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En el mapa de Ramón Santander de 1775 se 
aprecian los primeros asentamientos en el ámbito 
que se convertirá en la primera urbanización de 

mediado de siglo XIX.

Bellver y la costa de ponente. Las preexistencias 
históricas: la Pedrera, la Quarantena y algunas 

los jardines del Natzaret, formaban un sistema 
unitario que estaba conectado con el mar y el 
camino principal, antigua carretera de Andratx 
(n.I) tal como aparece en el plano de Josef de Font 
de inicio siglo XIX.

Durante la segunda década del siglo XIX se 
construyó un camino nuevo (actual Joan Miró) 
que unía Santa Catalina con los Castillos de 
Bellver (camino n.VIII) y el castillo de San Carlos. 
Su trazado, que recalca un tramo de la antigua 
carretera de Adratx, contribuyó a mejorar el 
acceso a la zona y se convirtió en el camino 

En el mapa de Ramón Santander de 1775 se 
aprecian los primeros asentamientos en el ámbito 
que se convertirá en la primera urbanización de 

mediado de siglo XIX.

Bellver y la costa de ponente. Las preexistencias
históricas: la Pedrera, la Quarantena y algunas

los jardines del Natzaret, formaban un sistema 
unitario que estaba conectado con el mar y el 
camino principal, antigua carretera de Andratx
(n.I) tal como aparece en el plano de Josef de Font
de inicio siglo XIX.

Durante la segunda década del siglo XIX se 
construyó un camino nuevo (actual Joan Miró) 
que unía Santa Catalina con los Castillos de 
Bellver (camino n.VIII) y el castillo de San Carlos. 
Su trazado, que recalca un tramo de la antigua 
carretera de Adratx, contribuyó a mejorar el 
acceso a la zona y se convirtió en el camino 

antecedents i la 
necessitat d’un 
avantprojecte 

El “Pla estratègic de la ciutat de Palma 
2016-2036” Aprovat  en ple el 15 de 
Desembre de 2015  va culminar el procés 
iniciat en “ La proposta de delimitació  de 
l’àrea de desenvolupament Urbà sostenible 
de Palma , seguint el model europeu de 

15 d’abril de 2015. 

fonamentals  : 
• Palma ciutat ecològica i saludable.
• Palma ciutat còmoda per viure.
• Palma ciutat motor de creixement 
econòmic i pol d’atracció. 
• Palma ciutat Cultural.
• Palma ciutat pels ciutadans. 

Fites que varen ser recollides i 
desenvolupades per el “ Pla litoral de 
ponent 2014-2020” amb aprovació el 12 de 
Gener de 2016 on es fa un estudi centrat 

l’àrea del litoral de ponent i com l’aplicació 
dels reptes establerts per el pla estratègic 
des d’una perspectiva integrada i amb 
un enfocament holistic poden resoldre 
problemes particulars que afecten al conjunt 
de la ciutat .

Donat el nou marc ens troben un escenari 
immillorable per replantejar el PERI del 
Terreno per tal d’actualitzar les necessitats 
del barri amb una visió de conjunt de ciutat i  
iniciar els treballs de rehabilitació dels barris 
formats per el Litoral de Ponent , i que te 
la mirada en el Terreno com un dels barris 
històrics del conjunt i punt de partida per la 
resolució dels problemes globals de ciutat . 

L’avantprojecte per la connexió y la millora 
de l’accessibilitat entre el barri El Terreno i el 
Passeig marítim per tant es el resultat de la 
unió i l’estudi dels documents  realitzats per 
l’ajuntament de palma que afecten al barri ., 
essent els documents de referència :

El pla Litoral de Ponent reconeix com 
les zones a treballar com  a Arees de 
desenvolupament turístic madures  , on ha 
existit un  desenvolupament turístic i hoteler, 
però que avui en dia son zones degradades 
, degut a uns equipament  turístics obsolets 
, causants de problemes mediambientals y 
socials molt allunyats de les necessitats dels 
habitants del barri .

Atenent a la importància històrica del 

un estudi històric de la evolució del barri per 

Igualment ; així i com estableix el 
“pla estratègic” s’entén com a eina 
indispensable  establir un marc de 
participació ciutadana per tal de donar 
resposta a la solució urbanística del barri. 

1 · El Pla estratègic de la ciutat.
2 · El Pla d’accessibilitat de Palma en el 
barri del Terreno 
3 · El Pla litoral de ponent en els seus 
aspectes integrals 
4 · Els objectius a aconseguir en el Pla 
de rehabilitació del Terreno 
5 · El PERI del Terreno 

7
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EL TERRENO DES DE FINALS DEL SEGLE 
XVIII FINS AL PLA ALOMAR1

Archivo Regional Militar
1846

Ramon Santander
1775
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històrica del 
projecte

Josef de Font
Inici segle XIX

I     Camí (avui Avinguda Joan Miró) 
 antiga carretera d’Andratx.
II  Torrent del Mal Pas

IV Camí (probablement antic tram del    
 carrer Robert Graves) 
V Altres camins (probablement antic    
 Carrer del Polvorí)
VI Camí que connectava el camí
 principal (I) amb el Lazareto
VII Castell del Bellver
VIII Antic Carrer Bellver
IX Possible ubicació de Sa Placeta 

1 Portassa
2 Natzaret
3 Pedrera
4 Quarantena
5 Guardia Civil
6 Meliá

Àrea ocupada avui pels Jardins de Natzaret 
(Can Rubert i des de 1923 col·legi de Natzaret) 

“El Lazareto”, Sa Quarantena (des de 1656)

Sa Pedrera (a la seva esplanada s’hi van 
instal·lar unes drassanes)
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Al mapa de 1775 de Ramón Santander 
s’aprecien els primers assentaments en l’àmbit 
del que posteriorment es convertirà en la 
primera urbanització d’El Terreno, després de la 

Bellver i la costa de ponent. Les preexistències 
històriques com la Pedrera, la Quarantena i 

pels jardins del Natzaret, formaven un sistema 
unitari que estava connectat amb el mar i el camí 
principal, antiga carretera de Andratx (n.I), tal i 
com apareix al plano de Josef de Font d’inici del 
segle XIX.

Durant la segona dècada del segle XIX es va 
construir un camí nou (actual Joan Miró) que unia 
Santa Catalina amb el Castell de Bellver (camí n. 

recalca un tram de l’antiga carretera d’Andratx, 
va contribuir a millorar l’accés a la zona i es va 
convertir en el camí central que, travessant el 

terreny, unia la cuitat de Palma amb el Litoral de 
Ponent.

Les connexions proposades pretenen recuperar 
la connexió que tenia l’àrea ocupada pels primers 
assentaments d’El Terreno amb l’Avinguda Joan 
Miró, des d’aquells punts més estratègics que ja 

del segle XVIII.

Tant el mapa de l’Arxiu Regional Militar de 1846 
que ens mostra un territori amb uns primers 
assentaments a punt d’urbanitzar, com el mapa 

importància central de l’Avinguda Joan Miró com 
a eix de connexió ciutat-litoral.  

Aquesta lectura històrica ens permet recuperar 
i posar en valor també els antics camins de 
connexió amb el mont de Bellver, el carrer de 

mapa de 1846) i l’antic carrer del Polvorí (ja 
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històrica del 
projecte

1901 Eixample de Calvet, 
plànol de Benito Pons Fabregues 1920.

Carrer Alfons XIII (Avui Avinguda Joan Miró)

Connexions proposades entre Avinguda Joan Miró i el litoral: 

primera urbanització d’El Terreno a la franja entre 

Al Plano realitzat per Pons Fàbregues el 1920 és 
possible reconèixer els següents carrers:

Joan Miró, Polvorin, Rubert 
De la Iglesia, hoy Menendez Pelayo 
(probablemente escalonada)
De Leon, Lanuza (probablemente escalonada)
Lacy, Bellver, Porres, Guarda, de Boria (hoy carrer 
de Georges Bernanos), Dos de Mayo, 
José Villalonga (probablemente escalonada)
de la Salut, Infanta, de la Bonanova (hoy Robert 
Graves), La plaza Gomila.

Aquest plano ens presenta un barri obert al 
mar, el qual comptava amb assentaments no 
urbanitzats a la franja inferior a Joan Miró que 
estaven connectats amb la costa per camins i 
eixos que s’anaven delineant de forma natural 
segons les característiques del territori i el 

El projecte proposat es fonamenta en la 
recuperació d’aquesta memòria, tant que la 
majoria de les connexions proposades es poden 
intuir ja al mapa de 1920.

1

2 3 4 5 6 7



12

Superposició entre Avantprojecte i Plànol de 1920.

Carrers i connexions plantejades a l’Eixample de Calvet i existents avui

Àmbit d’ actuació de l’Eixample de Calvet

Avinguda Joan Miró

Límit de l’àmbit d’actuació de l’Avantprojecte

Connexions proposades entre Avinguda Joan Miró i el litoral: 

Creació d’àrees de vianants proposades

Proposta de millora de les connexions entre Avinguda Jona Miró i la zona occidental:
millora d’escales i carrers

ÀMBIT A,B,C àmbits d’actuació de l’Avantprojecte
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històrica del 
projecte

La superposició entre el plano de Benito Pons 
Fàbregues de 1920 i l’Avantprojecte per a la 
connexió i la millora de l’accessibilitat entre el 
barri d’El Terreno i el Passeig Marítim, ens permet 
individuar 7 eixos de connexions objecte del 
projecte.

La intenció és recuperar la seva apertura al mar 
a través de la connectivitat entre l’Avinguda Joan 
Miró i el Passeig Marítim, gràcies a la millora i la 
posada en valor de les traces històriques que des 
de sempre han marcat la relació d’El Terreno amb 
la costa. 

1 · Caleta de Mal Pas (avui Portessa)
2 · Natzaret (sobre la línia de límit entre Natzaret i 
Son Catleret)
3 · La Pedrera (entre el Moll i el carrer Alfonso XIII 
per la Pedrera Vella)
4 · La Quarantena (sobre la línia de límit entre 
Pedrera i Quarantena)
5 · La Bateria (avui l’antiga connexió de la Guardia 
Civil) connexió que ja s’intuïa al mapa de 1920
6 · Baños del Bellver (avui al costat de l’Hotel 
Meliá Victoria) (recalcant un tram del carrer 
Baños, avui carrer Banys)
7 · 
Alfonso XIII encara no existent el 1920)
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1943 Pla Alomar 
(Pla d’ordenación Urbanística de Palma de Mallorca) 
per Gabriel Alomar Esteve
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històrica del 
projecte

Carrers i connexions plantejades a l’Eixample de Calvet i existents avui

Carrers plantejats pel Pla Alomar i existents avui

Connexions plantejades pel Pla Alomar

Avinguda Joan Miró

Connexions proposades entre Avinguda Joan Miró i el litoral: 

Límit de l’àmbit d’actuació de l’Avantprojecte

ÀMBIT A,B,C Àmbits d’actuació de l’Avantprojecte

Superposición entre Plan Alomar y Anteproyecto

A B C
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El Pla Alomar planteja per primera vegada 

a terme als anys 50 amb la realització del 
Passeig Marítim.

