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1.- INTROWCCIO. El terme "ordenació" del terri- 
tari, es consolid; entre 1958-1964, 

Crec fonamental, abans d'entrar arrel d 'una skie de seminaris i 
en el tema, intentar donar una jus- reunions organitzats per 1'ONU i 
tificació del seu títol. UNESCO en els que, aquest terme, 

Els termes espai "organitzat" i juntament amb el de "~lanificació 
espai "ordenat", no són sin&nims, Regional" designaren indistintament 
mlgrat s'utilitzin indistintament. l'intent d'integrar harmoniosament a 
Un espai "organitzat" o un espai escala regional la planificació fi- 
ocupat suposa qualsevol espai a on sica, social i econ&ica per obtenir 
s'hi instal.la un grup h d ,  damunt el m&xim benestar per a tota la s e  
el que exerceix una acció en funció cietat (m) . 
del seu sisterna econ&c, estructura La teoria de 1 'ordenació terri- 
social, thiques ... que modifiquen torial neix dels conceptes parcials 
i transformen el &i (Fmtm6 M e  d'urbanisme, desenvolupament regio- 
jhs, 1981) sense que aix& signi- nal, planificació física i econhica 
fiqui que el medi estigui o no de- regional, intentant unir en una es- 
senvolupat . Podem dir per tant, que Scie de gresol interdisciplinari 
1 ' organització del territori, exis- tota una s&r ie d ' enf ocs prof essie 
teix dlenq& que 1 'hcme inici& la se- nals especialitzats, anib 1' inconve- 
va tasca d ' adaptació i transformació nient de que 1 ' ordenació aplicada ha 
de la superfície terrestre. precedit a la tdrica (EYutas M e  131 



j h ,  1981). 
Per tant, llordenaciÓ del ter- 

ritori és un dels temes que est& re- 
lacionat amb mlts dels aspectes que 
ccnformen la realitat de l'espai in- 
sular. Afecta en general a la xarxa 
de canunicacions, a la 1ocalitzaciÓ 
industrial, als espais agraris, a la 
implantació de les urbanitzacions, a 
la conservació i protecció d'ke- 
es ... . 

bnada 1 ' extensió del tem, in- 
tentarem un estat de la qüestió d'un 
dels punts que formen part de l'or- 
ganització territorial de les Illes : 
les divisions administratives i amb 
criteris geogr&fics &s importants 
de les que ha estat objecte l'espai 
insular i pel contrari, el factor 
turístic, can a factor unificador i 
standaritzador d'aquest mateix ter- 
ritori, ja que encara que les Bale- 
ars i Pitiises, presentin certes si- 
milituds i certes variacions tant en 
el seu mrc natural com en els seus , 
aspectes socials, polítics i econ& 
mics, la seva probldtica ca&, de- 
riva sobre tot de la seva condició 
d'illes, amb tot el que aquest fen& 
men ccanparta, de la seva situació a 
una mateixa kea geogrsfica i darre- 
rament, entre mlts d'altres factors 
de la importhcia del fenbren turis- 
tic que actua can a procés unifor- 
mitzador del seu espai. 

Fora de la identitat insular, 
no s'ha forjat, can a mlts d'altres 
llocs una , consci6nci.a comarcal, ni 
tan sols a Mallorca que c q t e  amb 
paisatges i aprofitaments del s61 
mlt &s diversos, ja que Menorca i 
les Pitiises, són massa redu'ides, 
tant en extensió can en població per 
formar mes d'una camrca. 

Ara bé, les illes compten amb 
la presgncia d'un gran nombre d16r- 
gans estatals, que juntament amb els 
aut¿jnm divideixen el territori per 
a millor realitzar els seus serveis. 
Aquest entrellapnent de funcions 

132 forma damunt 1 'espai una complicada 

xarxa divishria, de la que podem 
destacar, tant per la seva antigiii- 
tat, can per les incid6ncies que 
posteriorment tengué, la divisió en 
partits judicials de 1870  apa 
1). ]En aquesta, Mallorca es& for- 
npda per tres seccions presidides 
per Palma, Inca i Manacor, amb sub- 
pols a Sóller, Sa Pobla i Felanitx 
respectivament. Menorca i les Pitii- 
ses formen un sol partit cada una 
d'elles. 

