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UN CONJUNT DE BONES PRÀCTIQUES 

Tal i com dèiem en l’Annex VII. Intervencions en destinacions turístiques madures, 

reunim en aquest Annex una valoració sintètica d’algunes iniciatives que han resultat 

reeixides, o prometen ser-ho, en zones turístiques madures, comparables a Mallorca, 

fent èmfasi en aquells factors clau d’aquest suposat èxit. Certament la paraula exitosa 

pot semblar un punt ambiciosa en algun dels casos, i caldria matisar-la considerant 

que, en tot cas, es tracta d’iniciatives o casos d’estudi prou interessants, que 

constitueixen, o poden constituir, referències alhora de plantejar-se a Mallorca 

polítiques al respecte. 

Ho farem tot seguint el mateix ordre dels vuit grups esmentats, incloent algun exemple 

destacable, encara que sigui previ a la fase de maduresa de la corresponent 

destinació. Recordem doncs, abans de valorar els casos d’estudi, els vuit grups 

d’intervencions a que fèiem esment: 

a) Aquelles que aposten per la ordenació dels espais públics i la millora de les seves 

característiques (es centren, fonamentalment, en projectes en la franja costanera, 

platges i passeigs marítims) 

b) Aquelles que es fonamenten en la proposta de dotacions turístiques (parcs de tota 

mena, inclosos els temàtics, camps i complexes esportius) 

c) Aquelles que es centren en canvi en altres dotacions complementàries (comercials i 

de serveis) 

d) Hi ha alguns projectes que posen èmfasi en infraestructures singulars i en la millora 

de sistemes de transport (ports esportius, aeroports, carreteres paisatgístiques, 

ferrocarrils, tramvies...) 

e) Força comunes han estat en els darrers anys les estratègies centrades en el control, 

limitació o impuls de determinades formes d’allotjament (moratòries o incentius a 

apartaments i hotels de determinades categories, habitatges d’ús turístic...) 

g) Més recents encara són les estratègies basades en determinades formes de turisme 

singular (rural, d’aventura...) 

h) I encara més, les que es centren en posar en valor el paisatge, o, en general, els 

recursos patrimonials (més enllà de les polítiques d’espais públics, fen referència 

particularment als paisatges culturals i tradicionals), al servei, en primer lloc, de la 

millora en les condicions de vida dels habitants d’un determinat territori, que han 

construït precisament aquest paisatge 
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i) Molt recentment, i encara sense prou temps per fer un balanç adequat, han aparegut 

un conjunt de propostes, la qual finalitat fonamental és millorar les condicions 

ambientals, apostar per la sostenibilitat, per accions compromeses amb als riscos 

derivats del canvi climàtic, propostes d’impuls del turisme de natura. 
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1. INICIATIVES SOBRE ELS ESPAIS PÚBLICS 

Entre les que aposten per la ordenació dels espais públics i la millora de les seves 

característiques (centrades, fonamentalment, en projectes en la franja costanera, 

platges i passeigs marítims), voldríem destacar una referència històrica notable, el 

passeig de costa des de S’Agaró fins a la platja de la Conca, que ha donat lloc a 

nombrosos epígons, des dels camins de Ronda, també a la Costa Brava, a tants 

passeigs marítims, com el de Platja d’Aro o Benidorm. Ens referirem també, a un 

Programa en el que vam col·laborar i desplegar diverses intervencions, derivat del 

nostre Pla Insular d’Ordenació de la illa de Tenerife, anomenat Tenerife i el Mar. 
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1.1 L'EXTRAORDINARI CAMÍ DE RONDA DE S'AGARÓ 

Aquest és el títol d’un article de Josep Pla, publicat a la Revista S'Agaró, l’any 1954, 

que utilitzarem per explicar aquest projecte. 

Es tracta d’un esplèndid passeig entre les platges de Sant Pol i La Conca, impulsat per 

Josep Ensesa, promotor de la urbanització que l’envolta (hotel La Gavina i conjunt de 

ciutat jardí) amb intervencions dels arquitectes Adolf Florensa i Rafael Massó, deixeble 

de Gaudí. Veiem que ens diu Josep Pla. 

Aquest camí, com totes les coses de la vida, s'hagués pogut construir bé o malament, 

aplicant a l'obra una deliberada reflexió, o, pel contra , de qualsevol manera. Hauria 

pogut ser una extorsió perpetrada contra la naturalesa, un pegot atrabiliari posat a la 

naturalesa o un element discret i coadjuvant a l'acostament a ella. En aquest país 

estem acostumats a tants exabruptes i a tantes manifestacions de genialitat 

desplaçada i mal entesa, que el problema té una actualitat permanent. 

Per comprendre fins a quin punt el passeig ha estat concebut respectant els drets de la 

natura, cal veure-ho des del mar. Llavors és possible adonar-se que res ha estat 

espatllat ni ha existit la menor vel·leïtat de forçar el paisatge marí. Des del mar i sobre 

el fons de la urbanització, el passeig amb prou feines es percep i quan això passa, la 

seva aparició és tan discreta, tan natural i afable, que la seva presència no solament 

no molesta, sinó que suscita la possibilitat d'alguna cosa existent abans de el seu 

traçat actual i recent. Això és molt interessant perquè prejutja la qualitat d'una obra 

sobre un paisatge -la Costa Brava que en molts indrets del seu curs conté una 

quantitat de projecció anàrquica i excessiva. El camí segueix el curs del litoral en el 

sentit exacte de la paraula, sense ponts que el atropellin, ni calçades que el s'escurcin. 

Segueix, amb calma, el dibuix de les petites cales, de les diminutes platges, dels 

penya-segats. Assenyala exactament la topografia de la costa, ara en sentit ascendent, 

ara baixant amb suavitat les declinacions del terreny i sempre col·locant-se en les 

exigències de la mesura humana, sense ascensions fatigoses ni pendents massa 

ràpides. 

En el seu traçat s'han fet esforços admirables per salvar la botànica que flanqueja el 

litoral; de vegades, per salvar un pi vell o retorçat o només les seves mandroses arrels 

aflorant la terra, -ha calgut corbar el camí, trencar el penya-segat, buscar una solució- 

que ha requerit el consegüent esforç. Altres vegades han hagut de fer-se murs de 
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contenció que, d'haver-se dut a terme no premeditadament, haguessin produït el pegot 

a què fèiem referència fa un moment. Aquests murs s'han aixecat en consonància amb 

el color precís del lloc i han estat grisencs quan el granit ha tingut aquest color o 

vermellosos quan ho ha estat el basalt. Sobre la terra salvada per aquests murs s'han 

plantat els arbres adequats -tamarindes, xiprers, figueres de moro, pites i tota 

l'admirable botànica meridional- que en molts casos han hagut de defensar-se 

acuradament dels temporals de llevant. 

La defensa de la botànica ha contribuït de manera poderosa a la gràcia i la sorpresa 

constant del seu traçat. És un camí que no té dos moments repetits, fascinadora ment 

variat. La seva mobilitat de concepció crea, no solament punts de vista sempre 

canviants, sinó la impossibilitat de cap manera de monotonia. El que s'assembla 

menys a aquest camí passejat d'est a oest, és el camí fet d'oest a est. La seva ruptura 

amb l'avorriment és total. 

Una observació s'imposa: El passeig marítim de S'Agaró està afectat per l'admirable 

situació geogràfica i climatològica de la Ciutat Residencial. Estant aquesta col·locada 

d'esquena al vent dominant a l'hivern -el nord o tramuntana-, el camí ofereix, en la 

mala estació, un  redors admirable. I com està el mateix temps encarat al sud, gaudeix 

de tota la llum i de tot el sol que és possible disposar a la Mediterrània en l'època 

hivernal. Per aquesta mateixa situació ofereix l'avantatge, al temps de la calor estival, 

de rebre de front les fresques brises del sud, que són una delícia, incomparables. 

Importa, però, assenyalar aquest camí com a recurs hivernal, com un incomparable 

solàrium davant del mar i assenyalar per tant el que representa ja en la nova 

concepció, en curs de realització, que farà de S'Agaró una estació d'hivern. 

El camí, doncs, segueix el curs de la mar, assenyala paral·lelament l'extrema dóna, la 

vivaç diversitat de la costa en aquest lloc. En el seu curs trobem suaus, menuts racons 

amb una petita platja al fons o alts penya-segats. Notem, mentrestant, els canvis de 

color de la geologia que de vegades són bruscos i, tocats per la llum del sol són 

fascinadores per els seus contrasts. En els braços d'aquestes cales, si els vents són 

propicis, preveu rems tot un món submarí sota les aigües netes, ensomniades. Però 

de vegades la costa fa un sortint i llavors apareixen les àmplies panoràmiques. Hi ha 

en aquest camí, referent a això, llocs prodigiosos, alguns amb obertures enormes 

sobre la costa i el mar, fins de 180 graus. 
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Assenyalaré dos grans panoràmiques: la visió de Palamós al fons de la seva magnífica 

badia, com un somni blanc surant en les aigües, i la visió de la costa rogenca de Sant 

Feliu, quan la costa es corba per anar caient fins a les sorres de la meravellosa platja 

de Sant Pol. la primera visió és molt dilatada, és un autèntic panorama de mar, llunyà, 

que manté la seva gran bellesa tant en els dies d'atmosfera límpida com en dies 

lleugerament boirosos en què tot sembla immers en una flotació irreal. La segona és 

un panorama complet de mar i terra que si en el seu primer aspecte és d'una bellesa 

geològica i colorística incomparable, en el seu segon aspecte no li va a la saga. És 

hora ja de dir -i d'això s'ha parlat menys del que mereix- que les terres. De l'interior de 

S'Agaró són un dels seus grans encants. Doncs bé: aquest Passeig Marítim o Camí de 

Ronda, ens ha donat la visió d'aquesta "retro-terra" com en cap altre punt ho havíem 

contemplat. Amb el primer terme de la platja, tan dolça, els turons de segon terme, tan 

elegants, i les arcaiques muntanyes de la Gabarra al fons i nord, el paisatge compon 

una de les més inoblidables visions de la Costa Brava. 

Però al meu entendre hi ha un moment en aquest transcórrer del passeig toca a la 

sublimitat: és quan té com a visió central la meravellosa lògia italianitzant que 

l'arquitecte Folguera ha construït; peça d'arquitectura que Pelayo Martínez, amb la 

seva autoritat única, ha qualificat de l'obra més bella que s'ha produït en terres 

gironines en l'últim segle. 