La superposició entre el Pla Alomar i el 
projecte proposat de noves connexions i 
de millora de l’accessibilitat, ens permet 
reconèixer 2 connexions tractades a 
l’Avantprojecte:

Natzaret  sobre la línia de 
límit entre Natzaret i l’antic Son Catleret, 
que connectava el nou camí de costa 
directament amb l’Avinguda Joan Miró.

 De la Guardia Civil, que 
connectava amb l’Avinguda Joan Miró a 
través de l’actual carrer Germans Schembri. 

eixos principals de connexió entre l’actual 
Avinguda Joan Miró i el bosc: el carrer del 
Polvorí, el carrer de l’Església i el carrer del 
Bellver.

L’Avantprojecte preveu la posada en valor 
d’aquests eixos: millora i restauració del 
Carrer del Polvorí pensada amb la voluntat 
de mantenir el seu caràcter històric i millora 
de l’accessibilitat (plataforma única amb 

voreres); millora del carrer de l’Església amb 
la restauració de les escales; millora de la 
transitabilitat del Carrer del Bellver. 
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històrica del 
projecte
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EVOLUCIÓ DEL FRONT ENTRE JOAN 
MIRÓ I EL PASSEIG MARÍTIM  2

Amb la realització als anys 50 del Passeig 
Marítim, una via ràpida de comunicació, guanyada 
al mar, que va unir la zona centre de la ciutat de 
Palma amb la zona portuària comercial del Dic de 
l’Oest, El Terreno (com altres barris del Litoral de 
Ponent: Es Jonquet, Son Armadarns, Portopí) es 
va convertir en una zona urbanitzada de segona 
línia, aïllada i totalment desconnectada del litoral.

A partir d’aquell moment, en aquesta 
franja del barri, guanyada al mar, es van 

desconnectades dels criteris tradicionals de 

moment El Terreno: habitatges unifamiliars d’una 
o dues altures construïdes per a l’estiueig dels 

del segle XIX.

Fins als anys 90, mentre creixia la distribució 
descontrolada d’habitatges de diferents altures 

les seves traces històriques, una gran part de 
l’antiga Pedrera, convertida en drassanes, va 
quedar sense urbanitzar. El mateix va passar amb 
l’àrea del Natzaret (declarada BIC) i l’àrea de la 

històriques.

de 1984 i la de 2001 es pot observar l’ocupació 
descontrolada també a l’àrea de l’antiga Pedrera 

clarament la pèrdua de les antigues connexions 
amb la costa, petjades perdudes entre els nous 

per tal de dotar novament el barri d’apertura 
cap a la costa i reconvertir El Terreno en un barri 

Carrers principals d’interès del projecte (Passeig Marítim, Joan Miró, Robert Graves, Polvorin, Bellver) 

Connexions proposades entre Avinguda Joan Miró i el litoral: 

Límit de l’àmbit d’actuació de l’Avantprojecte
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històrica del 
projecte

Foto aèria, 1956

Foto aèria, 1984
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Foto aèria, 2001

Foto aèria, 2015
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històrica del 
projecte

Plànol de l’Avantprojecte per 
la connexió i la millora de 
l’accessibilitat entre el barri 
El Terreno i Passeig Marítim
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El barri del Terreno s’inserí naturalment al lloc 
amb la naturalesa d’un llogarret que es troba  
amb uns límits que corresponen als accidents 

Al nord amb el que fou l’antic Torrent de 

pel Torrent del “mal pas” a l’oest amb el bosc 
de Bellver (amb forma de turó) a l’est pel litoral 
format en la seva majoria per penya-segats que 
confrontaven al mar .

Es situa en un enclavament de pas ja que era 
el punt d’entrada i de sortida de la ciutat i la 
carretera principal que unia Palma amb Andratx. 

La Quarentena. 

El creixement desmesurat de la ciutat i de les 
infraestructures turístiques han estat dos factors 
fonamentals que han originat un aïllament a la 
zona i han posat en risc la cohesió dels seus 
habitants i l’inici d’un procés de degradació del 
barri.

ha donat com a resultat el fet que Joan Miró 
es converteís en una via saturada de trànsit 
d’entrada i de sortida de la ciutat. Aquest fet 
ha originat una frontera rodada que divideix el 
barri en dos àmbits fortament diferenciats, tal i 
com ha passat en alguns pobles de l’illa dividits 
literalment per la carretera principal.

Per tal de poder aturar aquest procés degeneratiu, 
iniciar la rehabilitació es resoldrà través de 
solucions encaminades a millorar la connectivitat 
vertical del barri. 

INTRODUCCIÓ1
S’ha dividit la proposta en tres línees d’acció 
fonamentals que ens permetran entendre el 
barri com un tot i que cada un respon a donar 

1 · Donar solució a la connectivitat entre Joan Miró 
i el Passeig Marítim (connectivitat Terreno-Mar). 
2 · La creació d’un eix cívic (zones de vianants i 
revitalització d’un nou centre de barri).
3 · Millora de la connectivitat vertical interna en el 
Terreno. 
Dins de cada línea s’estableix un cronograma 
de les diferents velocitats de proposta; és a dir; 
solucions que són d’acció immediata i permeten 
resoldre els neguits del barri amb certa urgència 
i altres propostes que per la seva naturalesa no 
poden ser immediates però donen solució als 
problemes a mitjà i llarg termini.

Finalment, hem d’ entendre el valor del Bosc de 
Bellver a diferents nivells. En primer lloc és un 
dels punts claus del corredor verd i biològic de 
Na Burguesa; i en segon terme és una línea amb  
capacitat tèrmica per tal de pal·liar la calor de 
l’illa.

 Atenent a la importància que té el corredor de 
Bellver com a motor ecològic per a la ciutat, les 
solucions proposades mostren una especial 
atenció en la introducció de la natura i de la 
millora de les zones de jardí. Així doncs, la 
rehabilitació dels espais públics a intervenir 
garantirà el valor paisatgístic de la zona i el 
funcionament ecològic dins el conjunt de la ciutat 
i de l’illa. 

Ampliar el corredor de Bellver  i obrir-lo al mar 
ajudara a atemperar l’illa de calor al ponent de 
Palma 
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del projecte

Ramon Santander 1775

Per tal que el disseny dels nous espai públics 
tingui una vigència i un futur social les propostes 
que es detallen en l’avantprojecte responen als 
principis del disseny universal. 
Les solucions permeten el nombre més gran 
possible de persones de tots els horitzons, sense 
importar l’edat o les habilitats, de participar en la 
vida col.lectiva augmentant la proporció de llocs 
que poden utilitzar. 
Els espais públics i els elements mecanitzats  han 
estat dissenyats per satisfer les necessitats de 
totes les persones que desitgin fer-ne ús. Això no 

de la població. És una condició fonamental d’un 

compte les diverses necessitats i capacitats de 
tots a través del procés de disseny, el disseny 
universal crea productes, serveis i entorns que 
satisfacin les necessitats de les persones. En 
poques paraules, el disseny universal és un bon 
disseny.

Qualsevol proposta  respon a els 7 principis 
següents:

Principi 1:   Ús equitatiu.
Principi 2:   Flexibilitat en l’ús.
Principi 3:   Ús intuïtiu I simple.
Principi 4:   La informació ha de ser perceptible.
Principi 5:   Tolerància a l’error.
Principi 6:  
Principi 7:   La mida i l’espai per a l’accés i l’ús ha       

Avui en dia aquest critèri s’ha actualitzat i 
hauríem de tenir en compte també : 

Principi 8:   Homogeneització d’accessos. 
Principi 9:   Asequibilitat. 
Principi 10: Respecte de la plurirculturalitat.
Principi 11: Sostenibilitat.
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CONNECTIVITAT PASSEIG  
MARÍTIM - JOAN MIRÓ2

Com ja hem comentat en els punts anteriors, la 

penya-segats sobre el mar. Durant la dècada 
dels anys 50 i amb la construcció del Passeig 
Marítim es va iniciar el ràpid procés de promoció 
i construcció immobiliària de la primera línia de 
mar. (Veure evolució històrica front marítim entre 
Joan Miro i el Terreno). 

Tot i que hi varen haver grans inversions en 
aquest front, no es va atendre mai al problema 
que representa pel barri el desnivell aproximat de  
17m de diferència de cota entre el mar 
(Av. Gabriel Roca) i el carrer Joan Miró. 
Per tal d’homogeneïtzar les solucions i per poder 
fer un estudi més acurat, s’ha dividit la zona a 
treballar en tres àmbits: 

1 · Àmbit A: Àrea sud; correspon a la zona de 
Nazaret i la Pedrera. 
2 · Àmbit B: Àrea intermitja; correspon a la zona 
que es connecta al Passeig Marítim a través de la 

3 · Àmbit C: Àrea al nord; correspon a l’àrea de 

La solució proposada pretén que cada un 
d’aquets àmbits doni resposta a tres necessitats:  

· La millora de la qualitat de les connexions 
existents, a nivell de barri i de ciutat. 
· Disposar d’un recorregut accessible de, com a 
mínim, una de les connexions.
· La millora i promoció de les zones verdes.

En conclusió, la connexió entre el Passeig 
Marítim i Joan Miró ha de ser una de les prioritats 

d’aquest avantprojecte ja que la seva solució ha 
de donar resposta a un problema de ciutat com és 
la formació de fronteres de trànsit rodat vers a la 
naturalesa de la ciutat.

