats els
anys 80, encara que hi havia un acord
verbal entre l?Ajuntament, el Ministerio
de la Vivienda i el Col·legi d?Arquitectes.
Per un altre costat, aquells mesos era
molt debatut el projecte de Campsa,
consistent en la creació d?un altre dic a
l?est de la ciutat, de 1.700 metres de
llarg per 30 m d?ample i 4 m d?alt. La
brillant idea era fer de Palma ?Centro
de
atracciones
del
comercio
mediterráneo?( ABC 8 agost del 1976).
L?Ajuntament i els veïns del Coll d?en
Rabassa s?havien oposat frontalment al
projecte de fer una dàrsena a la sortida
del Torrent Gros a Ciutat Jardí, projecte
que com sabem finalment no es va fer.
Tampoc es va arribar a fer el Casino,
que sí era molt demandat per
l?Ajuntament i pel qual el Batle Paulino
Buchens va amenaçar públicament en
dimitir perquè Madrid n?havia concedit
dos a Balears però cap a Palma.

i fer-lo passar a Mercapalma. El Frontó
Balear del Passeig Mallorca ? activitat
esportiva molt popular entre els joves
de ciutat ? s?eliminava per fer-hi
habitatges. En el mig del Passeig
Marítim, les drassanes es traslladaven
al Mollet deixant un solar que es volia
per zona verda però finalment s?hi
construïren pisos. Del 1974 al 79 es
varen fer 16.945 pisos, tots d?iniciativa
privada. Palma tenia 50.000 habitants
més.
El creixement urbanístic de la ciutat,
totalment desbocat des dels anys 60,
va intentar ordenar-se a través del Pla
de 1973 conegut pel nom del seu
autor, el catedràtic d?Urbanisme de
l?Escola d?Arquitectura de Barcelona
Manuel Ribas Piera. La intenció
d?equilibrar els diferents barris de la
ciutat era bona però els resultats no
foren els esperats, ja que el pla va
esser modificat a l?alça per l?Ajuntament
i la ciutat va continuar creixent de
manera compulsiva.
Algunes de les reformes que el Pla
Ribas
Piera
incorporava,
com
l?ampliació
del
carrer
Indústria
eliminant els molins fariners, eren una
mostra del fet que el nou instrument
prioritzava la circulació dels vehicles a
la salvaguarda dels trets identitaris de
la ciutat. A la Carta històrica de Palma,
el nostre visor cartogràfic, disponible a
la pàgina www.palmaxxi.com , podreu
veure el gran creixement de Ciutat
entre 1956 i el 1984.

El caos circulatori també era molt
Moltes zones de ciutat, com el cau de la comentat
en
els
mitjans
de
Riera o les estacions del ferrocarril al comunicació,fruit d?anys de creixement
costat de la plaça d?Espanya, estaven del parc automobilístic sense ordre ni
abandonades, testimoni d?un món30control. Les places del centre històric i
industrial que desapareixia a tota els carrers principals, com Sant Miquel
velocitat. L?Escorxador es volia esbucar
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i els Oms, aguantaven un tràfic
permanent que feia inviable la
convivència entre cotxes, vianants i
comerços.
Sobre la situació del tràfic a Palma,
Gaspar
Sabater
dibuixava
un
panorama que encara que hagin passat
més de quaranta anys, sembla actual:
?Durante el día el parque automovilístico
normal de Palma, ya de por sí elevado,
se
incrementa
extraordinariamente,
convirtiendo en más dificultosa una
circulación
y
un
aparcamiento
congestionados. La
penetración se
produce con mayor intensidad por las
carreteras de Inca y Manacor, que
recogen respectivamente el tráfico de
ambas comarcas, las más pobladas de la
isla (DM 26/02/77).?
Per un altre costat teníem, per primera
vegada, una crisi turística provocada
per la crisi internacional de la pujada
dels preus del petroli. Els símptomes
eren molt preocupants, ja que
augmentaven els preus dels queviures,
pujaven les tarifes aèries i es disparava
l?atur.
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El creixement econòmic basat en el
monocultiu turístic començava a
prendre força i aniria mostrant les
seves
contradiccions
que
es
consolidaran al llarg dels anys. El PIB de
les Illes havia crescut des de 1960 fins
a 1973 d?una manera completament
desorbitada, a una velocitat mitjana
anual d?un 10%. L?atur era pràcticament
inexistent el 1973, mentre que el 1978
ja rondava el 15%.
Si miram el flux de passatgers de Son
Sant Joan, entendrem millor la
dinàmica de la crisi. El nombre de
passatgers,
segons
dades
de
l?Ajuntament de Palma, foren el 1974 de
6.442.185. Baixaren un poc el 1976 a
6.367.294, i tornaren a pujar el 1977 als
7.055.818. El 1978 ja eren molt
importants, fins als 7.865.253, any en el
qual es donava per acabada la crisi
turística. De fet, el ministre de Comerç i
Turisme García Díez, el mes de maig
del 1978 en una visita que va fer a
Palma, va dir:? No me he encontrado
con
problemas
dramáticos? (DM
30/05/78)

Carrer dels Oms, 1985, abans de ser només per a vianants. Foto: Jaume Gual.

El que va passar realment va ser una
frenada al creixement
desbocat.
Aquesta frenada i lleugera baixada de
la demanda era molt difícil de
gestionar, ja que segons Antoni Sastre
la dependència de la nostra indústria
turística dels turoperadors estrangers,
afegit a la dificultat d?accedir a crèdits
bancaris per fer front a la baixada de
turistes, va fer que tanquessin 257
hotels
i
moltes
empreses
de
construcció,
pujant
molt
l?atur.
L?Ajuntament ja demanava aquells anys
al Govern de Madrid
que es
compensessin els costos d?insularitat,
mentre els controladors aeris es
posaven en vaga.
Així i tot, durant aquells anys de la
transició es varen desencadenar
vagues
laborals
importants
que
demostraven que les organitzacions
obreres eren més fortes que mai i
aconseguien més resultats. Un líder
indiscutible d?aquelles vagues fou Paco
Obrador. A unes declaracions al diari El
País, denunciava les condicions injustes
a les quals estaven sotmesos els
treballadors:

Per trobar mesures contra la crisi, el
mes de gener del 79 es va convocar un
Congrés de Turisme coordinat per
l?economista Esteve Bardolet, en el
qual va participar tot el sector
empresarial i l?administració pública.
Els participants varen arribar a unes
conclusions sentides i consensuades:
més qualitat, més conservació de la
natura, estabilitat en la creació de
places turístiques, més formació
professional i més desestacionalització.
Com ara sabem, després de quaranta
anys, els temes fonamentals segueixen
sense resoldre.
Al temps que es donaven aquestes
vagues hoteleres que movien a 35.000
treballadors i treballadores, el juliol del
77, un grup ample de militants
ecologistes de l?entitat palmesana
anomenada Talaiot Corcat, varen
ocupar la illa Dragonera per salvar-la
de la urbanització. Però d?aquest
fenomen en parlarem en el capítol
següent.

«Los trabajadores», añade, «sabían
cuando entraban, pero no cuándo
salían; no había salario fijo, ni seguridad
social; se dormía en
pabellones
subterráneos colectivos; se provocó la
creación de núcleos urbanos sin ningún
tipo de equipamientos. Una triste historia
de una larga y dura explotación».
Les vagues es varen aturar amb un
acord signat per la Federació Hotelera
que en els seus primers anys estava
encapçalada per Miquel
Codolà,
recolzat amb un lideratge molt fort de
Josep Forteza Rey.
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La vida cu lt u r al
en t r an sició

La família Reial a Marivent. Font: Del llibre ?Palma un altre temps?, de Joan Llompart Torrelló.

L

a foto d?en Torrelló dels Reis a
Marivent ens mostra a una
família
aparentment
feliç,
representació de l?ideal que
molts espanyols volien per
Espanya, un país feliç que arribaria
després de la transició. Com sabem
aquella família es va trencar algun dia,
com també la idea d?una Espanya
reconciliada i feliç.
La lluita del Rei per imposar a poc a poc
la democràcia que el poble volia, anava
creant-li enemics, que, ben aviat, el
1978, organitzaren tímidament un cop
d?estat,
l?anomenada
Oper ación

Galaxia, en la qual hi participava el
tinent coronel Tejero. Quan sortí a la
llum, fou minimitzada pel ministre de
torn i als colpistes només els varen
sentenciar a sis mesos de presó. Més
tard, el 1981, es faria realitat amb la
irrupció de Tejero al Congrés de
Diputats. L?entorn estatal era molt
incert, de crisi permanent, en la que
ETA provocava la intervenció de
l?Exèrcit amb freqüents atemptats a
militars.
Palma estava embolicada en una feina
intensa per recuperar la cultura pròpia
amb el Congrés de Cultura Catalana,
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presidit a la par per Joan Miró i
Francesc de Borja Moll. El Congrés va
comptar amb moltes persones que
l?impulsaren,
especialment
Antoni
Serra, Josep Maria Llompart, Llorenç
Capellà, Joana Serra de Gaieta, Gabriel
Janer Manila, Miquel López Crespí,
Pere Morey i l?OCB, entre altres.
També es recuperaven les Festes de
Sant Sebastià que feia seixanta anys
que no se celebraven. En la recuperació
de les festes i la seva extensió a tota la
ciutat va contribuir decisivament el
moviment veïnal que va anar creixent
al llarg de la transició democràtica fins
avui. De la mà de persones com Paco
Mengod, Paco Murcia, Jaume Obrador,
Rosa Bueno, Joan Font, Joan Lliteres?
fins a l?actual president de la FAVV de
Palma Joan Forteza, han defensat la
independència política per recolzar les
reivindicacions dels veïns.
La cultura catalana s?obria pas per
molts camins, com fent ondejar la
bandera mallorquina a Cort i obrint
l?escola Mata de Jonc, la primera
escoleta en català. En general, la
cultura i el món de l?art a Mallorca? a
finals dels setanta i principis dels vuitanta
és una enorme explosió de creació, tal
volta única a tot Europa?, segons el
poeta i professor de Química de la UIB
Àngel Terrón.
Els ciutadans de Palma tenien una
gamma
àmplia
i
diversa
de
possibilitats culturals com anar al cine,
activitat molt popular en aquells anys,
ja que no hi havia l?oferta televisiva
d?ara. Eren els anys de ?l?obertura? i
arribaven pel·lícules que marcarien
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aquella
època, com La Naranja
Mecánica o El último tango en París.
Cines com el Rivoli i l?Augusta encara
sobreviuen
avui.
Altres
han
desaparegut convertits en magatzems
de roba i regals, com el cine Born o el
Rialto. Molts altres s?han transformat
en entitats bancàries, comerços de
barri o bé estan tancats, com l?Astoria,
els Chaplin, l?Avenida, el Novedades, el
Capitol, el Moderno, etc.
Les galeries d?art estaven molt actives,
recordem a les Pelaires, Bearn, Quatre
Gats, Oliver Maneu, i altres, on
començaven carrera gent que havia
nascut a inicis dels cinquanta o finals
dels quaranta, com Ramon Canet,
Mateu Bauzà, Damià Jaume, i molts
d?altres. Les llibreries, de les quals ja
hem parlat en un capítol anterior,
seguien estant molt vives com a lloc
d?encontres i de conferències.
De dia hi havia vida diürna molt
intensa. Bars i cafeteries on els
ciutadans anaven a prendre cafè, a
berenar i veure als amics. D?aquells
bars encara en queden alguns com el
Modern, el Martí o el Bosch. Molts
altres han perdut la batalla de la
supervivència: el Formentor, la Granja
Reus , la Granja Royal, el Riskal,
l?Antonio, el Miami, el Moka, el Cristal,
el Niza, el Güell i tants altres; sense
oblidar dos llocs diferents però
institucionals, com Ca?n Joan de S?aigo i
el Circulo: un sobreviu i ha crescut,
mentre l?altre s?ha transfigurat.
La vida nocturna seguia intensa,
principalment entorn del Terreno, però
ja no era l?únic lloc especial com a la

Xesc Forteza.
Font: discogs.com

dècada dels seixanta. Ara els ciutadans
de Palma freqüentaven àmpliament les
discoteques que abans eren més
turístiques. Les discoteques més
afamades eren Babel?s, Flamingo, Jack
el Negro, Sg. Pepper 's, Trui, Zhivago,
Casa Vallés, Zorbas, Es Fogueró,
Tagomago, Tito?s i el Club de Mar, entre
altres.
La vida esportiva no era massa diversa i
sobretot estava molt dirigida als
homes. Als que els hi agradava el futbol
podien anar a veure el Mallorca al Lluís
Sitjar o al Baleares a l?Estadi Balear. Els
amants de les corregudes de bous
anaven a la Plaça que havia fet el 1929
l?arquitecte Bennazar. Els fanàtics de les
apostes i dels cavalls podien anar
encara a l?Hipòdrom, i si eren amants
de les curses de cans al Canòdrom.
Alguns encara anaven al Velòdrom i al
Frontó.

Pel que fa a la vida literària i artística,
Camilo José Cela seguia
essent
protagonista freqüent dels mitjans de
comunicació, ja fos per
haver
aconseguit el cinturó negre de judoka o
perquè era proposat pel Premi Nobel,
premi que finalment obtindria el 1989.
En Tòfol Serra s?endinsava en una
profunda comparació de Ramon Llull
entre la càbala cristiana i la càbala
àrab, i Xesc Forteza tocava més de peus
en terra i estrenava una obra amb un
títol divertit: ?Pr ou de sexe, som de
dr et es?. Xesc Forteza va ser un dels
principals animadors de la vida cultural
de Palma en els 60 i 80. La seva
popularitat va fer que l?Ajuntament de
Palma li dedicà el 2003 el nom del
teatre que està al barri de la Calatrava.
La de Xesc Forteza va ser tota una vida
dedicada al teatre, en la que va
escriure 33 obres fins a la seva mort
l?any 1999.
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Sa Dragonera. Foto: Eduard Miralles.
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La generació de joves nascuda als anys
50 a les famílies burgeses o a les que
anaven progressant econòmicament
amb el turisme i la construcció,
estudiaven
a la Universitat
de
Barcelona per l?aventura de sortir de
l?Illa i per una major diversitat i qualitat
dels estudis que la recent creada UIB.
Llogaven pisos entre uns quants amics i
amigues, o bé anaven a una residència
universitària.
Barcelona
i
Palma
tornaven a estar lligades per milers de
persones i milers d?històries. Com diu
José Carlos Llop al seu llibre Reyes de
Alejandria, pàg. 116: ?Barcelona era un
diorama de luces ficticias, de luces de
ficción, però la ficción era la vida.
Tejerla com un tapiz y después salir de
ese tapiz y empezar otro. Luces de
ficción: las lámparas de Zeleste, la
Cúpula Venus, el Tabú, el Jazz Colón, el
London, el Pastís, la Bodega Bohemia
eran los vagones noctámbulos del
Barcelona Express.? Per a aquells joves
que
coneixien
intensament
el
?Barcelona Express?, al tornar a Palma
de vacances el Terreno els hi semblava

poc. Començava la decadència del
Terreno, que finalment esgotaria el seu
lideratge de la nocturnitat els anys 80.
Pel que fa a la lluita feminista, s?estava
estenent a diferents camps
de
l?activitat social i laboral i assistíem a
Palma a una de les
primeres
manifestacions contra la violència
masclista. En aquells anys
els
moviments feministes d?Espanya ja
estaven coordinats i demanaven
accions com suprimir les lleis que
discriminaven
a
les
dones,
la
legalització dels anticonceptius o una
llei a favor de l?avortament.
Segurament el més transcendental per
Palma i per Mallorca, des del punt de
vista de la cultura cívica, va ser l?acció
contra el desbocat creixement turístic i
urbanístic. Consciència que ja havia
tengut el primer èxit amb el Parc de la
Mar, al que seguirien altres dos molt
importants: Salvar la Dragonera, el
1978, i, l?any següent, Salvar es Trenc.

Com sabem la Dragonera va ser
ocupada pacíficament per joves del
col·lectiu palmesà Talaiot Corcat,
perquè l?illa volia ser urbanitzada per
l?empresa Pamesa. Se?n varen anar cap
a Sant Elm i varen trobar gent ja
preparada per
donar-los suport.
L?ocupació va tenir èxit i el col·lectiu
rotatiu d?una seixantena de persones
s?hi va estar uns 15 dies. Personalitats
de la vida associativa i cultural varen
donar el suport a grups que recolzaven
aquella acció demanant diners, menjar,
vestits, i feien que els ocupadors
poguessin resistir.
És interessant l?anècdota que conta
sobre el tema en Damià Ferrà-Ponç,
quan se li va ocórrer que s?hauria
d?ocupar la Dragonera, ja que el perill
d?urbanització era imminent:

?Un dia al Bar Bosch vaig exposar la
idea a en Miquel Barceló i s?hi va
entusiasmar. Li vaig dir que convenia
elaborar el projecte en total secret
perquè si es filtrava, l?ocupació es faria
impossible perquè la Guàrdia Civil ens
estaria esperant i ni tan sols ens
deixarien embarcar. (? ) L?ocupació
havia d?estar prou organitzada per
resistir a Sa Dragonera el màxim de
temps possible. Com més llarga fos
l?ocupació, més informació generaria.
(? ) Però en Miquel Barceló s?animà
tant amb la idea que en comptes de
preparar l?acció en secret, en va parlar
amb els anarquistes de Talaiot
Corcat?.

Ocupació de Sa Dragonera. Foto: Eduard Miralles.
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Manifestació per salvar Es Trenc. Fotografia cedida per Miquel Rayó.

Una vegada acabada l?ocupació al cap
de dues setmanes, també de manera
pacífica va continuar la lluita jurídica
liderada pel GOB, fins que el Consell
Insular de Mallorca va comprar l?Illa a
una entitat bancària el 1988 i el 1995
fou declarada Parc Natural. Ara és
visitada per unes 40.000 persones
cada any.
Una altra lluita molt popular va ser la
de Salvar es Trenc. Una altra vegada
es va ocupar la platja per unes 500
persones, aquest cop impulsades pel
GOB, amb persones de l?entorn de
Campos, Santanyí i tota Mallorca. En
aquells anys el GOB ja es percebia com
l?entitat ecologista i reivindicativa més
forta de l?Illa, el temps en el qual
Miquel Rayó era el seu president.
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La lluita durà mesos, ja que
l?Ajuntament de Campos insistia a fer
un camp de golf i unes instal·lacions

hoteleres per 6000 persones, ja que la
seva economia agrícola no donava per
mantenir les despeses de poble i no
tenien cap urbanització turística.
Aquella iniciativa es va aturar i,
després de moltes estires i arronses, el
juny del 2017 va ser declarat el Parc
Natural Maritimoterrestre Es Trenc ?
Salobrar de Campos. Un parc amb
una extensió de 1.441 ha terrestres i
2.500 ha marines.
Ara Es Trenc i Sa Dragonera són
territoris protegits però fràgils, ja que
sostenen una pressió humana que ha
anat creixent exponencialment any
rere any. L?èxit de les lluites socials per
preservar el nostre patrimoni (ja sigui
a la ciutat amb el Parc del Mar, Sa
Dragonera o Es Trenc) han servit
també per intensificar l?èxit turístic de
la nostra illa, una paradoxa sobre la
qual haurem de reflexionar més
endavant.

Palm a celebr a el
pr im er gover n
d'esqu er r es des
de la Segon a
Repú blica

Ramon Aguiló i Miquela Rovira, dona d?Emili Darder, a la balconada de Cort el dia de la
constitució del nou consistori. Font: Diario de Mallorca.

L

a imatge de la dona d?Emili
Darder, Miquela Rovira, i el nou
Batle de Palma Ramon Aguiló,
junts al balcó de l?Ajuntament el
dia de la constitució del nou
consistori, expressava moltes
coses. Una esperança en el futur de la
ciutat, però també una reivindicació del
seu passat.

que també nomia com ell, era regidor
després de quasi 50 anys. També per
primera vegada tres dones entraven al
consistori: Catalina Moragues, Matilde
Mulet i Margarita Zanoguera.