Ah, la lògia del mestre Folguera! És un tros d'arquitectura il·luminat per la pura 

intel·ligència, vivificat per la pura gràcia. Si no servís més que per això, per veure, 

contemplar i gaudir l'obra clara, severa i lluminosa d'una intel·ligència humana, el 

Passeig Marítim de S'Agaró estaria plenament justificat. 
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Són molts els camins de ronda que s’han desplegat seguint l’exemple del de S’Agaró. 

Recollim, a tall d’exemple, diverses imatges del que arriba fins a Llafranc en la mateixa 

Costa Brava, donat que es tracta d’una intervenció notabilíssima per requalificar 

precisament una destinació turística madura. 
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I també amb el mateix objectiu s’han utilitzat repetidament remodelacions dels 

passeigs marítims. Alguns, com les de Benidorm o Platja d’Aro, dels que recollim 

algunes imatges, han estat veritables revulsius en la requalificació de la destinació. 
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1.2 TENERIFE I EL MAR 

Tenerife compta amb un excepcional patrimoni natural litoral i una tradicional relació 

dels seus habitants amb el mar degut a un ús equilibrat del qual els habitants van 

obtenir molts beneficis (aprofitament dels seus recursos econòmics, satisfaccions 

culturals i esbarjo). Durant les últimes dècades el litoral de Tenerife va estar sota 

pressions de creixement demogràfic degut a l’afluència massiva de visitants i amb una 

explotació desendreçada amb transformacions poc afortunades del medi. La 

superposició de competències municipals, regionals i estatals que s’encreuaven amb 

altres de caràcter sectorial: urbanístiques, turístiques, ambientals... va fer propícia 

aquest tipus d’actuacions. 

El projecte Tenerife i el Mar, impulsat en la dècada dels noranta pel Cabildo Insular de 

la illa, supera els enfocaments sectorials amb una aproximació coherent al mar i al 

territori litoral. L’objectiu fonamental d’aquest planejament globalitzador és la 

d’entendre el mar com a: 

 Espai a preservar 

 Recurs a utilitzar 

 Lloc d’oci per al resident i per al turista 

 Treball per al pescador 

 Estudi per al científic 

 Vida per a la fauna i flora terrestre i marina 

Per la consecució d’aquest, es plantegen uns criteris claus d’intervenció i la definició 

d’unes línies d’actuació concretes, satisfent les aspiracions d’uns i altres, sense arribar 

a comprometre el patrimoni natural i cultural que el mar aporta, planificant des del 

respecte al medi i a les necessitats de tots els col·lectius. La gestió del litoral no ha de 

fragmentar-se, per tant es planteja un pla d’actuacions litorals en l’àmbit de tota l’illa. 

Es pretén recuperar la filosofia en que es va basar el diàleg històric de l’habitant de 

Tenerife amb el seu mar; una filosofia de respecte i acceptació de les característiques 

pròpies del litoral de Tenerife, de l’adaptació dels usos als condicionants que el litoral 

imposa sense pretendre la seva transformació més enllà del que aquests objectius 

exigeixen mínimament. 
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Es plantegen, doncs tot un seguit d’intervencions com a restauració del medi ambient 

litoral i com a fórmula de revaloritzar la funció cultural d’aquest paisatge, com a un 

factor de qualitat de vida i com a un medi per a lluitar contra la despersonalització: 

 Accions de petita escala, adaptades al medi però de gran rendibilitat social. 

 Rescat de tots aquests petits racons de la costa de fort arrelament popular, 

embarcadors tradicionals i zones de bany. 

 Múltiples i petites intervencions d’adequació a la morfologia retallada i abrupta de la 

costa enfront a d’altres operacions més espectaculars que s’intenten evitar. Es 

plantegen uns primers projectes pilot d’accessos i tolls. 

Els fills d’una illa decideixen no ser més espectadors passius d’un progrés que es fa 

sense ells, sinó tot el contrari, ser protagonistes integrals del seu territori. 

El programa es basa en la idea de recuperar el mar i la costa per a l’illa, degut a que 

durant les últimes dècades del desenvolupament es van importar maneres d’entendre 

la relació del litoral alienes a la realitat insular. 
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Atenent a la diversitat de situacions, objectius i competències, el Programa es vertebra 

en diferents àrees i projectes, que tot i que es troben relacionats permeten establir 

línies d’actuació per a avançar en paral·lel, de forma àgil, en funció de les oportunitats i 

abandonant algunes de les pràctiques comunes en la planificació convencional que 

propicia esquemes rígids i jerarquitzats amb poques possibilitats de desenvolupament 

pràctic. 

 Àrea de conservació i protecció del medi marí 

 Àrea d’aprofitament dels recursos marins vius 

 Àrea d’accions al litoral 

 Àrea de patrimoni i béns culturals 

 Àrea de turisme sostenible i de nous productes 

 Àrea de productes nàutics 

 Àrea d’infraestructures. 

 Àrea d’investigació i desenvolupament 

 Àrea de publicitat, promoció i formació. 

No és un espai fàcil d’intervenir, ja que en ell s’hi du a terme la major part de l’activitat 

insular (assentaments, turisme, oci, pesca i transport) i s’hi superposen pràcticament 

tota la gamma de competències administratives i legislacions específiques: local, 

autonòmica, Llei de Costes, Pla Insular, planejament municipal, etc. Per tant és molt 

important promoure la coordinació en base als objectius traçats entre tots els agents 

públics i privats que hi intervenen. 

Els objectius generals del programa Tenerife i el Mar són: 

 Frenar la degradació del medi marí insular que inclou tant les aigües litorals com la 

vora terrestre influenciada directament pel mar. Reconeixent el medi ambient 

costaner com un dels actius principals del conjunt insular. 

 Fomentar les accions de millora i restauració mediambiental del litoral com a criteri 

bàsic en el conjunt de les intervencions presents i futures a la costa. 

 Promoure l’aprofitament sostenible i la conservació dels recursos marins vius, 

mantenint la integritat i la diversitat dels ecosistemes marins bàsics. 

 Revaloritzar la funció cultural del paisatge litoral com a element essencial en l’ús del 

medi marí, tenint en compte el paper que assumeix en relació amb el conjunt de la 

població local i visitant. 
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 Respectar i rescatar les tradicions relacionals amb el mar, no tant pel seu esperit 

ancestral, sinó com a un factor de qualitat de vida i com a un medi per a lluitar 

contra la uniformització i la despersonalització que han acompanyat freqüentment al 

desenvolupament urbà del litoral. 

 Establir una política d’intervenció en la costa que emfatitzi la qualitat enfront als 

criteris quantitatius com a mesura de progrés, donat que l’escasseyat de l’espai 

litoral imposa una elecció selectiva de les activitats i actuacions. 

 Reforçar els mecanismes de coordinació necessaris per a l’ordenació integrada i el 

desenvolupament sostenible de les zones costeres, del medi marí i dels seus 

recursos. 

 Instaurar el principi de prevenció com a un principi de guia per a totes les accions a 

desenvolupar en el litoral. 

 Rescatar ala idea de la intervenció a petita escala, sensible i adaptada al medi, 

enfront a la cultura de la obra intensiva i grandiosa que hipoteca definitivament 

l’estructura costanera. 

 Contribuir a establir les bases d’un model turístic competitiu a les zones costaneres 

sobre criteris de desenvolupament sostenible, promovent la diversificació de l’oferta 

i la creació de nous productes turístics adaptats a la fragilitat del medi litoral. 

 Afavorir una política de gestió integrada de la costa, propiciant un esforç de 

concentració entre les diferents polítiques sectorials i agents que intervenen, sense 

detenir-se en la mera visió administrativa del territori. 

 Crear un procés integrat de formulació d’alternatives i adopció de decisions en el 

que participin tots els sectors interessats, propiciant la compatibilitat i l’equilibri entre 

els diferents usos. 

 Prioritzar aquelles accions que posseeixin majors efectes de sinèrgia i que 

constitueixin autèntic vectors del desenvolupament econòmic local, contribuint al 

mateix temps a desenvolupar sistemes d’equilibri i cohesió entre les diferents 

comarques insulars. 

 Promoure les accions necessàries en matèria d’investigació i desenvolupament 

tecnològic que permetin l’encertada adopció de decisions en l’àmbit de la 

conservació i aprofitament dels recursos. 

 Revaloritzar el paper del patrimoni cultural del mar coma actiu bàsic del model 

territorial. 
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 Establir a través dels projectes pilot o de demostració un model de referència capaç 

d’aglutinar l’acció inversora pública i privada. 

 Donar a les persones, els grups i les organitzacions interessades, en la mesura del 

possible, accés a la informació pertinent i l’oportunitat de que siguin consultats i 

participen en la planificació i en l’adopció de decisions en els plans apropiats. 

 Desenvolupar a nivell operatiu la proposta litoral del Pla Insular d’Ordenació del 

Territori de Tenerife. 

 Contribuir a la gestió i protecció activa dels espais naturals protegits, adaptant-se 

als requeriments de la planificació existent dels mateixos. 

Pel que fa a l’àrea de conservació i protecció del medi ambient es proposa: 

 Creació de reserves marines amb l’objectiu d’harmonitzar de forma reglada els usos 

actuals (pesca, marisqueig, esbarjo i turisme) amb la preservació del medi. 

o Reserva Marina d’Anoga 

o Reserva Marina de Los Gigantes – Teno 

o Reserva Marina de Rasca  

 Protecció dels hàbitats marins singulars. Categories: 

o Rases intermareals 

o Sebadals 

o Fons, coves i túnels  

o Roques 

o Jaciments Paleontològics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 22 

 Centres d’acollida i interpretació del medi marí. 

o Centres d’acollida i interpretació de caràcter insular 

o Centres i equipaments de caràcter comarcal 

Pel que fa a l’àrea de conservació de recursos vius les possibilitats que es plantegen 

són: 

 Regulació dels recursos explotats 

 Diversificació de la pesca cap a recursos subexplotats 

 Innovació tecnològica en nous sectors com l’acuicultura 

Amb les següents línies d’actuació: 

 Creació de reserves marines de pesca 

 Marisqueig i Pesca Artesanal 

 L’acuicultura, una solució de futur per a Tenerife 

 Comercialització, promoció i qualitat 

Pel que fa a l’àrea de partimoni i béns culturals, el patrimoni cultural del mar, el conjunt 

d’icones i esdeveniments patrimonials exemplifiquen i escenifiquen molts dels models 

tradicionals de l’ús de la costa. L’obra portuària històrica, els molls, sendes, fars i els 

entorns de moments històrics, expressen en molts casos formes austeres, amb enginy 

i molt sensibles, desenvolupades en íntima col·laboració amb la fesomia marina. 
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La conservació i revalorització del patrimoni cultural permet dignificar l’escenari 

costaner, marcant espais que contribuiran decididament a aconseguir una relació de 

respecte amb un àmbit que ha sigut i és vital per a la història i economia de l’illa de 

Tenerife. 