Cal tenir en compte que aquest front marítim 
dóna l’esquena al barri històric, perdent així un 
gran potencial evident. Una de les motivacions 
destacables del projecte és la de crear una zona 
més accessible i generadora d’un sistema de 

En segon terme ha de resoldre la connectivitat 
del conjunt del Bosc de Bellver i del Castell com 
un equipament de primera línia. Tanmateix, ha 
d’esdevenir un espai de lleure pels habitants de 
la ciutat i un element clau pel desenvolupament 
turístic i cultural de la Ciutat de Palma. 
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2.1 ÀMBIT A

del projecte

L’àmbit esta situat al Sud del barri i limita 
naturalment  per la cala de can Barbarà , el 
torrent del Mal Pas , el Carrer Joan Miró i el carrer 
de la pedrera. 
Aquest àmbit estan els jardins de Nazaret , que 
forma  un dels espais  Verds amb mes entitat    de 
tot el front litoral de primera linea del Terreno . 

treballar : 
Connexio 1 ( portasssa ) Connexio 2 
( Jardins Nazaret ) Connexio 3 ( pedrera )  

2.1.1 CONNEXIÓ 1 , SA PORTASSA

Actualment es l’únic accés obert a Can Barbarà 
i no existeix cap altre punt de connexió amb el  
passeig marítim en un radi de  300 metres , sent 
per tant un pas de molta circulació que presenta 
avui un molt mal estat de conservació 
Donat el seu valor històric, es proposa  la seva 
rehabilitació amb la conservació de la estructura 

millores  en la pavimentacio i els revestiments,  
aixi com un sistema d’ iluminació i de elements 
de seguretat  per adaptar-les a les necessitats de 
l’escala.
La proposta te especial cura en un dels punts 
baixos de l’escala que es troba ocupat per un 
terrassa per que es  un lloc fosc i estret . La 
solució en aquest punt consistirà en enderrocar 
la barana massissa col·locant un element 
de protecció mes transparent , així com,  la 
incorporació d’elements d’ il·luminació i la millora 
dels revestiments existents  

25
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2.1.3 CONNEXIÓ 3 (LA PEDRERA) 

En el recorregut del carrer pedrera ,presenta 

punts i el no correcte dimensionament dels carrils 
ni girs. 
Es  plantegen la conservació de tots dos carrils 
però adequant girs, permetent visibilitat en els 
encreuaments i millorant els girs del vehicles  ,
Per el vianant , el carrer es presenta com un 
carrer amb unes fortes pendents i amb un 
paviment poc adequat , ja que no te el grau 
de lliscament adient . Le solucions seran  la 
col·locació baranes estratègicament per tal 
de ajudar a la pujada la millora del paviment 
per un amb un inferior  grau de lliscament i el 
subministra de l’enjardinament de vial i per la 

donar continuïtat al conjunt 
Un dels punt claus en aquest vial es la millora de 
la intersecció amb el carrer Joan Miró facilitant 
d’aquesta manera el seu accés a aquesta i 
sortida i recuperant un amplia vorera per al 
vianant . Es proposa la ubicació d’uns dipòsits  
d’aigües pluvials que  facilitarien el reg i permeten 
resoldre els problemes de drenatge actuals 
de protecció mes transparent , així com,  la 
incorporació d’elements d’ il·luminació i la millora 
dels revestiments existents  

2.1.2 CONNEXIÓ 2  
(JARDINS DE NATZARET) 

en el Pla Alomar ..
La connexió es resol amb un  ascensor i una 
escala per salvar el gran desnivell existent 
entre els jardins i el passeig marítim . Aquest 
punt es convertiria en un gran mirador i amb un 
recorregut accessible  connectarem  passeig 

amb l’inici de l’eix cívic  en el carrer Joan Miró.
En segon lloc es proposa la rehabilitació de la 
escala existent i la recuperació de la torreta com a 
punt d’accés històric des del Passeig Marítim .per 
formar en conjunt una xarxa de caminets  que  
acompanyat d’activitats d’esbarjo i naturalesa, 
( horts urbans i zones esportives públiques), 
es convertirien en una de les principals zones 
lúdiques per el barri . 
Finalment es planteja l’obertura d’un vial per 
transit que connecti Joan Miro amb el carrer 
Pedrera així amb pocs metres d’afectació  es 
donaria sortida  en un tram de carrer que 
actualment es un cul de sac i possibilitant que tot 
un sector disposi d’una gran zona per vianants  
lliure de trànsit .
 Acompanyant nou vial rodat , es disposa d’un 
carrer amb un pendent una mica superior al 10% 
d’una banda, i del recorregut d’una altra de 6% 
per formar  unes rampes accessibles.
L’obertura d’aquest tram rodat, dona la 
possibilitat de que es construeixi un aparcament 
soterrat ocupant una petita zona dels jardins 
amb la possibilitat d’ubicar un aparcament  (molt 
demanat per la associació del barri )  amb 55 
vehicles per planta , sobre aquest es podrien 
recuperar les pistes esportives que existeixen i per 
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2.2 ÀMBIT B

Es situa en l’àrea central del conjunt i té com 
a particularitat el fet que en aquest cas les 
connexions no vincularan directament  Joan Miró 
amb el Passeig Marítim, sinó que la relació es farà 

Aquest àmbit es caracteritza per tenir un dels 
pocs punts d’obertura de Joan Miró i té una 
relació visual directament vinculada al mar, doncs 

Remigia Caubet amb el Parc de Quarentena  

de primera línia i permet que la part més antiga 
del Terreno recuperi la seva vessant davant del 
mar.

Connexió 4 (La Quarentena) 
Connexió 5 (Guardia civil) 
Connexió 6 (Carrer Banys) 
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2.2.1 CONNEXIÓ 4 (Quarentena) 

Probablement sigui un dels punts més 
importants del front de primera línia, doncs és 
un dels pocs parcs públics que resten i l’únic 
punt conjuntament amb els jardins de Nazaret   
on  existeixen unes “bosses” de natura amb 
rellevància paisatgística i ecològica dins l’àmbit 
del Terreno. 

La solució d’aquest punt consisteix en resoldre 
dos desnivells fonamentals; 
La diferència de desnivell entre el Carrer 
Patrimoni i el Jardí de La Quarantena amb un 
sistema de rampes i el salt existent entre la 
primera terrassa de La Quarantena i 
el Passeig Marítim amb un element mecanitzat.

Per poder fer accessibles els jardins de 
La Quarentena solament es podrà fer des del 
Carrer Patrimoni amb un recorregut que es 
resol amb unes pendents molt suaus (6%) que 
permetin resoldre un desnivell de 2.80m a l’hora 
que aquest sistema de rampes ha de millorar la 

la integració del mur de connenxió que existeix 
entre els jardins i el carrer del patrimoni creant 
un desnivell molt més amable amb un recorregut 
tot respectant el bar existent per tal de recuperar 
l’activitat del mateix i actualitzant la seva activitat 
per tal que no sigui discriminatòria.

Aquesta proposta originarà la redistribució de 
les àrees de jocs infantils a la zona tangent en la 
mateixa, o es proposa de situar-les en una àrea 
més interna dels jardins en una zona mes aïllada 
del trànsit rodat .

del projecte

de llamborda pavimentades, per tal de fer el 
recorregut accessible, anirem a buscar la cota 
+15.00 per situar-nos en un punt  central del 
parc. Punt on s’inicia un recorregut alternatiu amb 
una passera i un accés mecanitzat (ascensor) que 
serviran a l’hora com a punt mirador amb vistes 
privilegiades a tot el front litoral del casc antic de 
Palma amb unes visuals desplegades per sobre el 
Port i que resoldran l’accessibilitat del conjunt de 
l’àmbit .  

Aquesta passera mirador es dissenya per tal 
de donar resposta a la realitat del recorregut 
d’una banda serà la part mirador a la ciutat i que 
discorre entre els arbres on no hi hauran d’haver 
obstacles visuals; i d’altra banda es proposa  un 
sistema de barana amb element de protecció que 

directes 

L’accés mecanitzat s’ha situat en el punt més 
allunyat de les vivendes per tal de no interferir en 
l’accés a l’immoble i es col·loca tangencialment 
a la pedrera ja que es un lloc que no genera 
un nou obstacle visual a les vivendes existents 
tot respectant el front de l’antiga pedrera i 
emmarcant-la per tal de millorar la seva qualitat 
paisatgística com a front al Passeig Marítim, 
posant en valor i integrant un element que mostra 
la història del lloc.

Per tant la proposta respecta el parc i posa 
en valor els seus elements com el bar, 
l’enjardinament, els seus recorreguts i el mural 
de ceràmic i únicament afecta en aquells punt 
indispensables per tal de fer accessible o on s’ha 
pogut millorar el sistema de connenxions per tal 
que el parc no quedi deprimit vers al vial públic.

En aquest punt amb un pendent d’un 3% 

combinació de sauló compactat i línies 
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Entre el Passeig Marítim i la 

anteriorment fou la quarantena. Aquest 

i costa, envoltada de vegetació. El seu nom 
és degut a que antigament hi havia al solar 

Palma, la funció de les quals era mantenir en 
quarantena en cas de necessitat. 

Cap a l’any 1965 es va encarregar el disseny 
dels jardins a Bayo García i Alejandro Villalba. 
El recorregut és serpentejant i discorre per 
punts estratègics. Destaca la font artística de 
formigó, obra de Gabriela Kacelnik, amb un 
joc d’aigua que simula un torrent. També té 
interès el mural ceràmic de Luis Castaldo. A 
ambdós extrems es van conservar les portes 
històriques, totes dues construïdes amb 
marès. 
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2.2.2  CONEXIÓ 5 

Aquest punt de connexió es troba on abans estava 

el Barri és conegut amb aquest nom . 

Es tracta d’un pas estretet franquejat per dos 

d’enjardinament amb dos laterals que ha permès 

Un sistema de tres terrasses permet formar uns 
petits espais de descans per els vianants que 
pugen en sentit ascendent  

La proposta en aquest punt es resol amb la 
col·locació d’un sistema mecanitzat d’escales en 
sentit ascendent, ja que al salvar un desnivell tan 
gran amb poc recorregut  en el sentit ascendent 
es fa una pujada molt pesada. 

Tres escales mecanitzades milloren el confort de 
la gent del barri i són l’únic sistema d’adequació 

intermitents i massius  del turisme de creuer 
que té en la visita del Castell de Bellver una 
de les excursions imprescindibles. La qualitat 
espaial com a experiència ascendent es millorarà 
quantitativament en conferir velocitat en l’ascens, 
en el sentit descendent no serà necessari la 
col·locació d’un sistema mecanitzat  en tant que 
pot gaudir de les vistes per sobre del port cap a 

inferiors han estat fonamentals per entendre que 
serà necessari solament un sentit.

S’evitarà tocar les escales actuals si no és 
necessari sempre i quan no calgui reformar 
les baranes i el paviment. Finalment amb unes 
jardineres laterals es protegirà la cimentació 

afectats en la excavació del mateix .

del projecte
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2.2.3  CONNEXIÓ 6

El fet que aquest punt de connexió sigui històric 

hagi estat dibuixat en el plànols, ha fet que es 

han ajustat tant el pas que en alguns punts la 
amplada del pas es inferior a un metre i la altura 
superior a 5m amb la qual cosa l’ha convertit 

una escala amb un descens amb direcció 
paral·lela a la Avinguda Gabriel Roca amb un 

inferior i amb un arbre just en el centre. La 
solució proposa la rehabilitació dels revestiment 
i paviments del Carrer Banys així com la millora 
en la il·luminació i la col·locació d’un sistema de 
tanques que permetin barrar el pas  en el seu 
recorregut més estret a determinades hores de la 
tarda i de la nit.
D’altra banda, es proposa l’enderroc del mur que 
separa les escales del solar adjacent per tal que 
s’hi pugui generar un espai públic de qualitat. 

L’administració haurà d’aclarir la propietat del 
solar entre el Carrer Banys i l’Hotel Victoria així 
com haurà de dur a terme l’enderrocament d’una 
de les peces per poder obrir un punt de mirador al 
mar i a la ciutat .

Es proposa recuperar el pas assenyalat que li 
dóna connexió directe en el PERI del Terreno avui 
en dia ocupat en planta pis per un equipament 
del sector turístic hoteler.

En darrer terme, es proposa la rehabilitació de les 
escales existents i la millora del desembarcament 

Aquesta actuació està subjecte a una sèrie 
d’intervencions de gestió del sol per part de 
l’administració. És per tant necessari que la 
proposta s’ajusti en funció dels esdeveniments i 
de l’evolució de la mateixa.
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2.3 ÀMBIT C

L’àmbit c Tanca per la banda de Nord el conjunt 
del front de primera línea de mar .