Degut a la victòria a les generals de l?1
de març, la UCD esperava repetir
victòria també a l?Ajuntament de Palma,
però no va ser així. A Palma varen
Les primeres eleccions municipals votar 105.380 persones, només un 53%
democràtiques de 1979 varen ser una del cens d?electors,
una baixa
victòria de l?esquerra a les principals participació, cosa que seria habitual en
ciutats d?Espanya. Tierno Galván a el futur. Un 44,1% del vot va anar a
Madrid va ser el Batle de més edat i l?UCD d?Alfonso Suárez, candidatura
Ramon Aguiló, amb 29 anys, va ser el encapçalada per Jeroni Saiz, al que li
més jove. També va ser el segon batle correspongueren 13 regidors. Un 34,
de Palma socialista en el segle XX. El 9% al Partit Socialista de Felipe
primer havia estat Llorenç Bisbal el González, encapçalat per Ramon
1931. Al veterà dirigent de la UGT li Aguiló, amb 11 regidors (encara que,
hauria agradat veure que el seu nét,42equivocadament, la web del Ministeri
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d?Interior li atorga 10 i al PSM 2). El
Partit Comunista, encapçalat per Ignasi
Ribas, va obtenir el 8,9% dels vots amb
2 regidors i el Partit Socialista de
Mallorca,
encapçalat
per
Jaume
Obrador, un 6,4%, amb un regidor. Els
primers dies la UCD volia impugnar els
resultats de 68 meses electorals, però
finalment no ho va fer.

havia mota d?il·lusió, molta
de
generositat en la gent del PSOE, i del PCIB
i del PSM. Els interessos partidistes no
eren els que prevalien, i jo vaig poder
gaudir d?un enteniment notable amb
Ignasi Ribas, amb Cata Moragues, amb
Jaume Obrador, que va fer molt més
fàcils les coses? (pàg. 83, Entrevista amb
Gina Garcías).

Altres resultats passaren un tant
desapercebuts per la majoria de
ciutadans. Els Circulos José Antonio
(CJA), partit falangista, va obtenir 1.019
vots, un 0,9 %, una prova de la força de
la transició política. Un altre partit
minoritari, Coalició Democràtica, va
tenir 3.025 vots, encapçalat per Gabriel
Cañellas que també esperava millors
resultats (aquest partit era una coalició
nacional en la qual hi havia Aliança
Popular de Manuel Fraga). Només
quatre anys després, el 1983, Gabriel
Cañellas amb AP seria el primer
president autonòmic i, més tard, seria
el més votat de la història de les Illes
Balears. Per contra, el Partit Socialista
de Ramon Aguiló obtindria en les
segones eleccions municipals de 1983
la majoria absoluta, la primera i única
vegada en la història del socialisme a
Ciutat.

Com en çava u n a alt r a et apa de la
h ist òr ia de Palm a. Com va passar el
1931,
la
revolució
pacífica
i
democràtica va emergir amb les
eleccions municipals. En aquelles
eleccions de 1931 el Rei Alfons XIII va
abdicar quan va veure l?explosió
republicana a les grans ciutats. A 1979
la dialèctica no era entre republicans i
monàrquics, era entre una classe
social mitjana i treballadora, i una
classe social empresarial, oportunista,
hereva del franquisme. L?any 1979
Suárez va aguantar fins al cop d?Estat
d?en Tejero del febrer de 1981. No serà
fins al 1982 que el canvi arribarà a tot
l?Estat amb la victòria socialista. A
Palma, era la primera vegada en la seva
història que en un context pacífic i a
través d?unes eleccions plenament
democràtiques
que
l?esquerra
governaria durant dotze anys.

El pacte estava servit i el 21 d?abril de
1979 es va constituir el nou consistori
amb 14 regidors de les esquerres i 13
de la dreta. El pacte no va ser fàcil, ja
que s?havien de conjugar els interessos
autonomistes del PSM amb els
centralistes del PSOE i del PCIB.
Aquestes tensions entre les esquerres
continuaria fins avui en totes les
eleccions municipals i autonòmiques.
Així i tot, Aguiló recordava que:?La
política no estava professionalitzada. Hi

Començava també una altra etapa en
la vida del nou Batle, com ell mateix
ens relata: ?Era conscient que estava a
punt d?iniciar una etapa molt dura, que
tot canviaria molt, que la meva vida es
complicava molt, que tot canviaria molt
per a mi a partir d?aquell moment?. (pàg.
80, Entrevista amb Gina Garcías).
En pocs dies el Batle Aguiló va
presentar a les entitats veïnals en el
Saló de Plens les prioritats per als

primers cent dies. Entre altres, el Batle
va emfatitzar les inversions importants
que s?havien de fer pel Parc de la Mar,
en els barris més degradats del centre
històric i també en les infraestructures
de serveis bàsics de les barriades. Tot
un projecte nou per Palma es faria a
través d?una revisió del Pla General
d?Ordenació Urbana de Ribas Piera del
1973, que estava encara vigent.
Altres temes que afectaven tota la
ciutat també preocupaven al nou
govern municipal, com era la sequera
que patia Mallorca, la vaga de taxis, la
necessitat de crear una mancomunitat
de serveis de transports amb els
municipis de Calvià i Llucmajor, la
saturació de l?aeroport amb vuit
milions de passatgers, o l?abús de la
utilització de la via pública per part
d?iniciatives privades. Com es veu,
temes que avui tornen a estar damunt
la taula del debat ciutadà.
Estava clar que la memòria històrica
s?havia de recuperar, encara que el
nou govern municipal sabia que no
seria ni fàcil ni ràpid. Jaume Obrador
va ser el responsable d?iniciar una
normalització dels noms dels carrers:
Via Roma es convertí en la Rambla;
Paseo del Generalísimo en el Born;
General Goded en Palau Reial; José
Antonio en el carrer de la Constitució;
la plaça Héroes de Baleares en Sa
Feixina; General Primo de Rivera en la
de Gabriel Alomar? Continuaria durant
mots d?anys la normalització dels noms
dels carrers, com es pot comprovar en
el llibre de Gabriel Bibiloni.

Una de les pintades en
contra del Batle Aguiló.
Font: Fons Rul·lan.

interessants o sorprenents, i algunes
coses molt desagradables. Un dels
actes públics als quals va assistir el
primer any del seu mandat fou el
funeral
en
sufragi de
Llorenç
Villalonga, que es va realitzar a
l?Església de Santa Eulàlia el 29 de
gener de 1980. Va ser presidit pel
Ministre de Cultura Ricardo de la
Cierva, amb la presència del President
del Consell General Interinsular, Jeroni
Albertí, i moltes altres personalitats del
món de la política i de la cultura local.
De les coses desagradables, que n?hi ha
sempre en l?exercici de la política, cal
recordar les pintades que varen
aparèixer un matí del mes de
novembre del 79 a alguns indrets de
Palma. Pintades clarament feixistes,
que feien referència al llinatge del Batle
Aguiló. Sobre aquests fets, deia
l?ex-batle: ?Com vaig reaccionar? Com
diuen en castellà: ?tragando quina?. Va
ser una mica dolorós, però he hagut de
passar moments molt pitjors? Jo estava
preparat
psicològicament
per
enfrontar-me a aquest tipus de racisme i
el fet no em va reblanir el cervell?.

Aguiló va poder comprovar de seguida
que la vida pública d?un Batle tenia
coses rutinàries o avorrides i coses44
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Ramon Aguiló parlant amb Jorge Luís Borges. Font: Llibre ?Ramon Aguiló. Memòria
sentimental del canvi?de Gina Garcias.

Però un batle ha de tenir capacitat de
resistència contra aquestes agressions
minoritàries. També una presència
pública en moltes i variades iniciatives,
com per exemple la inauguració de
l?exposició antològica del pintor Coll
Bardolet, la reunió a Istanbul sobre la
unió de les ciutats de la mediterrània,
un dinar amb Jorge Luís Borges, la
cerimònia religiosa en motiu de los
Santos Ángeles Custodios, festivitat
dels cossos que integren la Policia
Espanyola, o el sopar commemoratiu
de la quarta reunió extraordinària de la
Comisión Internacional de Pesqueries
del Atlántico Sud-oriental.
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La vida municipal de la mà dels
regidors de govern estava molt
present en altres activitats, com a
mostra
d?una
ciutat
plenament
normalitzada, moderna i cosmopolita.
És el cas de la participació municipal
en la investidura com Doctor Honoris
Causa de la Universitat a Camilo José

Cela; a la inauguració d?una magnífica
exposició sobre l?obra i la filosofia
arquitectònica del grup d?origen català
del GATEPAC 1930-1940, en el Col·legi
d?Arquitectes; a la inauguració de
l?exposició antològica de Juli Ramis a la
Llotja; o les primeres passes per a la
creació de la Fundació Miró.
Palma era una ciutat que sabia donar
importància a les seves institucions
civils, com demostra la commemoració
del 75è Aniversari de la fundació del
Foment del Turisme de Mallorca o la
celebració de
l?ascens del Real
Mallorca a la segona divisió. Una ciutat
que acomiadava al seu darrer poeta
de l?Escola Mallorquina, Guillem Colom.
També va dir adéu a Antoni Parietti,
enginyer que tantes coses va fer per a
Ciutat i per tota Mallorca, com són les
carreteres de Formentor o la de Sa
Calobra.

Palma no era aliena al que passava en
el seu entorn immediat. Veia com la
formació dels Consells Insulars i la
Constitució
del
Consell
General
Interinsular tenia una composició
política
molt
diferent,
tombant
clarament cap a la dreta. Jeroni Albertí
es feia fort al Consell de Mallorca i Abel
Matutes en el d?Eivissa. Mentre,
l?exbatle de Palma, Pauli Buchens,
anava de President del Foment del
Turisme i Josep Melià era nomenat per
Adolfo Suárez Secretario de Estado de
la Información.
Tot això passava en el context nacional
d?una expectativa de
recuperació
econòmica malgrat que els preus del

petroli tornaven a pujar. La situació
política general era cada vegada més
crítica, ja que els atemptats d?ETA
seguien atacant intensament les forces
militars. Mentre es cuinava un altre
cop d?estat, la crisi ideològica arribava
al PSOE, i Felipe González va dimitir de
Secretari General en el Congrés de
maig perquè va perdre la votació de
renunciar a la ideologia marxista.
Després d?uns mesos d?incertesa, es va
realitzar un Congrés Extraordinari on
es va definir el PSOE com un partir
socialdemòcrata i González va tornar
al seu càrrec. Volia estar en una posició
concordant amb altres governants
europeus, entre els que començava a
emergir Margaret Thatcher.

Ramon Aguiló, Jaume Obrador i altres regidors a la balconada de Cort el dia de la
constitució del nou consistori. Font: Tolo Salleras.
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Un n ou
u r ban ism e
s'obr e cam í a
Ciu t at

Mapa del PGOU de 1985, digitalitzat per Pilar Buendía per a la Carta Histórica de Palma.

L

a dinàmica de la legislatura del
primer pacte de progrés a
l?Ajuntament de Palma i el
context polític espanyol a les
eleccions municipals de 1983,
va donar la victòria als socialistes per
majoria absoluta, obtenint els 14
regidors necessaris per no haver de
pactar amb ningú. Mentrestant, la
UCD s?enfonsava, pujava AP i UM
aconseguia 2 regidors. A l?esquerra del
PSOE s?enfonsaven el PSM i el PCIB.

Al costat de la majoria socialista,
emergí el nou partit d?UM -encara que
amb un altre nom- fundat per Jeroni
Alberti i que a Palma estava
encapçalat per Pedro J. Morey. Com a
cap de l?oposició apareixia per primera
vegada Joan Fageda, que després de
vuit anys seria Batle de Ciutat i ho
seria durant tres legislatures. També
cal ressaltar que dels 27 regidors
quatre eren dones, una més que el 79,
tres pel PSOE i una per AP. D?aquesta
manera, les dones consolidaven la seva
entrada dins la política local.

La de 1983 va ser una campanya
electoral pacífica i va tenir com a nota
curiosa les 12 hores del míting que va També el context polític local va canviar
fer Jaume Santandreu, líder espiritual radicalment, ja que hi va haver
de la lluita contra la pobresa en aquells eleccions autonòmiques per primera
anys. L?Ajuntament no havia fet gaire vegada i es va constituir el nou
en el camp dels serveis socials, cosa parlament. D?una manera sorprenent i
que sí que faria en la pròxima contra tota lògica cultural, el primer
legislatura del 83 al 87, amb na Joana Parlament es va instal·lar a l?edifici de la
Gual al capdavant.
48 Llotja, declarat monument nacional el
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El primer Parlament, el 1983, a la Llotja. Font: Àlbum del Parlament de les Illes Balears.

1931. Una ocupació que no va
funcionar massa temps, ja que uns
anys més tard s?instal·laria al Círculo
Mallorquín. Aquesta
tendència a
ocupar llocs simbòlics que tenien els
nous governs democràtics, com també
va passar a molts ajuntaments,
mereixeria un capítol a part.
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El debat electoral estava marcat, com
seria habitual en altres ocasions, amb
la visió tremendista del sector hoteler
promulgant
que
tendríem
una
temporada turística molt dolenta. La
premonició no va ser bona, ja que el
tres de juny, una vegada ja estava
format
el
govern
autonòmic
conservador, el mateix sector hoteler
deia que tenien por que hi hagués
overbooking a l?estiu. Calvià ja prenia
mesures contra el happy hour. El Big
bang turístic reprenia amb força.

que Cañellas guanyà Pons per 300
vots. La batalla per formar govern
entre Fèlix Pons i Gabriel Cañellas va
tombar cap al costat de qui més tard
seria el polític més popular de la nova
etapa democràtica. Això va
ser
possible pel pacte entre AP i UM, un
pacte que diuen que es va signar a
Madrid al despatx de Carlos March, nét
de Joan March. La història es repetia.
El maurisme de principis de segle
ressorgia de la mà de Gabriel Cañellas,
que era nét de Bartomeu Fons, qui fou
batle de Palma i diputat i cap del
maurisme durant la República (va
participar en el pacte amb en Joan
March per impedir que el Front
Popular guanyés el febrer del 36). Ara,
una altra vegada, els néts respectius
pactaven el primer govern de dretes
de la CAIB, per impedir que Fèlix Pons
fos el president.

Els
resultats
de
les
eleccions
autonòmiques foren molt ajustats, ja

Mentrestant, la ciutat seguia amb el
seu tarannà provincià i alhora

cosmopolita. Venia al port un dels
creuers més grans del món, el Queen
Elizabeth II, amb tres mil persones
entre clients i tripulants. Bruno Kreysky
era rebut pel batle Aguiló a l?aeroport,
encantat d?estar a Mallorca. Tot això
passava mentre Margaret Thatcher
obtenia una gran victòria, la primera
de les moltes que vindrien després.
Thatcher trencaria el pacte del sistema
de benestar europeu i faria girar el
capitalisme cap al neoliberalisme,
ideologia que en el futur afectaria de
manera intensa a ciutats com Palma.
Iniciada la nova legislatura, ja inaugurat
el Parc de la Mar el 1984, el consistori
es va concentrar en aprovar el nou Pla
General d?Ordenació Urbana de Palma,
que ja duia alguns anys preparant-se
entre estudis i debats. El nou Pla,
impulsat per Jaume Carbonero, Manolo
Cabellos, Joana Roca i altres joves
arquitectes,
naixerà
d?un
altre
concepte d?urbanisme. El Pla havia de
donar noves solucions als molts i
antics problemes de la ciutat, intentar
posar ordre al caos de l?eixample,
equipant de manera igual a tots els
barris. D?un centre històric maltractat
per
les
contínues
intervencions
demolidores, havia de passar a un
centre històric rehabilitat i recuperat
per a tota la ciutat.

comercials i esportius. Palma estava
desorganitzada amb un centre històric
bastant degradat, que concentrava la
majoria de monuments, uns altres
barris dormitoris, altres turístics i
altres rurals. Totes aquestes zones
s?estructuraven en una morfologia
urbana distorsionada a causa de les
diverses normatives edificatòries des
del Pla de 1963 en el qual el sòl urbà
permetia una densitat de població
excessiva.
El Pla de Ribas Piera no va aturar el
creixement desordenat i va consolidar
els polígons funcionals (industrial,
sanitari,
educatiu,
comercial,
universitari), tots al costat de la via de
cintura, promovent el cotxe individual
com a medi quasi exclusiu de mobilitat.
La política del nou Pla General de 1985
es basà en dos principis polítics: el
predomini dels interessos públics
sobre els privats i el creixement urbà
ordenat i planificat. Pel que feia a
l?organització territorial de Palma, el
Pla dividia la ciutat en 37 barris i 11
sectors. Els barris s?haurien de dotar
dels equipaments mínims necessaris
mitjançant la nova normativa: una
escola, un mercat, un centre social, un
camp de futbol i espai verd lliure. Pel
que fa als sectors, hi havia d?haver: un
institut, un centre sanitari, un centre
assistencial, dotació administrativa,
així com un poliesportiu i un parc.

En aquells moments a Palma residien
320.000 habitants, gairebé la meitat de
la població de l?illa de Mallorca. Palma En l?àmbit arquitectònic, es volia evitar
s?havia convertit en una ciutat poc que els edificis fossin substituïts per
acollidora a causa de l?intens trànsit, el altres de major altura, mitjançant la
soroll, les altures excessives dels seva
rehabilitació,
garantint
el
edificis que convivien amb altres més manteniment del patrimoni històric
baixos, i en la que es trobaven a faltar edificat.
En
l?àmbit
de
les
espais
lliures
verds,
així
com infraestructures l?objectiu era millorar
equipaments
escolars,
sanitaris,50 els serveis de les zones turístiques,
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solucionar les deficiències en les xarxes
d?aigua i clavegueram, drenatge,
depuradores, així com de la xarxa
elèctrica i de gas, intentant resoldre els
grans problemes d?infraestructures
que existien en aquells moments.
En l?àmbit mediambiental es volia
protegir els espais naturals i impedir
les parcel·lacions i les edificacions
urbanes a les zones rurals, mantenint
les zones d?interès agrícola i ramader,
així com les àrees d?interès natural i
forestal, evitant també les activitats
extractives que afectessin el paisatge.
Hi havia una intenció en crear nous
parcs i zones verdes, com per exemple:
Sa Riera, Ses Estacions (en aquest
moment les estacions de FEVE), Es
Carnatge,
Ses
Fontanelles,
Son
Fusteret, la segona fase del Parc de la
Mar, el torrent Gros i l?ampliació de
Parc de Bellver fins a la via de cintura;
així com la intenció de preservar la
costa evitant noves edificacions en
aquestes àrees. Altres zones d?Actuació
Singular eren el passeig de la Costa de
Llevant, el passeig de la Costa de
Ponent, el parc del Polígon de Llevant,
els jardins de Sa Feixina i el Polígon 2
de GESA, així com el de la Platja de
Palma.
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Pel que fa a la mobilitat, el Pla volia
impulsar el transport públic alternatiu
(que substituiria a poc a poc a
l?automòbil privat), zones de vianants i
carrils per a l?ús de la bicicleta. També
preveia noves vies que unissin els
barris perifèrics amb el Centre. La via
de cintura, semicircular que envolta el
nucli urbà central, havia de permetre
descarregar el tràfic del Passeig
Marítim i la seva distribució cap a les
antigues carreteres radials, que van

cap al centre del nucli urbà i cap a les
zones industrials i de serveis.
Igualment preveia la prolongació de
l?autovia de Llevant fins a l?Arenal, de
manera que l?accés a la Platja de
Palma ja no caldria que es fes
recorrent la costa i les seves platges.
Seran de gran interès els eixos cívics al
centre, carrers especialitzats en què
l?activitat comercial i terciària serien la
principal funció. El Pla de 1985
contemplava la proposta de conversió
de sis carrers del dens eixample
palmesà en zona de vianants per
convertir-los en eixos cívics. Una
proposta pensada per contrarestar la
manca
d?espais
centrals
que
articulessin el barris de l?eixample, que
no veuria la llum fins anys més tard i
només per a dos dels sis eixos cívics
proposats: el del carrer Fàbrica i,
posteriorment, Blanquerna.
Pel que fa a la rehabilitació de la ciutat
històrica, el Pla preveia quatre PERIs
(Pla Especial de Rehabilitació Integral)
dels barris més degradats del centre:
el Puig de Sant Pere, es Jonquet, la
Calatrava i sa Gerreria.
El PERI del barri d?origen musulmà del
Puig de Sant Pere tenia l?objectiu de
promoure la recuperació patrimonial
(no exclusivament monumental) i la
revitalització socioeconòmica. Aquest
Pla ja estava iniciat degut els
enfonsaments d?habitatges que hi va
haver els anys setanta.
El 1985 s?aprova el PERI d?es Jonquet.
En aquest barri exterior a l?antic
recinte emmurallat, d?igual manera que
al del Puig de Sant Pere es va
emprendre una important promoció
pública d?habitatges amb l?objectiu de

Comparativa del mateix punt del carrer Blanquerna l?any 2009 (a dalt) i 2013 (abaix).
Fotos: Jaume Gual.

donar reallotjament a la població
resident, a més dels
habituals
projectes de recuperació patrimonial i
de dotació d?equipaments, en un debat
que encara continua obert.

va aprovar fins al 1996, ja amb una
filosofia neoliberal, realitzat amb la
lògica de l?especulació i d?higienització
del teixit urbà deteriorat, donant peu a
una considerable gentrificació.

El PERI de la Calatrava, que no s?aprovà
fins
al
1991,
projectava
una
rehabilitació a través d?una major
dotació en equipaments i potenciant
des del principi la participació de la
iniciativa privada, juntament amb la
promoció pública d?habitatges.