Les línies d’actuació són, per tant, els fars i senyals, ermites i cementiris, arquitectura 

costera diversa (forns, fàbriques...), molls i embarcaders tradicionals, conjunts d’interès 

com castells i l’obra militar i d’altres elements d’interès com l’antiga carretera de Sant 

Andres o el camí del Socorro a Güimar. 

Les actuacions en conjunts històrics van encaminades a ser accions tendents a 

convertir-se en autèntics centres d’acollida i nuclis culturals, doncs es tracta de 

propostes amb un fort contingut en matèria d’equipaments i recuperació dels elements 

històrics, així com espais d’ús públic lligats al mar com la Villa de la Candelaria, la Villa 

de Garachico, Sant Joan de la Rambla o el Port de la Creu. 
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Pel que fa a l’àrea de turisme sostenible al litoral, es reconeix que l’activitat turística és 

el principal factor de transformació, i per tant s’han de repensar models i productes 

tradicionals turístics cap a formes que impliquin una major cura amb la costa i amb els 

valors que alberga. 

El turisme de masses ha propiciat la degradació de la base dels recursos existents 

amb una producció i venda de productes rígids i estandarditzats. S’han de 

desenvolupar nous productes adaptats a la fesomia litoral, diversificant la oferta i 

reconduint la existent sobre criteris de qualitat i, en particular, de qualitat ambiental. 

Els objectius principals són: 

 Suscitar la integració del concepte de desenvolupament sostenible i equilibrat al 

turisme en la òptica d’una millor consideració de les dimensions cultural si 

ambientals que ofereix el litoral. 

 Recolzar la millora de la qualitat del turisme en la línia d’una millor atenció a 

l’evolució de la demanda turística i els seus requeriments en l’àmbit litoral. 

 Promoure la diversificació de les activitats i productes turístics relacionats amb el 

mar. 

 Avaluar, com a pas previ i condició per a la presa de decisions, l’impacte 

mediambiental de totes les actuacions turístiques majors proposades a la costa, 

tenint en compte les connexions existents amb el patrimoni cultural i natural. 

 Afavorir l’orientació del creixement econòmica del turisme sobre objectius qualitatius, 

rebutjant el discurs quantitatiu que ha presidit la seva evolució als últims vint anys. 

Això implica conèixer a fons els límits físics i el suport de l’activitat en el litoral, així 

com conèixer i avaluar les autentiques potencialitats del destí i dels seus clients. 

 Promoure la concertació entre tots els actors que participen en l’activitat turística 

litoral, fomentant marcs propositius i projectes de demostració. 

 Afavorir el desenvolupament local de les poblacions litorals i permetre una millor 

distribució territorial de les rendes turístiques. 

 Integrar la natura i el mediambiental amb elements bàsics de l’oferta, respectant els 

seus límits i capacitat de càrrega. 

 Recuperar com a un actiu turístic els nuclis tradicionals i conjunts històrics, les 

seves façanes marítimes, l’obra tradicional i les expressions etnològiques que han 

caracteritzat la relació amb el mar. 
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 Desenvolupar d’una oferta coherent i articulada de turisme marítim, diversa i 

adaptada a les expectatives turístiques si a la capacitat existent. 

 Incidir sobre les tendències i possibilitats de desenvolupament de les industries i 

empreses de serveis vinculades a les activitats turístiques marítimes. 

 Fomentar l’ocupació de mitjans de transport tous i afavorir pautes de mobilitat 

turística més adaptades a la fragilitat del medi insular. 

 Desenvolupar campanyes de de sensibilització per a promoure l’ús dels recursos 

turístics del litoral que sigui respectuosa amb el medi ambient., dirigides als agents 

turístics, població local i als propis turistes. 

El conjunt de criteris que estableix Tenerife i el Mar haurien de donar forma a una nova 

actitud enfront de l’ús dels recursos litorals, proposant-se: 

 Garantir la coherència de les actuacions i propostes  a partir de la creació de 

mecanismes de concertació i participació eficaces, que incloguin a tots els actors 

implicats en el desenvolupament turístic litoral: el sector allotjatiu, e els serveis, les 

agències i operadors, els municipis, les associacions de ciutadans, les ONG’s, els 

sectors econòmics relacionats i les administracions competents. 

 Aprofundir en els aspectes de coordinació i de coherència en matèria de política 

inversora referida al turisme i a les necessitats infraestructurals que genera. Un dels 

grans problemes en la consolidació de la qualitat ambiental del destí, resideix 

freqüentment en la incoherència d ela inversió pública i en la falta de valoració dels 

seus efectes secundaris. 

 Orientar els recolzaments cap a nous productes que facin possible un 

desenvolupament turístic divers is sostenible en el litoral. La posada en valor del 

patrimoni natural i cultural representa un àmbit privilegiat per a aquestes accions, i 

un criteri bàsic per a les noves iniciatives. És per això que una bona part del 

projecte Tenerife i el Mar s’ha centrat en apuntar les potencialitats d’aquests 

recursos, en el marc del disseny d’un producte integrat. 

 Coma mètode i criteri per a la implantació de noves iniciatives, es proposa partir de 

projectes pilot, amb la finalitat de que constitueixi elements exemplificadors i 

mesuradors de l’èxit o idoneïtat de les solucions. 

 Utilitzar el criteri de capacitat de càrrega o capacitat d’acollida, com a un indicador 

fonamental del disseny de l’activitat turística i, molt especialment, a les àrees 

sensibles de la costa. 
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 Ubicar preferentment les accions en espais degradats, amb la finalitat de permetre 

la seva restauració recolzant-se en la capacitat de les iniciatives turístiques. 

Aquesta línia de treball hauria d’orientar el gruix de la inversió, tant pública com 

privada, a la zona costera. 

 Establir una política de qualitat sobre els equipaments turístics, ressaltant la seva 

intel·ligència en el disseny i la integració mediambiental. La funció d’aquests centres 

és el mostrar l’entorn natural i humà de la illa basant-se en uns equipaments en els 

que es combinin sàviament l’oci, la protecció de l’entorn i una arquitectura integrada 

tant en el físic com en el cultural. 

 Consolidar xarxes d’equipaments i serveis amb criteris homogenis i articulats, 

aprofitant d’aquesta manera les possibilitats temàtiques que ens ofereix el patrimoni 

natural i cultural, en tota la seva diversitat. El concepte de xarxa es constitueix així 

com a un element de recolzament i un referent per a la valorització de l’oferta 

turística.  

 Recolzar-se en les economies locals i en els recursos propis per al 

desenvolupament de l’oferta complementaria relacionada amb el mar. 

 Aplicar la metodologia de la qualitat a l’àmbit dels serveis turístics i propiciar, amb 

criteri d’actuació, la implantació de sistemes de gestió mediambiental a nivell 

d’empresa. 

 Portar un seguiment permanent sobre les dades d’expectatives i percepcions 

generades entre els turistes, amb la finalitat d’orientar les decisions més 

satisfactòries i optimitzar recursos, evitant les descompensacions entre la oferta i la 

demanda. 

 Els aspectes que tenen a veure amb el litoral hauran de ser tractats en l’àmbit de la 

promoció i de la informació, de tal manera que incloguin les especificacions 

correctes del producte, evitant mistificacions i missatges ambigus que contribueixin 

a crear expectatives inadaptades a l’illa i al seu àmbit costaner. 

En quant a les línies d’actuació en matèria turística es concentren en el Programa 

Tenerife i el Mar en quatre grans apartats: 

 Desenvolupament de nous productes turístics de caràcter sostenible relacionats 

amb el mar. 

 Actuacions en platges i en fronts marítims dels enclavaments turístics. 

 Consolidació d’una xarxa d’equipaments qualificats. 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 27 

 Accions d’informació i sensibilització. 

Com a punta de llança per al desenvolupament de nous productes turístics, s’aporten 

les propostes de: 

 Rutes marítimes i accessos marítims . Potencialitat i possibilitats de millora dels 

ports, molls i varadors existents, així com activitats amb sabor mariner (poblacions 

marineres), també alguns dels equipaments i centres de visitants proposats, es 

conceben com un accés marítim.  

 Rutes terrestres litorals. 

 Els poblats mariners. 

o Millora, embelliment i condicionat de la façana costera segons els patrons de les 

construccions tradicionals.  

o Facilitar l’ús multifuncional de les infraestructures pesqueres (refugis, varadors...). 

o Millora de la oferta de restauració. 

o Control del sistema d’accessos amb la finalitat d’evitar ràpids deterioraments de 

l’enclavament. 

o Recuperació del patrimoni històric i etnogràfic, particularment el relacionat amb la 

pesca. 

o Incorporar i habilitar espais amb capacitat per desenvolupar continguts temàtics 

específics: oficis, artesania del mar, fusteria de ribera... 

 Turisme i pesca artesanal. Compatibilitzar l’activitat turística amb el sector de la 

pesca artesanal. Visita marítima guiada en vaixell tradicional. 

 Patrimoni històric i cultural, potencialitats pel aprofitament turístic. L’activitat turística 

pot contribuir de amanera decisiva a la consecució i posada en marca del patrimoni 

històric i arqueològic existent. Tot i la seva relativa escassetat, es recull un ampli 

conjunt d’elements patrimonials visitables que sobre rares excepcions, es troben 

immerses en un procés de degradació, evitable tres l’aflorament de les seves 

possibilitats turístiques i pedagògiques. Alguns permeten la seva consideració com 

a equipaments d’acollida i centres reguladors de flux en àrees sensibles del litoral. 

o Conjunts arqueològics visitables. 

o Patrimoni Històric militar. 

o Fars. 

o Emplaçaments i molls d’interès històric i patrimonial. 

o Hàbitats troglodites. 
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o Entorns mariners. 