Aquest punt era un del llocs preferits pels 
banyistes ja que es formava una petita caleta  i 
era un bon punt acota baixa d’entrada natural al 

En aquest àmbit s’hi troben les instal·lacions de 
l’antic Club de Natació Palma inaugurat l’any 
1939. L’equipament comptava de la piscina de 
33 x 14 mts i els assistents es distribuïen amb un 
sistema de grades ambdós costats.  

del projecte

L’equipament ha quedat en desús i avui en 
dia presenta un estat ruïnós ,  així mateix  el 
creixement de les promocions immobiliàries i 
hoteleres de la zona l’han aïllat del mar i han 
descontextualitzat a l’antic equipament.

En aquest àmbit s’ha resolt amb una sola 
connexió (connexió 7) que resoldrà les tres 
necessitats de l’àmbit i a més facilitarà 
l’accessibilitat del Passeig Marítim amb el Carrer 

33
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2.3.1 CONNEXIÓ 7

La unió entre els dos grans vials  en 
aquest punt existeix a traves d’un vial 
rodat en sentit descendent i d’una escala 

Aquets espais  avui en dia son llocs amb 
carències  de qualitat espaial i funcional 
en tant que la continuïtat per el vianant 
queda contínuament interrompuda , i el 

utilitzat com  drecera i per ser un dels pocs 
punts d’unio existents en aquest sector del 
barri es un lloc molt estret i ombrívol ,  on 
els diferents serveis i negocis instal·lats 
d’oci i serveis  han  ocupant l’espai 
públic amb petites instal·lacions i porxos 

estat insalubre amb uns recorreguts poc 
funcionals i on esta veu compromesa la 
seguretat veïnal. 
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del projecte

La millora de la connectivitat en aquest punt 
es pot comprendre desde tres propostes  
fonamentals :
· El condicionament del vial rodat amb la millora 
de l’espai de circulació pels vianats. 
· La obertura de les visuals desde Joan Miro a la 
Mar. 
· La col.locació d’un accés mecanitzat per tal de 
convertir aquets punt en accessible. 

La proposta millora els vials i es resol amb 

baixa del vial. D’aquesta manera es millora la 
transitabilitat dels vianants. Hem tingut especial 
atenció en treure els diferents obstacles que al 
llarg dels anys han anat ocupant la via pública, 
tals com jardineres privades, canvis de paviment 
o tanques sobre de via pública. Tot plegat pretén 
adaptar-se als critèris del disseny universal i a 
les disposicions de les normes autonòmiques i 
estatals.

Al tenir ara més espai s’ha pogut disposar 
d’una banda lliure per poder col·locar tot un 

futur equipament i l’accés mecanitzat donant 
continuïtat al sistema d’enjardinant proposat.  
Aquesta banda de jardineria es veu rematat 

conservar.

Igualment es milloraran els punts d’enjardinament 
existents trobant solucions que millorin la 
funcionalitat i la sostenibilitat dels espais 
guanyats al vianant.

A la part més alta del vial, es proposa l’eliminació 
d’una de les bandes d’aparcament a un costat 
del carrer. Se li dotarà d’unes petites àrees 
enjardinades que faran de separació entre el 
trànsit i els vianants i milloraran substancialment 
la continuïtat dels recorreguts.

Avui en dia els locals existents en les plantes 
baixes han anat ocupant l’epai public i l’epai no 

(porxos , terrasses a nivell murets , jardineres ...) 
amb lo que s’ha obtaculitzat  la transitabilitat dels 
vials i de les visuals cap el mar  
Es , necessari  aclarar la situació legal  i 
urbanistica de aquestes petites construccions des 
de la gestió administrativa,  sols  aixi es podra 
dotar de qualitat espaial a aquesta connexio  i 
es podra resoldre  amb una estreta rel.laciò al 
futur equipament  i permet originar un mirador 
en un punt important per Joan Miró i el barri  que 
s’obrira visuals cam el mar.

Finalment , un ascensor transformarà al conjunt 
en un punt de connexió accessible. 
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L’EIX CÍVIC I LES NOVES ÀREES 
DE VIANATS 

ACTUACIÓ AL CARRER JOAN MIRÓ

L’afectació del Carrer Joan Miró és un punt clau 
per solucionar la segregació social que el barri 
ha patit des dels anys 50 amb el creixement de 
la ciutat i l’incontrolat increment del trànsit.

mantenint el sentit de sortida de la ciutat i 

als encreuaments donant prioritat al vianant i 

La conversió de Joan Miró en un sol sentit 
comporta l’eliminació del sentit Nord i per tant 
el carril d’entrada a la ciutat, solament s’afecta 
al barri en la seva àrea central (des de Remigia 
Caubet a Gomila) i es manté el doble sentit de 
la pedrera per tal de donar baixada al Passeig 
Marítim. Aquesta solució afectarà solament 
a un sector de la barriada de Ca’n Barbara 
que per poder anar  cap el centre ara hauran 

tot cas podrà anar a buscar la via de cintura. 

eliminar 4 metres de trànsit rodat per 
recuperar-los pel barri, amb lo que es podran 
fer uns recorreguts adaptats al darrer decret 
i la formació d’un carril de bicicleta de doble 
sentit tal i com s’estableix al pla del litoral de 
ponent i al pla estratègic . 
Unes bandes d’enjardinament protegiran als 
vianants dels diferents trànsits i donaran 
continuïtat ecològica al conjunt .

3
La millora de la transitabilitat dels vianants 
del barri del Terreno comporta la formació 
d’un nou eix cívic que pretén aturar el procés 
degeneratiu que ha patit  amb la generació 
d’àrees d’interès pel sector serveis proximitat 
per tal de que la oferta no es centri amb l’oci 
nocturn, sino que es generi un sistema de 

Per tal que es pugui crear una àrea amb interès 
social i generadora de la reactivació econòmica 
de la oferta del barri, la solució centra els 

les tres places principals del Terreno  (Remigia 

elles i els vials que els hi pertanyen, formaran 
un conjunt cívic que serà el centre de l’activitat 
del barri.

dels aparcaments i la introducció d’elements 
urbans com la natura i el mobiliari urbà són 
les eines emprades per tal d’anar resolent els 
problemes i la casuística de cada un d’aquets 
vials i la seva condició dins el sistema de 
successió d’espais amb una millora de la 
qualitat urbana i de l’escala humana que va 
conformant el conjunt cívic del Terreno.

Les principals transformacions afecten al 
Carrers Joan Miró, Robert Graves, Carrer de 
Bellver i a les places Mediterrani i Gomila així 
com es faran millores puntuals als carrers 
tangencials als mateixos . 

36
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del projecte

ACTUACIÓ A BELLVER

Aquest carrer representa conjuntament amb 
el carrer del polvorí l’accés principal al bosc de 
Bellver per el barri . 
A nivell de ciutat i per el sector turístic es un 
dels principals accessos per vianants al castell 
de Bellver i representa una visita obligada per 
turisme de creuer ja que suposa un visita  rapida i 
que permet una visió panoràmica de la ciutat i de 
la Badia de Palma .
Es per Tant adient millorar la qualitat del 
materials emprats en el vial així com la millora 
dels recorreguts del vianants amb la extracció 
de la banda d’aparcaments i la conversió del vial 
en plataforma única tal i com estableix el “El Pla 
d’accessibilitat de Palma en el barri del Terreno”.

ACTUACIÓ A ROBERT GRAVES 

Vial fonamental per la “vida“ del barri , pues en 
ell es troben el principals equipaments , Escoles, 
Església i equipaments nous. Tradicionalment 
aquest carrer ha estat el que ha portat el pes dels 

‘Per tal de recuperar i potenciar aquest eix 
de la vida del barri es proposa la eliminació 
d’una banda d’aparcaments així es podrà 

paràmetres d’accessibilitat i la incorporació 
de l’enjardinament això com de petits espais 
de descans . a la resta de carrer es proposa la 
formació d’una plataforma única separada del 
transit rodat per pilones , convertint així al carrer 
en una àrea on el prioritari seran els vianants . 
S’ha tingut especial cura en les zones front el 
equipaments per tal que el  col·legi  tinguí un 
marge de seguretat i d’espera per la recollida dels 
infants . 

ACTUACIÓ EN LES PLACES

tots el vehicles en planta tal i com en el seu dia ja 
establia el PERI .del Terreno  ( El PERI , proposa 
un aparcament soterrat ).

solament per els veïnats i en tot cas es 
preveu l’accés a un aparcament soterrat . 
unes pèrgoles i la adició d’elements vegetals 

visuals horitzontalment i donaran una escala 

proporcions molt dures per el que fa a la banda 
de mar . 

cantonada de Robert Graves amb Joan Miró 

els dos sectors de barri que durant els darrers 
anys ha dividit el carrer Joan Miró. Finalment 
un replanteig de la pavimentació per tal de que 

del pas elevat i la plantació del verd per tal de 
formar petites agrupacions enjardinades i masses 
arbòries acabaran de fusionar l’àmbit .

front a la mateixa amb la formació d’un pas elevat 
que donarà prioritat al vianant , així com la millora 
del carrer Patrimoni que cosirà lateralment la 
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CONNECTIVITAT VERTICAL INTERNA 

La última línia d’acció que es proposa en 
l’avantprojecte es refereix a la millora de la 
connectivitat vertical interni al barri.

Es proposa en primer terme millorar les escales 
històriques amb la rehabilitació puntual 
d’aquells elements que es trobin amb una grau 
de deteriorament. En segon lloc  la millora dels 
carrers que uneixen Joan Miró i Rover Motta.
Finalment i atenent al valor històric també 
s’intervindrà en el carrer del Polvorí 
S’analitza l’estat actual i l’estat de conservació de 
las mateixes , en funció de l’anàlisi s’han agrupat 
en:  

Casos 1-2-4-5:
Escales amb barana central i Il.luminacio de 
paret. 
Casos 3-6:
Escales amb barana lateral i luminaries en 
paret.