Aquest criteri judicial fou 
pres can a base per a la confecció 
de la divisió comarcal de la Funda- 
ció Patxot (J.Soler et al. ) devers 
l'any 1962 (Mapa 2). Per altra 
part, 1'Atlas Cclmercial dlEspanya de 
1963, duit a terme pel Consell Supe- 
rior de Cambres de Cmerq, 1ndÚstria 
i ~avegació, delimita les kees SC- 
bre les que exerceixen atracció co- 
mrcialels nuclis urbans. Palma ve 
confi.gurada can a l'hic gran centre 
cunercial de les Illes; Inca i Mana- 
cor, juntament amb Ciutadella, M ~ Ó  i 
La Vila, actuen can a ca~alera de 
s&ees coarrercials que queden res- 
tringides als municipis contiguus; 
can a centres de tercera categoria 
apareixen ~Óller , Pollenqa , Sa Pobla, 
Llucmajor i Felanitx (Mapa 2) . 

Per altra part, els ge6qrafs 
t6cnics de 1 ' espai, s 'han interessat 
igualment per la probldtica de la 
ccmarcalitzaci6, encara que la can- 
partimentació de l'espai segons cri- 
teris geogrsfics, no ha traspassat 
la major part de vegades els límits 
de la investigació. 

La ccmarcalitzacib realitzada 
l'any 1.964 pel Dr. ~ o s s e l l Ó  Ver- 
ger obe'ia Únicament a criteris fi- 
sogr$fics, delimitant les grans uni- 
tats naturals que formen les illes. 
A Mallorca, les de Tramuntana, Pla, 
Raiguer, Migjorn i Llevant; a Menor- 
ca, les de Tramuntana i Migjorn, 
ccxlsiderant a les Pitiüses can una 
sola unitat (mapa 3). ~ivisiÓ 
forqa coneguda i presa en considera- 
ció a 1 'hora d ' establir una s6rie de 
serveis per als que la unitat muni- 
cipal resultava insuficient. En s& 
un exemple les m d t a t s  del Pla 



i del Raiguer per a la recollida de i de cap a un intent de ccanarca- 
residuus. lització de l'espai insular, el Con- 

R1 i%. Bard6 P<xls (1968) sell Ceneral Interinsular (1982) di- 
estableix per a la realització de la videix 1 ' espai insular, tenint en 
seva tesi doctoral i sense pretendre -te criteris físics, diferents 
fer cap divisió operativa, unes mi- tipus de conreus, de ramaderia, he- 
tats territorials hcmqhies quanti- es comercials, concentració urbana, 
tativa i qualitativament. Peu per a etc. , encara que aquesta divisió no 
Mallorca, una per a Menorca i una hagi tengut, a la prictica, efecti- 
per a Eivissa-Formentera, fonamenta- vitat. 
des sobre tot en afinitats de carn- D'altres alternatives mlt re- 
portament demogrific, juntament amb cents (1983) i sobre tot per a Ma- 
d'altres criteris, ccm el grau d'in- llorca, posen esment no sols als 
dustrialitzaciÓ, el tipus de con- districtes poblacionals-funcimals 
reus, els índex turístics, els sint, tambi! a la salmguarda de la 
transports i les cmicacions. . . ccsta i d ' una s&rie d ' ecosistemes 
(Mapa 4).  A estudis posteriors, naturals. 
creu que ni el criteri paisajístic Malgrat darrerament no es con- 
ni el comercial, solucionen satis- sideri un t a  pol&c, el debat da- 
facthriament els problemes que plan- munt la necessitat o no de la comar- 
teja l'orgmització del territori a calitzaci6 i la m e r a  de dur-la a 
les Illes. Segons ell, la solució terme, no est& clos; sobre tot pel 
estaria en considerar les Illes ccm fet de que aquestes darreres propos- 
a unitats operatives, ja que ni les tes obeeixen fonamentalment a les 
dimensions físiques i humes ni les transformcions que de la & del tu- 
recents transfo-cions econ&ico- risme s'han duit a terme a les Illes 
espacials justifiquen divisions de a les dues darreres d&cades, encara 
magnitud' inferior. que no amb la mateixa intensitat a 