 Actuacions en platges i fronts litorals turístics. S’ha de tenir en compte la 

generalització d’una política de regeneració artificial de platges al llarg de tot el 

perímetre insular. En la costa nord sembla molt més útil, per exemple, pensar en 

excel·lents piscines als allotjaments abans que continuar amb una política de 

regeneració de platges, cara i escassament funcional. El més adequat per a 

aquestes zones seria el desenvolupament d’una política d’inversions puntuals, 

summament respectuosa amb el medi que faciliti i millori els accessos al mar dels 

possibles banyistes.  

 

La generació continuada de projectes de passeigs litorals en el front marítim urbà i 

particularment a les façanes costaneres de les urbanitzacions turístiques, ha 

generat, amb un major o menor encert en l’execució, un model molt intensiu 

d’ocupació d’aquest espai tan escàs. Des de el punt de vista de la qualitat de 

l’escenari turístic, els problemes no resideixen tant en les oportunitats d’aquestes 

realitzacions, com en el seu disseny i funcionalitat. 

S’estableixen mesures i actuacions correctores que contribueixin a la dignificació 

d’aquests espais i a la reconducció d’usos i adopció de formes més sensibles amb 

el litoral. La proposta més que contemplar l’execució de nous passeigs, aposta 

clarament per la restauració i regeneració d’aquests espais de forma integrada. 

 Les Finestres del Mar són un conjunt de centres de visitants i equipaments que són 

capaços de recollir i mostrar els recursos del mar amb una perspectiva qualificada, 

creant escenaris originals i que aprofitin els recursos naturals i culturals del seu 

entorn. Es conceben com a una xarxa d’equipaments astuts que mostren els 
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principals valors del medi ambient i el patrimoni literal de Tenerife, localitzats en la 

seva majoria en zones de gran importància paisatgística. 

 

Pel que fa a l’àrea d’esports nàutics, es proposen accions de baix impacte, com a eina 

indispensable en la línia de coneixement i tractament respectuós de la costa. Aquests 

esports són les pràctiques que guarden una relació i apropament i major coneixement 

del patrimoni cultural i natural, vehicles expressius d’una nova relació amb el mar. 

Les solucions que es proposen són multifuncionals ja que resulta absurd generar 

infraestructures independents i sectorials per a cada activitat: pesca, refugis, varadors, 

molls esportius o accessos.  

Les línies d’actuació de l’àrea d’esports nàutics són: 

 Xarxa de centres insulars d’esports nàutics. Localitzar quatre centres insulars 

d’esports nàutics en àrees estratègiques. 

 Refugis pesquers, embarcadors i varadors amb capacitat esportiva. Contemplar l’ús 

pesquer amb els usos turístics i esportius. 

 Esport i Patrimoni Marítim. El desenvolupament dels esports marítims, en especial 

el de la vela, permet en paral·lel recuperar molts dels elements del passat marítim 

de Tenerife: oficis tradicionals, embarcacions, festes marítimes i llocs d’interès. Es 

tracta doncs d’un conjunt d’activitats tals com la vela, la vela lleugera, el windsurf, el 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 30 

surf, el busseig i la pesca esportiva. Es proposa una línia de fusió entre l’esport i la 

cultura del mar: 

o Coneixement de la fusteria de ribera tradicional. 

o Modelisme naval. 

o Cartografia històrica. 

o Millor coneixement i valorització dels llocs d’interès al litoral: fars, molls i varadors 

històrics. 

Pel que fa a l’àrea d’infraestructures, l’estratègia de conservació del litoral s’enfronta 

en els propers anys a la necessitat de regular els efectes negatius de les 

infraestructures que demanda una illa amb una alta taxa de creixement. El projecte de 

Tenerife i el Mar apost per incorporar seny i l’eficiència en aquest àmbit. Degut a la 

divisió sectorial i competencial existent, les petites i mitjanes instal·lacions marítimes, 

es generen des d’una òptica, ja sigui pesquera, esportiva o de comunicacions.  

L’aposta ve marcada per un procés  d’economia d’espai litoral que es basa en la 

promoció de la capacitat multifuncional de les instal·lacions portuàries existents, moltes 

de elles amb un grau d’ús molt baix. 

Pel que fa a l’àrea d’actuacions al litoral, es proposa reorientar la forma d’intervenir al 

litoral, en la vessant de l’ús públic i els accessos costaners, cap a solucions més 

sensibles amb el suport físic del medi de Tenerife. La heterogeneïtat d’intervencions 

en les últimes dècades, la falta de referents i patrons d’intervenció, així com la 

primacia de la obra d’envergadura enfront a la funcionalitat i la bellesa, han provocat la 

proliferació d’impactes innecessaris en el medi coster. 
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Els principals objectius de l’àrea d’actuacions al litoral són: 

 Recuperar els conjunts i elements històrics que han representat una relació 

enriquidora i sensible amb el litoral. 

 Crear un model d’intervenció d’acord amb l’escala insular, basat en l’obra petita, 

més proper a les necessitats i respectuós amb la fragilitat del medi marí. 

 Fomentar mitjançant accions demostratives les solucions de tecnologia tova o de 

baix impacte. 

 Promoure la creació d’un sistema de dotacions i equipaments d’alta qualitat, capaç 

de revaloritzar l’entorn marí. 

 Desenvolupar suports que permetin augmentar la diversitat i la qualitat de l’oferta 

turística i d’oci relacionada amb el mar. 

 Mitigar els efectes negatius causats per actuacions destructives precedents, en 

especial les derivades de l’obra pública i de l’ocupació irregular de l’àmbit costaner. 

 Rescatar mitjançant actuacions de restauració i millora ambiental, la major porció de 

zones degradades del litoral implementant usos compatibles que facin visible la 

seva execució i manteniment. 

 Posada en valor del sistema d’assentaments tradicionals, preservant la seva 

identitat i realitzant accions coherents de disseny que millorin l’escena costanera i 

els seus atractius. 

 Prioritzar les actuacions al litoral que posseeixin majors efectes multiplicadors de la 

integritat mediambiental i del desenvolupament econòmic local. 

 Coordinar i vertebrar les diferents actuacions que incideixin directament sobre la 

costa. 
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Les línies d’actuació d’aquest àrea pretenen en la seva diversitat qualificar l’espai 

litoral, reconeixent i potenciant els seus valors naturals i construïts, facilitant l’accés i 

l’ús sostenible de la costa. Es plantegen vuit tipus d’actuacions temàtiques que 

recullen les diferents situacions possibles, cobrint l’espectre des de el petit accés al 

mar fins al condicionament de platges o la restauració paisatgística de grans espais 

costaners: 

 Accessos al mar. 

 Tolls de Pleamar. 

 Senders Litorals. 

 Passeigs Marítims. 

 Parcs Marítims i Conjunts Temàtics. 

 Restauració Litoral. 

 Restauració Litoral amb equipament. 

 Condicionament de Platges. 

Els dos primers tipus  (accessos al mar i tolls de pleamar) es plantegen com a prioritat 

d’arrancada del Programa Tenerife i el Mar, ja que es consideren com a objectius 

assumibles en un termini raonable de temps i per l’enorme interès demostratiu i social 

que posseeixen aquestes transformacions. 

Quant als criteris d’actuació a la costa el Programa Tenerife i el Mar s’ha dotat d’un 

conjunt de criteris consensuats sobre un espai comú, orientats al foment del seny, la 

imaginació i la sensibilitat. La forma d’intervenir al litoral entesa com un objectiu de 

reflexió quan l’obra humana implica la transformació de la costa i del medi marí: 

accessos, passeigs, miradors, molls, refugis, varadors, carreteres, infraestructures i 

assentaments. 

Les actuacions es basen en tres criteris bàsics: La necessitat de reconvertir i recuperar 

els espais degradats al litoral (perímetre escàs i ocupació excessiva), és a dir, basar-

se en el concepte d’estalvi i no intervenir en nous paisatges; la sensibilitat entorn el 

patrimoni costaner posant en primer terme el paisatge costaner i la escala com la 

necessitat d’acceptar que “lo petit és preciós”, no pensar en termes de quantitat i 

volum sinó en dimensions de qualitat i detall. 
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El Programa es dota d’un conjunt de criteris bàsics d’intervenció que permeten 

reconduir la forma d’intervenir: 

 Elecció del lloc. 

o Aprofitar la existència de zones altament alterades o degradades, combinant en 

els projectes els objectius de restauració ambiental i els de funcionalitat. 

o Prioritzar aquelles actuacions que impliquen la recuperació del patrimoni cultural 

existent, incorporant aquest llegat en la concepció dels nous equipaments. 

o Intervenir sobre els llocs ja considerats en els circuits turístics i d’oci insular, 

atenent en ordre d’importància als llocs amb major intensitat de freqüentació o en 

els que es detecten riscos de deteriorament a causa de l’ús públic. 

o Reconduir els usos a zones sotmeses a una pressió excessiva. 

o Evitar les propostes que impliquen conflictes de tipus urbanístic o que forcin 

situacions compromeses per absència de definició territorial. 

o Afavorir l’equilibri territorial en la distribució d’activitats costaneres. 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 34 

o Controlar que la ubicació d’un projecte no impliqui una sobrecàrrega o distorsió 

de les infraestructures existents o previstes, o que arrastrin efectes no desitjats 

fora de l’àmbit d’actuació. 

o Aprofitar les sinergies creades per actuacions en curs que siguin 

complementaries o coincidents amb el projecte a realitzar. 

o Adaptar-se als àmbits d’actuació determinats al Pla Insular. 