4
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El PERI del 2007 ja preveu la reparació del 
elements històrics com son les escales , En la 
memòria del mateix trobem el punt -: 
“ Actuacions a realitzarà per compta de 
l’Ajuntament , En vials amb escales . Es proposa 
en les escales la seva rehabilitació consistent 
en l’arreglament i consolidació dels esglaons i la 
reposició de les peces malmeses .I asenyala els 
trams 
(s’indica al costat de cada escala , el nombre 
corresponent en l’esquema dels casos):

· C/Rubert , tram de Carrer Salut – Carrer Robert 
Graves  ( casos 1 i 2) 
· C/ Menèndez Pelayo ,tram de carrer Dos de 
Maig- Carrer joasep Villalonga .( cas 3 )
· C/Josep Villalonga tram deCarrer Robert Graves i 
Carrer Polvorí ( cas 6 )

que comunica Can Barbará , en la qual s’haura de 
procedir a un nou disseny i realització per estar en 
molt mal estat 

del projecte
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El punt de partida , sera l’establert en el 
PERI , encara que per tal de fer un estudi 
mes acurat segons cada cas es proposara 
afegir unes milores en tant que posen en 
valor uns vials amb un carácter únic a la 
Ciutat : 
1 · Propostes de millora del sistema de 
drenatge (per totes les escales casos 1-2-3-
4-5-6)
Recollida d’aigües de pluja en els replanells 
Amb un sistema de canal Horitzontal per tal 
de drenar les aigües en els punt de maxima 
recollida i resoldre l’actual degradació per 
humitats en la part central de les mateixes. 
Serà important entendre que les escales 
actuals recolleixen les aigües per la part 
central de la secció , es per aixo que es 
proposa una canal horitzontal tipus ACCo 
self o similar per tal de reduir al maxim 
l’impacte i respectar la `pendent 
2 · (per 
les escales en els casos 3-6)
El sistema de baranes es proposa amb 
montants verticals i una llum calida 
integrada al terra per tal de poder iluminar 
d’una manera difusa les parets i les escales 

Es proposa en els replanells la incorporacio 
de luminaries tipus quad de Roure o 
similar . 
3 ·  (per totes 
les escales 1-2-3-4-5-6) 
Desinfecció i restauració de les escales 
amb l’aplicació de biocida de la vegetació, i 
la desincrustació de les espècies biòtiques 
amb aigües desmineralitzades a pressió, 
substitució dels esglaons malmesos per 
peces de la mateixa qualitat i pàtina . 
Restauració dels bancs existents en els 
replanells i la incorporacio de bancs 
individuals i papereras en els replanells 
que no exiteixin bancs.  
4 · El cas particular del carrer Polvorí. 
Degut a la seva amplada tan ajustada 

la seccio eliminant les voreres laterals 

les voreres acutals tenen amplades que 
oscil·len entre els 60 cm i els 40 cm, és per 
tant, necessari donar lloc a una plataforma 
única on el vianant tingui prioritat.

40
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L’ESTRATÈGIA VEGETAL. 
REFORÇ DE L’ESTRUCTURA DEL 
VERD URBÀ.

Actualment la connectivitat entre el Bosc 
del Bellver i el mar queda interrompuda 
pel teixit urbà; un teixit amb pocs buits, 
que conté espais vegetals disgregats, i 
majoritàriament de caràcter privat. L’actual 
connexió transversal be donada pel torrent 

completament urbanitzada.

La solució proposada pretén incorporar 
elements vegetals en l’espai públic, tant 
sigui d’estrat arbori com arbustiu o herbaci, 
per tal de generar una major complexitat 
vegetal i biodiversitat en la trama urbana. 
Elements lineals, com l’alineació arbrada 
en els carrers, o masses vegetals en 
les placetes, actuen com a elements 
d’interrelació entre els espais verds de 
major entitat, com són els Jardins de la 

Rosselló (tangencial a l’àmbit d’actuació 
) i  l’àmbit dels jardins de Nazaret  . Una 
constel•lació d’elements vegetals que per 
proximitat podria generar una connectivitat 
entre l’espai natural del Bosc de Bellver i 
l’espai proper al mar.

5

42
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del projecte

Arbrat de la proposta

L’arbrat proposat en el projecte forma part 
d’una estructura vegetal urbana amb unes 
característiques comunes: utilització d’espècies 
de baix consum hídric, i ben adaptades a les 
condicions climatològiques i a l’entorn urbà de 
Palma de Mallorca.

Es planteja una estructura arbòria formada per 
dues tipologies formals: alineació d’arbres, per 
l’Avinguda Joan Mirò, el carrer Robert Graves i el 
carrer Bellver; i les masses arbòries, pels espais 
públics de major dimensió ( placetes i racons de 
l’Avinguda Joan Miró) de l’àmbit.

Donada la importància de la imatge dels arbres i 

es proposa la utilització d’espècies amb les 
següents característiques:

· Arbrat de fulla caduca o semi-persistent
· Arbres de fulla composta amb densitat de 
fullatge mitja o mitja – alta. El fullatge d’aquest 

sol i permet el pas d’una part de la llum, evitant 
l’aparició d’ombres massa fosques.

Alguns dels arbres que compleixen aquestes 
característiques són: La Tipuana tipu, la Melia 
azedarach, la Sophora japonica, la Gleditsia 
triacanthos, la Jacaranda mimosofolia, Tabebuia 
heptaphylla, entre d’altres.

Aquests arbres tenen l’avantatge afegit de tenir 

interessants i de ser poc al·lergògens.

A l’estructura base s’hi afegeixen en menor 
proporció altres espècies per la formació de les 

agrupacions d’arbres en les places, com són el 
Celtis Australis i el Pinus halepensis, espècies 
molt representatives de la ciutat.

El port de l’arbre dependrà de la disposició 
d’espai, procurant utilitzar arbres de port mitjà o 
gran.

A l’avinguda de Joan Miró, amb la secció 
proposada amb una distància de 4.5 m 

( Tipuana tipus, Celtis australis) incorporant 
arbres de port mitjà-gran en escocell continu, 

en l’espai públic del carrer. Les interdistàncies 
mitjanes seràn de 6-12m, depenent de l’espècie; 
la interdistància no serà regular, a causa de 
l’heterogeneïtat formal de carrer.
Els arbres es plantaran en escocell corregut, 
garantint un volum de terra de almenys 5 m3. 
En els casos en els quals l’amplada del carrer 
no permeti un escocell que contingui els m3 de 
terra vegetal indicada, es proposa la utilització 
de sòl estructura’l en la part inferior de part del 
paviment; una barreja de pedres i terra, amb 
espais d’aire, que garanteixi la no compactació de 
la terra alhora que dóna una superfície resistent 
per la col·locació del paviment.

En el carrer Robert Graves, amb una distància 

l’arbre, es planteja la incorporació d’arbrat de 
port mitjà. Els arbres es plantaran en escocell 
individual, garantint un volum de terra de
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En els espais públics de major dimensió, 
l’arbrat proposat serà de port gran, amb arbrat 
de fulla caduca o semi-persistent, amb fulla 
composta amb densitat de fullatge mitja o mitja 
– alta. Aquesta tipologia d’arbres es puntuarà 
incorporant en menor proporció altres espècies 
com és el Pinus halepensis, per donar continuïtat 
als espais més proper on predomini aquesta 
espècie.

d’almenys 3 m3. L’espècie seleccionada 
disposarà d’una estructura predominantment 
vertical, per tal d’evitar interferències amb les 

El carrer Bellver, a causa de l’amplada del carrer, 
amb una distància a l’eix de l’arbre de 1.50 m, es 
proposa una tipologia diversa d’arbrat. En aquest 
cas, l’arbre serà de port petit, podent incorporar 
característiques amb possibles variacions de 
color estacional ( com per exemple el Cercis 
siliquastrum, Prunus americana, entre altres).
En totes les alineacions d’arbrat en carrer, 
es deixarà una distància mínima de dos 
metres des del tronc de l’arbre respecte a les 
lluminàries del carrer. Les canalitzacions de les 
instal·lacions hauran de passar pel tram de vorera 
pavimentada, evitant el pas d’instal·lacions pels 
escocells continus.

La selecció del port de l’arbre per cada tipus de 
secció de carrer es determina amb la voluntat de 
poder mantenir l’estructura natural de l’arbre, 
minimitzant podes i treballs de manteniment, i 
donant una imatge proporcionada i natural de 
l’arbre.

L’interdistància entre l’arbrat serà variable, 
entre 6-12m, per tal de poder donar espais de 
característiques formals diverses ( major o menor 
densitat d’arbres, espais d’ombra, espais oberts...
etc).
Els arbres es plantaran garantint un volum de 
terra de almenys 5 m3. En els casos en els quals 
l’espai no permeti un escocell que contingui 
els m3 de terra vegetal indicada, es proposa la 
utilització de sòl estructura’l en la part inferior 
de part del paviment, per donar el volum de terra 
necessari,
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Arbustives i herbàcies de la proposta

El projecte contempla la plantació d’arbustives 
i herbàcies, amb utilització d’espècies de baix 
consum hídric, i ben adaptades a les condicions 
climatològiques i a l’entorn urbà de Palma de 
Mallorca.
La proposta incorpora a les zones plantades la 
funció de jardí de pluja; és a dir, l’element que 
reculli les aigües d’escorrentia de la vorera, 

evitant saturació de la xarxa de sanejament en 
moments de pluges torrencials. Aquests elements 
vegetals actuen com a elements de laminació 
de les aigües de pluja, disminuint la velocitat de 

de les aigües de pluja.

del projecte
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L’Avantprojecte per a la connexió i la millora 
de l’accessibilitat entre el barri d’El Terreno i 
el Passeig Marítim proposat s’emmarca dins 
de les estratègies i instruments plantejats i 
desenvolupats al Pla Estratègic de la ciutat de 
Palma i al Pla Litoral de Ponent, en les seves 
línies d’actuació pel que fa a la priorització de 

contribucions de la comunitat.

El model de participació ciutadana proposat 
al present Avantprojecte es formula com una 
eina indispensable per a la realització activa, el 

La participació de la comunitat resident a 
El Terreno i de la ciutadania de tot el litoral de 
Ponent és fonamental en el procés de construcció 
d’una eina de millora urbana compartida, 
inclusiva, accessible, satisfactòria i efectiva.

La nostra intenció és crear un procés de 
circularitat entre el ciutadà que viu la ciutat amb 

que la interpreta en la seva labor professional.
Quan els processos de millora d’un barri es 

propis habitants, aquestes accions proposades 

l’àmbit territorial sinó a tota la comunitat, perquè 
empodera els habitants sobre la possibilitat de 
canvi i els atorga un protagonisme actiu.

INTRODUCCIÓ1
Per això, recuperant el terme utilitzat a la 

de participació proposat podria dur el lema “El 
Terreno, barri dels ciutadans”.

A més, la intenció és proposar un procés que 
també inclogui, en diferents fases, tots els barris 
del Litoral de Ponent per a què l’Avantprojecte 
per a la connexió i la millora de l’accessibilitat 
entre el barri d’El Terreno i el Passeig Marítim es 
converteixi en una ocasió per generar un procés 
pilot que dinamitzi el desenvolupament del Pla 
Litoral de Ponent i pugui estructurar fórmules 
aplicables als altres barris del litoral (Es Jonquet, 
Son  Armadarns, Portopí, Cala Major i Sant 
Agustí).

Emmarcar El Terreno en una visió àmplia del 

decisions i estratègies i conèixer prioritats 
i inquietuds de tots els barris implicats per 
plantejar de la manera més òptima les seves 
possibles solucions.

El nostre punt de partida, com a base de 
coneixement previ dels processos realitzats, la 
capacitat administrativa, els principis horitzontals 
i els objectius transversals, són els resultats i els 
criteris plantejats en el procés de participació 
ciutadana posat en marxa per l’Ajuntament de 
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OBJECTIUS GENERALS2
D’acord amb els objectius formulats pel Pla 
Estratègic de la ciutat de Palma, dels quals 
sobretot citem:

�  Garantir la participació en el disseny de 
les polítiques municipals.
�  Establir un mecanisme permanent de 

conèixer les necessitats i expectatives.
�  Impulsar la creació d’una base de 
coneixement sòlida. L’avaluació correcta 
de la situació actual i el seu futur 
potencial de desenvolupament es basen 
en un millor i profund coneixement de la 
realitat urbana.