Finalment, la recta final de l?aprovació
del Pla General no va ser fàcil. No va
estar absent de debats i modificacions
contínues fins a la seva aprovació
definitiva el 31 d?octubre de 1985. Va
començar a gestionar el Pla amb la
creació de la Gerència d?Urbanisme
l?arquitecte
madrileny José María
Pel que fa al PERI de sa Gerreria, antic Arranz, al que seguiria l?advocat Rafael
barri d?origen medieval que formava Company. En el següent capítol
part de l?espai industrial intramurs aprofundirem en la reforma del centre
(forns, tallers i fàbriques tèxtils) no es52 històric.
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Palm a
en f r on t a u n a
n ova
r eh abilit ació
de la ciu t at
an t iga

Detall llibreta de racionament de l?any 1952 amb cupons de pa. Foto: Jaume Gual.

Vista del barri de La Calatrava des de la mar, fotografia d?Eduardo Miralles
que va servir per fer el primer fulletó d?
ARCA.

S

i repassam altres capítols
d?aquesta
Biografia,
recordarem
que
els
projectes urbanístics de les
r ef or m es in t er ior s de la
ciutat començaren amb els plans de
n?Alenyar el 1912, el de Bennasar de
1917 i amb les idees de Forteza dels
anys 20 i 30, tots abans de la guerra

civil. Aquests projectes seguien la idea,
molt estesa a Europa, de què calia fer
cirurgia urbana per obrir ?en canal? la
ciutat medieval. Sort que aquelles
idees no es dugueren a la pràctica.
Del Pla més ambiciós, el d?en
Bennazar, només es va fer el tros del
carrer de la Constitució.
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Pla d'Ordenació General de Palma.
Detall de la Reforma núm. 2. Gabriel
Alomar 1943.

Després de la guerra civil el 1943,
l?Ajuntament va aprovar el Pla de
Gabriel Alomar. La part més rellevant
va ser la urbanització de Jaume III,
arrasant amb alguns carrers i cases
antigues i tota la zona dels horts d?en
Moranta. També va ser important la
reforma del Mercat de l?Olivar i la Plaça
Major. Les altres reformes del Pla
Alomar quedaren al calaix, com la
reforma núm. 2 que destruïa tot el Puig
de Sant Pere.
Durant els anys 60 i 70 hi va haver
altres intervencions més focalitzades
que varen deixar una empremta
important, com per exemple la reforma
de l'Estudi General Lul·lià per Gabriel

Alomar. Una molt rellevant va ser la
creació el 1968 de S?Hort del Rei,
producte de l?esbucament dels edificis
que hi havia baix de l?Almudaina,
inclosos el Teatre Líric i l?Hotel
Alhambra.
Una
altra
va
ser
l?esbucament del quarter de Sant Pere,
de signe contrari a la construcció de
l?edifici dels habitatges per militars,
damunt el Baluard del Príncep.
Després de l?esbucament del quarter
de Sant Pere, el Ministeri de l?Exèrcit va
subhastar el Baluard on estava ubicat,
adquirint-lo una empresa privada, el
que va donar lloc a un intent
d?especulació que més endavant
s?explicarà.
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Esbucament del Teatre Líric. Font: Joan Llompart Torrelló, publicada a Diario de Mallorca.

Font: arxiu de
Joana Roca.

Com hem contat a altres capítols, les
murades davant la Seu varen ser
conservades i declarades monument
nacional . Però la catastròfica autopista
que passava per davant la Seu va
deixar una gran esplanada perfecta
per? fer-hi un pàrquing!!! Gràcies a la
visió de futur de moltes persones de
ciutat, es va aturar el projecte, amb la
campanya ?Parc Sí, Pàrquing No!? i
l?Ajuntament va promoure un concurs i
encarregar el que coneixem per Parc
de la Mar. No va ser un projecte ni fàcil
ni breu. Va durar molts anys fins que
els Reis d?Espanya l?inauguraren el
1984.
La rehabilitació integral del barri del
Puig de Sant Pere fou la primera que
es va dur a terme a l?Estat Espanyol.
Perquè a Palma? , la resposta és que
va ser per una reacció dels veïnats del
Puig contra l?especulació que va donar
peu a un ensorrament que va causar
dos morts.
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Després de l?enderroc del quarter de
Sant Pere i la subhasta del baluard del
mateix nom (10.000 m2), l?Ajuntament
de Palma al Pla del 1963 li va donar
una
important
edificabilitat
i,
curiosament, part de les murades que
l?envoltaven, de manera sobtada, es
varen ensorrar donant una vista
espectacular damunt la badia de
Ciutat. El Ministerio de Educación
Nacional va obligar a reconstruir-les.
Posteriorment, l?empresa que havia
adquirit els terrenys va començar a
comprar cases al carrer Pólvora per
aïllar el Baluard del barri degradat del
Puig de Sant Pere. Al comprar-les, les
declarava en ruïna i expulsava als seus
habitants. Amb tot aquest procés varen
caure dues cases i varen morir dues
persones. Era l?any 1975. Els veïns del
barri es varen plantar contra el procés
especulatiu i els ciutadans i el Col·legi
d?Arquitectes els va donar suport.
L?Ajuntament va declarar el Baluard
com zona verda, i la Direcció General
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d?Arquitectura de l?Estat Espanyol va
encarregar el Pla Especial del Puig de
Sant Pere. El pla es va redactar el 1977
i no va ser aprovat fins a 1980, amb el
primer ajuntament democràtic de
Ciutat.
El barri del Puig el 1981 tenia 259 cases
i 729 habitants. La seva població
originalment dedicada a la mar, va anar
desestructurant-se
i
perdent
la
identitat
tradicional,
amb
una
composició social totalment diferent
com als altres barris.
La rehabilitació del Puig de Sant Pere es
va fer en cinc etapes i combinava
vàries iniciatives coordinades. La
d?habitatge
social
era
la
més
important, ja que s?aconseguia la
rehabilitació de 35 immobles i un
centenar de cases, mantenint la
tipologia arquitectònica i urbanística
del barri. El manteniment de la
població tradicional mitjançant lloguers
molt assequibles. Una política social
d?ajuda a tota la població, enfortint
l?associació de veïnats i la participació
social, creant espais culturals i fent
serveis socials de proximitat. Per
rematar el Pla, es creava el 2004 un
equipament per a tota la ciutat amb la
rehabilitació del Baluard de Sant Pere i
la seva transformació en un Centre

Cultural Internacional. Projecte del qual
parlarem en un altre capítol més
endavant.
Després vengueren els altres plans
especials. Als anys vuitanta la ciutat
antiga tenia alguns punts negres.
Precisament eren els barris més antics
i populars, com ara el Jonquet, Sa
Calatrava i Sa Gerreria, els que estaven
necessitats d?una rehabilitació integral
com la del Puig. L?abandonament
d?algunes cases i l?envelliment natural
dels ciutadans havia donat peu que
s?instal·lessin tot tipus de personatges,
gent jove alternativa, bars diferents i
també traficants de droga. Primer amb
marihuana i després amb heroïna.
Aquest fenomen, juntament amb el
mal envelliment de moltes cases
d?aquests barris, va provocar una
demanda ciutadana de rehabilitació
arquitectònica, social i econòmica de
tota la ciutat antiga. Amb el nou PGOU
de 1985 es varen posar en marxa els
PERIs dels barris antics, seguint les
passes del pla del Puig de Sant Pere
que s?havia fet els anys setanta, com
bé ens explica Joana Roca a la seva
entrevista amb Itziar González i als
diferents articles que tractà sobre el
tema.
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Centre cultural del Puig de Sant Pere.

Dibuix d?una de les idees de reforma del Pla Alomar que no es va dur a terme.

També varen ser els anys en què va
néixer l?entitat cultural ARCA (1987)
amb l?objectiu de protegir el patrimoni
arquitectònic, així com revitalitzar els
centres antics de les Balears.
Els projectes d?aquests altres barris
degradats es varen desenvolupar més
tard, en contextos polítics i econòmics
diferents i per tant els resultats varen
ser diferents. El de la Calatrava es va
aprovar
durant
el
mandat
socialdemòcrata però va avançar amb
el govern del Partit Popular, més
favorable a les polítiques urbanístiques
protagonitzades pel mercat i de tall
neoliberals que venien d?Europa.
Aquestes polítiques de rehabilitació,
com
veurem
més
endavant,
potenciaven l?ús comercial i turístic per
damunt el residencial. Així ho entén en
Jaume Franquesa en el seu estudi
antropològic sobre la Calatrava: ?? el
principal objetivo de los planes de
reforma urbanística debía pasar a ser la
creación de oportunidades de plusvalía
inmobiliaria?.

El projecte de la Gerreria, segons ens
explica Marc Morell, va ser el model
precursor de l?urbanisme neoliberal a
Ciutat de Mallorca: ?A la fi dels anys
setanta i principis dels vuitanta
l?heroïna va fer acte de presència i la
seva venda i consum es va barrejar de
manera irregular amb la prostitució,
que ja imperava a la zona des de feia
dècades, transformant-se així en el
que es coneixeria com a Barri Xinès (o
simplement Barri), un entorn construït
al
voltant
d?unes
activitats
considerades il·lícites, però sobretot al
voltant
de
l?estigma
que
les
acompanyava
(i
encara
avui
acompanya)?.
El barri del Jonquet tenia una
personalitat pròpia. Havia tengut una
activitat molinera, essent la imatge dels
molins la que més el va caracteritzar i
popularitzar. De sempre també havia
estat un barri de pescadors i de
treballadors de la mar.
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Es Jonquet.
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Com en els altres barris, les activitats
originals varen anar desapareixent, els
habitatges es degradaven i les
discoteques instal·lades als molins
introduïren un ús pertorbador. El PERI
del Jonquet es va aprovar inicialment
el 1985 i d?una manera més operativa
el 1989. Aquest Pla Especial se
semblava molt al del Puig de Sant Pere,
tant en les solucions proposades, com
amb els condicionants especulatius als
quals s?enfrontava. La part central del
barri es troba flanquejada per dos
espais bastant buits: la zona dels
Rentadors i la zona de Mar i Terra. El
Pla Especial va plantejar dues unitats
d?actuació amb una edificabilitat molt
moderada, que no satisfeia a les
propietats d?ambdues zones, ja que la

seva pretensió era continuar la
tipologia del Passeig Marítim, motiu
pel qual des del principi varen intentar
modificar
el
Pla
aprovat.Des
d?aleshores ha passat per moltes
incidències socials i polítiques, debats
públics sobre el nombre d?habitatges i
nombre d?aparcaments que s?hi volien
fer. Es Jonquet va ser declarat pel
Consell Insular de Mallorca Bé d?Interès
Cultural (BIC), en categoria de conjunt
històric el desembre del 2009. El Pla
Especial de Protecció d?es Jonquet
(PEP) aprovat inicialment en el 2014, va
ser informat amb deficiències pel
servei de patrimoni del Consell Insular
de Mallorca i encara està pendent
algun informe per a la seva aprovació
definitiva.

Fotocomposició de la proposta que no va progressar, que contemplava la destrucció del
talús del Jonquet per convertir-lo en aparcaments i amb una compactació edificatoria,
sense cap respecte a la tipologia del barri. Font:Allende Arquitectos.

En qualsevol cas el Pla Especial de
Reforma Interior del Jonquet de 1985
era més proteccionista, tant des del
punt
de
vista
del
patrimoni
arquitectònic com el paisatgístic, que
l?actual PEP del Jonquet redactat per
l?Ajuntament de Palma. Aquestes
transformacions urbanes es feien
també
en
el
context
d'una
transformació cultural que veurem en
el següent capítol.
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La vida
cu lt u r al can via
la ciu t at

Detall llibreta de racionament de l?any 1952 amb cupons de pa. Foto: Jaume Gual.

Fragment de l' obra de Mercedes Laguens, S/T, Oleo/tela, 60×195. Palma, 1989.

n la nova situació política,
la
jove
democràcia
municipal va fer emergir
una tal quantitat de noves
accions
culturals
i
d?artistes, que crearen un
clima social que no tenia parangó,
encara que podria ser semblant a la
intensitat cultural que hi va haver els
anys de la República, fins a la guerra
civil.

E

estrangera arriba quasi al 30% i la
nascuda a Palma és minoritària. A
l?aeroport hi passaven 11 milions de
passatgers i el 2019 n?arribaven 30
milions.
Aquestes
grans
pinzellades
socioeconòmiques faciliten entendre
com va ser l?explosió cultural dels anys
80. Hi havia moltes ganes de conèixer
la millor cultura que circulava per altres
ciutats espanyoles i europees, així com
establir un diàleg creatiu amb els
artistes de Mallorca. Així ho va
entendre l?Ajuntament i va impulsar
unes iniciatives culturals que cada any
se superaven, tant en nombre
d?assistents com en la qualitat dels
artistes i creadors.

Les característiques socials de la
població de Palma dels anys 80 eren
molt diferents de les que són ara. Els
estrangers no arribaven al 4% i els
nascuts a ciutat eren majoria. Els
ciutadans provinents d?altres pobles de
Mallorca tenien un pes fonamental
però no massa gran. Avui la població62
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18 de juny: Oliver Wrinckler
cobreix la façana del Palau
Solleric amb un teló de 600 m2.
El varen realitzar: Alfons Sard,
Pere Joan, Mercedes Laguens,
Thierry Job i Menéndez Rojas (que
no apareix a la fotografia). Foto:
Oscar Pikin.

Les iniciatives municipals estaven
dirigides per Colau Llaneras, polític
atípic, que va deixar una petjada
inoblidable a la Ciutat. Les activitats
anaven
encaminades
al
foment
d?artistes i
d?iniciatives
culturals
pròpies però també en donar a
conèixer grans artistes nacionals i
estrangers. Varen continuar amb
programes exitosos com els Premis
Ciutat de Palma, i varen crear noves
institucions com el Palau Soller ic o la
Fu n dació
M ir ó,
i
programes
cosmopolites com el Fest ival de
Teat r e i el Fest ival de Jazz. També
varen estimular el debat intel·lectual
amb el cicle de conferències ?Cu lt u r a f i
de Segle?, i la creació musical amb el
Concurs de Pop Rock i també el
Fest ival de M ú sica Clàssica amb una
programació de primera.
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En
totes
aquestes
actuacions
comptaven
amb
la
col·laboració
entusiasta de l?Auditorium de Palma,

empresa
quixotesca
de
Marcos
Ferragut. Amb motiu de l?homenatge
que se li va fer l?any 1983, el mestre de
periodisme
Andreu
Ferret,
deia
encertadament:
?Me
refiero
naturalmente, a ese Auditorium que
quiso levantar en Mallorca y que
constituye su legado espiritual a un
pueblo que necessita equilibrar su
elevada renta con una ?cultura per
capita?a ratos bajo mínimos?.
Durant la dècada dels 80, l?Auditorium
va ser un gran escenari per grans
artistes com Miles Davis, Linsay Kemp,
Josep M. Flotats, Leonard Cohen, Els
Comediants i tants d?altres.
Fins a l?arribada de la democràcia,
Palma no va comptar amb un espai
institucional compromès amb l?art
contemporani que sols era present a
les galeries privades. La galeria 4 Gats,
que va rebre el suport explícit de Joan
Miró, i la galeria Pelaires eren les més

R.Motherwell. Elegy to
the Spanish Republic
No. 110.

rellevants. El 1975 l?Ajuntament va
comprar Ca?n Morell, un casal construït
pel Marqués de Solleric a la segona
meitat del segle XVIII que juntament
amb altres inversions privades i
públiques començaven a crear un nou
paisatge urbà a l?antic llit de la Riera.
Quan
va
arribar
l?Ajuntament
democràtic va decidir fer un centre
d?art contemporani i les obres varen
durar des del 1982 fins al 1985. Amb
certa dificultat per despenjar el mural
realitzat pels joves artistes Menéndez
Rojas, Thierry Job, Mercedes Laguens,
Alfons Sard i Pere Joan, teló que
ocultava
totalment
la
façana
restaurada per Olivier Winkler i autor
de la idea, va quedar inaugurat amb el
nom de ?PALAU SOLLERIC, Centre
d?exposicions i documentació d?Art
Contemporani?. A la fi la ciutat va
disposar d?un espai artístic per gaudir
de moltes bones exposicions de les arts
visuals contemporànies durant aquells
anys.

El nou espai d?art contemporani es va
inaugurar amb l?exposició Els Sorolla de
l?Havana formada per 31 quadres de
Sorolla, propietat del Museo Nacional
de Bellas Artes de Cuba. Després varen
seguir exposicions excel·lents de
pintors d?aquí, com per exemple una
exposició magnifica d?Antoni Gelabert,
o artistes de prestigi internacional com
Robert Motherwell representant de
l?anomenada Escola de Nova York.
Ja acabant la dècada, el 1990 es va
celebrar al Palau Solleric una exposició
de Milton Glasser, un dels artistes més
importants de la història del disseny
conegut pels seus pòsters, com aquest
que va fer encara més popular a la
ciutat de Nova York. Palma havia
intentat una nova imatge corporativa
de la ciutat a través de tots els serveis
municipals, autobusos i publicacions
corporatives, però no va tenir èxit i va
sofrir una contestació especialment
crítica al diari Última Hora.

Logo dissenyat per
Milton Glasser.
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El t eat r e va rebre una empenta
extraordinària
amb
el
Fest ival
In t er n acion al
de
Teat r e
amb
actuacions de companyies de renom
internacional com la de Lindsay Kemp,
Els Comediants, la companya de
Flotats, Els Joglars, el Ballet d?Antonio
Gades o grups teatrals locals com
Estudi Zero. El vincle sentimental entre
Barcelona i Palma tornava a funcionar,
desplegant un munt de col·laboracions
econòmiques, socials i culturals.
Segurament, va ser el Fest ival
In t er n acion al de Jazz el que va tenir
un impacte més gran i el que es
recorda més. Va començar el 1981 i
acabà el 1991. Hem hagut d?esperar
molts anys per tornar a recuperar-lo
dins la programació municipal. Palma
sempre havia tengut una certa vocació
jazzística amagada, vocació que va fer
emergir l?activitat cultural d?aquells
anys. La quantitat d?artistes de primer
nivell que varen passar aquells deu
anys pel festival seria massa llarga per
reproduir aquí, però com a mostra
podem citar a Miles Davis, Tete
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Montoliu,
Bibiloni.

Leonard

Cohen

o

Joan

L?activitat musical es completava amb
moltes altres iniciatives com el
Con cu r s de Pop Rock pels artistes
més joves de Ciutat, el programa de
concerts que feia cada any l?Orquestra
Ciutat de Palma, el Fest ival de M ú sica
Clàssica amb autors tan atractius com
Ivo Pogorelich i les Cançons de la
Mediterrània al Parc de la Mar, amb la
sempre nostra estimada Maria del Mar
Bonet que estrenà Gavines i Dragons,
amb una cançó dedicada a Sa
Dragonera, definitivament salvada de
la urbanització.
En el terreny del pensament passaren
per Ciutat en aquells anys, en el marc
del cicle anomenat ?Cu lt u r a Fi de
Segle? intel·lectuals tan atractius com
Fernando Cardenal, Felix Pons, Petra
Kelly, Javier
Sádaba, Jose Luis
Aranguren, Josep Ramoneda, Mario
Gaviria, Adolfo Pérez Esquivel, Camilo
José Cela, Gabriel Jackson o Damià
Ferrà-Pons, entre molts altres.

Portada del disc
?Gavines i dragons?de
Maria del Mar Bonet.

Maqueta de l?
edifici en forma d?
estrella, element mironià per excel·lència (Imatge de la Fundació
Pilar i Joan Miró).

Una peça cultural
de
màxima
importància per la ciutat d?aquella
dècada, va ser la Fundació Pilar i Jan
Miró. Impulsada pel mateix pintor
durant els primers anys 80 i recolzada
per l?Ajuntament, va tenir una activitat
molt important, engrandida amb el nou
edifici que l?Ajuntament va encarregar
el 1986 a Rafael Moneo, que com Sert,
fou
el
Director
de
l?Escola
d?Arquitectura de Harvard. El nou edifici
s?inauguraria el 1992 amb un cost molt
més elevat que el pressupostat, de
manera que la família Miró va
subhastar per Sotheby?s a l?Hotel Ritz
de Madrid 42 obres del pintor,
obtenint més de 504 milions de
pessetes amb els que es va poder fer
front al final de l?obra.
El món gira i a les persones que
construeixen la idea d?una ciutat també66

els hi arriba el moment de deixar pas a
uns altres. En aquella dècada ens
varen deixar tres grans mites de la
cultura de Ciutat i de tota Mallorca.
Tres personatges que la varen estimar,
protegir i donar a conèixer arreu del
món: Llorenç Villalonga (1980) Joan
Miró (1983) i Robert Graves (1985), que
va viure uns quants anys al carrer
Guillem Massot nº 70, a l?Eixample.
Dues dones de primera rebrien alguns
dels premis més estimats del nostre
país: Aina Moll, la Creu de Sant Jordi de
la Generalitat de Catalunya el 1988, i
Carme Riera el 1989, premi de novel·la
Ramon Llull per l?obra Joc de Miralls.
Però no tot era de color de rosa i la
ciutat va desplegar uns moderns
serveis socials per atendre a les
persones vulnerables, com veurem en
el capítol següent.
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Ser veis socials al
t eu cost at

Detall llibreta de racionament de l?any 1952 amb cupons de pa. Foto: Jaume Gual.