 Adaptació del lloc. 

o Dimensionar els projectes i el tipus d’usos en funció de la capacitat de càrrega 

de cada lloc. 

o Reconèixer, potenciar i protegir els recursos naturals existents, integrant-los com 

a subjectes principals en la concepció del projecte. De manera especial, aquesta 

consideració haurà d’estendre’s a l’àmbit submarí. 

o Control de la posada en obra, evitant tot tipus de deterioraments i corregint els 

impactes indesitjables, 

o Reutilització i rehabilitació dels elements construïts i del patrimoni litoral existent. 

o Respecte del Domini Públic de Costes, les seves Servituds de Protecció i del 

Planejament vigent. 

o Adaptació als criteris d’usos expressats en les zonificacions i determinacions 

dels Plans Rectors dels espais protegits. 

o Compliment de la legislació vigent en matèria d’impacte ambiental. 
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 Disseny i execució de l’obra. 

o Fomentar les tipologies basades en les arquitectures marítimes històriques o en 

l’obra local tradicional, com a clau de la seva imatge arquitectònica i com a 

suport de la imatge del litoral. 

o Ús del repertori de les “seccions constructives tradicionals” com a base de les 

unitats d’actuació. 

o Prioritzar l’ús de materials locals i reciclats, incloent en aquest concepte el 

reaprofitament dels materials de rebuig d’actuacions precedents. 

o Ús de forma integral materials nobles (pedra, fusta, metalls) de gran durabilitat, 

baix cost de manteniment i noblesa d’envelliment, evitant els acabats en formigó 

i materials “introduïts”. 

o Impedir la generació de canteres i àrees d’extracció en l’àmbit litoral com a 

conseqüència de les intervencions costaneres. 

o Incorporar i mimetitzar e la pròpia obra les infraestructures de serveis (aigua, 

electricitat, telefonia, canalitzacions). 

o Minimitzar la implantació d’elements que no concorden amb el patró natural i 

cultural de l’entorn paisatgístic litoral (bàculs, pintures, tendals...). 

o Incorporar al disseny els criteris de mínim consum, aigua i energia, i de 

prevenció davant la generació de residus. 

o Utilitzar espècies propis de les comunitats vegetals costaneres locals en el 

tractament de revegetació: tarajal, palmera, balancón, salado... 

o Evitar qualsevol tipus d’afecció al paisatge i als sistemes naturals subaquàtics. 

o Establiment de sistemes de senyalització de baix impacte i suprimir la publicitat 

estàtica. 

o Ubicació dels aparcaments i equipaments de recolzament fora de l’àmbit litoral, 

en les actuacions no urbanes. 

 Criteris específics accessos al mar. 

o Afavorir els accessos ortogonals i eradicar els sistemes innecessaris de 

colonització de la vora mitjançant passeigs i vies rodades en zones no 

urbanitzades. La interpretació del litoral en trajectes verticals permet minimitzar 

l’impacte i evita hipotecar l’entorn paisatgístic. 

o Actuar sobre trajectes i accessos ja consolidats, evitant la colonització de nous 

espais. 

o Reconèixer els camins de costa tradicionals, el seu traçat, usos i ambient. 
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 Criteris específics sobre tolls de pleamar. 

o Utilitzar els sistemes passius de captació per a les funcions d’emplenat i 

renovació de l’aigua, sense concurs de maquinària i energies convencionals, 

excepte complements puntuals en base a fonts d’energia renovable (vent). 

o Estar localitzats entre l’horitzó superior de la zona infralitoral i l’horitzó inferior de 

la zona mesolitoral, forma tal que l’obra submarina introduïda no superi els 2-3 

metres. 

o Que l’ús de bany no interfereixi o degradi l’ambient marí adjacent. 

o Assegurar en la modificació o disseny la renovació periòdica de l’aigua, 

magnificant l’orientació i cota del sistema de captació del toll per a disposar d’un 

aigua de qualitat, evitant la eutrofització del mateix. 

o Possibilitar la creació de microambients (esquerdes, extraplomes, cornises, 

cavitats, superfícies rugoses o dipòsit de pedres al fons) que sense suposar un 

risc per a l’ús públic, mantingui la diversitat del medi. 

o Basar-se en l’estudi dels règims d’oleatge que corresponguin a cada orientació 

de costa, com a factor determinant per al dimensionat del toll. 

o Dotar-se d’un estudi biològic que permeti orientar les actuacions dels tolls, 

mantenint i/o restaurant la riquesa i la diversitat del seu entorn. 

 Criteris específics sobre passeigs litorals. Es caracteritzaran pel manteniment i 

restauració dels elements essencials que conformen la diversitat d’ambients 

costaners insulars. 

o Fons de sorra, en especial els coberts per sebadals. 

o Les petites platges de sorres o callaos. 

o Trams litorals de la desembocadura dels barrancs. 

Es posa un especial èmfasis en la restauració d’àrees degradades per les obres 

d’infraestructura a la costa i a les zones d’ocupació indiscriminada del medi marí. 

 Criteris específics sobre el condicionament de platges. 

o Prevenir les disfuncions sedimentàries que puguin ocasionar les obres 

d’infraestructura de condicionament en platges. 

o Avaluar les diferents alternatives de dics i espigons, amb reconeixement 

exhaustiu de la dinàmica costanera, de tal forma que es mantinguin els 

paràmetres paisatgístics, donant especial importància al manteniment de “formes 

aïllades”. 
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o Adaptar el disseny als dics, valorant les vistes de l’horitzó i ajustant la seva 

coronació a la línia de la baixamar en la mesura del possible. 

o Evitar la ubicació de dics i espigons en entorns sedimentaris d’alt valor. 

o Evitar la construcció de platges artificials en entorns de baixa productivitat 

biològica. 

o Impedir el dragat de zones arenoses cobertes per sebadals. 

o Garantir el respecte i la protecció d’hàbitats singulars d’interès, com rases 

intermareals, platges de callaos, sortints rocosos, cantils, coves i altres elements 

morfològics costaners d’importància, que hauran d’incorporar-se al disseny de la 

pròpia platja. 

o Conservar les fites i elements patrimonials costaners. 

o En cas necessari, les aportacions de sorra hauran de ser de característiques 

similars a les del lloc, garantint el mínim impacte sobre el llit submarí del que 

s’extrau. 

o Protecció de les zones idònies per a la pràctica del surf i d’altres esports nàutics.  

 Criteris específics sobre les platges als fronts marins. Adaptació als criteris i 

recomanacions expressades al manual de FEEC per a la concessió del distintiu de 

Banderes Blaves. 
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Projectes, iniciatives i realitats 

El Programa Tenerife i el Mar es basa en uns objectius pràctics per tal de demostrar 

que les coses es poden fer d’una altra manera, i la millor forma de demostrar-ho és 

fent-les, executant projectes pilot capaços d’actuar de referent en la instauració d’una 

nova cultura d’intervenció al litoral. Les premisses bàsiques del Programa són: 

 Prioritzar la intervenció d’escala petita 

 Dissenyar amb un gran respecte pel medi ambient litoral 

 Actuar preferentment en zones degradades 

 

Accessos al mar 

Tenerife portava a mitjans dels anys noranta vàries dècades consolidant un sistema 

d’accés al litoral basat en la carretera, donant la importància al vehicle. Es planteja 

l’alternativa de proposar els accessos sobre aquells traçats originals (on hi trobem 

pautes i formes d’intervenir provades durant segles), antics camins de costa, accessos 

habituals per a la pesca i recollida de mariscs i accessos als petites varadors. Es 

tracten de traçats perfectament adaptats i integrats en l’entorn, carregats de tradició, i 

recursos patrimonials, amb solucions constructives molt imaginatives. En altres casos, 

en entorns ja molt alterats, la solució vindrà en funció de la capacitat de dissenyar a 

partir d’aquestes pautes provades. 
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Les actuacions es dirigeixen preferentment cap a llocs d’usos consolidats, a on es 

detecta un creixement de l’afluència turística o d’oci local. El Programa es divideix en 

dues fases amb un millor escalonament en la gestió administrativa, redacció i execució 

de projectes. És una actuació que té caràcter de demostració. 

A tall d’exemple podem fer esment del accés al Moll del Médano. Va ser concebut 

originàriament per possibilitar la navegació de cabotatge al llarg de la costa sud est de 

Tenerife. Actualment s’ha convertit en l’itinerari per a vianants més utilitzat d’aquest 

nucli. El condicionament de l’accés al Moll del Médano és la primera de les actuacions 

d’Accessos al Mar que completa la operació del Programa.  

 

El Roc de les Bodegues rep el seu nom del petit assentament que es localitza en la 

desenbocadura del barranc de la costa nord d’Anaga. Al llarg de molts anys va 

albergar unes petites bodegues que servien de magatzem de recolzament per al 

comerç marítim del vi. Aquest comerç tradicional es va mantenir fins l’arribada de la 

carretera als anys seixanta. El condicionament de l’accés al Roc de les Bodegues és 

una operació de millora de l’accés a la platja, des d’on arranca el Roc que constitueix 
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un punt consolidat del circuit turístic i d’oci local de la illa. Tot el conjunt es concep com 

a un basament del propi Roc, constituint-se amb la pedra verda del lloc, utilitzant-se 

callao de la zona per a remats de vora, o per a marcar els accessos o resoldre la 

“trampa d’aigua” que amorteix el cop de mar sobre el moll.  

 

 

Accessos i toll de la Jaca i la Listada. Es pretén dignificar el front costaner dels 

assentaments espontanis de la Jaca i la Listada, consolidant petits equipaments, 

millorant accessos i creant una sèrie de petites millores de platja i tolls, que reforcin el 

nexe d’unió entre aquests dos nuclis. Té l’interès de combinar diferents solucions de 

petites platges, restauració litoral, equipaments, senders, accessos i tolls de mar. Tota 

la obra es dissenya integrada amb la topografia i els materials d ela zona, rematant-se 

el gruix de les actuacions amb maçoneria de pedra basàltica, reciclant-se el material 

de la zona, com pedres, tosca o callaos. 
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Accés al port de Güimar. El port de Güimar té un origen pesquer i amb el temps s’ha 

consolidat com a moll per a recolzar la navegació de cabotatge. Es remata tot el 

passeig litoral entre el Moll i la Charcada, es remodelen les velles “cañitas”, contruint-

se una pèrgola de metall i lames de fusta amb banc adossat que projecta les seves 

vistes a la Bahía, es crea un solàrium de fusta amb accés al mar en la cantonada del 

passeig, es remata la punta de la Charcada amb varis plans de solàrium i es prepara 

l’entorn de la platja de la Charcada, millorant els accessos. Tot el conjunt es remata 

amb materials naturals, maçoneria de pedra basàltica en murs, paviment de pedra en 

passeigs, baranes i pèrgola de metall i fusta. 

 

 

 

 

 

 

Accés a la platgeta de Tabaiba. Unitats d’actuació: condicionament de la placeta 

d’accés, l’escala, el solàrium, el sender litoral i escultura. 
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Tolls o basses de pleamar 

L’escassetat de platja i les condicions del mar en una costa agrest, van obligar a 

remuntar amb la imaginació les dificultats que presentava el seu ús per al bany. Els 

aprofitaments tradicionals de les zones més resguardades, consistents en la 

manipulació i protecció dels tolls generats per la pleamar, amb la finalitat de permetre 

el bany amb certes condicions de seguretat i la renovació permanent de l’aigua 

aprofitant-se de la força de les marees. Es tracta d’un sistema amb enginy que ha anat 

evolucionant amb el temps des de la seva fase originària com a modelat de les 

condicions naturals del toll. La tradició local ha anat creant tot un catàleg de solucions 

realment sorprenents, una tenacitat d’una cultura local que els temps actuals 

comencen a mirar amb atenció.  