L'any 1978, el Dr.  oss selló cada una d'elles. 
Verger, intenG cercar un equili- 
bri poblacional i territorial per a 
Mallorca, ja que Menorca i Pitiiises 
quedaven considerades com dues mi- 3 .- E L  ?IJRI,SME: RFMODEIAYIR DE 
tats, per les raons abans exposades, LIESPAI INSULAR. 
mlgrat el pes excessiu de P a m .  
Prengui! carn a base la divisió tri- Ta causa fonamental de 1 'orga- 
Partita en Partits judicials, inCOr- nització -jo hem de dir desorga- 
porant-li el carActer funcional de ~tzació?- territorial és la 
la població.  espai insular qued; deració de 1 tespi - un 
configurat per tres grans comarques: d'oci", o paradís per als pajisos 

Occidental o 'Onent, amb europeus desenvolupats, que cap als 
centre a Palma, f o m t  un districte anys seixanta intr-~= aquesta 
metropolit;-turístic , amb homogeneji- mena de colonialisme -&ic basat 
tat espacial i funcional en els seus en la producció i venda d'espai tu- 
municipis ; Mallorca Oriental o Llev- rístic. Fhge~-6, el turisme no sols 
ant, amb centre a Manacor, de carac- ha incidit en 1 ' espai, sinó damunt 
terístiques aqrhies i de turisme a un ample ventall d'aspectes que cm- 
les costes; Fgallorca Septentrional o formen el mode de vida dels illencs: 
Tramuntana amb centre a Inca, dedi- ocupació de la poblaciÓ, cornposici6 
cada al sector primari i secundari, per sexe, edat, origen, introducció 
amb .~Óller can a nucli aglutinador de nous costums, etc. Tots els sec- 
de les funcions de la zona de munta- tors econ-cs s'han vist marcats 
nya ( M a p a  5 ) .  per les conseqiii?ncies del fet d'or- 

Dintre d'aquest mteix context, - ganitzar l'economia de les Illes, ,,, 



fonarientalment Mallorca i Eivissa, 
en tom d'ell. D'acpesta manera el 
terrne "balearitzaciÓ1' descriu el m 
del econ&c-territorial basat m- 
jor:i&iament en una sola activitat, 
el r m m e u  del turisme que colap- 
sa el desenvolupament de les d&s 
fonts de riquesa, provocant la des- 
capitalització de b&ns propis que 
passen a mans de multinacionals, im- 
plicmt per tant una absoluta depen- 
dhcia de I 'exkerior . 

Aquest fet incideix damunt el 
territori, en llapariciÓ d'un model 
de "concentraci&desertitzaciÓ1', so- 
bretot a Mallorca i Eivissa; model 
que queda reflectit en la construc- 
ció i ampliació de grans infraes- 
tructures turístiques: ports, aero- 
ports, carreteres, autopistes i, so- 
bretot, en la potenciació i amplia- 
ció dels nuclis de P a h  i La Vila, 
en contraposicib al buit de mlts 
d'altres nuclis de població. Així a 
Mallorca i Eivissa el procés mnopo- 
lit~ador de les seves dues ciutats 
6s mlt fort, i s'ha anat accentuant 
als darrers anys. Aquest fenbn no 
6s aplicable a Menorca, ja que la 
bipolaritat entre M ~ Ó  i Ciutadella 
s'ha anat rcanpent en benefici de la 
primera i del triangle que forma amb 
S. ~luis i Es Castell, no a causa 
del turisme, sinó que, i co'incidht 
amb ell, per la potenciació de les 
estructures vihies i de transpcart, 
dintre de les que juguen un paper 
importantissim el port i l'aeroport . 
potenciació intimament relacionada 
amb la consolidaciÓ del fen&n in- 
dustrial a l'illa. 