Fotografia de Joan Antoni Bustillo, impulsor dels moderns serveis socials de Menors al Consell Insular
de Mallorca. Font: Llibre ?Història del Serveis Socials?, d?
Aina Pascual.

om dèiem en un capítol de la La filosofia higienista de principis del
segona
part
d?aquesta segle XX, tan important, causant de
Biografia
de
Ciutat, l?esbucament de les murades, seguia
l?esperança de vida de Palma essent
una
política
municipal
havia
experimentat
una fonamental en la dècada dels vuitanta.
important millora en els La xarxa d?aigua potable, la principal
darrers cinquanta anys del segle XIX, mesura higiènica d?una ciutat, arribava
com a la resta de les Balears. Tant és a quasi tots els racons de Palma. Per
així, que el 1900 era dels 42,55 anys, el fer-se una idea de la millora de la
que la situava com la segona capital de gestió, basta veure com el 1980 l?aigua
província més alta d?Espanya, mentre que es perdia per fugues a la xarxa era
que el 1930 assolia els 53,17 anys. del 44,79%, mentre que el 1990 havia
L?esperança de vida va anar millorant al baixat al 24,84%, segons dades de
llarg del segle XX, situant-se en els 69,1 Secretaria de l?Ajuntament.
anys en el 1960; en el 70 era de 72,03; i
en els anys 80, de 75,4 anys. Com
sabem, Palma és avui uns dels llocs del
món amb l?esperança de vida més68
llarga.

C
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Inauguració del centre de salut de Camp Redó per Ernest Lluch i Ramon Aguiló.

Seguint polítiques higienistes, es varen
dur endavant modernes polítiques de
gestió de residus, de serveis funeraris,
de protecció contra les epidèmies, de
sanitat animal, de control sanitari dels
mercats, etc. La principal de totes va
ser la creació d?una xarxa d?atenció
primària de més de 10 centres de salut
a les barriades de Palma, xarxa que
Emili Darder no hagués somniat mai.
La
memòria
de
Secretaria
de
l?Ajuntament de Palma de 1980, al seu
capítol VII, titulava la part de Serveis
Socials
com:
Beneficiencia
? Protección de menores.? Embarque
de indigentes.? Asistencia social.
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de Ciutat tenien dret a una quantitat
mensual de supervivència i a la sanitat
municipal. Finalment, l?Ajuntament era
responsable de la gestió del poblat de
Son Banya amb 124 xaboles, ja que
formava part del Patronat que s?havia
creat provisionalment a finals dels
anys 60. En aquest cas trobam a la
nora del vell March, Carmen Delgado,
com una emprenedora social que,
juntament amb el Bisbat, va ser la que
va impulsar la creació del poblat. Es va
fer amb bona intenció, ja que només
havia de durar dos anys, fins que
trobessin casa per a totes les famílies.

Al cap d?una dècada, el 1990, ja s?havia
creat una estructura de serveis socials
Aquell any de 1980 l?Ajuntament es moderna com qualsevol altra ciutat
gastava més de 600.000 pessetes per capdavantera
d?Espanya.
Era
pagar passatges i ajudes econòmiques complementaria a la xarxa sanitària, un
als que no tenien recursos, ni feina, ni conjunt de serveis socials a les
família i que volien tornar a la barriades formats per treballadors
Península. Per un altre costat, tenia socials multiprofessional que feien
599 titulars de la cartilla de una feina preventiva i una altra
beneficència, amb la que els ?pobres? assistencial. A més, hi havia tot un

Portada de la revista ?Enginy?, editada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes
Balears (COPIB). 1992.

conjunt de serveis especialitzats per d?atenció domiciliària, Promoció de la
atendre els problemes que en aquells Vellesa, Prevenció dels maltractes a la
anys eren els que més preocupaven infància; atenció d?urgències socials i
als ciutadans: el servei d?atenció a les als transeünts; Menjador
Social
drogodependències dirigit de manera Patronat
Obrer
i
el
Centre
incansable per na Maria Coll; el servei d?Informació dels Drets de la Dona
de suport per a la integració de les (CIDEM). Continuava, per descomptat,
persones amb disminució; aules el Patronat de l?Alberg de Son Riera
d?alfabetització per a dones; el servei (Son Banya).
de promoció social de la dona; el
servei de promoció gitana; els serveis 70
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El Batle Ramon Aguiló amb la Regidora de Serveis Socials, Joana Gual, i el Director de
l?
àrea, Jaume Garau.

Què havia passat en tan sols deu anys?
La feina es va iniciar sobretot el 1983
en crear-se una Regidoria especifica de
Serveis Socials que va ocupar Joana
Gual fins al 1991.
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La transició democràtica havia importat
del món anglosaxó la idea d?una
sanitat universal i d?uns serveis socials
de proximitat o comunitaris. Per
complementar
aquests
serveis
comunitaris s?establia un segon nivell
especialitzat que pretenia una atenció
intensa als usuaris per després tornar
a fer vida normalitzada al barri o
comunitat. Com sempre havia passat
en la història de la ciutat de Palma, les

relacions amb Barcelona eren molt
freqüents i el model de serveis socials
de Ciutat es va inspirar en el de
Barcelona. El cap del gabinet tècnic el
dirigia Edita Navarro, amb una àmplia
experiència en els serveis socials de
l?Ajuntament de Barcelona.
Així, Joana Gual, el novembre de 1985
dugué a aprovació en una sessió del
Ple Municipal -per primera vegada a
Espanya- el Pla de Serveis Socials
Municipals
que
significava
un
trencament ja definitiu amb la idea de
la beneficència pública. L?eslògan
d?aquells serveis socials era ?Al t eu
cost at ?.

Durant la major part del segle XX, fins
que varen arribar amb la democràcia
els serveis socials moderns, la
participació dels serveis prestats per
l?Església va ser molt gran, per la
quantitat d?ordes religiosos implicats i
per uns serveis comunitaris ubicats a
les parròquies i molt motivats per unes
treballadores socials actives i molt
responsables i un ample voluntariat
social. Tot i l?augment de l?acció social
municipal, era molt important per
Palma la iniciativa pública del Consell
Insular, amb un equip jove de
professionals nous, entre els quals cal
recordar a Joan Antoni Bustillo i Pere
Mascaró, que juntament amb la
iniciativa privada religiosa i laica,
donaven un suport a les famílies
pobres de Mallorca i mantenien les

grans institucions residencials de
menors, discapacitats, joves, malalts
mentals i persones majors.
Al principi, aquests serveis privats no es
varen entendre massa bé amb la
iniciativa pública perquè partien de
principis
filosòfics
assistencials
diferents, però a poc a poc es varen
anar tolerant i complementant fins a la
signatura d?un innovador conveni de
col·laboració entre el Bisbe Úbeda i el
batle Aguiló.
Després d?aquella dècada dels 80, els
serveis socials de Palma, com veurem
més
endavant,
varen
seguir
evolucionant i millorant, sempre des
de la matriu inicial que varen establir
l?Ajuntament i el Consell Insular.
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Les dar r er es
passes del
gover n
socialist a a
l'Aju n t am en t
de Palm a

Dibuix del projecte de l?aparcament en superfície de Sa Riera. Font: Diario de Mallorca.

E

ls darrers anys de la dècada
dels 80 la vida quotidiana dels
ciutadans també varen estar
marcats pels conflictes i
polèmiques
del
govern
socialista. En les eleccions municipals
de 1987 el PSOE va tornar a guanyar
les eleccions, però va perdre quatre
regidors i va quedar en minoria. El PP
en va treure també 10, el CDS 3 i UM 2.
Pareixia que el pacte de dretes estava
cantat però finalment Suárez, des de
Madrid, va imposar la idea que
governés el partit més votat. Així,
Ramon Aguiló seria Batle per tercera
vegada. Sobre aquella complicada
situació, ell mateix va dir més tard: ?Era
Batle per carambola i em mantindria
com a Batle per carambola?(veure Gina
Garcias, 1996).

de fer successius pactes amb partits
que es definien com a ?de centre? però
que no garantiren en cap moment
l?estabilitat del govern, sinó que, ben al
contrari, es convertiren en instruments
de pressió i de desgast d?un PSOE dèbil
a l?ajuntament i sense poder a les
institucions insular i autonòmica.
A la vegada, poders econòmics i alguns
mitjans de comunicació (que exercien
una gran influència a una època que no
hi havia ni premsa on-line, ni
televisions privades, ni xarxes socials)
impulsaren
i
perseveraren
en
campanyes de descrèdit de la política
municipal, personalitzades en la figura
del batle Ramon Aguiló qui, per
principis ideològics i per temperament,
no accedia a canviar els seus objectius
de govern. Això, unit a errors d?imatge
personals i del seu equip, va produir
una enorme erosió del govern
municipal socialista, que va ser
fulminat a les següents eleccions
municipals.

La vida política i ciutadana va patir les
conseqüències dels conflictes i de la
debilitat d?un govern municipal en
minoria. La candidatura socialista no
va tenir suficients vots per governar en
solitari i el batle Ramon Aguiló va haver 74
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Els socialistes governarien Palma en
minoria i encerclada per governs
conservadors al Consell de Mallorca i a
la Comunitat. L?estratègia de govern de
Gabriel Cañellas i de Jeroni Albertí va
ser potenciar la part forana i deixar de
costat a Palma. En mig de tota aquesta
història de la política local, la vinculació
de Palma amb l?exterior seguia creixent
i l?Aeroport de Palma rebia el mes
d?octubre del 87 el passatger deu
milions.
Des de l?inici de la legislatura, el Batle
va establir una política d?escoltar a
l?oposició però decidir finalment el que
ell creia convenient pels ciutadans. De
seguida apareixerien les pressions per
a una moció de censura del CDS amb
la justificació que el Batle no els hi
deixava participar. Al cap d?un any, els
socialistes varen pactar amb UM per
donar més solidesa a la gestió
municipal. Passat un temps, però, el
Batle va perdre la confiança en els dos
regidors d?UM i els va cessar.
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L?oposició municipal volia dur a la
pràctica projectes urbanístics de calat,
com era un nou PRYCA a Son Gotleu i El
Corte Inglés a les Avingudes, amb un
procediment que es va encunyar com
?u r ban ism e a la car t a?. Unes maneres
que el Batle no acceptava per principis.
Entre algunes d?aquelles iniciatives que
sortien de l?oposició i que es
presentaven com de gran interès per
als ciutadans, hi havia el projecte d?un
aparcament de 1.300 places al cau de
Sa Riera, sobre el qual es faria un
passeig (veure imatge de capçalera).
Una altra vegada, la cultura de
l?automòbil i la ciutat com a negoci
volien
destrossar
un
patrimoni
urbanístic amb més de 400 anys.

Sobre aquella dinàmica de pressió
política permanent, Ramon Aguiló
confessava: ?Aquells anys el meu
desencís era gran. Vaig comprovar que
les més baixes passions també coven al
món de la política. Les factures que es
pretén cobrar a un govern municipal
dèbil que necessita el suport d?altres
partits són, en molts casos, absolutament
impresentables? (pàg. 163 a Gina
Garcias, 1996).
A mesura que passava el temps, es
consumia
la
darrera
legislatura
socialista amb un govern en minoria i
una oposició cada vegada més incisiva.
A l?estiu del 1989, l?oposició va tenir una
ocasió d?or i la va aprofitar. Va ser amb
motiu de la campanya de la nova
imatge de l?Ajuntament. Es tractava de
donar una imatge moderna de la
gestió municipal, i per això es varen
produir un logo i uns eslògans que
varen ser molt polèmics. En aquesta
polèmica s?hi varen afegir els mitjans
de comunicació, i durant mesos la
campanya va estar al centre del debat
polític de Palma.
Com es pot veure a les imatges de la
pàgina següent, el logo en forma de
palmera, utilitzada con a símbol de
Palma, es va imprimir en tot tipus de
productes
de
totes
les
àrees
municipals,
incloses
les
més
tradicionals, com les memòries de
secretaria del 89 i les tapes de les
conduccions d?aigües d?Emaya.
Aquesta campanya, juntament amb
altres conflictes amb el personal de
l?Ajuntament, va donar peu a erosionar,
encara més, la imatge personal del
batle Ramon Aguiló. Uns anys més
tard, Andreu Ferret analitzava així el

resultat de la crítica al Batle: ?Aguiló ha
sido altanero, mal encajador de críticas y
poco dado al diálogo con la oposición.
Sus gestos agrios le han resultado fatales
a la postre. Pero su personalidad
también le ha salvado de caer en
trampas y concesiones cantadas. De
Aguiló se ha dicho de todo, pero no se le
ha podido llamar vago, ni ladrón, ni
pusilánime, ni dócil a los intereses
particulares, ni esclavo de presiones
groseras, ni entregado a mafias varias.
Ramon Aguiló ha aguantado el tipo, y
por eso se ha convertido en el Alcalde
más duradero del siglo XX? (DM
18-VI-1991, pàg. 101, Andreu Ferret).

va ser el nou nomenclàtor dels carrers
de Ciutat, realitzat per Gabriel Bibiloni i
aprovat pel Ple Municipal a finals de
1990. Pocs anys abans, l?Ajuntament
també havia publicat un llibre cabdal
per entendre la Ciutat. El llibre
?PALMA?, escrit per tres ?Guillems? ben
coneixedors de la ciutat: G. Rosselló, G.
Frontera i G. Soler ?. En el seu pròleg
podem llegir: ?Palma devendrá una
ciudad sin tragedia. Irónicamente vive el
drama de la pérdida de su identidad.
Una ciudad sin recuerdo? sin rastro de su
perfume? (pag 27).

A partir de la dècada dels 90
començaria la seva transformació en
A causa de l?augment de la inestabilitat una nova idea de ciutat, com moltes
política i l?amenaça constant d?una altres ciutats europees. Una ciutat
moció de censura, els socialistes varen enfocada totalment al turisme, més
arribar a principis dels 90 a un nou global, més competitiva, més desigual.
pacte municipal amb els tres regidors Les transformacions socials i polítiques
del CDS, pacte que arribaria fins a les de la nova democràcia, el creixement
eleccions de 1991 i que guanyaria Joan de la immigració estrangera i el de
Fageda.
l?àrea metropolitana, li aniran restant
protagonisme en favor de la idea de
Al final de la dècada dels 80, el projecte Mallorca i de les illes Balears. Al proper
liberal
de
principis
de
segle capitol anirem una mica enrere a la
d?aconseguir una ciutat moderna i a la història de Ciutat per entendre millor
vegada més justa i culta, arribava76els canvis que venien.
segurament al seu zenit. Com a mostra
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" Desde la
t er r aza"

La badia de Palma. Font: Arxiu del So i de la Imatge (ASIM).

L

?estiu de 1990 es complien
100 anys dels famosos
articles de Miquel dels Sants
Oliver publicats al diari La
Almudaina amb el títol
?Desde la t er r aza?. A ells ens hem
referit en diversos capítols de la nostra
biografia perquè són la primera
formulació d?un projecte turístic que es
va anar desplegant a Palma i després a
tota Mallorca. Aquest somni es va anar
desenvolupant molt lentament i la seva
primera gran realització va ser el Gran
Hotel (1903). El magnífic hotel de luxe
va ser finançat per Joan Palmer
Miralles, un ?indiano? i Ferran Truyols,
Marquès de la Torre, aristòcrata i

polític conservador que va ser diputat a
les Corts el
mateix any que
s?inaugurava el Gran Hotel.
El dia de la inauguració, Oliver es
mostrava convençut que el seu somni
de 1890 s?aniria fent realitat:
?Asistimos a uno de estos actos decisivos
que separan y dividen radicalmente dos
épocas. No es un templo dedicado al
placer, se trata de algo más, se trata de
la realización de un designio, de un
ensueño casi, de una revolución pacífica
desde la cual Mallorca puede, desde hoy,
ponerse en contacto con la Europa culta y
entrar definitivamente en el comercio de
la civilización universal.?
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El 1905 naixia el Fom en t del Tu r ism e
de M allor ca, entitat civil impulsada per
Enric Alzamora. Era una entitat
promotora del turisme a Mallorca que
agrupava els anomenats ?in sen sat s?
que volien fer realitat el somni de la
indústria turística i que dedicarien
molts d?esforços a donar a conèixer i a
promocionar Mallorca. A poc a poc
aquesta entitat agruparia a tot un
conjunt representatiu del dinamisme
econòmic i cultural de Mallorca, amb
persones com Miquel dels Sants
Oliver, Ferran Truyols, Enric Alzamora,
Ferran Alzamora, Josep Tous Ferrer,
Gaspar Bennazar, Antoni Gelabert,
Ricard Roca, Benet Pons i Fàbregues i
molts altres.
En els anys posteriors es creaven
importants hotels en el que serà la
primera urbanització turística: El
Terreno. El 1906 Gaspar Bennazar

edificava el Príncipe Alfonso, després el
Mediterráneo i altres. Simultàniament
a la part de llevant de Palma naixeran
altres projectes empresarials turístics,
a s?Arenal, i la coneguda ?Ciudad
Jardín?, amb Bennazar i Tous una altra
vegada de protagonistes. A Palma
també es creava l?hotel Alhambra, el
Teatre Líric i es feien les primeres
passes del Passeig Marítim amb el
Passeig Sagrera el 1910. Amb Bennazar
un altre cop d?autor.
Els canvis en el transport també
anaven
creixent. Una important
revolució ciutadana, l?any 1916, va ser
l?electrificació dels tramvies, que eren
de tracció animal des de 1886. La xarxa
anirà creixent i es connectarà amb els
ferrocarrils, arribant a tots els pobles
importants, fins al 1953 quan serà
substituïda per autobusos.

Foto de tramvia en els anys 20. (Imatge cedida per ASIM)
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Port de Barcelona. Dies de la vaga de transport, entorn de 1920. Un dels grans vapors de La
Isleña, probablement el MALLORCA, amarrat al seu moll habitual. Del llibre: Fem Memòria. El
Port de Barcelona.

Una part de la burgesia de Ciutat que
gestionava la companyia naviliera La
Isleñ a, farà una important inversió en
uns vaixells de molt alt nivell funcional i
estètic que serien coneguts pel nom de
?Los cisn es del m edit er r án eo?. El
1913 començarien a donar serveis a
molts ports mediterranis.
Ja existien tres de les condicions
bàsiques que havia somniat M. S.
Oliver: Hotels, Promoció i Transport.
A partir d?aquí el turisme va anar
creixent, imparable, malgrat els greus
esdeveniments que el frenaren. Hem
vist a la nostra Biografia de Ciutat com
el turisme va créixer abans de la guerra
civil i com es va aturar en sec fins
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passada la guerra europea. Reprendrà
el seu camí d?una manera lenta fins al
gran Boom turístic dels anys 60 quan
es trasllada l?aeroport internacional de
Son Bonet a Son Sant Joan. Acaba
doncs una època de creixement limitat
per la capacitat de l?aeroport i pel
tancament de l?economia espanyola.
Una vegada superats aquests dos
obstacles, el turisme augmentarà d?una
manera intensa fins a la segona crisi
internacional del 1973, per tornar a
créixer el 1978.
Des de 1978 fins a 1990 el creixement
econòmic del turisme i de la
construcció s?invertirà, en part, a donar
serveis als ciutadans. Durant aquells
anys, veus rellevants i organitzacions
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ecologistes ja s?havien manifestat en
contra del turisme de masses i
l?especulació
urbanística
que
l?acompanyava. Però, normalment, les
protestes ciutadanes anaven en contra
de la destrucció d?uns espais concrets,
encara no havia sorgit una protesta
contra el turisme massiu a Ciutat,
perquè no existia. Així el podem llegir a
un article de Climent Picornell d?aquells
anys:

època en què el projecte àmpliament
refrendat d?una ciutat moderna i
acomodada, s?havia acabat. La burgesia
i els sindicats de finals del segle XX, i
els seus fills, de totes professions i
condicions, havien fet un gran esforç
per millorar l?educació i la sanitat,
sanejar els barris i rehabilitar la ciutat
antiga amb l?objectiu de tenir una
ciutat amiga i pròspera pels qui
l?habitaven.