El procés de participació ciutadana proposat 
neix de la voluntat d’establir, amb la comunitat 
resident i tots els agents involucrats a 
El Terreno, les prioritats, conèixer les 

urgents i ajustar a totes elles les propostes 
contingudes a l’Avantprojecte, enriquir-les dels 

necessàries, etc., a través d’un programa comú 

consensuades entre totes les parts.

Aquest procés es planteja com un instrument 
de coneixement del territori i com una 
ocasió per a millorar les línies estratègiques 
plantejades pel present projecte.

procés de 

ciutadana
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METODOLOGIA PROPOSADA3
El procés de participació proposat pel seguiment 
de l’Avantprojecte per a la connexió i la millora 
de l’accessibilitat entre el barri d’El Terreno i 
el Passeig Marítim, així com el Pla Estratègic, 

desenvolupament:

·   Àmbit intern: dut a terme per l’Ajuntament de 
Palma i les seves àrees municipals, que incorpora 
els diagnòstics ja realitzats d’El Terreno i dels 
barris del litoral de Ponent i totes les informacions 

d’actuació més urgents.

·   Àmbit extern: que involucra la ciutadania en 
col·laboració amb l’Administració Pública i tots 
els agents implicats per al coneixement, la 

les propostes d’actuació.

Tot aquest procés de participació s’articularà en 4 
fases:

Comunicació i posada en comú dels criteris 
plantejats per l’Avantprojecte.

Actualització, a través de la labor 
participativa entre tècnics i comunitat, 
del diagnòstic de les problemàtiques més 
urgents, prioritats a llarg i curt termini.

consensuades.

Resultats i avaluació de les 
propostes.

1

2

3

4
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procés de 

ciutadana

PLA DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA4

4.1 AGENTS IMPLICATS

En la nostra proposta, els agents implicats en el 
procés de participació ciutadana per al seguiment 
de l’Avantprojecte per a la connexió i la millora 
de l’accessibilitat entre el barri d’El Terreno i el 
Passeig Marítim són:

· Ajuntament de Palma
· PMH-RIBA
· Districte de Ponent
· Representants del Focus Group (Grup involucrat 
en el procés de participació ciutadana per a la 
fase prèvia del Pla de litoral de Ponent)
· Associació de Veïnats “Bellver” d’El Terreno 
· Plataforma Salvem El Terreno.
· Representants del sector empresarial i hotelers 
d’El Terreno (Gremis d’Hotelers, etc.)
· Grup de Dones.
· Associacions i grups socials actius a El Terreno
· Assessor urbanístic de l’AVV El Terreno. Aquest 
assessor és un arquitecte que assessora les 
veïnes i els veïns per tal d’acompanyar-los 

problemàtiques i prioritats i que fa de vincle 
d’unió entre els veïns i l’Ajuntament.
· Associacions de veïnes i veïns dels altres barris 
del Litoral de Ponent. Entre les quals hi trobem:
     · Associació Veïns Son Armadans. 
     · Asociació Veïns Bonanova-Portopi. 
     · Asociació Veins Cala Major.
     · Asociació Defensa Cala Major San Agustín. 
     · Associació Veïns Sant Agustí. 
     · Associació Veïns Jonquet.

4.2 ORGANIZACIÓ

Per al procés de seguiment del present 
Avantprojecte del barri d’El Terreno es proposa 
l’organització dels agents ciutadans implicats 
segons aquest criteri:

Grup Motor de l’Avantprojecte d’El Terreno format 
per representants de: 
· La Associació de Veïnats “Bellver” d’El Terreno.
· La Plataforma Salvem el Terreno.
· Associacions i grups socials actius a El Terreno 
entre els quals ha de constar la prèsencia del 
Grup de Dones.
· El sector empresarial i hotelers d’El Terreno.

Grup Motor del Pla de Litoral de Ponent format per 
representants de:
· Grup motor de l’Avantprojecte del Terreno.
· Les diferents associacions de Veïns dels barris 
del Litoral de Ponent.
· Altres Associacions i grups socials actius al 
Litoral de Ponent.
· Altres agents de la ciutadania implicats (sector 
empresarial, hotelers, etc.)

El procés de seguiment es desenvoluparà segons:

Comissions de seguiment de l’Avantprojecte 
d’El Terreno en les quals participen:
· Representants del Grup Motor de l’Avantprojecte 
d’El Terreno.
· Polítics i tècnics de l’Ajuntament.
· Polítics i tècnics de PMH-RIBA.
· Polítics i tècnics del Districte de Ponent.
· Assessor tècnic urbanístic de l’AVV d’El Terreno.
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Taula de Treball d’El Terreno en la qual participen:
· Representants del Grup Motor de l’Avantprojecte 
d’El Terreno.
· Tècnics de l’Ajuntament.
· PMH-RIBA.
· Assessor tècnic urbanístic de l’AVV d’El Terreno.

Comissions de seguiment del Pla Litoral de 
Ponent (en forma de Projecte Pilot):
· Representants del Grup Motor del Pla Litoral de 
Ponent
· Polítics i tècnics de l’Ajuntament
· Polítics i tècnics de PMH-RIBA
· Polítics i tècnics del Districte de Ponent
· Representants del Focus Grup

4.3 FASES DEL PROCÉS

Es realitzaran, en coherència amb els criteris 
del Pla Estratègic de la ciutat de Palma i del Pla 
del Litoral de Ponent, Comissions de seguiment 
del Pla Litoral de Ponent (realitzades cada 
4/6 mesos) que recullen els resultats de les 
Comissions de seguiment de l’Avantprojecte 
d’El Terreno (realitzades cada 2 mesos), que, 
al seu temps, recullen els resultats del treball 
desenvolupat a les Taules de Treball d’El Terreno.

L’estructura de cada sessió de la Taula de Treball 
consisteix en l’exposició de l’anàlisi tècnica 
realitzada sobre la temàtica de la sessió en 
concret per part dels tècnics encarregats del 
procés. A continuació, els components de la 
taula complementen l’anàlisi tècnica amb la 
seva pròpia experiència i coneixement del barri, 
elaborada i organitzada a les trobades de treball 
entre l’assessor de l’AVV i el Grup Motor. El 
debat genera un consens sobre algunes línies 
propositives respecte als temes. Cada sessió 
preveu l’acord sobre les conclusions de l’anterior 
sessió. 
Amb aquest instrument es pretén incorporar 
la visió externa tècnica dels elements físics i 
estructurals del barri i la visió dels veïns i veïnes 
d’El Terreno des de les seves pròpies experiències 
i vivències.

Els temps proposats són de caràcter orientatiu i 
s’acotaran segons l’evolució de la gestió per part 
de l’Administració.

Es preveuen, a més, de forma periòdica jornades 
participatives en assemblea oberta a totes les 
veïnes i veïns del barri per al seguiment del 
procés per part de la ciutadania.
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En el marc de: 
Pla estratègic de la 

Ciutat de Palma
Pla de Litoral de Ponent

Comissions de Seguiments del Pla 
Litoral de Ponent

Impulsa i orienta altres 
projectes per als altres barris del 

Litoral de Ponent 
(Es planteja el present 

Avantprojecte per a 
la connexió i la millora de 

l’accessibilitat entre el barri 
d’El Terreno i el Passeig Marítim 

com un projecte pilot) 

Jornades participatives:
Assemblees obertes per a totes 

les veïnes i veïns de 
El Terreno

Comissions de Seguiments
de l’Avantprojecte

de El Terreno

Taula de Treball
de El Terreno

procés de 

ciutadana
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4.4 SESSIONS DE SEGUIMENT
EIXOS TEMÀTICS DE LA
TAULA DE TREBALL

Les sessions de la Taula de Treball es plantegen 
sobre quatre grans blocs temàtics: 

1 · ESPAI URBÀ : ESPAI PÚBLIC, ESPAIS 
RELACIONALS I ACCESSIBILITAT. 

Aquest bloc comprèn: 
· Les connexions plantejades entre el Passeig 
Marítim i Joan Miró
· La relació entre espai privat i espai públic
· Peatonalització i accessibilitat
· Connexions amb el bosc del Bellver
· Els espais de seguretat
· Etc.

2. EQUIPAMENT I USOS NO RESIDENCIALS.

Aquest bloc comprèn: 
· Nous equipaments a la franja entre 
Passeig Marítim i Joan Miró
· Verd urbà
· Etc.

3. MEDI AMBIENT.

Aquest bloc comprèn: 
· Corredors naturals
· Etc.

4. CONEXIÓ DELS BARRIS DEL LITORAL DE 
PONENT. 
Aquest bloc comprèn: 
· La relació d’El Terreno amb els altres barris del 
Litoral de Ponent.
· La recopilació de les problemàtiques físiques, 
morfològiques, històriques i funcionals.
· El diagnòstic compartit entre els barris, perquè 
probablement algunes solucions per a El Terreno 
se situen fora del propi límit d’El Terreno i es fa 
necessària una visió en conjunt d’aquests barris.
· Etc.
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procés de 

ciutadana
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SUPERFICIES I MEDICIONS millora transitabilitat en vials   (walkability )
Carrer : JOAN MIRÓ 

* AMPLADA  MITJA 11 m
LONGITUD ACTUACIÓ 320 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 4.317,96 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 1.754,15

Vehicles  
Carril Bicicleta m2 558,87

Formacio accés Pas Elevat m2 1 36,75

Pav Rodat, Llamborda Vehicles (pas elevat) m2 549,15

Pav Rodat. Bituminosos + (rigola , bordó) m2 1.208,63

Paviment estacionamet EMT m2 85,96

Arranjament 
Elements Singulars m2 2 1.754,15

Enjardinament m2 3 124,45

totals  JM 4.317,96 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic 
1

2

Existeixen 7 rampes per la formació de PE 
Bancs tipus neorromàntic, elements il.luminacio de Roure o similar , escocells …

Carrer : ROBERT GRAVES 

* AMPLADA  MITJA 7,7 m
LONGITUD ACTUACIÓ 338 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 2.798,16 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants  estacionari m2 1.072,13

Vehicles  

Formació accés Pas Elevat m2 1 56,81

Pav Rodat, Llamborda Vehicles (pas elevat i aparcament) m2 517,67

Pav Rodat. Bituminosos + (rigola , bordó) m2 1.062,40

Arranjament 
Elements Singulars m2 2 1.072,13

Enjardinament m2 3 89,15

totals  RG 2.798,16 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic 
1

2

Existeixen 11 rampes per la formació de PE 
Bancs tipus neorromàntic, elements il.luminacio de Roure o similar , Escocells …

Carrer : LANUZA

* AMPLADA  MITJA 4,1 m
LONGITUD ACTUACIÓ 41 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 154,54 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 44,43