A l'interior de cada illa el 
turisme ha imposat un nou tipus 
dlorganitzaciÓ, damunt un espai ha- 
bitat i transformat, per tant orga- 
nitzat des d'antic per l'hm. 

A Mallorca, 1'ocupaciÓ tradi- 
cional fou, fins la d&cada dels 
seixanta en torn a Palma, capital 
tradicional, amb una predomirhcia 
clara damunt la resta de pobles de 
l'illa i en tom d'una s&rie de nu- 
clis de població, la major part 

134 
d'ells interiors i preddnantment 

agraris, carn queda reflectit a la 
xarxa de transports per carretera, 
que de forma radial i amb centre a 
Palma 6s mlt tupida, sobre tot a la 
zona del Pla. Inca, Manacor i Lluc- 
major, tant pel ncanbre d'habitants, 
m per la importhcia del sector 
secundari, constitu'ien 1 ' excepció a 
la gran majoria. 

El turisme de msses, incidir; 
directament damunt aquest espai amb 
un canvi de valoració del sbl, re- 
saltant el paper importantissim de 
la costa i indirectament reactivant 
certes activitats econ&ques. Així, 
recentment l'estudi damunt el reco- 
neixement territorial de les Balears 
(1) dóna a con&ixer el fet de que 
una tercera part de la costa mallor- 
quina esG ocupada per urbanitza- 
cims turístiques o de segona resi- 
dgncia, essent la Eladia de Palma la 
de 11x3 jor densitat d ' ocupació. 

Palma es convertirA en una gran 
capital amb un pred&ni total i ab- 
solut damunt l'illa i d m t  les de- 
&s illes. L'any 1982 cmptava amb 
el 54,48% del total de la població 
insular i amb quasi el 50% del total 
de les Illes. Aquesta gran concen- 
traci6 de població ha vengut provo- 
cada pel fet de que aquesta ciutat 
ha augmentat de mera excessiva les 
activitats considerades urbanes, so- 
bretot les de serveis, les de gestió 
de la prcducciÓ, donant lloc a un 
fenan de mcrocefAlia urbana, o 
sia de creixement excessiu respecte 
dels d&s pobles de l'illa; fenonnen 
que no 6s una constant histhrica, 
sinó que sols apareix quan s'eclip- 
sen les activitats agrhies en pro- 
fit d'altres. Aquestes són, sobre 
tot, les activitats tercihies . 
Aleshores, per ccenplir millor la se- 
va missib, s'ha dotat aquest gran 
nucli d ' una &xiTM accessibilitat, 
fet que s'ha aconseguit a travers 
d'una cqlicada xarxa de cinturons 
i autopistes, que actuen d'embut als 
accessos a la capital. La loca- 
lització hotelera s'ha fet en tom 
d'aquest nucli i en tom a les zones 
costeres d s  accessibles. Aquest 



fet, juntanient amb l'aprofitament de 
1 ' espai a l  dx im,  provocat per 1' es- 
peculaciÓ, ha donat lloc a una den- 
sificació de les urbanitzacions amb 
conseqü6ncies drbtiques per a l  
paisatge. Malgrat tot, la variació 
és m l t  grossa i la urkanitzaciÓ de 
la costa presenta diferents tipolw 
gies: creixement a partir d'un nucli 
tradicional, urbanització de bell 
nou, m o l t  densificada, urbanització 
per un a l t  standing ... . Precissa- 
ment pel deteriorament progressiu de 
la costa, es giren els ulls, actual- 
ment, cap als nuclis interiors, p;o- 
duint-se una reconversió de sal rus- 
t i c  en ur&, s i  nq s 'hi  posa remei. 