?Les actituds de l?actual govern de Balears
? amb competències gairebé exclusives
en matèria turística- són contestades per
l?
oposició i per una part dels grans
empresaris turístics. Aquesta qüestió ens
acosta a una visió de futur de les illes
Balears -en matèria turísticano
consensuat, ni amb acords generals. No
obstant això les postures de grans
col·lectius socials, econòmics i polítics
opten,
majoritàriament,
per
una
planificació de futur turística, basada en
una diversificació de la demanda, una
limitació de l?
oferta i una protecció dels
grans espais naturals que encara queden
a les illes Balears.?(Vegeu bibliografia)

La nova burgesia econòmica i una part
de la nova classe política apareguda
amb el desenvolupament turístic
tindran un altre projecte, consistent en
convertir la ciutat en un negoci
nacional i internacional. Una ciutat en
mans d?alguns polítics conservadors
amb ganes d?enriquir-se ràpidament,
en la qual els veïns i els seus drets
passaran a un segon lloc. Això deixarà
un riu de corrupció. Des dels anys 90
veurem una gran quantitat de casos de
corrupció tant a l?Ajuntament de Palma
com en el Consell Insular i en el Govern
de les Illes Balears. La majoria de
vegades, relacionats amb espais
urbans als quals es vol treure una
plusvàlua desmesurada.

Els anys 90 podríem dir que comença
una n ova època per a Ciutat. Una
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Rodrigo de Santos compareix
al Parlament per informar
sobre el cas de Son Espases.
14/01/2015 (Font: Ultima
Hora).

El turisme de sol i platja ja estava
consolidat a Mallorca i els mateixos
hotelers posaran fre al creixement de
places durant el primer Govern de
Gabriel Cañellas. L?excedent econòmic
anirà destinat al
sector de la
construcció i rehabilitació d?habitatges
privats, així com a obra pública amb
molts diners procedents de fons
europeus. El creixement va ser tan

desmesurat que va acabar, el 2008,
amb un crac econòmic semblant al del
1929.
Des de finals dels 90 fins al crac del
2008, es varen invertir a Palma una
mitjana de 310 milions d?euros en el
sector de la construcció i es realitzaren
a Balears 108.916 habitatges, dels
quals només un 1% eren públics.

Evolució de la inversió en construcció a Palma. Taula
d?
elaboració pròpia amb dades d?Ibestat.
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Aquesta gran inversió privada anava
acompanyada
d?una
política
hipotecària molt aventurera, deixant
diners a persones i grups empresarials
amb risc de fallida molt clars, aventura
que acabarà el 2008 amb el crac
financer per tots conegut. Aquesta
política financera d?alt risc estava
impulsada sobretot per les caixes
d?estalvis regionals, participades pels
grups polítics. Com a palanca de tot
plegat operava la llei del sòl de 1998
impulsada pel govern de José María
Aznar.

usant les noves tecnologies de
comunicació. Ja no seran els hotels els
únics protagonistes de la nova onada
de turisme sinó els habitatges turístics.

Per sortir de la crisi del 2008 es farà
una rebaixa salarial a través d?una
reforma laboral que deixarà als
treballadors en una situació de
precarietat. També se sortí de la crisi
venent moltes propietats a estrangers.
S?incentivarà, com sigui, qualsevol
negoci turístic, com el de creuers i
l?oferta complementària, molta d?ella en
espais públics. Es rebaixaran els drets
socials i la cultura pròpia quedarà en
un segon pla.

Per tant, després d?aquests anys, ens
trobam ja amb una nova ciutat, molt
diferent de la que va somniar Miquel
dels Sants Oliver. No una ciutat amb
Turisme, sinó una ciutat totalment
turística que es combina amb un
sector immobiliari internacional. Una
ciutat que destina, amb les diferents
fórmules i combinacions, més espai
privat en aquesta nova economia,
cobrint totalment la Badia de Palma,
expulsant els residents tradicionals i
volent fer de la ciutat antiga un lloc
exclusiu pel turisme.

Aquesta gran inversió en la construcció
d?habitatge privat i la nul·la inversió en
habitatge públic, marcarà el futur de la
ciutat i apareixerà el fenomen de la
gen t r if icació als barris tradicionals de
Palma, tan comú a les ciutats
neoliberals europees. Aquest fenomen
tindrà l?altra cara de la moneda en una
constant immigració de persones i
famílies de classe alta i mitjana
nord-europea que aniran invertint en
habitatges rehabilitats.
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El gran volum d?habitatges rehabilitats
serviran per impulsar un nou tipus de
turisme massiu: el llogu er vacacion al,
impulsat per plataformes com AIRBNB

La nostra ciutat i altres similars a
Europa,
aniran
agafant
fama
internacional i seran encara més
atractives pels inversors que aniran
destinant molts diners a la creació dels
?hotels boutique? al centre de Palma.
La invasió turística es complementarà
amb el turisme de creuers que
creixerà d?una manera desorbitada.

En tota aquesta ?h ist òr ia d?èxit ?, amb
algunes crisis passatgeres, l?any 2020
una nova crisi internacional sanitària,
ha aturat en sec tot aquest moviment.
La crisi econòmica que ha provocat
haurà estat tan gran que possiblement
superarà a la del 2008. En els pròxims
capítols de la nostra Biografia de Palma
contarem la història dels darrers 30
anys de Ciutat, acabant amb la
pandèmia de la Covid-19, una situació
excepcional plena d?incerteses, en la
que
els
balcons
varen
ser
protagonistes.

Illetes de l?Eixample. Fotografia de Xisca Mir per al concurs ?Palma des de la Finestra?de
Palma XXI. Març de 2020.
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La ciu t at com en ça
-in con scien t m en t u n a època de cr isi i
decadèn cia

Aeroport de Palma (Son Sant Joan). Font: AENA

D

urant els anys 90 comença
una n ova època per a
Ciutat. Una època en què el
projecte del segle XX de fer
de
Palma
una
ciutat
moderna s?hauria acabat. A
partir de llavors s?intercalaran anys de
creixement i anys de crisi. Veurem com
una onada de corrupció política i
econòmica era el fruit del gran
creixement econòmic impulsat per la
bombolla immobiliària que, finalment,
esclatarà el 2008. La mescla de
corrupció i crisi econòmica provocarà
una revolta social de la qual emergeix
un moviment jove que transforma el
crit del carrer ?SÍ SE PUEDE?, en el
partit polític que finalment entrarà en
moltes
institucions,
també
a

l?Ajuntament de Palma. La fragmentació
de l?esquerra afavoreix la dreta, fins
que més tard sorgirà VOX i també
fragmentarà la dreta, donant opcions,
un altre cop, a governs d?esquerra.
Mentre que la dreta dóna ales a
l?especulació immobiliària, una part
d?ella a la corrupció política, però
sobretot a la turistificació de la ciutat,
l?esquerra no troba la manera de
formular un nou projecte per Palma i
no té capacitat per aturar el procés de
decadència.
La por a l?atur provocada per la crisi
financera del turisme, impulsa a
desenvolupar noves fórmules com el
llogu er vacacion al de cases i pisos i
els m egacr eu er s.
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La ciutat, que havia quedat distanciada,
en
part,
del
turisme,
acaba
massificada turísticament amb els
problemes que això comportarà. La
ciutat es converteix tota ella en una
plataforma del negoci turístic i
immobiliari, i creix al seu voltant una
àrea metropolitana, conformada pels
municipis del seu entorn: Calvià,
Marratxí i Llucmajor.
Des de l?any 1960, Palma va anar
creixent més que Mallorca. Però
arribat el 1990 va començar a perdre
poder poblacional, ja era només el
49,3% de l?illa, pes que Palma ha anat
perdent, any a any, a favor de la Part
Forana. A més, la població nascuda a
l?estranger ha crescut al mateix temps
que el fenomen turístic: mentre que el
1991 no arribava al 4%, el 2019 ja era
el 24 % dels habitants de Palma. Tota
aquesta evolució ha anat fent créixer
l?activitat del Consell de Mallorca i del
Govern Balear, disminuint el pes polític
de l?Ajuntament, malgrat la Llei de
Capitalitat que, en teoria, compensa la
despesa per ser la capital de les Illes.
Tots els vents bufaven a favor d?una
nova època per a l?inici d?un gran canvi
de la ciutat mil·lenària.
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En el moment de les eleccions de maig
de 1991 el cens electoral era de
244.209 votants, dels quals finalment
en
votaren
125.083,
un
51%,
confirmant una vegada més la baixa
participació dels palmesans en les
eleccions municipals. La dreta anava en
una
sola
candidatura
(Partit
Popular-Unió Mallorquina) i es va
imposar per majoria absoluta: un 48%
dels vots i 17 regidors, enfront d?un
30%, 10 regidors del PSOE, i un 6%, 2
regidors del PSM. Tenint en compte

que el PSOE va guanyar les municipals
a nivell de l?estat espanyol amb un 38%
dels vots enfront d?un 25% del PP, la
derrota de l?esquerra a Palma va
semblar encara més aspre.
És evident que a principis dels anys 90
el context econòmic internacional era
difícil, en part degut als problemes de
la guerra a
l?Orient Mitjà que
amenaçava la distribució mundial del
petroli. A Espanya, les Olimpíades de
Barcelona i l?Exposició Universal de
Sevilla, en el 1992, varen amagar la
crisi que venia i que va esclatar una
vegada
acabats
aquests
esdeveniments. El deute públic era
molt gran i l?atur també. Raons que
expliquen la preocupació del batle de
Palma, Joan Fageda, del Partit Popular,
que deia que l?Ajuntament que havia
heretat tenia una situació econòmica
molt precària, semblant a la situació
econòmica de l?any 1945. Aquest
argument tan inversemblant li va
servir per justificar la supressió, entre
altres
coses,
dels
festivals
internacionals de Teatre i de Jazz, dos
festivals de molt èxit introduïts en
l?etapa del govern d?esquerres.
A les següents eleccions de 1995 el PP
anava en solitari, sense UM, va
guanyar per una folgada majoria
absoluta i l?esquerra es va fragmentar
en tres parts: PSOE, PSM i Esquerra
Unida. El mandat de 12 anys de
Fageda va ser segurament el més
uniforme de tota la història de Ciutat.
Mandat que el PP va allargar quatre
anys més, ja que el 2003 Catalina Cirer
obtindria la majoria absoluta amb
millors resultats i seria la primera
dona batlessa de Palma.

La confiança que dóna la majoria
absoluta va permetre a Joan Fageda
relacionar-se amb igualtat amb els
mandataris del Consell de Mallorca i
del Govern Balear, cada vegada més
poderosos. La primera legislatura del
1991 fins al 1995 va haver de compartir
el poder institucional amb els seus
companys de partit, el President del
Consell Insular de Mallorca, Joan
Verger, i el President del Govern,
Gabriel Cañellas. En la segona
legislatura del 95 al 99, va tenir a Maria
Antònia Munar de Presidenta del
Consell i Jaume Matas de President del
Govern. En la tercera, i definitiva, va
tenir una altra vegada a Maria Antònia
Munar al Consell i a Francesc Antich,
del PSOE, al Govern. Per tant va saber
conviure en l?escena política amb
persones de partits diferents. En el seu
llibre autobiogràfic, descobrim que
una font de la seva inspiració política
era Antonio Cánovas del Castillo, del
que cita: ?La Política es el arte de aplicar
en cada época aquella parte del ideal que
las circunstancias hacen possible?. Amb
aquesta premissa s?entén el seu estil de
govern de la ciutat, liberal i tolerant,
que li va donar vots però va acabar
debilitat per la
corrupció, una
urbanització
descontrolada
i
la
massificació turística.

d?aquells que havien recuperat la
democràcia i havien governat Cort
durant 12 anys. Amb la baixada dels
socialistes,
l?esquerra sencera va
baixar i els principals líders varen anar
abandonant la política municipal, així
com molts moviments socials que
també anaren decaient, a més de la
divisió provocada pel PP al moviment
de les associacions de veïns.
La primera legislatura de Joan Fageda
va consistir, entre altres coses, en
donar
continuïtat
als
projectes
urbanístics de la zona de l?Eixample i
del Centre que venien de l?anterior
etapa, ampliant urbanitzables de les
zones perifèriques de la Ciutat, es
parlava del ?cosido urbano? per
enllaçar aquests nuclis. Va continuar
projectes com els de l?arquitecte Elies
Torres a Ses Voltes i a la Murada,
retrobant la idea de l?enderrocament
de l?edifici d?habitatges militars al
Baluard del Príncep.

Els ciutadans de Palma fins als anys 90,
feien una vida residencial, un poc
apartats
del
turisme,
que
es
concentrava
en
zones
bastant
delimitades. La zona més dedicada a
barrejar-se amb persones estrangeres
era el Terreno, que ja a principis dels
90 entrava en decadència. Així ho veia
Les successives majories absolutes de el columnista més llegit d?aquells anys,
Fageda varen suposar la pujada de Andreu Ferret, al Diario de Mallorca:
nous polítics i d?una nova manera de ?La combinación de miopía urbanizadora
fer política, basada a entendre que la con codicia especulativa va desplazando
ciutat havia d?estar orientada al negoci i a las buenas clientelas, sustituidas por
que, alguns polítics, se?n podien otras de inferior capacidad en todos los
beneficiar
si
anaven
vius. órdenes. Primero cierran los hoteles de
Paral·lelament, la pèrdua per part de lujo- grandes aprovisionadores de la
l?esquerra de quatre legislatures zona- y se van marchando los mejores
seguides, la va enfonsar i distanciar residentes cansados de pagar por peores
88servicios
y
en
un
ambiente
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Panoràmica de la Riera.

progresivamente inseguro. Después la
desaparición
de
los
empresarios
pioneros -por fallecimiento o por lógica
huida- coincide con el establecimiento de
negocios de cada vez menor cuantía que
hacen de los alrededores de Gomila un
barrio chino apenas
disimulado?.
(8-3-1992)
Com hem vist en el capítol anterior,
Joan
Fageda
des de
l?oposició
presentava un projecte de cobrir la
Riera per fer-hi aparcaments, projecte
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que com sabem no es va fer mai. En
canvi, podríem citar una de les accions
urbanístiques del seu període de
govern, l?enjardinament del torrent de
Sa Riera, del tram de les avingudes fins
a la mar. La innovació consistent en
crear una làmina d?aigua, després dels
primers anys de fracassos, finalment
va acabar funcionant. Juntament amb
l?arbreda es va anar creant un dels
conjunts enjardinats més interessants
de ciutat

Durant aquells anys i fins al nou PGOU
de 1998, els grans edificis començaven
a configurar una ciutat diferent,
preparada per rebre milions de
persones i donar protagonisme a la
globalització i a les grans empreses
estatals i multinacionals. Un exemple
va ser el nou edifici de El Corte Inglés,
a les avingudes, que es va inaugurar el
1995 i que va crear una gran
resistència en tot el teixit del petit
comerç de Palma.
Però el més important i més rellevant
dels grans edificis va ser la nova
terminal de l?Aer opor t de Son San t
Joan , construïda per Aena sobre un
projecte de l?arquitecte palmesà Pere
Nicolau.
La
nova
terminal
és
segurament l?edifici més important dels
darrers 30 anys i marca la nova època
de Ciutat. L?obra causà una polèmica
ciutadana, sobretot per les seves
dimensions, molt grans pel que era
l?economia d?aquells anys, en què el
nombre de passatgers estava entorn
dels 16 milions. El projecte estava
planificat per 24 milions, segons el que

explicava l?arquitecte Pere Nicolau en el
dossier del Diario de Mallorca, publicat
el dia de la inauguració. Les previsions
que en aquell moment semblaven
ficció, es veieren desbordades per la
realitat, ja que el 2019 varen arribar 29
milions de passatgers.
Veient tot el que ha passat després,
entenem millor les declaracions del
Govern sobre la nova terminal: ?Acabar
amb l?aïllament de les Illes Balears és una
de les principals preocupacions del
Govern Balear?. Per al Govern de Jaume
Matas, acabar amb l?aïllament volia dir
passar de 16 a 24 milions de
passatgers. L?ambient era d?eufòria i de
grans expectatives econòmiques, un
nou motor de tot el creixement que va
venir després. En aquells anys de
despropòsits, la veu irònica de Matías
Vallés deia coses com: ?Nunca creí que
en la modesta Mallorca cabía una obra
tan grande? o ?Estas cosas sólo ocurren
cada 30 años y se deberian contar al
cabo de 30 años?.
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Palm a
com en ça el
m il·len i en u n
m ón
com plet am en t
globalit zat

Tony Blair, George W. Bush i José María Aznar, el conegut com a ?trío de las Azores?.
Font: lasexta.com
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?inici del nou mil·lenni l?1 de
gener del 2001, va ser una
mica descafeïnat perquè el
rellotge de Cort, en «Figuera»,
no va tocar bé les campanades. Així i
tot, les expectatives eren altes a Palma i
arreu del món. Es varen publicar una
quantitat
enorme
de
llibres,
documentals, pel·lícules, articles, i
debats, etc., per esbrinar com seria el
segle XXI. El batle Fageda feia poc que
havia iniciat la seva tercera legislatura i
també va protagonitzar alguns actes

entorn aquesta fita. El Batle de Bilbao
Josu Or t on do del PNV, en un col·loqui
moderat pel mateix Fageda, va dir que
l?obligació de les ciutats del segle XXI
era fer una reflexió i una planificació
estratègica de com encarar el futur.
Com sabem, ni Fageda, les batlesses i
els batles que el seguirien fins avui, han
tengut
moltes
dificultats
per
incorporar la planificació estratègica i
operativa al govern de la ciutat, partint
d?una reflexió sobre les necessitats
locals i les interdependències globals.
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Està clar que a l?inici del nou mil·lenni hi
havia ganes de canvi. Hi havia
esperances en un nou model turístic i
econòmic que havia de venir de la mà
de l?ecotaxa del nou govern de progrés
amb Antich al front. També amb
iniciatives innovadores culturals com la
proposta de Miquel Barceló per la Seu
i la reforma completa del Teatre
Principal. Aquesta atmosfera de ganes
de canviar de rumb s?expressava també
per l?acord municipal ? pres per
unanimitat- en contra del «macroport»
del Molinar, i també s?aprovava una
reforma integral de la Platja de Palma,
quan Fageda encara era el batle.
Però ningú sabia en aquells moments
que els plans que es feien a la nostra
ciutat acabarien molt condicionats pels
esdeveniments internacionals, fruit
d?una globalització cada vegada més
fluida com explicava en el llibre ?La
m oder n it at liqu ida? publicat l?any
2000, el filòsof Zygm u n t Bau m an .
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L?atemptat de les torres bessones de
Nova York va generar una crisi política i
militar mundial que va tenir com a
conseqüències directes una
crisi
econòmica que va durar pocs anys
però que va tenir un impacte importat
sobre l?economia de Mallorca i de
Palma. Fruit d?aquell atemptat, Estats
Units va iniciar una pressió mundial per
atacar Iraq, a qui assenyalaven com els
causants. Els ciutadans de Palma es
varen activar en contra de la guerra
d?Iraq, en la que tanta passió hi havia
posat el nostre president Aznar, i tan
penoses conseqüències dugué pel
nostre país. Fins a 50.000 persones
sortien
als
carrers
de
Palma,
protestant
perquè
Espanya
no
participés en aquella guerra basada en

notícies «fake» sobre la perillositat de la
carrera nuclear iraquiana.
Aquesta activa implicació d?Espanya va
estar en el rerefons dels atemptats
islamistes al metro de Madrid tres dies
abans de les eleccions generals del
2004. Eleccions que -contra tot
pronòstic- Zapatero va guanyar a
Rajoy, per haver atribuït l?atemptat a
ETA i amagar la implicació islamista.
Fins i tot a Palma els vots de l?esquerra
varen superar als de la dreta.
La sortida econòmica de la crisi
causada per
l?atemptat
va ser
relativament ràpida a causa del fort
creixement de l?economia mundial
impulsada per la construcció i venda
desmesurada de cases degut a les
hipoteques barates. El preu de les
hipoteques va baixar molt a Espanya
perquè a Alemanya i França estaven
molt baixes; en canvi, el preu de
l?habitatge va pujar un 177% en pocs
anys. Al cab de poc temps començà a
operar a Palma un mercat internacional
immobiliari molt potent que deixaria a
poc a poc a molts ciutadans sense
poder de compra i afavoriria la
gentrificació en molts barris. Pel que fa
a les llicències d?obres, només a Palma
es va passar dels 180 milions d?euros
del 2003 als 507 milions del 2007. Com
sabem, aquesta bombolla hipotecaria,
estesa a tot arreu, va esclatar i va
generar una crisi econòmica mundial
que va deixar enfonsada un altre cop
l?economia mundial i també la de
Palma.
Simultàniament, un altre fenomen
europeu transcendent que va tenir
conseqüències directes sobre la vida
quotidiana dels palmesans en els

principis del nou mil·lenni, va ser
l?entrada dins l?Euro. La unificació de la
moneda va fer pujar els preus d?una
manera intensa. Un cafè que uns
mesos abans valia 100 pessetes,
passava a valer 1 euro.
Tampoc ningú es podia imaginar que
l?ús creixent del mòbil donaria peu al
naixement de les grans plataformes
com Facebook en aquell 2001. Ningú
sospitava que la creació de les xarxes
socials per internet seria una revolució
que acabaria essent un dels motius de
preocupació més importants de la
moderna democràcia. Palma veuria
com en dos anys es duplicaven les
antenes de telefonia mòbil i com també
l?ús de les xarxes socials entraven en la
vida quotidiana per quedar-se.
Alguns fenòmens globals emergents en
el nou mil·lenni ja ens donaven una
idea que el segle XXI seria el segle de
les interdependències regionals i de la
presència del context mundial dins la
vida local. Palma entrava en el segle de
la mà de la globalització total del
planeta i molt més exposada a les
crisis internacionals que continuarien
amenaçant el futur de la ciutat.
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Cat alin a Cir er ,
la pr im er a
bat lessa de
Palm a

Catalina Cirer i Rodrigo de Santos. Foto: UH.