Vehicles  
Pav Rodat , Llamborda Vehicles (pas elevat ) m2 110,11

totals L 154,54 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic 

Carrer : BRIGADIER JOAQÍIN RUIZ DE PORRAS

* AMPLADA  MITJA 4 m
LONGITUD ACTUACIÓ 53 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 211,68 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 55,26

Vehicles  
Formació  acces Pas Elevat m2 1 4,80

Pav Rodat , Llamborda Vehicles (pas elevat) m2 151,62

totals  JRP 211,68 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic 
1 Existeixen 1 rampes per la formació de PE 

Carrer : MENÉNDEZ PELAYO

* AMPLADA  MITJA 5 m
LONGITUD ACTUACIÓ 83 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 415,14 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 161,11

Vehicles  
Formació accés Pas Elevat m2 1 14,40

Pav Rodat, Llamborda Vehicles (pas elevat ) m2 239,63

Arranjament 

totals  MP 415,14 m2 

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic 
1 Existeixen 3 rampes per la formació de PE 

Carrer : BELLVER

* AMPLADA  MITJA 6 m
LONGITUD ACTUACIÓ 183 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 3.381,29 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 1.318,51

Vehicles  
Formacio  acces Pas Elevat m2 1 36,75

Pav Rodat , Llamborda Vehicles (pas elevat ) m2 692,00

Arranjament 
Elements Singulars m2 2 1.318,51

Enjardinament m2 3 15,52

totals B 3.381,29 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic 
1

2

3 15 Unitat d'arbre (a definir tipus) 

Existeixen 7 rampes per la formació de PE 
Bancs tipus neorromàntic, elements il.luminacio de Roure o similar , Escocells …

Carrer : PATRIMONI

* AMPLADA  MITJA 8,5 m
LONGITUD ACTUACIÓ 139 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 1.312,21 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 759,70

Vehicles  
Formacio  acces Pas Elevat m2 1 9,60

Pav Rodat . Bituminosos +(rigola , bordó) m2 524,50

Arranjament 
Enjardinament m2 3 18,41

totals  P 1.312,21 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic 
1

3 27 Unitat d'arbre (a definir tipus) 
existeixen 2 rampes per la formació de PE 

Carrer : GERMANS SCHEMBRI

* AMPLADA  MITJA 5,7 m
LONGITUD ACTUACIÓ 32 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 625,58 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari 76,43

Vehicles  
Pav Rodat , Llamborda Vehicles (pas elevat ) 549,15

Arranjament 

totals  GS 625,58 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic 

1
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conectivitat vertical interna ( millora interior vial barri)

Carrer : POLVORÍ

* AMPLADA  MITJA 4 m
LONGITUD ACTUACIÓ 275 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 335,28 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari 335,28 m2

Notes 

Escala: JOSEP VILLALONGA (E1) 

* AMPLADA  MITJA 4,5 m
LONGITUD ACTUACIÓ 29,04 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 255,00 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants escala 10 trams amb 9 replans m2 255,00

Arranjament 
barana ml 58,08

Elements Singulars m2 1 255,00

il·luminació rassant ml 58,08

totals E1 255,00 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic
1 Bancs tipus neorromàntic, elements il.luminacio de Roure o similar, escocells …

Escala:  GEORGE BERNANOS (E2)

* AMPLADA  MITJA 4,25 m
LONGITUD ACTUACIÓ 15,04 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 178,00 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants escala 2 trams amb 1 replà m2 178,00

Arranjament 
Barana ml 15,04

Elements Singulars m2 1 178,00

il·luminació rassant ml 15,04

totals  E2 178,00 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic

Escala: RUDERT (E3) 

* AMPLADA  MITJA 4,25 m
LONGITUD ACTUACIÓ 118,27 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 609,20 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants escala 14 trams amb 12 replans m2 554,00

Arranjament 
Barana ml 74,40

Elements Singulars m2 1 554,00

Il·luminació rassant ml 74,40

Vehicles  
Formacio  acces Pas Elevat m2 2 19,20

Pav Rodat . Bituminosos +(rigola , bordó) m2 36,00

totals E3 609,20 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic
1

2 Existeixen 4 rampes per la formació de PE 
Bancs tipus neorromàntic, elements il.luminacio de Roure o similar , Escocells …

Escala: MENENDEZ PELAYO (E4) 

* AMPLADA  MITJA 4,75 m
LONGITUD ACTUACIÓ 144,35 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 653,26 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants escala 15 trams amb 12 replans m2 598,06

Arranjament 
Barana ml 186,20

Elements Singulars m2 1 598,06

Il·luminació rassant ml 186,20

Fanals

Vehicles  
Formacio  acces Pas Elevat m2 2 19,20

Pav Rodat . Bituminosos +(rigola , bordó) m2 36,00

totals E4 653,26 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic
1 Bancs tipus neorromàntic, elements il.luminacio de Roure o similar , escocells …
2 Existeixen 4 rampes per la formació de PE 

Escala: LANUZA (E5) 

* AMPLADA  MITJA 4 m
LONGITUD ACTUACIÓ 42,6 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 174,00 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants escala 4 trams amb 3 replans m2 174,00

Arranjament 
barana ml 68,80

Elements Singulars m2 1 174,00

Il·luminació rassant ml 68,80

Fanals

totals E5 174,00 m2
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Plaça : GOMILA 

SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 2.423,70 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 1.540,76

Vehicles  
Carril Bicicleta m2 211,96

Formacio  acces Pas Elevat m2 1 5,25

Pav Rodat , Llamborda Vehicles (pas elevat ) m2 518,33

Paviment vianants igual a l'existent m2 28,43

Arranjament 
Elements Singulars m2 2 1.540,76

Enjardinament m2 3 118,97

Modificació escala

totals  JM 2.423,70 m2

Notes 
1

2 Bancs tipus neorromantic, elements il.luminacio de Roure o similar , escocells …
3 26 Unitat d'arbre (a definir tipus) 

Existeixen 1 rampes per la formació de PE 

Plaça : MEDITERRANIA 

SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 3.327,00 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 2.475,96

Vehicles  
Pav Rodat , Llamborda Vehicles (pas elevat ) m2 494,63

Paviment vianants sauló m2 202,71

Arranjament 
Elements Singulars m2 1 2.475,96

Enjardinament m2 2 153,70

totals  JM 3.327,00 m2

Notes 
1 Bancs tipus neorromantic, elements il.luminacio de Roure o similar , escocells …
2 34 Unitat d'arbre (a definir tipus) 

millora transitabilitat en espais publics    (open areas walkability)
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Connexió 1: PORTASSA

* AMPLADA  MITJA 4,5 m
LONGITUD ACTUACIÓ 62 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 229,06 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 229,06

Arranjament 
Modificació escala

totals  C1 229,06 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic

Connexió 2: NAZARET

* AMPLADA  MITJA 5 m
LONGITUD ACTUACIO 153,3 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 1.605,72 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants Paviment vianants estacionari m2 563,03

Paviment en espai verd (llamborda) m2 499,76

Ascensor i mirador (asc01) m2 66,52

Vehicles  
Pav Rodat , Llamborda Vehicles (pas elevat ) m2 269,27

Arranjament 
Enjardinament m2 1 207,14

totals  C2 1.605,72 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic
1 3 Unitats d'arbre (a definir tipus) 

Connexió 2: NAZARET

* AMPLADA  MITJA 5 m
LONGITUD ACTUACIO 153,3 m
SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 1.605,72 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants Paviment vianants estacionari m2 563,03

Paviment en espai verd (llamborda) m2 499,76

Ascensor i mirador (asc01) m2 66,52

Vehicles  
Pav Rodat , Llamborda Vehicles (pas elevat ) m2 269,27

Arranjament 
Enjardinament m2 1 207,14

totals  C2 1.605,72 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic
1 3 Unitats d'arbre (a definir tipus) 

Connexio 4 : Q QUARENTENA 

* AMPLADA  MITJA

LONGITUD ACTUACIÓ

SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 394,43 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Formació d'escala o rampa m2 141,19

Paviment en espai verd (llamborda) m2 172,39

Ascensor i mirador (asc02) m2 80,85

totals  C4 394,43 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic

Connexio 5 : GUARDIA CIVIL

* AMPLADA  MITJA

LONGITUD ACTUACIÓ

SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 291,30 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Rehabilitació escales existents m2 177,42

Escales mecàniques 3 trams (esc01+esc02+esc03) m2 65,54

Arranjament 
Enjardinament m2 48,34

totals  C5 291,30 m2

Connexio 6 : MELIÀ

* AMPLADA  MITJA

LONGITUD ACTUACIÓ

SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 625,17 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 774,91

Rehabilitació escales existents m2 68,55

Formació d'escala o rampa m2 135,66

Arranjament 
Enjardinament m2 1 420,96

totals  C6 625,17 m2

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic
1 20 Unitats d'arbre (a definir tipus) 

Connexio 7 : S'AIGO DOLÇA

* AMPLADA  MITJA

LONGITUD ACTUACIÓ

SUPERFICIE TOTAL ACTUACIÓ 3.639,08 m2

Element Descripció u. Amidament

Vianants 
Paviment vianants estacionari m2 2103,92

Ascensor i mirador m2 62,95

Formació d'escala o rampa m2 30,23

Vehicles  
Pav Rodat . Bituminosos +(rigola , bordó) m2 929,61

Pav Rodat , Llamborda Vehicles (pas elevat i aparcament ) m2 243,26

Arranjament 
Elements Singulars m2 1 2.103,92

Enjardinament m2 2 269,11

totals  C7 3.639,08 m2 

Notes 
* Amidament aproximat a falta d'aixecament topogràfic
1

2 35 Unitats d'arbre (a definir tipus) 
Bancs tipus neorromantic, elements il.luminacio de Roure o similar , escocells …

Conectivitat barri amb el mar ( Joan Miró- psg Maritim)
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Base de precios de paisajismo 2016 

a la realització d’amidaments i pressupostos, a més 

d’un portal per a consulta de preus, unitats d’obra 

La BPP és una base de preus especialitzada en 

projectes i obres d’espais públics urbans, parcs i jardins, 

tractament i restauració del paisatge i, en general, tot 

tipus d’actuacions, tant en espais urbans com en l’entorn 

natural.

d’actuacions així com de caràcter general, necessàries per 

a la completa execució de les obres.

Per tal de fer mes real el càlcul del valor 
estimatiu s’han acabat d’ajustar els mòduls amb 
el càlcul de les cost unitari d’obres publicades  
en espais públics de similars característiques en 
l’ambit de les Illes Balears , Catalunya i València 
.

Per el càlcul dels elements mecanitzats               
( ASCENSORS I ESCALES )  l’equip redactor ha 
estat asesorat per : 

Responsable KAM Obra Nueva - Dirección
thyssenKrupp Elevadores S.L.U. Calle Cifuentes 
s/n, 28021 Madrid, España

Per la el.laboracio dels moduls unitaris de 
les intervencions  i els preus s’han utilitzat le 
següents fonts : 

La metabase del ITEC 

La metaBase és un conjunt de bases de dades amb 

informació de productes de la construcció. Podeu trobar 

informació a la pàgina del buscador escrivint el nom 

de l’element de construcció, de la part de l’obra, o de 

l’empresa fabricant. El buscador respon amb la informació 

trobada en els bancs; si no és així us ofereix la possibilitat 

d’enviar la pregunta telemàticament.