En un estudi realitzat pel Cabildo de Tenerife sobre la situació de l’oferta turística de la 

zona de Bajamar-Punta del Hidalgo, les enquestes van mostrar clarament que els 

turistes rebutjaven clarament les instal·lacions modernes, però convencionals i 

puntuaven com a recurs de valor màxim a aquest tipus de “piscines” semi naturals, 

integrades en l’entorn. El fonament de disseny es basa en l’antic procediment local de 

“el lloc ho diu”. A partir d’aquesta concepció mestra, es dissenyen els elements 

funcionals: el sistema de captació, el vas o toll pròpiament dit, l’accés, la comporta, la 

canella de vessament i els elements de protecció. 
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Toll amb rebosadero. L’aigua salta. Exemple: el toll artificial amb rebosadero a la rasa 

del Arenisco. Punta del Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Toll de rebosadero. L’aigua salta. Exemple: Toll de rebosadero a la Punta de Leme a 

la costa de Santiago del Teide.  

 

 

 

 

 

 

 

Toll de tub i jameo. L’aigua entra. Exemple: Toll natural de jameo en Aigua Dolça. 

Costa del Médano. 
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Toll de caño. L’aigua entra. Toll natural de caño en la Punta d’Abona. 

 

 

 

 

 

 

 

Toll de tomadero. L’aigua corre. Toll del Jover (La Laguna) de tipus tomadero amb 

contrarebosadero.  

 

 

 

 

 

 

 

Toll de bufadero. L’aigua salta. Toll de Punta Prieta (Güimar), és l’únic toll de bufadero 

de les Canàries. 
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Toll de rada calzada. L’aigua entra. 

 

 

 

 

 

Toll d’estancadero. L’aigua entra. 

 

 

 

 

 

 

Toll de rada encaixada. L’aigua entra. 

 

 

 

 

 

Fotografies de diferents tolls a Tenerife: 
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Camins litorals 

Fa referència a les actuacions de condicionament dels senders que generalment 

recorren espais sense urbanitzar, lligats en un inici als assentaments costaners locals 

o turístics. Al Pla Director de Senders de Tenerife, es defineixen uns 30 senders 

principals (estratègics i comarcals), així com s’identifica la totalitat de la xarxa peatonal 

existent.  

 

Passeigs i parcs marítims 

És una actuació lineal similar a l’anterior, però referida a un àmbit urbà, va dirigida a 

condicionar fonamentalment els fronts marítims més consolidats, com el cas dels 

passeigs, o bé realitzar intervencions de major abast com el dels parcs marítims. 

 

Restauració litoral 

Són actuacions de condicionament i restauració de sectors del litoral de morfologia 

diversa, en l’àmbit no urbanitzat i dirigides a preservar les característiques naturals i 

construïdes del lloc, eliminant els impactes existents i dotant-les d’ús i accessibilitat. 

En aquesta actuació s’inclouen principalment les zones encara naturals de les vores 

urbanitzades, moltes vegades de gran valor natural però sotmeses a una forta pressió 

d’ús. 

 

Restauració litoral amb equipament 

Similar a l’anterior, aquesta actuació ve condicionada per la localització d’un 

determinat Equipament lligat a l’ús de la Costa. L’edificació o infraestructura a introduir 

no sols en la seva implantació ha de ser acord amb el lloc, sinó en paral·lel ha 

d’arrossegar de la restauració del tram costaner en que s’insereix. 

 

Condicionament de platges 

És una actuació específica per al condicionament de platges d’ús per al bany. Va 

referida a qualsevol mida de platja sota el denominador comú de preservar els 

elements del paisatge litoral, donar accés i condicionar les seves vores. Comprén des 

de petites obres d’accés, remats de vora o revegetació o feines més complexes 

d’estabilització o regeneració. 
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A tall d’exemple es mostren algunes de les intervencions que vam desplegar per a la 

recuperació paisatgística de les costes de Rasca i Santiago del Teide, ambdós 

projectes desplegats a la meva illa i basats en els criteris de Tenerife i el Mar. 

 

 
 

 
 

 
 
 

  



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 50 

 
 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 51 

2. PORT AVENTURA VS. TERRA MÍTICA 

Entre les que es fonamenten en la proposta de dotacions turístiques (parcs de tota 

mena, inclosos els temàtics, camps i complexes esportius), creiem que pot resultar 

força alliçonadora la comparació entre dos projectes aparentment similars, i de 

resultats en canvi totalment oposats, com Port Aventura i Terra Mítica. 

Port Aventura exemplifica el concepte d'operació de rejoveniment planificada a una 

destinació turística. De fet la construcció del parc no hagués estat possible sense 

l'estreta col·laboració entre els agents privats locals i els agents públics catalans, que 

ha anat més enllà d'un simple producte recreatiu implicant un nou concepte de 

destinació turística i un instrument per a la política turística i urbana del destinació. El 

desenvolupament del parc ha generat diferents tipus d'impactes des de la seva 

inauguració en 1995:  

1) Ha afavorit el desenvolupament econòmic local mitjançant efectes directes sobre 

l'ocupació i el mercat laboral però també creant sinèrgies amb el teixit econòmic 

local 

2) Ha facilitat la reorganització territorial del destí i ha impulsat la construcció 

d'infraestructures i equipaments 

3) Ha millorat el posicionament turístic de la destinació pels seus efectes sobre la 

millora de l'allotjament turístic i la renovació dels mercats turístics. 

En relació a aquests dos últims aspectes el parc ha actuat com a catalitzador de la 

inversió ja que ha proporcionat una millora de les condicions que l'interès dels 

inversors hotelers a la Costa Daurada. D'una banda ha permès allargar la temporada i 

d'altra, ha revitalitzat la dinàmica del destí en temporada baixa. 

Aquestes dues millores en el sistema turístic han permès passar d’una destinació amb 

un perfil estacional estival cap a un allargament de la temporada que ara s'inicia des 

del període de la Setmana Santa i que no finalitza fins a finals de novembre. D'altra 

banda l'atracció que suposa el parc per als mercats no implica només un augment dels 

visitants (amb un màxim de 4,1 milions de persones l'any 2007), ans també una 

transformació de la composició i preferències dels mateixos. 

Els resultats d'un estudi sobre el perfil dels turistes a la Costa Daurada permeten 

distingir entre els visitants que visiten i que no visiten el parc. Els turistes que no ho 

visiten presenten un perfil proper al turista tradicional d'un ressort de masses de sol i 
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platja. Es tracta d'un grup homogeni la motivació principal consisteix únicament en el 

sol i la platja. És a dir, és un segment que continuarien venint a la Costa Daurada tot i 

que el parc no existís. Per contra, el perfil dels visitants del parc inclou un grup més 

heterogeni i amb motivacions més complexes. Entre aquestes es continua trobant la 

platja però afeixen la visita al parc, i es combinen amb altres que impliquen la visita a 

altres espais del sistema territorial que configura la destinació (natura, patrimoni, 

turisme urbà, etc.). En aquest cas es va identificar un nou segment de turisme familiar 

que actualment té un caràcter estratègic en la reorientació de la demanda en la 

destinació. 

El paper del parc en la reestructuració del destí es pot sintetitzar en sis aspectes 

diferents: 

1. Com a motor per superar la fase d'estancament del destí 

2. Com a eina per atreure nous segments de mercat 

3. Com a estímul per a la inversió de nous agents privats 

4. Com a element impulsor de la millora de la qualitat del component recreatiu del 

destí 

5. Com a agent diferenciador de la imatge de la destinació 

6. Com a element d'exploració de nous models urbans per a la creació de llocs de 

consum) 

 

Aquests grans parcs temàtics semblen doncs una fórmula abocada a l’èxit, tot i que 

sempre hi ha un però... 

 

La construcció de grans instal·lacions recreatives com a locomotora de l'entramat 

empresarial i urbanístic forma part de les accions amb què agents públics i privats 

intenten reformar les destinacions de vacances a fi de mantenir la competitivitat dels 

negocis turístics. Els equipaments recreatius que exerceixen aquest paper catalitzador 

del projecte, amb capacitat de reestructuració de destinacions i de regeneració urbana, 

van des d'instal·lacions esportives (camps de golf), a centres de reunions o diversos 

tipus d'espais corporatius (espais culturals, centres comercials). 

En aquest context els canvis en les tendències i comportaments de la demanda han 

comportat respostes diverses per part de l'oferta en destinacions consolidades litorals 
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mitjançant el desenvolupament d'estratègies de singularització i creació de nous 

productes o regeneració d'altres ja coneguts. 

Els parcs temàtics, al costat d'altres instal·lacions recreatives com parcs aquàtics, 

zoològics o oceanogràfics, que poden incorporar-se als projectes urbà-turístics creant 

una massa crítica d'ofertes recreatives, constitueixen una d'aquelles peces que 

protagonitzen com a oferta central el desenvolupament d'aquests macro projectes. En 

efecte, des de la construcció i obertura del primer parc temàtic en territori espanyol, 

Port Aventura al municipi de Salou, s'ha debatut sobre el paper que aquests grans 

equipaments poden jugar com reactivadors del sector turístic, així com les seves 

repercussions en l'ordenació del territori i en la redefinició de territorials-turístics. 

Però d’aquesta experiència hem aprés que els processos de creació d’aquests nous 

espais s'han d'integrar en la consecució d'objectius de política territorial i urbana, ja 

que si s'assenyalen com a efectes positius les sinergies generades amb la creació 

d'espais productius, noves dinàmiques econòmiques i millora infraestructural, no és 

menys cert que no són desconeguts efectes d'exclusió social, aïllament i 

suburbanització, impactes ambientals i especulació immobiliària. 

El Parc Temàtic Terra Mítica, i el projecte en el qual s'insereix, s'emmarca dins de la 

política d'operacions estrella de l'administració valenciana i ha estat publicitada per 

aquesta com una actuació orientada a la requalificació i modernització del destí 

insígnia del model turístic valencià. Sens dubte l'impuls donat des de l'administració 

autonòmica ha estat clau en la captació de les inversions, l'afirmació del compromís 

empresarial, l'obtenció del suport financer i la dotació d'infraestructures que 

necessàriament implicava la posada en marxa d'aquest projecte. 