No. -1s sera, e l  territori e l  
que patlra la presencla del turisme, 
sinÓ que tots els sectors econ&ics 
sofriran les seves, conseqii&cies. 
L'agricultura, amb exode mssiu de 
r& d'obra i progressiu abandonament 
del sal, ser5 una de les activitats 
econ&niques més afectades. Malgrat 
la població segueixi residint a la 
capital i als nuclis de població in- 
teriors, no té ja ocupacions predo- 
minantment agrkies, sinÓ que es de- 
dica la major part de vegades a fun- 
cions secundkies i sobre tot ter- 
c ikies  , localitzades fora d ' aquests 
mic ip is .  Tota aquesta si?rie 
d'efectes directes i indirectes pro- 

L 

m a t s  pel turisme, els pos& de m- 
nifest el  D r .  Aibert Quintana P e  
ñuela (1979), a l1an;lisi damunt 
1 ' organització territorial de 1 ' i- 
lla, considerant-la can una kea  me- 
trapolitana, can una unitat urbana, 
a on la urbanització afecta tot e l  
conjunt. 

JA1entrada dlEivissa i Formente- 
ra en el  mecanisme dels "Tous-Opera- 
tors", i per tant de la dependAncia 
exterior, es dóna a l  rmteix temps 
que a Mallorca. JA conseqii&ncia &s 
inmediata d'aquest procés, ser2 la 
construcciÓ d ' urbanitzacions per te 
ta la zona costera, conservada in- 
tacta fins als anys seixanta, encara 
que la zona de rmjor intensitat la 
constitueix l'ampla badia de Port- 
m y ,  entre els municipis de S. An- 
toni  i S. Josep, i a l  igual que Ma- 

llorca, es dóna un procés de colo- 
nització de les cases abandonades 
pels agricultors a l'interior de 
1 ' i l la.  

E l s  efectes negatius del turis- 
me damunt els sectors econ&cs s& 
m o l t  superiors als ocasionats a Ma- 
llorca, donant lloc a forts incre- 
mnts en els subsectors construccib 
i serveis, i dintre del sector pri- 
mari, una &dua tant de s61 m de 
població jove, m o l t  &s accentuada 
que a Mallorca. Encara que darrera- 
ment hagin sorgit formes de vida 
mixta entre les noves generacions, 
que adopten una doble activitat, 
canbinant l'agricultura anh una ocu- 
pació en e l  sector terciari, aquest 
tipus d1ecm&a bi-ia es& en de- 
cad&ncia. E l  fet és que tengué un 
gran auge després de la I1 Guerra 
Mundial, m n t  d ' euf6ria indus- 
trial,  i de gran difusió del trans- 
port públic a Europa, per6 actual- 
ment ha derivat de cap a la dedica- 
ció a l'agricultua per aficiÓ, es- 
sent la tasca secun&ia, i sobre 
tot tercibia , 1 ' ocupació fonamen- 
tal. 

Quant a l lGbitat ,  La Vila és 
l ' h i c a  ciutat de les Pitiüses que 
exercia i exerceix e l  paper de nucli 
aglutinada. Així  queda reflectit a 
la xarxa de transports per carrete 
ra, que parteix radialment d'ella, 
amb tres eixos vertebradors, Eivis- 
sa-Sant Antoni, Eivissa-Portinatx, 
Eivissa-Sta . ~uls l i a .  La ciutat 
agrupa un 39,50% dels pitiüsos i e l  
42,29% dels eivissencs. La major 
part dels demés nuclis interiors te- 
nien una dedicació priorit&ia a l  
sector primari, volcant-se avui de 
cap a l  terciari. Encara que la ciu- 
ta t  canalitzi tot e l  moviment turís- 
t ic  marítim i aeri, pot afirmar-se 
que l ' i l l a  compta actualment amb du- 
es capitals turístiques: J a  Vila i 
S. Antoni. E l  nucli de Sta. ~ulAlia, 
a la costa oriental de l ' i l l a ,  
s 'uneix &s tard a 1 'expansiÓ turís- 
tica i e l  seu creixement no ha estat 
tan espectacular com e l  de S .  Anton- 
i, conservant encara gran part del , 