D

es de la fundació de
l?Ajuntament, tots els batles
fins a l?any 2003 havien estat
homes. Catalina Cirer, amb
una majoria absoluta del
46% dels vots, més gran que la darrera
de Joan Fageda, va ser proclamada
batlessa de Palma. Això va ser possible,
a part dels mèrits personals que
sempre conten en la política local,
gràcies a factors socials i polítics de la
conjuntura política nacional d?aquells
temps.

dones en Ajuntaments i Comunitats
Autònomes. Hi havia una cultura
política cada vegada més favorable a la
inclusió de les dones en les llistes
electorals i en càrrecs polítics, la qual
cosa afavorí l?aprovació de la Llei
d?Igualtat del 2007, per la que els
partits polítics estaven obligats a
equilibrar les seves llistes entre homes i
dones. Poc després, el PSOE aprovaria
el 2008 les llistes «cremallera» en clau
interna.
A Palma, la dinàmica política dels anys
80 no va donar gaire poder a la dona i
El 2003, manava Aznar al Govern de només el 15% de les regidories de
l?Estat amb majoria absoluta. Aznar i el l?Ajuntament eren dirigides per una
PP vivien una època sòlida que els dona. Tal com mostra el següent
atorgava els bons resultats electorals. quadre, aquesta tendència va anar
96
Una època en què era habitual veure canviant: mentre que el 1995 eren
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quasi el doble, el 99 ja hi havia el triple
de regidories amb direcció femenina.
Però va ser amb Catalina Cirer i
després amb Aina Calvo, que arribarien
quasi al 50%. Després del govern d?Aina

Calvo, la presència de dones a
l?hemicicle tornaria a baixar, però es
mantindria sempre per damunt del
40%.

Evolució de la participació de la dona com a regidora de l'Ajuntament de Palma.

Tampoc cal oblidar que des de 1995
fins al 2007, una altra dona, Maria
Antònia Munar, governaria el Consell
de Mallorca, pactant amb la dreta i
l?esquerra segons conveniència. El
2007, Munar passà a presidir el
Parlament i una altra dona també molt
significada, Francina Armengol, assolí la
presidència primer del Consell i més
tard, del Govern. Era evident que la
política local tenia -i encara segueix
tenint- les dones com a protagonistes.
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Durant
les
dues
legislatures
governades per les batlesses, primer
Cirer i després Calvo, es varen realitzar
la majoria de les grans obres de la
ciutat del segle XXI, totes elles molt
polèmiques. Els edificis emblemàtics de
nova construcció eren d?una escala
molt diferent dels que s?havien fet a
Palma anteriorment, tal com demostra
la Guia d'arquitectura del Col·legi
d?Arquitectes. S?ha de tenir en compte,
però, que les obres no foren liderades
des del mateix Ajuntament, sinó per
altres institucions, cosa que ve a
corroborar
la
idea
exposada
anteriorment de la pèrdua progressiva
de poder polític de l'Ajuntament a favor
del Consell i del Govern.

En l'època de Cirer, 2003-2007,
s?impulsaren a Ciutat projectes públics
encaminats
a
configurar
una
«megaciutat» d?àmbit internacional: El
museu del Baluard, el Metro, el Palma
Arena, Can Domenge, Son Espases, el
Palau de Congressos, l'ampliació de
l?Aeroport, la recollida neumàtica, la
fallida Òpera al Port de Palma i les
fallides torres de l?Estadi de Son Moix
de l'empresari Vicente Grande. Tot i
que en quasi totes elles es requeria la
participació de l'Ajuntament de Palma, i
encara que la batlessa n?estava ben
informada, les noves infraestructures
foren impulsades, en la seva pràctica
totalitat, per Jaume Matas, llavors
president del Govern Balear.
Aquests equipaments volien posicionar
la ciutat en un entorn global competitiu
de grans esdeveniments i intensificar el
turisme urbà. Totes varen ser obres
polèmiques de principi a fi... I encara
ara. Tot i comptar, en la majoria dels
casos, amb una oposició ciutadana
rellevant, se n?anaren obrint camí
avalades per una situació econòmica
molt intensa i especulativa, com ja hem
comentat en capítols anteriors.

Imatge de les obres al Baluard de Sant Pere. Font: sctarquitectos.com

Palma passava a formar part de les
ciutats globals on, com diu Garcia
Vázquez, el consum d?espai es feia per
interessos econòmics en un entorn
internacional favorable als grans
edificis. Bancs, promotors immobiliaris,
empreses multinacionals de l?oci i el
turisme, així com minoristes locals i
administracions locals, teixien una
xarxa intensa d?interessos privats que
utilitzaven recursos públics.
En moltes d?elles, hi havia l?objectiu
ocult de cobrar comissions il·legals, que

es repartien les persones que lideraven
les obres i els partits que les
sustentaven: PP i UM. Quasi totes
acabaren als jutjats amb condemnes
que encara duren. Sovint, el seu
finançament
suposà
sobrecostos
extraordinaris que acabaria pagant ? i
encara paga- l?administració pública.
Una de les obres més polèmiques va
ser
l?hospital
de Son
Espases,
abanderada per la cessió de sòl que
gestionava Rodrigo de Santos, regidor
d?urbanisme en temps de Fageda i

El Palau de Congressos, a una de les ?portes d?
entrada?a Ciutat. Font:
98
Palau de Congressos de Palma.
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protagonista d?un dels escàndols
polítics més sonats d?aquella època. La
seva vida nocturna era la contrària a la
que predicava: La seva afecció a acudir
a prostíbuls d?homosexuals la pagava
amb
la targeta de crèdit
de
l'Ajuntament, cosa que Catalina Cirer va
afirmar no haver sospitat mai fins que
va esclatar l'escàndol el març de 2008.

són encara molt discutibles pel que fa
al servei que donen a la ciutat i per la
hipoteca tan gran que varen causar a
les finances públiques durant molts
anys. Amb els cents de milions d?euros
que
costaren,
s'haurien
pogut
solucionar
en
part
dos
grans
problemes de Ciutat: Edificis escolars i
habitatges públics.

Totes aquestes grans obres que es
feren a Palma, com a moltes altres
ciutats espanyoles en aquells anys de
mania constructora i corrupció política,

Les obres s?executaven a gran velocitat,
a excepció del Palau de Congressos,
que patí la crisi econòmica de 2008 i no

Jaume Matas, provant la pista dies abans de la inauguració oficial del Palma Arena. Font: UH.
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pogué ser inaugurat fins a 2017. De
totes elles, la més espectacular va ser
la no realitzada: l'Òpera al Port de
Palma, projecte de Santiago Calatrava
que fou presentat la primavera abans

de les eleccions del 2007 i que no
aconseguí evitar que Catalina Cirer
passàs a l?oposició, mentre que Aina
Calvo s?alçava com a nova batlessa de
Palma.

L?Òpera de Calatrava. Font: IB3.
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El cr eixem en t
econ òm ic
cor r u pt e
en vaeix la
ciu t at i
l'Aju n t am en t

Foto: Eduard Miralles.

L

a mirada d?aquesta òliba de
la
Seu
de
Mallorca,
fotografiada per
Eduard
Miralles fa més de 20 anys,
seria impossible de repetir
ara, ja que necessiten silenci i quietud
per a preservar el seu hàbitat, destruït
amb la massificació turística. Aquesta
mirada ens pot servir com a símbol de
la interrogació sobre la pèrdua de la
dignitat a la nostra ciutat els darrers 30
anys.

aquí seran el PP i UM els que
protagonitzaran la quasi totalitat dels
casos. El problema es farà viral a la
legislatura 2003-2007, els anys del
govern municipal en mans de Catalina
Cirer, essent presidenta del Consell
Maria Antònia Munar i del Govern
Jaume Matas. La majoria de casos eren
en el municipi de Palma.

Una vegada analitzats la majoria de
casos detectats i jutjats al llarg dels
darrers 10 anys, podríem dir que hi ha
La
corrupció
de
les principals hagut tres estratègies amb les quals
institucions de Mallorca (Ajuntament de s?ha obert camí la corrupció. Per una
Palma, Consell i Govern) es presentarà part, la clàssica del cobrament de
primer com a casos aïllats des dels comissions de les obres públiques o
principis dels anys 90, i s?anirà dels processos urbanitzadors que
introduint com una pràctica habitual en provenen d?agents privats on la
el si dels partits polítics, encara que102intervenció pública és decisòria. Aquí la
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Rodrigo de Santos.

pràctica consistia en que els càrrecs
públics obtenien, per a si o pels seus
partits, una comissió equivalent al 3, al
5 i fins un 10% del volum econòmic del
projecte, com per exemple el cas de
Can Domenge, el cas del Túnel de
Sóller, el cas Peatge, el de Son Oms, el
Palma Arena, etc.
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Una segona font
de corrupció
aprofitava
informació
privilegiada
sobre els grans projectes que
impulsava l?administració pública i que
afectaven una part important de la
ciutat, per tant tenien un impacte
rellevant a tot el seu voltant, com per
exemple el cas de Son Espases o el del
Pla Territorial de Mallorca. En aquests
casos es produeix una revalorització en
els voltants del lloc on s?ha de fer la
inversió i, per tant, si un té informació

privilegiada sobre la localització del
projecte, pot avançar-se a comprar
solars del costat a un preu més baix pel
que després es podrà vendre i fer un
negoci rodó.
La tercera fórmula era la d?obtenir
pagaments en metàl·lic o en espècies
per fer favors públics a negocis privats,
mitjançant
la
manipulació
de
contractes, subvencions nominatives,
suborns per canviar governs, o
simplement ficant mà a la caixa. Els
casos més sonats s?han donat a
l?Ajuntament de Palma amb els
anomenats cas Rodrigo de Santos, cas
Funeraria i cas Cursach; però també a
altres institucions com en el cas Calvià,
el cas Brokerval, el cas Formentera, el
cas Llucmajor, cas Sa Pobla, cas Bitel 2,
etc.

El problema de la corrupció política a
Espanya es va fer evident els anys 90
quan
encara
governava
Felipe
González, amb casos tan sonats com el
cas Filesa, el cas Roldán, el cas
Urralburu o el de Joan Guerra. Pel que
respecta als governs d?Aznar, basta
comentar que la majoria dels ministres

del seu segon govern varen estar
implicats en molts casos de corrupció,
entre els quals el cas Gürtel sobresurt
entre tots, ja que afectà el president del
Govern i successor, Mariano Rajoy, que
finalment va haver de cessar en el
govern per una moció de censura.

Segon govern de José María Aznar. Font: Wikipedia.

L?actitud de molts polítics a l?hora
d?afrontar el problema de la corrupció a
Espanya arribava al cinisme, com es
veu en el comentari als mitjans de
comunicació quan li demanaven a
Rajoy pel cas Bárcenas: "No sólo
comprendo el enfado perfectamente
justificado de los ciudadanos, sino que
comparto su indignación y su hartazgo.
Estas conductas resultan particularmente
hirientes cuando los españoles han
tenido que afrontar tantos sacrificios y

hacer tantos esfuerzos para sacar a
nuestro país de la crisis".O aquelles
paraules de Jaume Matas en el
transcurs de la investigació realitzada
pel Jutge Castro:"Cuando se le pregunta
si asistió a la boda del hijo de uno de
ellos, (Matas) le resta importancia para
decir que al cabo del año va a
muchísimas bodas por razón de su cargo,
quizá sea por ello que le queda poco
tiempo para controlar el gasto público".
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Jaume Matas. Font: El Mundo.

Segurament el cas més espectacular de
corrupció desenfrenada va ser la del
palmesà, Jaume Matas. Va ser inculpat
per 12 delictes, va ser jutjat i
condemnat per alguns d?ells, ha passat
un temps a la presó i encara té
pendents diversos judicis. Va ser
president de la CAIB dues vegades. Una
mitjançant un«cop d?est at »al seu
president Cristòfol Soler i l?altre a
l?haver
guanyat
les
eleccions
autonòmiques del 2003 per majoria
absoluta. En els processos judicials va
reconèixer que va gastar 400.000 euros
en efectiu, de provinença desconeguda.
El cas Matas va rematar una època de
més de 20 anys de corrupció a la ciutat.
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Jaume Matas era fill d?una família
republicana d?esquerres molt coneguda
a ciutat perquè eren propietaris durant
molts anys d?una botiga cèntrica
anomenada Elèctrica Matas. Es va
integrar en el PP quan el president
Cañellas el va fer conseller d?Economia.
Els anys del seu darrer Govern, del
2003-2007, varen ser els anys de la
màxima intensitat constructora i
immobiliària a Ciutat, deixant en un
segon pla a la batlessa Cirer que es
limitava a seguir-li el corrent i mirar cap
a un altre lloc. Fins i tot quan era
encara president, Jaume Matas comprà

un casal al centre de Palma (que els
mitjans de comunicació anomenaren
«el
palacete»)per
una
quantitat
declarada molt inferior al seu valor de
mercat. Era el temps de la pujada del
sector immobiliari. Les compravendes
especulatives de cases deixaven una
quantitat de diners negres que
circulaven a tota pastilla per festes
regades
amb
cocaïna
i
altres
passatemps de diversa índole. Aquesta
allau va servir per consolidar el negoci
immobiliari
internacional
de
Palma.L'època de corrupció intensa
afectà, com hem dit, a l?Ajuntament de
ben de ple. Fins fa poc temps hi havia
més de 50 funcionaris imputats, alguns
d?ells
directius
municipals
de
departaments diversos com el de
Policia Local, Mobilitat, Urbanisme i
Funció Pública. Aquesta desfeta en la
cúpula directiva de l?Ajuntament va
transformar totalment la seva capacitat
de gestió i d'execució de projectes i
d'expedients. Per
un
excés de
precaució i per falta de personal, el
retard en molts àmbits ha estat la
tònica dels darrers anys, minvant
extraordinàriament el poder municipal
a la vida de ciutat.

La cr isi
f in an cer a
m u n dial ar r iba
a Palm a m en t r e
Ain a Calvo
gover n a
l'Aju n t am en t

Aina Calvo. Font: AECID.
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Impulsat pel vent a favor que
vivia el govern de Zapatero a
Espanya, el 2007 tornava a
l?Ajuntament
un
govern
d'esquerres amb el suport d?UM,
liderat per Aina Calvo, una persona poc
coneguda en el món de la política. Ella
mateixa no es podia creure que pogués
ser candidata pel PSOE quan es feia la
llista electoral. Per ser batlessa, UM va
propiciar un pacte a totes les
institucions importants, de manera que
Maria Antònia Munar seria nomenada
presidenta del Parlament, Francesc
Antich president del Govern i Francina
Armengol presidenta del Consell de
Mallorca. Més endavant, UM seria
cessada dels seus càrrecs a totes les
institucions, el febrer del 2010, quan es
confirmava un altre cas de corrupció
en el qual estava implicat Miquel
Nadal, tinent de batle a Cort, mentre
era conseller de Turisme.

El 2008 esclatà la crisi econòmica
mundial més profunda que tendria
efectes importants sobre la ciutat.
Palma es quedava sense el sector
econòmic de la construcció i amb una
disminució important del turisme.
Creixia
l?atur
i
començava
la
fragmentació social, amb la irrupció de
nous moviments socials i partits
polítics que marcarien tota la dècada.
Després, amb la crisi econòmica i les
retallades del govern Zapatero, el partit
socialista s'enfonsarà i arrossegarà el
govern municipal que perdrà molts de
vots i el PP tornarà a guanyar les
següents eleccions el 2011, de la mà
d?una figura també desconeguda fins
aleshores en política, Mateu Isern.
A partir del 2008 el sistema de partits
polítics
a
Espanya
canviarà
completament, especialment a partir
de l?anomenat moviment 15M, amb
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grans mobilitzacions socials al llarg de
2011. Els dos partits grans -PSOE i PPes fragmentaran per l?esquerra i per la
dreta. Per l?esquerra naixerà PODEMOS,
que proclamava que els dos grans
partits formaven part d?una «casta» que
defensa els seus privilegis i no afronten
els canvis necessaris per reduir les
desigualtats socials. Per la dreta
naixeran Ciudadanos, més cap al
centre, i VOX a la dreta del PP. Aquests
nous partits pensen que els dos partits
tradicionals
no
defensen
adequadament la unitat d?Espanya
davant el que consideren l?amenaça de
l?independentisme de Catalunya.

Aquesta fragmentació es va anar
consolidant i a les eleccions del 2015 i
del 2019 entraran a l?Ajuntament de
Palma i de quasi tota Espanya. En el
quadre següent es pot veure l?evolució
dels vots als diferents grups polítics
(encara que les sigles puguin variar) en
els darrers 13 anys. Com es veu, és una
expressió del procés de fragmentació
social i política de la ciutadania. De tres
partits del 2011 a sis partits el 2019.

La participació electoral també va anar
baixant, d?una cota que ja era baixa el
2003, un 53%, a una encara més baixa,
el 50% en les del 2019. Dins aquest
procés de rebaixa de la qualitat de la
democràcia i de fragmentació social i
política, l?esquerra s?ha vist beneficiada

per la divisió de la dreta, una cosa que
no passava des de feia més de 30 anys.
La bona notícia és l?augment de la
participació de la dona als consistoris
municipals, com es veu en aquest
quadre núm. 2, on passam d?un 21,1%
de regidores a 2019 amb un 40,8%.

Com hem dit abans, Aina Calvo va
haver d?afrontar des de l'Ajuntament
una crisi econòmica que afectà el
turisme ben de ple, ja que els països
europeus emissors també estaven en

recessió. El 2008 es va començar a
notar la baixada de passatgers i el
volum del 2007 no es va recuperar fins
al 2014 .

El Govern d?Aina Calvo va anar
basculant entre els projectes utòpics
dels primers mesos, com el de la
façana marítima o el tramvia, i la dura
realitat d?una ciutat castigada per una
crisi rellevant. A més d?intentar tirar
endavant un altre model de ciutat, la
batlessa havia de fer front en la seva
gestió diària al pes dels casos de
corrupció i els escàndols al voltant de
les grans obres iniciades en la
legislatura anterior, com el cas del
Palau de Congressos o el de Son
Espases.

de l?era de la massificació turística, ja
que estava pensat per una capacitat de
2.400 persones. La versió oficial de la
justificació d?aquest gran edifici era que
«El Palau de Congressos contribuirà de
manera decisiva a la diversificació de la
nostra
economia,
consolidant
un
allargament de l?activitat turística».A
l?acte
d?inauguració
hi
actuaren
l'Escolania
de
Lluc,
l?Orquestra
Simfònica de Balears i Agustín "el
Casta".

Son Espases, l?hospital autonòmic de
referència que va substituir Son Dureta,
va ser una de les obres principals a
Palma durant el mandat d?Aina Calvo.
Era un edifici modern que gestionava el
Govern, un dels edificis més cars de
mantenir de la Palma del segle XXI, fruit
de
les presses i
d?una
visió
megalòmana de la ciutat.

L'estratègia del projecte mai no havia
estat clara, ja que les mateixes
funcions les exercia des de feia molts
anys l?Auditòrium, que s?havia integrat
perfectament a la ciutat i havia liderat
bona part de la cultura musical i
escènica
durant
dècades.
A
l?Auditòrium s?hi havien celebrat molts
congressos amb una capacitat per més
de 2.500 persones i una aula magna
amb un aforament de 1.739 localitats.
En el seu entorn hi ha molta oferta
complementària i hotels de 5 estrelles.
Va ser creat per l'empresari de sabates
d?Inca Marc Ferragut a finals dels 70. A
l?acte de la inauguració va actuar
l'Orquestra Filharmònica de Berlín
dirigida per Herbert Von Karajan, una
inauguració molt diferent de la del nou
Palau de Congressos.

Una altra va ser el Palau de
Congressos. Una inversió pública de
més de 100 milions d?euros, gestionada
per una empresa privada, el grup
Melià. Un peix «avarat a l?arena» era el
símil que usava l'arquitecte Patxi
Mangado quan explicava el seu
projecte de Palau de Congressos.
Després de l?Aeroport és segurament el
segon edifici més important i el darrer110
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Foto de J.C.Llop per una seria d?articles publicats a Palma XXI durant el confinament a causa de
la Covid-19.