També podeu consultar les pàgines dels buscadors dels 

que opera igual que el de la metaBase. La informació dels 

bancs està interrelacionada. 

Els bancs de la metaBase són:

· Banc BEDEC

· Banc d’Empreses

· Banc d’Entitats

· Banc de Marcatge CE

· Bancs de Magatzems

Banc de preus de la forestal Catalana 

Forestal Catalana SA realitza una variada gamma 

d’actuacions mediambientals, que van des de la gestió 

forestal, la construcció d’infrastructures, les actuacions de 

conservació del medi natural, la producció i comercialització 

de planta destinada principalment a la repoblació forestal, 

així com estudis i projectes relacionats amb l’expressat 

anteriorment . El nombre d’obres i treballs realitzats 

anualment supera els dos centenars.

Per acord de govern es van aprovar les tarifes màximes de 

preus al gener de 2014 

PRESSUPOST 2

Els valors de la present estimacio de pressupost 
corresponenval preu d’execucio material .  
La proposta no valora les despeses derivades de 
la gestio urbanistica ( expropiacions , demolicions, 
etc.. ) 
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VIALS (PEATONALITZACIÓ) 

ELEMENTS SUPERFÍCIE MODUL PREU 

Carrer : JOAN MIRÓ 4.317,96 210,00 € 906.772 €

Carrer : ROBERT GRAVES 2.798,16 140,00 € 391.742 €

Carrer : LANUZA 154,54 170,00 € 26.272 €

Carrer : BRIGADIER JOAQÍIN RUIZ DE PORRAS 211,68 180,00 € 38.102 €

Carrer : MENÉNDEZ PELAYO 415,14 170,00 € 70.574 €

Carrer : BELLVER 3.381,29 180,00 € 608.632 €

Carrer : PATRIMONI 1.312,21 160,00 € 209.954 €

Carrer : GERMANS SCHEMBRI 625,58 210,00 € 131.372 €

Carrer : POLVORÍ 335,28 210,00 € 70.409 €

TOTALS VIALS 13.551,84 181,11 € 2.453.828 €

PLAÇES (PEATONALITZACIÓ) 

ELEMENTS SUPERFICIE MODUL PREU 

Plaça : GOMILA 2.423,70 135,00 € 327.200 €

Plaça : MEDITERRANIA 3.327,00 190,00 € 632.130 €

TOTALS PLACES 5.750,70 162,50 € 959.330 €

REFORMA ESCALES (CONECTIVITAT INTERNA) 

ELEMENTS SUPERFICIE MODUL PREU 

Escala: JOSEP VILLALONGA (E1) 255,00 120,00 € 30.600 €

Escala:  GEORGE BERNANOS (E2) 178,00 120,00 € 21.360 €

Escala: RUDERT (E3) 609,20 250,00 € 152.300 €

Escala: MENENDEZ PELAYO (E4) 653,26 120,00 € 78.391 €

Escala: LANUZA (E5) 174,00 120,00 € 20.880 €

TOTAL ESCALES 1.869,46 146,00 € 303.531 €

TOTAL INTERVENCIÓ

SÓN CINC MILIONS VUIT-CENTS MIL NOU MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS

5.809.230 €

CONEXIO JOAN MIRÓ - PASSEIG MARITIM 

ELEMENTS SUPERFICIE MODUL PREU 
ÀMBIT A
Connexió 1: PORTASSA 229,06 120,00 € 27.487 €

Connexió 2: NAZARET 1.605,72 260,00 € 417.487 €
ASC 01 67.900,00 € 67.900 €

Connexió 3: PEDRERA 1.655,77 80,00 € 132.462 €

TOTAL ÀMBIT A 3.490,55 645.336 €

ELEMENTS SUPERFICIE MODUL PREU 
ÀMBIT B
Connexio 4 : QUARENTENA 394,43 260,00 € 78.391 €

ASC02 71.645,00 € 71.645 €

Connexio 5 : GUARDIA CIVIL 291,30 240,00 € 69.912 €
ESC ,01 134.725,00 € 134.725 €
ESC ,02 111.025,00 € 111.025 €
ESC ,03 83.700,00 € 83.700 €

Connexio 6 : MELIÀ 625,17 280,00 € 175.048 €

TOT AMBIT B 1.310,90 724.446 €

ELEMENTS SUPERFICIE MODUL PREU 
ÀMBIT C
Connexio 7 : S'AIGO DOLÇA 3.639,08 180,00 € 655.034 €

ASC,03 67.725,00 € 67.725 €

TOT AMBIT C 3.639,08 722.759 €

TOTAL CONEXIÓ JOAN MIRO - PASSEIG MARITIM 2.092.541 €

total PEM 
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CRONOGRAMA D’ACTUACIONS 
2017-2019 

Diagrama de prioritats i temps 
de les intervencions previstes pel 

millora de l’accessibilitat entre el 
barri El Terreno i el Passeig Marítim

El present cronograma indica les diferents 
fases per la redaccio tècnica dels 
documents necessaris per poder iniciar 
les obres, ha estat una constant  detreball 
en aquest estudi el fet de prioritzar 

manera decisiva en la connectivitat i en 
l’accessibilitat del barri.

Per tal de dur a terme amb un criteri global 
responent a una solució  holística tal i com 
estableix el pla del litoral de ponent  ens  
hem recolzat   el criteri de ‘Accesibility 
chain’ * (cadena d’accessibilitat ) per 
reunir diferents actuacions i organitzar-
les en un mateixa fase d’intervenció, 

l’ accessibilitat vertical i transversal del 
Terreno, amb el Passeig Maritim i amb 
el bosc de Bellver, amb uns recorreguts 
inclusius per a tots.

La prioritat d’algunes accions considera 
també la compatibilitat i coherència 
d’actuació respecte a les intervencions 
municipals, ja planejades o en curs de 
realització, que, malgrat no ser objecte del 
present Avantprojecte, estan incloses a 
l’àrea d’intervenció.

Els temps d’intervenció d’algunes 
actuacions depenen de terminis de gestió 
de competència de l’Ajuntament de Palma, 
PMH-RIBA que poden variar segons els 
temes (documentació preliminar, gestió 
de regularitzacions urbanístiques i de les 
expropiacions, constitució de comissions 
de seguiments, etc.).

Per això, es proposa una previsió a curt, 
mitjà i llarg termini que permet prioritzar 
les accions més urgents en funció dels 
temps necessaris per resoldre els temes a 
càrrec de la gestió municipal.

les actuacions previstes en l’Avantprojecte. 
Les actuacions a nivell de barri; 
quecomprenen aquelles accions que 
preveuen de manera prevalent la millora 
d’accessibilitat i connexió interna del 
Terreno. Les actuacions a nivell de ciutat; 
que consideren la millora dels eixos cívics 
d’entrades i sortides del barri i la seva 
relació amb el front marítim. Cada fase 
prevista està composta d’intervencions 
que treballen sobre tots dos nivells.

VIABILITAT ECONÒMICA 
I PRIORITZACIÓ DE LES 
ACTUACIONS

3

*Accesibility Chain “Cadena d’accesibilitat”
Per tal de garantizar que els espais son inclusius per 
tothom, el concepte del disseny universal ha d’estar 
pressent en tots els elements al llarg de les activitats diàries 
dels usuaris. La cadena accessible resol els recorreguts 
individuals com una cadena d’aconteixements  diaris. Per 
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1 2 3

1 2 3

Documentació prèvia: Topogràfic, geotécnico, plànols as-built, subministraments, etc.)

Procés de participación ciutadana (Comisions de Seguiments i Taules de Treball)

Àmbit B - CONNEXIÓ 4

Millora de la mobilitat del vianant - PLAÇA MEDITERRANI

Millora de la mobilitat del vianant - CARRER PATRIMONI

Millora de la mobilitat del vianant - CARRER G.SCHEMBRI

Millora de la mobilitat del vianant - PLAÇA GOMILA

Millora de la mobilitat del vianant - CARRER BELLVER

Documentació prèvia: Topogràfic, geotécnico, plànols as-built, subministraments, etc.)

Gestió de regularització urbanística

Procés de participación ciutadana (Comisions de Seguiments i Taules de Treball)

Àmbit C - CONNEXIÓ 7

Eix Civic - CARRER JOAN MIRÓ

Eix Civic - CARRER ROBERT GRAVES

Eix Civic - CARRER LANUZA, CARRER PORRES, CARRER M. PELAYO

Millora de la mobilitat del vianant - PLAÇA GOMILA

Procés de participación ciutadana (Comisions de Seguiments i Taules de Treball)

Àmbit B - CONNEXIÓ 5

Àmbit A - CONNEXIÓ 3

Millora conectivitat vertical interna - Escala C/M.Pelayo tram de C/Graves a C/Dos de Maig (E4)

Procés de participación ciutadana (Comisions de Seguiments i Taules de Treball)

Gestió de les expropiacions

Àmbit A - CONNEXIÓ 1 

Àmbit A - CONNEXIÓ 2

Millora de la mobilitat del vianant - CARRER DEL POLVORÍ

Millora conectivitat vertical interna - Escala C/Portassa (E2)

Millora conectivitat vertical interna - Escala C/Villalonga tram de C/Graves a C/Polvori (E1)

Procés de participación ciutadana (Comisions de Seguiments i Taules de Treball)

Gestió de les expropiacions

Àmbit B - CONNEXIÓ 6

Millora conectivitat vertical interna - Escala C/Rubert tram de C/Salut a C/Graves (E3)

Millora conectivitat vertical interna - Escala C/Lanuza tram de C/Dos de Maig a C/Villalonga (E5)

LEGENDA

ACTUACIONS NIVELL DE BARRI

ACTUACIONS NIVELL DE CIUTAT

TERMINIS PER LA GESTIÓ DE LES ACTUACIONS A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT

ACTUACIONS AMB ESCÀS RECURS ECONÒMIC

FASE 5

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 1

ACTUACIONS

CRONOG
Diagrama de prioritats i temps de les intervencions previstes pel Avantprojetcte per 

FASES C
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VIABILITAT ECONÒMICA 
I PRIORITZACIÓ DE LES 
ACTUACIONS

4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

No hi ha actuacions 
previstes

PISCINA, NOU 
EQUIPAMENT 

DEPORTIU             I 
APARCAMENT a 

S'Aigo Dolça        
NOU EQUIPAMENT 

C/Graves (us a 
definir)

No hi ha actuacions 
previstes

NOU EQUIPAMENT 
DEPORTIU privat

INSTALACIONS 
ESPORTIVES Plaça 
R. Caubet         NOU 

EQUIPAMENT 
C/Joan Mirò (us a 

definir)

N° MESOS

GRAMA 
la connexió i la millora de l'accessibilitat entre el barri El Terreni y Passeig Marítim

ACTUACIONS 
MUNICIPALS 
PREVISTES

CURT TERMINI MITJÀ TERMINI LLARG TERMINI
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