seu aspecte tradicional. 
Fmntera, la &s petita de 

les Pitiüses, estava fomda cap als 
anys cinquanta per una població ex- 
clussivament aut&tona i tenia una 
econcnnia fonamentada en el sector 
primri. Aquest d e l  econ&c-ter- 
ritor ial canviar5 profundament a 
travers del turisme, ja que fins als 
anys setanta obté els seus recursos 
de la venda de cases antigues i 
terrenys litorals, i a partir 
d'aquesta d&cada entra en l'hrbita 
dels " Tour s-Operators " , quedant 
mlts pocs beneficis per a l'illa. 
Tota la costa, en general apareix 
mlt urbanitzada, si b& poden desta- 
car--se els nuclis de: Port de la Sa- 
vina, S. F. Javier, capital de 
lliXla, on la major part dels edifi- 
cis, a &s de vivenda, solen estar 
dedicats al sector terciari, Cala Es 
Pujols ... . 

Aquesta ocupació de la costa, 
feta sense previsions i mltes de 
vegades de forma il. legal, ha donat 
lla: al igual que a les demés illes, 
a greus problemes d ' infraestru@,u- 
res, a la xarxa de clavegueram, en- 
llumenat, aigua corrent ... carn qe- 
da pal& a l'estudi damunt el reco- 
neimnt territorial de les Ble- 
ars. 

ia menor de les Balears, Menor- 
ca, ha estat la darrera en acceptar 
el fenbn turístic, adopkant la da- 
rrera forma que aquesta activitat 
pren a les Balears, la del turisme 
de masses. Fet que es deu segurament 
a que les necessitats d'acollir-s'hi 
no eren tan apremiants can les d'Ei- 
vissa, ja que =tenia i manté un 
relatiu equilibri entre els tres 
sectors econhics . 

L'illa canstitu'ia fins a la d k  
cada dels setanta, un territori ben 
estructurat, corresponent a un sis- 
tema urG bipolar. M ~ Ó  i Ciutadella 
eren i continuen essent els dos pols 
&s importants, si b6 actualment el 
pes mjor l'ostenta la capital i el 
triangle que £ o m  amb S. Lluís i Es 
Castell. M ~ Ó  i Ciutadella m n o p  
litzen la major part de les funcions 

136 urhnes. ia cohessió dels dos p)ls 

es realitza a travers d'una sk-ie de 
nuclis centrals, dedicats priorith- 
riament al sector primari, per6 amb 
una indústria mlt incipient. Junta- 
ment amb amples espais de producció 
agrhia, canptava igualment amb pe- 
tites col6nies d'estiueig situades a 
la costa. La xarxa de transport per 
carretera, en funció d'aquests nu- 
clis adoptava i adopta la direcció 
est-oest, amb bifurcacions a l'inte- 
rior, semblant una espina de peix. 
b torns als dos nuclis principals, 
sobretot, en torn a M ~ Ó  apareixen 
una s&ie de carreteres, en forma 
radial, donant a aquesta ciutat un 
carhcter urG mlt més canpiet. 

A una primera fase de turis- 
tització assistim a una expansió de 
les primitives colhnies i a la crea- 
ció de noves, entre 1960 i 1965, 
mlt lligades al model territorial 
existent. Tenien una escassa exten- 
sió superficial i estaven promogudes 
per empresaris illencs. Foren la 
costa oriental i l'occidental de 
l'illa les primeres en ccqtar amb 
residbcies secundh-ies, essent la 
costa sud la darrera en urbanitzar- 
se. Moltes de les urbanitzacions ac- 
tuals realitzades a partir de la d k  
cada dels setanta estan localitzades 
al marge de l'estructura existent, 
plantejant problemes de vinculació 
amb les entitats de població. 