En el moment de l'inici del projecte Terra Mítica les expectatives empresarials eren de 

gran optimisme. No obstant això, el balanç, transcorregut més d'un decenni des de la 

seva obertura, esdevé en escepticisme, tant sobre el compliment dels objectius 

inicialment plantejats, com sobre les possibilitats futures de desenvolupament i fa 

necessari un replantejament pel que fa a les operacions comercials. 

L'Ajuntament de Benidorm pretén, des de mitjans dels anys vuitanta del segle passat, 

situar al municipi com a potencial localització d'un parc temàtic. Aquesta iniciativa 

s’intensifica des d'inicis del decenni dels noranta pel creixement turístic i les 

expectatives que desperten la imminent obertura de Port Aventura a la Costa Daurada 
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i progressivament es fa partícip de la iniciativa a l'empresariat local que de mica en 

mica s'agrupa al voltant de conglomerats empresarials i grups de pressió que inicien 

diversos projectes. 

Al desembre de 1996 la Generalitat Valenciana adopta l'acord de constitució d'una 

societat pública amb capital social de cinc-cents milions de pessetes, la Societat Parc 

Temàtic de Benidorm. Dos anys més tard es redacta un pla especial de protecció 

orientat a l'adequació immediata dels terrenys del futur parc. També a fi d'afrontar 

l'ordenació d'una superfície de quasi deu milions de metres quadrats, la Conselleria 

d'Obres Publiques Urbanisme i Transport redacta un Pla Especial Director d'Usos i 

Infraestructures «Àrea del Parc Temàtic» de Benidorm-Finestrat. 

La primera fase de desenvolupament del gran complex recreatiu havia de comprendre 

a construcció i posada en marxa del parc temàtic que hauria de constituir-se en el 

catalitzador de les subsegüents actuacions del projecte. L'oferta lúdica contemplava el 

desenvolupament de tres zones: Terra Mítica, un parc de la natura i un ressort esportiu 

on el golf actuaria com a motor fonamental. 

No obstant això, el director general del parc entre 2001 i 20098, ja adverteix de 

l'existència estudis previs que definien com a viable un parc de menors dimensions i 

assenyalaven els greus problemes que podien derivar-se d'un error en el 

dimensionament, començant pel desfasament pressupostari que es generaria en la 

construcció del mateix. 

Les instal·lacions recreatives es dissenyen seguint un esquema tradicional de divisió 

en diferents àrees temàtiques. El tema central al voltant del qual gira la tematització és 

el de les civilitzacions mediterrànies, organitzades en quatre àrees (Egipte, El Basar 

dels Somnis; Grècia, El Lloc dels Déus; Roma, la Frontera; Iberia, la Riba Càlida), 

disposades voltant d'un cinquè sector ocupat per un gran llac (Les Illes de l'Egeu). 

Seguint el concepte clàssic de parc temàtic, a cada zona s'instal·la almenys una 

atracció de primer ordre i diverses secundàries. Espectacles programats i oferta 

comercial (botigues, restaurants tematitzats de diferents categories) completen l'oferta 

lúdica del parc, que finalment s'estén sobre una superfície de 75 hectàrees 

El funcionament del parc s'ha vist llastrat des de l'inici pel sobre dimensionament del 

mateix. Les expectatives de visites mai han estat pròximes a aconseguir-se, de 
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manera que Terra Mítica no ha produït beneficis nets, absorbits en els millors anys 

pels costos financers que resulten fonamentalment del retorn del préstec sindicat. 

La impossibilitat de trobar un soci tecnològic amb capacitat i experiència en la gestió 

d'instal·lacions temàtiques recreatives, l'excessiu endeutament que s'origina per fer 

front a la construcció de les instal·lacions recreatives i l'allargament excessiu de la 

temporada són alguns dels problemes derivats de les estimacions errònies inicials 

sobre la potencialitat comercial del parc i el subsegüent sobre dimensionament del 

mateix. 

El conjunt de problemes va portar al parc a declarar-se, al mes de maig de 2004, en 

suspensió de pagaments, incapaç de fer front al deute de 111 milions d’euros. 

Les accions orientades a la renovació de destinacions madures basades en la inserció 

de grans instal·lacions s'han d'integrar en estratègies globals de reestructuració que 

contemplin les diferents vessants del problema: sectorial, empresarial, social, territorial 

i ambiental. Resulta prou evident que actuacions que es desenvolupin sense aquesta 

consideració global, a més de veure’s abocades al fracàs comercial i operatiu, poden 

comportar importants conseqüències i impactes que afectin negativament la 

competitivitat i la imatge de les destinacions. 

La inexistència de coordinació entre les iniciatives públiques i les actuacions 

empresarials, la manca de diàleg entre diferents escales de l'administració (regional i 

local) i l'orientació cap a negocis que lluny d'interpretar-se en les coordenades de 

l'assenyalada renovació integral de destinacions redunden en mecanismes prou 

coneguts, i denunciats, d'instrumentació immobiliària dels equipaments d'oci, ha 

suposat en el cas de l'operació de Terra Mítica la inadequada inversió d'importants 

recursos financers, el compromís d'entitats financeres i empreses privades, que no han 

obtingut rendibilitat empresarial i, no menys important, l'escassa repercussió social 

d'aquestes actuacions desenvolupades, en gran part amb i sobre béns públics, que 

han estat absurdament dilapidats. 
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3. LA RECUPERACIÓ DE MIAMI BEACH 

Entre les que es centren en canvi en altres dotacions complementàries (comercials i 

de serveis) podríem referir-nos a la recuperació de Miami Beach. 

A principis dels anys 80 Miami era una destinació 

turística poc rentable amb un perfil de turista que 

hi feia poca despesa. La situació era tan adversa 

que fins i tot, la revista TIME va publicar un article 

l’any 1981 amb el significatiu títol de “Paradise 

Lost?” en al·lusió al que va ser i ja no era Miami 

Beach. 

El clima era idoni, l’arquitectura de certa qualitat i 

la situació geogràfica perfecta, però les 

infraestructures turístiques eren pobres i la 

imatge de Miami com a destinació era dolenta: el 

mercat turístic no sabia que oferia Miami, no hi 

havia una marca consolidada. 

Per això, la primera estratègia va ser donar valor a la marca, de forma que 

s’identifiqués fàcilment amb la destinació. D’aquesta manera van aconseguir atraure a 

un nou perfil de turista, elegant, modern, transgressor, cool... aconseguint convèncer al 

turista nord-americà i mundial que el que necessitaven estava a Miami. 

Es van obrir nous productes, com el destinat a LGTB, donant cabuda a tots els 

mercats emissors i aconseguint que Miami s’associés a una marca, fent de la 

destinació un lloc diferent i autèntic. Per aconseguir crear una marca va ser clau la 

col·laboració entre els sectors públic i privat. La millora de Miami Beach va ser possible 

gràcies a una pujada de l’IVA del 7 al 9,5% acordada entre empresaris i l’Administració 

pública, destinant el escreix que es va recaptar amb aquesta mesura, a la remodelació 

de diverses zones de Miami Beach, que es va posicionar posteriorment com a un 

centre de celebració de grans esdeveniments. 

També es van aprovar mesures protectores de l’arquitectura popular, per tal de dotar 

de caràcter i potenciar encara més, la marca Miami. És molt important destacar que 

Miami Beach va atraure a grans cadenes internacionals com Marriot, Radisson, 

Mercury o Ritz Carlton. 
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Les iniciatives van estar dirigides a la seva reconversió integral com a instruments per 

a la seva recuperació i reposicionament turístic, considerant la reconversió de les 

destinacions en tota la seva dimensió, és dir, com una acció basada en una visió 

global i transversal capaç d'impregnar tots els factors que determinen la qualitat 

integral d'una destinació i comprometre a tots les seves múltiples actors públics i 

privats, juntament amb la complicitat de les seves societats locals. 

Dos exemples d'estratègies de reconversió de destinacions turístiques en declivi 
Trets comuns Miami Beach Acapulco 
Deteriorament 
urbanístic i 
pèrdua de 
l'atractiu turístic 

Anys 60 i 70 Anys 80 i 90 

Definició d'una 
estratègia de 
reconversió i 
reposicionament 
turístic. 
Estratègies a 
llarg termini 

Preservations and Development 
Plan (1980). (Des de llavors en 
contínua actualització i 
reorientació). 
1980-2020. 

Plan Sectorial de Desarrollo Turístico 
de la Zona metropolitana de Acapulco 
(2002). 
2003-2025 

Implicació del 
conjunt 
d'Administracions 
Públiques 

The City of Miami Beach. The 
Miami County and State 
Government 

Estado de Guerrero, Municipio de 
Acapulco, Municipio de Juarez, 
Municipio de Coyuca de Benítez y 
FONATUR (Gobierno de México). 

Cooperació 
Públic Privada 

Participació de la Desig 
Peservation League, Miami 
Beach Chamber of Commerce i 
creació de la Mayor's Economic 
Council. 

Comisión para el Desarrollo de la 
Zona Metropolitana de Acapulco 
(CODEMA). 

Finançament 
compromès 

No disponible 322 milions d'euros. 

Societats de 
gestió i foment 
de la inversió 

Miami Beach Community 
Development Corporation 

CODEMA 

Principals 
objectius 

· Posicionar Miami Beach com 
un centre cultural i d'oci a escala 
internacional. 
· Recuperar, a través de la 
rehabilitació, la identitat 
urbanística basada en Art Deco. 
· Fomentar els espais públics 
com a llocs d'experiències. 
· Garantir la qualitat integral de 
la provisió de serveis. 