Aquells anys passaven altres coses
també importants per a la història de la
nostra ciutat. Una sens dubte va ser la
publicació el 2010 del llibre de José
Carlos Llop «En la ciudad sumergida».
D?aquell llibre, una declaració d?amor
universal a Palma i a totes les ciutats
històriques i cosmopolites, seleccionam
aquest paràgraf que diu: «Pero la ciudad
es de los que viven en ella- para elloses,
con los demás coquetea, ignora o
desprecia- y su verdadera literatura
-como en el caso de Pamuk- la generan
quienes la habitan porque nacieron en
ella: como una excrecencia fatal y como
una alegría insoslayable».
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Uns dies abans de les eleccions Aina
Calvo somniava amb la majoria
absoluta, però les herències que havia
rebut i la complicació de projectes com
el de la façana marítima i el clima
nacional, molt a la contra del PSOE,
varen conduir a un desconegut Mateu
Isern a una victòria tremenda, en
paral·lel a la majoria absoluta del PP de
José Ramon Bauzá a nivell autonòmic:
17 regidors pel PP enfront dels 9 del
PSOE i els 3 del PSM-IniciativaVerds.
Uns mesos després, Mariano Rajoy
repetia la majoria absoluta a nivell
d?Estat.

La m illor ciu t at
del m ón per
viu r e?

E

El març del 2015 Palma cobrava
fama mundial renovada a través
del dominical del Times, on
s?explicava que la nostra ciutat
havia estat escollida com la
millor ciutat del món per viure.
L'històric diari de Londres havia
destacat
Palma pel seu" clima
excepcional i el pes cultural del centre
històric, en una de les més pintoresques
ciutats espanyoles, amb platges en entorn
urbà». En una conversa gravada per
IB3, José Carlos Llop i Climent Picornell
no ho veien tant de color de rosa
(vegeu referència web).

ciutat» Casualitat? Estratègia?

El concurs del Times es realitzava des
del 2013 i primaven les opinions dels
lectors britànics. Estimulava la compra
del diari i també era una estratègia
mediàtica per impulsar les compres i
els viatges a ciutats europees, ja que
moltes immobiliàries es feien ressò.
Vendre «Palm a» com una bona
inversió va ser el producte d?un estil de
governar que ja havia començat quan
Joan Fageda era batle i que el nou batle
Mateu Isern va intensificar. La «marca»
Palma es presentava pel batle Isern al
Museu Es Baluard el 2014 i era una de
Els anys posteriors (2016, 2017 i 2018) les estratègies de màrqueting que
va ser València la ciutat escollida. Les l?Ajuntament va fer servir per impulsar
raons eren molt similars «per les la ciutat com un destí de turisme urbà
condicions meteorològiques, la qualitat per als cap de setmana de tot l?any.
de vida, la proximitat a la platja i Sònia Vives ens explica com Palma va
muntanya, la gastronomia, la història i apostar per l?economia neoliberal de la
cultura, i les activitats que ofereix la114Ciutat, que consistia a incorporar la
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ciutat en una dinàmica econòmica
global: ?Aquest nou rol econòmic va lligat
a la necessitat d?un nou tipus de
governança urbana, que fonamenti la
promoció urbana i el desenvolupament
del mercat immobiliari? (vegeu llibre
citat, pàg. 66). És a dir, que la ciutat
s?havia convertit tota ella en un
producte atractiu perquè la inversió
estrangera fes pressió sobre el mercat
immobiliari. En la sortida de la crisi,
Palma es va endinsar un altre cop dins
un creixement insostenible, amb més
especulació
immobiliària,
més
massificació turística, més gentrificació
i la pèrdua de patrimoni de la classe
mitjana i de tota la ciutat.
Com
demostrà
l?estudi
sobre
«Capacit at de càr r ega t u r íst ica»
elabor at per Palm a XXI al centre
històric de Palma, el turisme va tornar
a créixer el 2014 després de la crisi del
2008, pel turisme vacacional en pisos
mitjançant
les
plataformes
comercialitzadores tipus Airbnb. També
ho va fer el turisme de creuers a un
ritme molt intens, i el turisme urbà del
centre de Palma. Una vegada més,
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Després del canvi de la batlessa Aina
Calvo pel batle Mateu Isern el 2011, la
crisi durà alguns anys més, fins que en
el 2014 el nombre de passatgers
tornava a estar igual que abans. El nou
batle, que al principi del seu mandat va
prometre ordre, austeritat i eficiència
per governar per a tots els ciutadans,
era nou en política. Expert en gestions

malgrat les crisis internacionals, el
turisme a Mallorca i a Palma tornava a
créixer.
En el quadre següent podem veure les
etapes del creixement turístic en cada
crisi internacional, segons el nombre
de passatgers a l?aeroport de Palma, un
indicador molt fiable. Des de 1961 fins
a la Cr isi del Pet r oli, la mitjana de
creixement anual va estar prop dels
500.000 passatgers. La següent etapa,
des de 1974 fins als atemptats de les
Tor r es Besson es de Nova York, el
creixement va ser quasi idèntic. Ara bé,
el període més intens de creixement va
ser el de la tercera crisi, després dels
atemptats fins al Cr ac f in an cer del
2008. La mitjana anual d?aquells sis
anys va ser prop dels 800.000
passatgers anuals. Aquesta fase va
coincidir amb la bombolla de les
hipoteques i de la corrupció política
més alta que hem tengut a la història
de la democràcia a Palma. Des del
2008 el creixement no aturà fins a la
crisi de la COVID-19, amb una mitjana
de 574.000 passatgers anuals

immobiliàries
com
advocat,
era
membre d?una família d'empresaris
molt coneguda a Ciutat. El fixatge havia
estat de l?omnipotent José María
Rodríguez, que havia tornat a la batalla
política de Palma, una vegada
desplaçada Catalina Cirer. Encara que
el nou batle va intentar dirigir
l?Ajuntament amb personalitat pròpia,

Rodríguez, Gijón,
Isern i Bauzá, durant
la proclamació del
tercer com a
candidat a la Batlia
el 2011. Foto, Jaume
Morey d?UH.

no podia deixar de rebre les
«recomanacions» dels poderosos del
partit (Bauzá, Gijón i Rodríguez) que
finalment li varen impedir tornar-se a
presentar.
Els primers dos anys del seu mandat
municipal varen ser de queixa pel gran
endeutament que els hi havien deixat
el govern de progrés. Per això, deien,
amb una fórmula que es repetia a tota
Espanya, havien de fer retallades i
rebaixar o suprimir alguns serveis
públics. El primer que va fer va ser
desmuntar el carril bici d?Avingudes, fet
que el mateix regidor de Mobilitat
reconeixeria haver estat un error. Però,
sens dubte, el projecte més complicat
d?aquells anys fou el de la façana
marítima. La protecció de l?edifici de
Gesa havia trencat les expectatives del
grup immobiliari Núñez i Navarro de
construir habitatges de luxe en els
solars de primera línia de l?antiga
indústria elèctrica i en els que ocupava
l?edifici de Ferragut. Finalment va
guanyar l?opció protectora i el projecte
es va haver de modificar i es va
estancar.

El que sí que va continuar va ser el
Palau de Congressos, amb el que Isern
va preveure que generaria 50 milions
d?euros anuals. En canvi, la realitat era
que el 2019 l?Ajuntament xifrava els
ingressos nets pel lloguer al Grup Melià
en 2.727.000 ? anuals. També Isern va
dir que les obres acabarien el 2013,
però no es va inaugurar fins al
2017.Les lluites internes dins el seu
partit no li varen ser favorables el 2015
per a renovar la seva candidatura com
a batle. Encara que va ser la llista més
votada, el maig del 2015 va formar
govern el bloc d?esquerres. Poc
després, els vents canviarien i va ser
candidat al Congrés dels Diputats el
desembre del 2015 i va guanyar l'escó,
que finament abandonà al cap d?uns
mesos anunciant la seva sortida de la
política i no repetint a les eleccions
generals
del
2016.
Però,
sorprenentment, va tornar a ser
candidat a la batllia el 2019 i, al no
poder formar la majoria que el faria
repetir com a batle, va abandonar un
altre cop la vida política.
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Palm a t or n a a
gir ar cap a
l'esqu er r a,
per ò esclat a la
COVID

José Hila investit batle de Palma. Font: Wikipedia.

L

El maig del 2015 varen tornar
les eleccions municipals. A
nivell nacional el PP va perdre
12,5% de vots i el PSOE va
perdre un 2%. La baixada a
nivell nacional i l?estela de casos de
corrupció local, a més del conflicte
escolar de molts de pares contra el
govern de Bauzá, varen influir a fer que
el PP perdés la batlia de Palma a favor
del pacte de progrés. També va influir
que en Mateu Isern no es presentava
com a candidat, a causa dels conflictes
interns amb el seu partit.

Hila seria batle els primers dos anys,
del 2015 al 2017, i Antoni Noguera del
2017 al 2019. En les següents eleccions
del 2019, el vot popular es decantà més
cap al PSOE i José Hila seria el batle de
Palma, gràcies als vots de Més i
Podemos.

El nou ajuntament d?esquerres tenia
dues ferides importants. Una era per la
corrupció que havia viscut l?Ajuntament
anteriorment i una altra per la situació
econòmica estancada des del 2008. La
corrupció havia creat una ferida interna
molt difícil de curar, ja que afectava la
Per primera vegada en la història de la confiança dels caps dels funcionaris
democràcia, la batlia de Palma es entre ells mateixos i envers els polítics,
compartiria entre dues persones. José118amb unes conseqüències molt nefastes
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en la gestió quotidiana de l'entitat. Pel
que fa a la qüestió econòmica,
l?evolució dels darrers trenta-cinc anys
havia conduït a l?Ajuntament a
estancar-se en un sostre econòmic
difícil de gestionar. En el següent
quadre podem veure com la despesa
per habitant en euros es dobla del

1986 al 1991. Es torna a doblar del
1991 al 2008, any en què esclata la
crisi, i fins al 2019 està estancada.
L?Ajuntament té més diners per gastar,
però hi ha moltes més persones que
atendre. El resultat és que hi ha la
mateixa quantitat per habitant.

Tenint en compte els reptes que ja té
una ciutat com Palma, com per
exemple la manca d?habitatge públic, la
despesa per habitant hauria d'haver
crescut aquests darrers anys. De fet,
dels vuit
municipis més grans
d?Espanya, el de Palma és l'ajuntament
amb més baixa despesa per habitant.

d?habitatge accessible i per més
ocupació privada de l?espai públic. Així i
tot, la despesa municipal per habitant
no va pujar.

Durant els darrers sis anys, la sortida
de la crisi del 2008 es va fer a costa de
més massificació turística, més activitat
immobiliària
estrangera,
més
gentrificació pels desnonaments com
ens explica Sònia Vives, per l?absència

120

No tots els ajuntaments han seguit la
mateixa lògica. Per exemple, diferent
va
ser
el
comportament
de
l?Ajuntament de Calvià. Tot i esser un
dels més rics d?Espanya, la crisi del
2008 el va fer regressar al nivell de
1991. (vegeu quadre 2). Des d?aquells
anys Calvià s?ha recuperat, però encara
és lluny de les xifres més altes del
2008, any en què doblava a Palma.

Aquests fenòmens de massificació
turística i
pèrdua de potència
econòmica varen ser amplament
debatuts a la ciutat, provocant un
augment de les iniciatives ciutadanes,
especialment per part de la Federació
d?Associacions de Veïns de Palma
(FAAVV), però també altres com ARCA i
l?Obra Cultural Balear. En el transcurs
d?aquest debat ciutadà, naixerà Palm a
XXI.
Dues campanyes ciutadanes varen
tenir un ample ressò social. Una va ser
per limitar el lloguer turístic en
habitatges plurifamiliars, és a dir, en
finques de veïnats. Això es va
aconseguir sobretot per la iniciativa

ciutadana de la FAAVV, presidida per
Joan
Forteza.
La
Federació
va
aconseguir dur al Ple de l?Ajuntament
una proposta limitadora, que la majoria
de regidors i regidores varen votar a
favor.
Paral·lelament es va obrir un ample
debat sobre la massificació turística del
centre històric i l'afluència de molts
megacreuers al Port de Palma. Això
provocà
una
campanya
d?una
plataforma formada per trenta entitats
que va aconseguir la declaració de les
institucions a favor d?una moratòria de
dos anys fins que no s?establís la
capacitat de càrrega de la ciutat per a
acollir els megacreuers.

Registre de les més d'11.000 signatures en suport al "Manifest contra els Megacreuers" a la
seu d'Autoritat Portuària de Balears. Setembre 2019.
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Un dels objectius del pacte de progrés
dels darrers anys ha estat elaborar un
nou projecte de ciutat a través de
propostes, algunes realitzacions i el
propòsit d?aprovar un nou Pla General
per un nou model de ciutat, com bé
explica Antoni Noguera al llibre
publicat recentment. Les entitats més
actives de Ciutat varen crear una
plataforma que es diu Fu t u r per
Palm a
i
han
aconseguit
que
l?Ajuntament
creés
un
òrgan
participatiu per debatre el present i el
futur de la ciutat: el Con sell
M u n icipal de M odel de Ciu t at . A una
de les primeres reunions d?aquest
Consell es varen aprovar 10 principis
per construir el model de ciutat.

Mentrestant, les associacions de veïnats
del centre de Palma varen elaborar 40
propostes per millorar el districte
centre, un programa d?actuacions molt
important.
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Quan semblava que es començava a
veure un canvi de Palma en la bona
direcció, va esclatar el març del 2020, la
cr isi de la COVID.
En el moment de tancar el darrer
capítol d?aquesta quarta i darrera part
de la nostra Biografia, Palma pateix la
situació més crítica de la seva història
recent i segurament una de les més
crítiques de tota la seva història com a
ciutat. Ens hem de remuntar als anys
de la guerra civil o de la ?grip
espanyola? per trobar moments de
traumes d?aquesta intensitat, traumes
que afectaren durant molts anys a
totes les ciutadanes i ciutadans.
La situació de paralització quasi total
de la ciutat per uns quants mesos era
inesperada. És evident que les
institucions públiques i les empreses
privades no tenien cap Pla de
Contingència per una emergència com
aquesta. Ara ens hem
adonat
clarament que els riscs de la
globalització per a la vida quotidiana de
les persones són extraordinaris. Ho
vàrem intuir amb la crisi internacional
del setembre del 2011 provocada pels

atemptats terroristes a les torres de
Nova York i també ho visquérem ben a
prop per la crisi financera del 2008. Ho
estam veient també amb l?avanç
imparable del canvi climàtic. Però
aquesta vegada l?impacte de la crisi
sanitària està afectant directament a
tota la ciutadania mundial. Per contra,
no tenim una governança mundial, ni
tan sols europea, que ens protegeixi
adequadament davant aquestes crisis
mundials.
Els impactes sobre la ciutat de Palma
de la COVID-19 (que tan bé retracta
l'escriptora i periodista Lou r des Du r án
als articles setmanals a la seva secció
" La ciu dad cu án t ica" a la web de
Palma XXI) es comencen a veure i
entendre. La seva intensitat i amplitud
dependran del temps que durin les
onades de la pandèmia i la posterior
fase de recuperació. Segurament
podem comptar que els impactes
sobre els ciutadans duraran -amb
major o menor grau- com a mínim tot
aquest any 2020 i també el 2021.
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Epíleg

Palma després de la tempesta. Autor: Paco Mas.

A

llarg dels darrers quatre
anys hem treballat en equip i
amb molts col·laboradors
per contar aquells episodis
de la història de la nostra
ciutat que l?han deixada
marcada per sempre. Des de la ciutat
romana a la catalana, de la ciutat dels
patis a la dels convents i les
possessions, hem vist com anava
canviant la ciutat fins a quedar
encerclada per les murades. Després,
com a poc a poc creixia la idea de
tomar les murades, seguint una
estratègia que es feia a tota Europa,
com
una
mesura
higiènica
i
demogràfica. Mentre Ciutat tomava les
antigues murades, s?obria a les
primeres experiències turístiques.

Palma ha vist en els darrers trenta anys
com la ciutat creixia a tota velocitat en
el negoci immobiliari i en el turístic,
deixant de costat els altres sectors
econòmics. Així es desencadenà una
gran especulació urbanística que varen
aprofitar molts polítics i empresaris,
causant una corrupció mai vista.
Després de la crisi del 2008 vàrem
reiniciar un cicle de creixement amb
una càrrega massa alta de passatgers i
turistes i una precària qualitat de vida
laboral i un nivell de pobresa
important.

L?alternativa a l?economia d?una ciutat
tant depenent del sector turístic i del
sector immobiliari no es coneix encara i
no serà fàcil. Haurà de ser un procés
llarg i costós. Un procés d?esforços
La tragèdia de la guerra civil va col·lectius que en certa manera ja hem
paralitzar el creixement fins al 1950 començat a fer. Esperem que un nou
que, malgrat el règim dictatorial de projecte de ciutat es faci realitat el més
Franco, el turisme va reprendre a una ràpid possible. Un projecte que
velocitat enorme. Després, ja amb la impliqui a molta gent i que estigui per
democràcia, vàrem voler corregir damunt de partidismes i egoismes. Una
impactes negatius del creixement alternativa que aturi la decadència i
desaforat, però de seguida va venir una aprofiti les grans fortaleses de Palma
onada internacional neoliberal que per fer una ciutat del segle XXI,
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gestionava les ciutats com a negoci.
ecològica i solidària.

125

Aquí acabam l?objectiu que ens havíem
proposat, contar els fets més rellevants
que han marcat aquesta ciutat al llarg
de la seva vida. Estem segurs que, com
la vida continua, la Biografia tornarà a
reprendre més aviat que tard la seva
tasca.
Gràcies
pel
vostre
acompanyament i suport tots aquests
anys.
Ens diem adéu amb el fragment que
tanca el pregó per a la festa de
l'Estendard, pronunciat per Rosa Planas
el 31 de desembre del 2019:
?Aquesta ciutat mutant s?iguala amb altres capitals, atacades pels
mateixos virus, amb les mateixes mancances i amb la indefinició
d?un model, que no acaba de decidir-se per una forma sostenible
de creixement i de vida. La meva actual edat no durarà molt, però
allò que en la vida humana és irreversible no ho hauria de ser per
a la ciutat. Les seves edats són les meves, però la seva vida serà
molt més llarga. Ella quedarà mentre que jo, nosaltres, serem una
altra cosa. Per això voldria acabar aquest pregó amb una crida,
humil però decidida, a la defensa d?allò que ens ha fet ciutadans
de la capital de Mallorca: el gust, la convivència, el respecte per la
tradició, la curiositat per la novetat, el desig de progrés, l?
estimació
pels béns que ens llegaren els nostres avantpassats. I pensar
Palma com una modèlica, bella, singular, especial, ciutat
irrepetible, perquè té tots els fonaments per ser-ho: Història, art,
patrimoni, bellesa, situació. No permetem que per uns guanys
transitoris malmenem els llegats dels segles. No hem de permetre
que les edats de la ciutat conflueixin en una mort anònima, on les
restes es dipositin en una fossa comuna de vulgaritat i avorriment.
Siguem ara i sempre vertaders ciutadans!?.
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An n ex

Nota important:
L'autor del text és el col·lectiu Palma XXI. La persona que fa la revisió no té perquè coincidir totalment amb les idees que expressa l'autor.
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l?any 1978, per la Universitat de les Illes
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PCE des de la clandestinitat va ser
candidata a les eleccions de 1977. Des de
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Pere Nicolau Bover és arquitecte des de
1971, per l?Escola Tècnica
Superior
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Llicenciat en Dret i diplomat en Sociologia. A
més d?exercir la professió d?advocat, ha
contribuït a la redacció de documents de
planificació urbanística de Palma i dels
municipis de Marratxí, Pollença, Maria de la
Salut o Inca, entre altres. També ha treballat
com a secretari de l?IBAVI i Gerent
d?Urbanisme de l?Ajuntament de Palma, del
Consorci de la Platja de Palma i del Patronat
Municipal d?Habitatge de l?Ajuntament de
Palma.

Fonts consultades:
REFERÈNCIES WEB I PREM SA
- Los hoteleros y Cort se comprometen a mejorar
la Playa de Palma. DM. Lunes 17 de junio 1985.
- Rafael Company, nuevo gerente municipal de
Urbanismo. 10 Mayo 1985. DM
- Las cifras de llegadas de turistas a Son Sant Joan
están cayendo en picado. 12 de mayo 1985.
La via de cintura de Palma será una autopista.
DM Juny 1985.