L1OrdenaciÓ del territori és a 
Espanya una mathia poc coneguda i 
aix6 queda pal& pel fet de no dis- 
posar d'una política dlOrdenaciÓ Te- 
rritorial, estructurada en torn 
d'una nomtiva especifica, a nivell 
estatal i de canunitats authnonaes, 
en torn uns plans, uns programes, 
uns intruments, uns serveis suprami- 
nisterials, responsables de coordi- 
nar horitzontalment i verticalment 
1 'aplicació i gestió d'aquesta polí- 
tica, can ocorre a la resta dlEuropa 



(Turres Rie500, 1982). 
A &s d'esser una mat&ria p c  

coneguda hi ha un confusionisme de 
termes. S ' ent& freqüentment, el 
terme d ' ordenació territorial, de 
m e r a  sectorial, com a política de 
protecció d'espais naturals, de medi 
ambient, de localització indus- 
a .  . Es confon també aquest 
terme amb polítiques de desenvolupa- 
ment regional, ja que la veritat és 
que a Espanya els t e m s  ordenació 
territorial, política territorial, 

territorial, no estan 
clars. 

Una de les rams fonamentals 
d'aquest desgavell és que el terri- 
tori es segueix ordenant amb pautes 
procedents de ll&it urG, fins i 
tot la mateixa Llei del ~61, dxima 
figura ordenadora i planificadora 
del territori a nivell estatal, és 
urbana. Per tant, el terme ordenació 
territorial s'utilitza també caan a 
thica aplicada genhicament al 
territori w o metropolid (1) 
(IBcicnero, L. 1978). 

Farem, per tant, un comentari 
del planejamnt urbanístic, can un 
dels aspectes que confomn l'orde- 
nació del territori a les Illes, 
conscients de que aquest concepte és 
mlt més ample que l'aspecte que 
tractam. 

La realitat urbanística de les 
Illes, creim, és fruit fonmntal- 
ment de llactuaciÓ que s'ha duit a 
terme en aquests darrers anys, que 
s h  els que han configurat el d e l  
territorial insular. Aquesta reali- 
tat s'ha de lligar forpsament amb 
el desenvolupament turístic que im- 
plic3 un aucpent del nivell de vida, 
i amb la planificaciÓ urbanística 
institucionalitzada. Fou l'any 1956, 
en que aparegué la llei damunt "R& 
gimen del Suelo y Ordenacih Urba- 
na". Aquesta nomtiva ha represen- 
tat fins ara els interessos de les 
classes dcminants, ja que &s que un 
conjunt de lleis per a frenar el de- 
sordre urbanístic i territorial ha 
constituit un discurs tdric, ple 
d'cunbigiiitats. Per aquesta raó ha 

estat transgredida d'acord amb els 
interessos concrets dels distints 
agents del s61, sense mirar mltes 
de vegades, si les decisions que es 
prenien convenien o no a la col.lec- 
tivitat . 

Aquesta llei, el document fona- 
mental que va regular llexpansiÓ de 
les ciutats espanyoles i les diver- 
ses utilitzacions o aprofitamnts de 
l'espai, fou mdificada l'any 1976. 

Podem dir per tant, que l'estu- 
di de llocupaciÓ del s61 i de l'ur- 
banisme a les Illes, ve marcat per 
llapariciÓ d'aquesta llei i sobre 
tot del pla que l'executa, el Pla 
Provincial de 1973. Les actuacions 
damunt el territori insular foren 
distintes abans i després de la seva 
aparició. 

Abans de 1956, sorgeixen una 
shie d 'urbanitzacions turístiques 
amb criteri individualista i parti- 
cular, la qual creació obeeix a dues 
raons: en primer lloc a la funció de 
residhcia secundkia per a la p 
blaciÓ amb vivenda fixa a la capital 
o als pobles de l'interior. Formen 
conjunts residencials situats la ma- 
jor part de vegades devora primitius 
nuclis mariners, així apareixen els 
nuclis de slArenal, Cas catal&, a 
Mallorca, o sa Farola aMenorca, per 
posar un exemple. En segon lloc, la 
constitució de colhies estrangeres, 
sobre tot a Mallorca, situades a 
llocs verjos i amb bones condicions 
paisatgístiques . Un clar exemple 
d'elles, són els nuclis de Cala 
d 'Or, S m  Moll, Santa Ponsa, Camp de 
Mar... . 