Palm a
en f r on t a
u n a n ova
r eh abilit ació
in t egr al de
la ciu t at
an t iga
Revisat per:
Joan a Roca Clader a
Va estudiar arquitectura a l?Escola Tècnica
Superior d?Arquitectura de Barcelona, UPC,
i a la Kuntsakademiet Arkitetskole de
Copenhague, Disseny industrial i de
productes. Durant 30 anys va ser Arquitecta
Municipal de l?Ajuntament, on va ocupar
diversos càrrecs com a cap de projectes i
coordinadora general d?habitatge. Ha estat
Professora del Curs d?Especialista en Dret
Urbanístic i Ordenació del Territori, així
com Professora del Màster de Política
Territorial y Urbanística a la Universidad
Carlos III de Madrid. També ha estat
Professora d?Anàlisi i Composició de
Formas Arquitectòniques a l?Escola Tècnica
Superior d?Arquitectura de Barcelona . Ha
dirigit el seu propi Gabinet d?Arquitecta
juntament amb altres col·laboradors, en el
que continua exercint la seva professió. Ha
escrit nombrosos articles sobre urbanisme
i rehabilitació de centres històrics.

Fonts consultades:
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
- Franquesa, Jaume. Urbanismo neoliberal,
negocio inmobiliario y vida vecinal. El caso de
Palma.Editorial: Barcelona: Icaria: Institut Català
d?Antropologia, 2013
-GarcÍa-Delgado, Carlos. Ciutat de Mallorca:
Evolución y permanència del centro històrico.
- Roca, Joana. El Planeamiento Municipal y la
Recuperación de la Ciudad Histórica. Estudios
Territoriales nº 27. Instituto del Territorio y
Urbanismo. MOPU
- Roca, Joana, Puig de Sant Pere. Primera
rehabilitació a Ciutat de Mallorca. (1985)
- Roca, Joana i Fortuny, Tomàs. Sobre el Plan
Especial de Reforma Interior del Jonquet en Palma
de Mallorca. Ciudad
y Territorio. 1985
- Ruiz Viñals, Carme. L?urbanisme de la ciutat de
Palma. Premi d?investigació Ciutat de Palma. 2000
- Segui Aznar, Miquel. Guillermo Forteza,
urbanista. Mayurqa: revista del Departament de
Ciències Històriques i Teoria de les Arts, ISSN
0301-8296, Nº 19, 1, 1979-1980, págs. 353-374

REFERÈNCIES WEB
- Entrevista a Joana Roca , a càrrec d?Itziar
Gonzalez Virós.
- Morell, Marc, La barrialización de la ciudadanía.
Localizando el urbanismo neoliberal en Ciutat de
Mallorca. X Coloquio Internacional de Geocrítica.
Barcelona, 26 - 30 de maig de 2008
Universidad de Barcelona.
- El Plan especial de El Jonquet abre el barrio al mar
y protegerá sus elementos más significativos. Última
Hora, 15/05/2017.
- El Jonquet consigue un plan de protección
discutido por los vecinos. Diario de Mallorca,
05/03/2019.

La vida
cu lt u r al
can via la
ciu t at

Revisat per:
M er cedes Lagu en s i Alf on s Sar d

M er cedes Lagu en s, Tarazona (Zaragoza),
1953. Llicenciada en Belles Arts, Universitat
de Barcelona,1979. Professora associada
de la UIB des de 1997. Des de 1976
desenvolupa la seva tasca en pintura,
escultura i l?obra gràfica; amb exposicions
individuals a Zaragoza, Palma, Barcelona,
Madrid, València o La Habana, i obra a
col·leccions privades i públiques com al
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
o La Caixa. El 2004 publica ?Desde otro
lugar ?, que recull escrits, dibuixos i articles
que acompanyen la seva pintura. Ha
il·lustrat els llibres ?DUELLUM? de Joan
Planas i ?Memòria en colors? d?Isabel Ribot.
Menció d?honor a Premi especial Pilar
Juncosa i Sotheby?s de la Fundació Pilar i
Joan Miró en 1997; becada en diverses
ocasions per la mateixa Fundació per
estades a Edinburg i Milton Keynes. Menció
d?honor al Premi Ciutat de Palma d?arts
plàstiques en 2001.
Alf on s Sar d, Palma de Mallorca 1954.
Llicentiat en Belles Arts, Barcelona, 1977.
Desenvolupa una tasca com pintor i
escultor de 1976 a 2008 amb exposicions
individuals a Palma i col·lectives arreu
d?Espanya, amb obra pública a Palma i
Barcelona i a les col·leccions de La Caixa,
l?Ajuntament de Palma, el Consell de
Mallorca i el Govern de les Illes Balears, a
banda de col·leccions particulars. També ha
estat professor de Secundària des del 1978
i formador de professors de Dibuix des de
1998.

Fonts consultades:
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
- Ferret, Andrés, La Huella del Maestro. Selecció
d?articles realitzada per Joan Riera, Matias Valles
y Pedro Pablo Alonso. Editora balears S.A. 1997
- Garcias, Gina. Ramon Aguiló. Memòria
sentimental del canvi. Edit. Lleonard Muntaner.
Palma
1996
134- Memòries de Secretaria de l?Ajuntament de
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Palma.
- Pomar, Jaume. La raó i el meu dret. Biografia de
Llorenç
Villalonga.
Editorial
Moll
195
Serra S. i altres. Cronologia de les Illes Balears del
Segle XX. Centre d?Estudis i Documentació
Contemporània.

REFERÈNCIES WEB
- Sobre Joana Gual . Entrevista per Maties valles. 4
desembre 2005.
- Sobre Carmen Delgado. Can Verga.
- Entrevista al Bisbe Ubeda on es cita el conveni
amb l?Ajuntament de Palma.

REFERÈNCIES WEB

Les dar r er es
passes
del
gover n
socialist a a
l'Aju n t am en t
de Palm a

- Miles Davis estuvo aquí. Jazzin Mallorca.
- Maria del Mar Bonet. Dragonera.
- Manresa, Andreu. El último sueño de Joan Miró,
su fundación mallorquina, se inaugura hoy en
Palma. El País, 19/12/1992.

Ser veis
socials al t eu
cost at

Revisat per:
Edit a Navar r o Tu n eu
Psicòloga, formada a la Universitat de
Barcelona. Mestre i més tard directora de
l?Escola Gregal del barri del Besòs a
Barcelona. Va treballar en els serveis
socials de l?Ajuntament de Barcelona i
després va dirigir el Departament tècnic de
l?Ajuntament de Palma. Més endavant va
impulsar l?Institut de Treball i Serveis Socials
a Balears i en va ser la Directora General de
tota Espanya.
Fonts consultades:
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
- Pascual, Aina, Coordinadora. De la Beneficència a
l?Estat del Benestar. Història dels Serveis Socials a
Mallorca.
(S.XVI
a
XX).
2011.
- Garcías, Gina. Ramon Aguiló. Memòria
sentimental del canvi. Edit. Lleonard Muntaner.
Palma
1996.
- Pla de Serveis Socials de Palma, 1985-1987.
Ajuntament de Palma.
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Revisat per:
Gin a Gar cias
Llicenciada en Ciències de la Informació per
la UAB. Ha treballat en diferents mitjans de
comunicació escrits i a RTVE, on va ser
directora del Centre Territorial de les
Balears, temps en que va rebre el premi
Alzina del GOB i el premi Miquel dels Sants
Oliver de l?Obra Cultural Balear. Ha estat
membre fundacional de la revista ONA i del
Lobby de Dones de Mallorca. Va ser
Directora General de Comunicació del
Govern de les Illes Balears que presidí el
socialista Francesc Antich entre els anys
2007 i 2011. Autora de ?Ramon Aguiló,
memòria sentimental del canvi? editat per
Lleonard Muntaner, i de diversos llibres
sobre l?evolució de la situació de les dones
a les Balears.
Fonts consultades:
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
- Bibiloni, Gabriel (2012). Els carrers de Palma.
Toponímia i patrimoni de la ciutat. Palma.
- Alonso, Pedro Pablo; Riera, Joan i Valles, Matías
(1997). Andres Ferret: La Huella del Maestro.
Selecció d?articles realitzada Editora Balears S.A.
- Garcias, Gina (1996).Ramon Aguiló. Memòria
sentimental del canvi. Edit. Lleonard Muntaner.
Palma.

- Frontera, Guillem; Rosselló Bordoy, Guillem i
Soler, Guillem (1988). PALMA. Ajuntament de
Palma.

REFERÈNCIES WEB
- La faraónica obra que sa Riera no llegó a ver.
Diario de Mallorca, 05/09/2012
- Las Elecciones Generales en España 1977-2016.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
- Memòries de Secretaria de l?Ajuntament de
Palma

" Desde la
t er r aza"

Revisat per:
Clim en t Picor n ell
Geògraf i escriptor. Professor emèrit de la
Universitat de les Illes Balears, de la qual
en va ser Vicerector. Autor de llibres i
articles sobre Didàctica de les Ciències
Socials, Geografia i Cartografia de les illes
Balears, temes sobre els quals ha publicat
llibres i articles, i ha donat conferències i
cursos. Recentment ha publicat Jardins
d?altri (2008), Apunts del Pla de Mallorca
(2009), Palma, crònica sentimental (2014),
Mallorca profunda (2015) i L?
evolució del
paisatge a Mallorca (2016).
Fonts consultades:
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Recull d?articles a l?
Almudaina. Imp. Amengual y
Muntaner, Palma: 1891.
- Picornell Climent? Pere Ríos ? Jaume Sureda:
Conèixer Palma. 1990. 130 pàgs. Ajuntament de
Palma.
- Picornell Climent.18 conclusions generals sobre la
geografia, la història, els impactes del turisme a les
Illes Balears.
- Pons i Pons Damià. El paper de Miquel dels Sants
Oliver en el procés de modernització de la Mallorca
d?
entre dos segles
- Vives-Miró, S., Rullan, O. i González, J. M. (2018):
Geografies de la despossessió d?habitatge a través
de la crisi. Els desnonaments de marca Palma/
Geografías de la desposesión de vivienda a través
de la crisis. Los desahucios Marca Palma/
Understanding geographies of home dispossession
through the crisis. Evictions Palma Style. Barcelona:
Icaria Editorial, 2018. 347.
- Vives Reus Antoni. Història del Foment de Turisme
de Mallorca. (1905-2005). Editat pel Foment del
Turisme de Mallorca. 2005
La ciu t at com en ça
-in con scien t m en t u n a època de cr isi i
decadèn cia

Revisat per:
Sebast ià Ser r a Bu squ et s
Doctor en Història contemporània i
Catedràtic d?Història contemporània de la
UIB. Investigador principal del Grup d?Estudi
de la Cultura, la Societat i la Política al món
contemporani de la UIB. És Professor del
Màster de Formació del Professorat, amb la
matèria de complement d?especialitat de
Geografia, Història i Història de l?Art i
Coautor del llibre ?Museus de les Illes
Balears? (Institut d?Estudis Baleàrics, Palma,
2009). A més, és Director del Centre
d?Estudis i Documentació Contemporània ?
CEDOC.

- Bennazar Maribel. Gaspar Bennazar Moner.
Tomos I y II. 2017.
- Cabellos, Manuel. La Playa de Palma. Ediciones
Documenta Balear. 2016.
- González, J. M. Les ciutats de les Balears.
Processos d?urbanització i urbanisme. Palma.
Lleonard Muntaner Editor, Col·lecció Llibres de la Fonts consultades:
Nostra Terra 106, 127 pàgines. (2017)
- Dels Sants Oliver, Miquel. Cosecha periodística.136REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
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- Editora Balear.Andreu Ferret: la huella del
maestro. 1997, 485 pàgs.
- Fageda, Joan: Mis veinte años gráficos de vida
municipal:https://joanfageda.com/
- Marimon, A. i S. SerraS. Diccionari de partits
polítics de les Illes balears (1900-2008). Edit.
Lleonard Muntaner.
- Serra Busquets, Sebastià: Els elements de canvi a
la Mallorca del segle XX. Edicions Cort. Palma 2001.

Barcelona: Icaria Editorial, 2018.
- Zygmunt Bauman. La Modernidad Líquida.
Fondo de Cultura Económica. 2015.
REFERÈNCIES WEB
- Evolució urbana de Palma. Carta històrica de
Palma. Palma XXI.
- "Palma toma les murades i neix la ciutat nova".
A La ciutat envaïda. Biografia de Palma. Palma XXI.

REFERÈNCIES WEB

Cat alin a Cir er ,
la pr im er a
bat lessa de
Palm a

- El aeropuerto de Palma de Mallorca. AENA.
- Page, David. Todas las crisis de España: de
la Edad Media al banco malo. Expansión,
05/05/2013.
- Las 14 recesiones de los últimos 150 años (y por
qué la del coronavirus sería la cuarta peor). BBC
News, 07/07/2020.

Palm a com en ça
el n ou m il·len i
en u n m ón
com plet am en t
globalit zat

Revisat per:
M ar ia An t òn ia Car bon er o

Doctora en Geografia per la Universitat
Autònoma de Barcelona (1989) i en
Ciències Polítiques i Sociologia per la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (1996). És professora titular a la
Universitat de les Illes Balears des de la
que dirigeix l?Observatori Social de les Illes
Balears.
Fonts consultades:
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
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- Estada Eusebi. La ciutat de Palma. 1896.
-Fageda Joan. Mis 20 años:gráficos de vida
municipal 2006.
- Fageda Joan. Palma, En Veu Alta : Pensant en la
nostra ciutat. 1995
- Vives-Miró, S., Rullan, O. i González, J. M. (2018):
Geografies de la despossessió d?habitatge a través
de la crisi. Els desnonaments de marca Palma.

Revisat per:
Cr ist in a Llor en t e Roca

És arquitecta per l?ETSA Barcelona i
diplomada per la UOC en el postgrau
?Govern de la ciutat: drets ciutadans i
polítiques públiques?. Des de 2009, és
directora
d?Arquitectives,
col·lectiu
especialitzat en educació i disseny urbà
participatiu. Des de 2012, és delegada
espanyola del grup de treballArchitecture &
Children, dirigit per la Unió Internacional
d?Arquitectes, a través del qual ha impartit
conferències sobre educació i participació
ciutadana a nivell nacional i internacional.
Fonts consultades:
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
- Garcia Vázquez, Carlos. Teorias de historia de la
ciudad contemporànea. Editorial Gustavo Gili.
2016.
- Lucena Martin et alt. Palma. Guia d?
Arquitectura.
Editat pel Col·legi d'Arquitectes de Balears.
Delegació Mallorca. 1999.
REFERÈNCIES WEB
- Per les dades electorals de Palma: Información
electoral. Ministerio del Interior .

- Entrevista de Catalina Cirer sobre Rodrigo de
Santos.Diario de Mallorca. 30 de març del 2008.
- Catalina Cirer la primera batlesa de Palma
promete una ciudad turistica de Calidad. Diario
de Mallorca. 15 de juny del 2008.

manifiesta contra la corrupción. Diario de
Mallorca, 05/03/2010.
- Llista de casos de corrupció a les Illes Balears.
Wikipedia.

La cr isis
f in an cer a
m u n dial ar r iba a
Palm a m en t r e
Ain a Calvo
gover n a
l'Aju n t am en t

El cr eixem en t
econ òm ic
cor r u pt e
en vaeix la
ciu t at i
l'Aju n t am en t
Revisat per:
David Abr il Her vàs
Revisat per:
M iqu el Rosselló del Rosal

Realitzà estudis d'Economia a laUniversitat
de Barcelona. Des de l?any 1995 ha ocupat
diversos càrrecs polítics com el de cap de
Gabinet de la Conselleria de Benestar
Social, conseller de Treball del Govern
Balear, portaveu parlamentari del Grup
Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds i
conseller executiu de Cooperació Local,
Funció Pública i Emergències del Consell de
Mallorca. Actualment és promotor del
Col·lectiu Alternatives i membre de les
Fundacions Darder-Mascaró.
Fonts consultades:
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
- Ibarz Manel. La corrupción en España: Un pozo
sin fondo. Ediciones del escarabajo. 2019.
- Vives-Miró, S., Rullan, O. i González, J. M.:
Geografies de la despossessió d?habitatge a través
de la crisi. Els desnonaments de marca Palma/
Geografías de la desposesión de vivienda a través de
la crisis. Los desahucios Marca Palma/(2018)
REFERÈNCIES WEB

Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció:
Geografia i Història) (UIB, 1998). Doctor en
Educació amb premi extraordinari (UNED,
2013). Va ser director tècnic de l?Agència de
Cooperació Internacional (ACIB) (2007-2010)
i director general de Canvi Climàtic i
Educació ambiental del Govern autonòmic
(2010-2011); i més tard, diputat al
Parlament de les Illes Balears (2013-2018).
Actualment és professor de Filosofia i
Treball Social de la UIB.
Fonts consultades:
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
- Garcia Vázquez Carlos. Teorías de historia de la
ciudad contemporànea. Editorial Gustavo Gili.
2016.
- Vives Sonia et alt.: Geografies de la despossessió
d'habitatge a través de la crisi. Icària Editoral. 2018.
REFERÈNCIES WEB
- Per les dades electorals de Palma: Información
electoral. Ministerio del Interior .
- Sobre l'evolució de la dona en els càrrecs de
regidores. InMujer.
- Documental "La Batlessa". IB3.

- La corrupción deja al Ajuntament de Palma sin
el trabajo de unos 40 funcionarios. Última Hora,
04/02/2017.
- Sexo, drogas y corrupción en la policía local de
Palma. El País, 04/07/2016.
- Una cadena humana de 2.000 personas se138

La m illor
ciu t at del
m ón per
viu r e?

Revisat per:
M ar ia Góm ez Llabr és

És arquitecta-urbanista per l?Escola Tècnica
Superior d?Arquitectura de Barcelona (UPC).
En
l?actualitat
desenvolupa
estudis
territorials i projectes de planejament en
col·laboració amb diversos equips i
administracions locals així com també en el
marc de projectes europeus. Entre d?altres,
treballa en la Revisió de Pla General de
Felanitx amb l?experiència prèvia d?haver
treballat a l?Oficina de Pla General de Palma
i en el Pla de Resiliència de Barcelona. Ha
treballat amb alguns dels més prestigiosos
professionals
de
l?urbanisme
com
Jornet-Llop-Pastor arquitectes a Barcelona o
Urban Strategies a Toronto, Canadà. És
cofundadora del moviment Jane?s Walk
Palma i del Grup de Joves Arquitectes de
Mallorca on hi desenvolupa accions
diverses i és membre de Palma XXI.

Palm a t or n a a
gir ar
a
l'esqu er r a
per ò esclat a
la COVID

Revisat per:
Jau m e Gar au i Salas

Llicenciat en Psicologia Social per la
Universitat de Barcelona i Màster en
Psicologia de les Organitzacions per la
London School of Economics. De 1983 a
2011 va treballar en la gestió dels Serveis
Socials de l?Ajuntament de Barcelona, de
l?Ajuntament de Palma, de Marratxí i del
Consell de Mallorca. També ha estat diputat
al Parlament de les Illes Balears. Va ser
president del Col·legi de Psicòlegs de
Balears del 1988 al 1995, president d?Intress
i membre del Patronat de la Fundació
Anesvad. És soci fundador d?ARCA i el 2009
va ser anomenat soci d?honor. El 2016 va
fundar Palma XXI, essent el seu primer
president. Actualment és el president de la
Fundació Iniciatives del Mediterrani.
Fonts consultades:

Fonts consultades:

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

- Terrassa, Marta. Repensant Palma. Converses
amb Antoni Noguera. Illa Edicions. 2020.
- Capo, Daniel i Suau, Nadal. José Carlos Llop: una
conversación. ELBA editoral. 2020.
- Oliver Ripoll, Jaume. Crònica desordenada de
Ciutat Antiga. Editorial Pagés
- Planas, Rosa. Les edats de la ciutat. Pregó per a la
festa de l?Estendard. 31 desembre de 2019.
Ajuntament de Palma.

- Gómez, M. (2018). Capacitat de càrrega turística.
Editat per la Fundació Iniciatives del Mediterrani.
Palma.
- Vives-Miró, S., Rullan, O. i González, J. M.
(2018).Geografies de la despossessió d'habitatge a
través de la crisi. Els desnonaments de marca
Palma.
REFERÈNCIES WEB
- Best Places to Live in the World: The winner. The
Times. 20/03/2015.
- Palma, la millor ciutat del món (comentaris de
Jos Carlos Llop i Climent Picornell a la notícia del
Times). 03/04/2015.
- Passion for Palma de Mallorca. ABC Mallorca,
02/12/2020.

REFERÈNCIES WEB
- Sobre les propostes i activitats del present i del
futur. www.palmaxxi.com
- Sobre estadístiques de Palma. Foro Ciudad.
- Sobre els pressupostos municipals.
Presupuestos.gobierno.es
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PALMA XXI és una entitat ciutadana sense ànim de lucre, independent
i oberta. Un observatori sobre el passat, el present i el futur de la ciutat
des del qual reflexionar i dissenyar el futur de Palma.
Un dels projectes que realitza la nostra entitat és "La Biografía de Ciutat":
un llibre col·lectiu amb la col·laboració dels millors especialistes sobre la
història de la nostra ciutat, obert a la participació de tots els palmesans i
palmesanes. Ara presentam la quarta i última part, "La ciutat turística",
del 1975 a l'actualitat.
Consulta aquest llibre a la nostra página web www.palmaxxi.com .