F1 pericde cc9-rrpr;s entre 1 'apa- 
rició de la llei del s61 i 1 'aprova- 
ció del Pla Provincial a 1973, fou 
el 1-16s prolífic, en quant a cons- 
truccions sobre tot per a Mallorca i 
de conseqiihcies &s funestes per al 
paisatge insular es construí i urba- 
nit& sense previsions, indiscrimi- 
nadament i amb defici&ncies infraes- 
tructurals, de les que ara es paguen 
les conseqii&ncies, molt greus. 

L'any 1973 i com a fruit de la 
nomtiva de la llei del S ,,, 



s'aprovi el Pla Provincial de Rale- 
ars. Aquest pla, permeté i potencis 
el d e l  de creixement ja tractat, 
de concentraci&desertitzaciÓ . Pla 
optimista i desenvolupista, va 
néi.xer amb mal peu ja que les carac- 
terístiques socio-econhiques de les 
Illes ccanenqaren a trastocar-se a 
par-tir de la crisi que s' ini.cih 
l'any 1973, precisament l'any de la 
seva aparició. Aquest model de so- 
cietat, i per tant aquest model urs 
i territorial, estava recolzat en un 
creixement econhic sense límits, en 
un elevat consum d ' espai i amb una 
elevada mobilitat individual, model 
de tecnologia "dura" que continuam 
mantenint &s o manco a l'actuali- 
tat. 

El Pla Provincial pretengué or- 
denar l'estructura urbanística de 
la província, regulant les n o m s  
per a la defensa de les seves cornu- 
nicacims, naturalesa del paisatge, 
nedi rural, patrhni artístic, es- 
tudi del s61, etc. per6 el plantejs- 
possibilitats de creixement i ocupa- 
ció urbana del s61 mlt &plies, ja 
que conllevava una interpretació la- 
xa de les seves possibilitats de 
qualificació. Aquest fet provoci 
llaprovaciÓ de plans generals muni- 
cipals, la n o m  urbanística més 
elevada de cada municipi amb una su- 
perfície qualificada can a s61 ur& 
desmesurada, desproporcionant les 
possibilitats reals de creixement, i 
praüuynt-se una densificació en les 
urbanitzacions molt acusada. 

La figura del Pla Provincial és 
mificada per la nova llei del s61 
de 1976 i substituYda per la del Pla 

Director Territorial. Aquest és més 
que un simple pla urbanístic, va &s 
enllh de les n o m s  de planejament, 
és reclamat per molts d'organismes 
locals per a que coordini i reguli 
les distintes actuacions que es rea- 
litzin damunt el territori insular. 
Sobretot per a que en el futur, el 
terme "balearització" no s ' apliqui 
despectivament a les nostres illes. 

Darrerament (1984) i una passa 
important en aquest sentit, per part 
de la Conselleria d10rdenaciÓ del 
Territori juntament amb la delegació 
provincial del MOPU, s'ha duit a 
terme l'estudi damunt el reconeixe- 
ment territorial de les Balears. Re- 
presenta una visió global, una base 
damunt la que es poden articular les 
distintes polítiques de planejament 
i gestió dels problemes territo- 
rial:;. Aquests, entre d'altres s&: 
1 ' excessiva vinculació al turisme ; 
la m c a  de recursos hidriulics; la 
deficient infraestructura per a 
1 ' abastiment d' aigües i evacuació de 
les residuals; juntament amb el mal 
estat de la xarxa que maldement si- 
gui densa és de baixa qualitat. 

Esperam, que a la recerca d'una 
riquesa £Acil no es comproaneti per 
&s temps un dels factors que amb 
&s escassesa ccmptarn, el sbl. 
Moltes de situacions a les Illes són 
irreversibles, per6 desitjarn i no és 
fer ci6ncia-ficció que un política 
adecuada d ' ordenació territorial no 
permeti per més temps la mcrocef&- 
lia urbana ni la proliferació de s61 
ur& i que presti la debuda atenció 
els ecosistemes encara conservats 
ver jos. 
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