· Restablir les condicions ambientals i 
millorar les condicions urbanes per 
propiciar el desenvolupament 
sostenible de la zona. 
· Impulsar àrees amb major potencial 
de desenvolupament turístic. 
· Millorar i diversificar l'oferta turística 

Font: Exceltur 

El quadre anterior sintetitza alguna de les claus de l’èxit de la experiència de Miami, al 

confrontar-la amb la d’una altra destinació ben coneguda, com Acapulco. 
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Es tracta de dos exemples paradigmàtics de la posada en marxa d'actuacions 

d'aquesta naturalesa; Miami Beach, principal centre de vacances dels Estats Units en 

la primera meitat del segle XX, i Acapulco a Mèxic, punta de llança del turisme massiu 

de sol i platja al Pacífic, que va viure la seva esplendor entre la dècada dels anys 40 i 

els 70. En diferents estadis de desenvolupament per la diferent manifestació temporal 

del procés de declivi, en tots dos casos s'ha optat per iniciatives dirigides a la seva 

reconversió integral com a instruments per a la seva recuperació i reposicionament 

turístic, sent el cas de Miami el de major èxit, per la seva extraordinària magnitud i 

abast i que se sustenta en bona part en la filosofia i fonaments dels Projectes de 

Reconversió Integral de Destins Turístics, es a dir valorant la necessitat ineludible de 

considerar la reconversió de les destinacions en tota la seva dimensió, com una acció 

basada en una visió global i transversal capaç d'impregnar tots els factors que 

determinen la seva qualitat integral i comprometre a tothom les seves múltiples actors 

públics i privats, juntament amb la complicitat de les seves societats locals.. 

Un article de la Vanguardia, titulat “La reinvenció de Miami” del 10 d’abril de 2016, 

destaca que la metròpolis del Sud de Florida és “platja i festa” però, gràcies a 

l’arribada d’Art Basel l’any 2002, la ciutat s’ha transformat a partir de la cultura, ja que 

s’obren i es constitueixen museus, galeries i atrau a creadors i artistes; posicionant 

Miami Beach com un centre cultural i d’oci a escala internacional. 
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4. L’APOSTA PEL TURISME RURAL: ISLA BONITA 

Entre els projectes que posen èmfasi en infraestructures singulars i en la millora de 

sistemes de transport (ports esportius, aeroports, carreteres paisatgístiques, 

ferrocarrils, tramvies...), és ben conegut el potencial que tenen o poden tenir 

determinades infraestructures, com ara els busos turístics, o alguns sistemes de 

transport públic amb notable tradició, com seria en el cas de Mallorca el tren a Sóller, 

per la qual cosa no ens estendrem en defensar-ho. 

 

Tampoc insistirem en les estratègies, força comunes en els darrers anys, centrades en 

el control, limitació o impuls de determinades formes d’allotjament (moratòries o 

incentius a apartaments i hotels de determinades categories, habitatges d’ús turístic...), 

doncs ja ho hem fet a l’Annex VII, quan hem parlat particularment de la Moratòria, tant 

controvertida a Canàries, o de les limitacions establertes a la pròpia illa de Mallorca pel 

Pla d’Ordenació de la Oferta Turística (POOT). 

 

En canvi, entre les iniciatives, més recents encara, basades en impulsar determinades 

formes de turisme singular (rural, d’aventura...) v la pena referir-nos, encara que sigui 

breument al Programa Isla Bonita. 

 

Des de 1992, l’Associació Insular de Turisme Rural Isla Bonita, és protagonista de 

l’impuls al turisme rural a l’illa de La Palma, agrupant a més d’un centenar de 

propietaris de cases rurals, petites associacions i empreses professionals del sector, 

per tal de poder desenvolupar tot un segment del mercat de manera global i no només 

atenent als allotjament. Promouen aspectes que van des dels allotjaments rurals i 

altres recursos turístics, a la formació per a la seva gestió, o la de museus i altres llocs 

d’interès turístic; passant per la implantació de sistemes de qualitat (Q de qualitat o 

Biosphere House), dinamització de nous productes (enoturisme o astroturisme), 

estudis de mercat i projectes de cooperació en turisme, entre d’altres. 
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Es tracta d’un desplegament animat per una 

vocació sense ànim de lucre, orientada a la 

promoció dels valors culturals i naturals de l’illa, 

animant a la creació d’iniciatives turístiques 

viables i socialment útils, i contribuint així a una 

major cohesió territorial. 

Des de la pàgina web de l’associació, s’enalteix 

no només contemplar la natura i el paisatge, 

sinó el fet de poder gaudir-l’ho amb petits 

passeigs, fent senderisme, anant en bicicleta, 

gaudint del mar, de l’observació de les 

estrelles... però també visitant museus i centres 

etnogràfics, coneixent els pobles i zones rurals 

de l’illa, passejant de nit pel centre històric de 

Santa Cruz de la Palma, podent a la vegada 

tenir l’oportunitat de ser partícip de les seves 

festes (la Baixada de la Verge, Els Indians, Les 

Creus, el Corpus...). 

També es destaca la declaració de La Palma 

com a “Reserva mundial de la Biosfera” l’any 

2002, degut a la seva gran varietat de paisatges: collats volcànics, boscos de pins, 

cims coberts de laurisilva. Amb tot això, la illa de La Palma va ser declarada l’any 2006 

el primer lloc del món com a “Destí Turístic Sostenible”.  

Es promou una oferta de cases rurals en llocs tranquils, immereses en la natura i amb 

absència de soroll, en casones antigues, restaurades i ben conservades. S’insisteix 

molt en que es tracta d’un turisme tranquil, fent dels costums del lloc el motiu 

fonamental de la pròpia associació, ja que ells mateixos comenten que els residents de 

l’illa de La Palma és una població que “mai té preses”, per tant fan de la identitat d’una 

societat la marca per diferenciar el producte turístic que ofereixen. 

L’associació fa el paper de central de reserves en xarxa, coordinant que clients i 

propietaris puguin tenir la informació necessària i així poder garantir que els 

responsables de l’allotjament puguin respondre ràpidament a qualsevol dubte que es 
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generi. Cal destacar el paper de la central de reserves ja que suposa un avantatge per 

al sector, enfront a l’atomització d’una oferta individual.  

D’aquesta manera es garanteix un seguiment de la qualitat del producte i s’integra un 

patró de resposta al client, garantint un servei i una qualitat determinades. Amb 

l’estructura de l’associació, es permeten definir estratègies d’ocupació, amb polítiques 

d’ofertes, com la de regalar uns dies més d’estada si es lloga una setmana o una 

activitat d’observació del cel nocturn. El propi president de l’associació en una 

entrevista sosté que “La posada en valor d’una oferta no passa només per competir en 

qualitat, sinó per agregar components de valor a una experiència turística. Això ho pot 

fer una central d’una associació, no un propietari individual”. Ell mateix sosté que 

l’oferta d’allotment individual seria un “núvol atomitzat d’allotjaments que no estan 

agregant el valor de conjunt, que l’economia de l’illa de La Palma necessita”.  

Un altre recurs a recalcar és l’agrotenda que promouen com a espai d’informació i 

venda dels productes rurals de l’illa de La Palma, com vins i altres agroalimentaris amb 

Denominació d’Origen, producció local de qualitat i ecològica. També es promocionen 

rutes d’enoturisme, senderisme i activitats a la natura, amb regals fets a mà en tallers 

artesans. 
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5. INICIATIVES CENTRADES EN POSAR EN VALOR EL PAISATGE 

Són varies les iniciatives que es centren en posar en valor el paisatge, o, en general, 

els recursos patrimonials (més enllà de les polítiques d’espais públics, fent referència 

particularment als paisatges culturals i tradicionals), al servei, en primer lloc, de la 

millora en les condicions de vida dels habitants d’un determinat territori, que han 

construït precisament aquest paisatge. Entre totes elles podríem destacar la tasca de 

César Manrique a Lanzarote; la feina desplegada a Cartagena de Indias; l’Eix 

Patrimonial del Llobregat; o el Sistema del Museu de la Ciència i la Tècnica de 

Catalunya. També s’hauria de fer referència a la declaració de la Serra de Tramuntana 

com a Patrimoni de la Humanitat, i a les propostes que vam desplegar per impulsar 

una valoració respectuosa dels seus recursos. 
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5.1 CÉSAR MANRIQUE: LA CONSCIÈNCIA DEL PAISATGE 

Hi magnífics estudis sobre l'obra plàstica i arquitectònica de César Manrique. Volem 

centrar-nos, en canvi, a destacar el compromís de César Manrique amb el paisatge de 

la seva illa, que anteposa fins i tot al seu ofici de pintor, i mostrar com durant els anys 

seixanta i setanta formula un veritable projecte territorial per a Lanzarote, projecte que 

imagina inicialment de manera temptativa i individual, i que es va precisant, explicitant i 

construint de forma col·lectiva amb el pas dels anys. Volem, en definitiva, reivindicar 

l'actualitat del seu llegat, d'un magnífic exemple de com mirar cap al futur i aprendre a 

respectar el nostre territori i la nostra cultura, que és tant, ens recorda José Saramago, 

com respectar-nos a nosaltres mateixos. 

 

Paisatge agrícola de la Geria (Font: Julián Hernández Gil / Bernard Rudofski) 
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L'estima per un paisatge cultural 

Lanzarote constitueix a principis del segle XX un singularíssim paisatge cultural. 

Aquest concepte és definit per vegada primera en 1925 pel professor Carl Sauer a La 

morfologia del paisatge, com el resultat de l'acció d'un grup social sobre un paisatge 

natural. La cultura és l'agent, el natural, el medi; el paisatge cultural el resultat. Sauer i 

els geògrafs de l'escola de Berkeley ens plantegen la noció de paisatge cultural com 

una imatge vinculada a un territori, a un lloc concret, caracteritzat per una cultura 

coherent i estable. Considerem una altra accepció de cultura com la capacitat dels 

éssers humans per tornar habitable el lloc on transcorre la seva existència, i per tant 

de paisatge cultural com l'empremta del treball sobre el territori, una mena de memorial 

a un treballador desconegut. En aquest sentit podem afirmar que la tasca continuada 

dels camperols a Lanzarote ha donat lloc a un extraordinari paisatge cultural. 

Abans de l'enlairament del turisme bona part de la població de Lanzarote malviu de 

l'agricultura i la pesca, a causa de l'aridesa i al vulcanisme recent que cobreix la pell de 

l'illa; un territori abastit setmanalment a través de 'correillos' marítims. No obstant això, 

aquestes condicions tan difícils han encoratjat durant segles l'enginy dels habitants per 

sobreviure, recol·lectant, assecant i exportant un paràsit de les tuneras (la cotxinilla), 

que s'utilitza per elaborar un cobejat tint; disposant delicadament les vinyes en petites 

fondalades circulars i protegides del vent per murets de lava, on el matalàs natural de 

sorres volcàniques preserva l'escassa humitat aportada per les pluges i capta l'de la 

rosada nocturna; dibuixant sobre aquest sòl volcànic precisos [en] sorrejats artificials; 

desenvolupant sofisticades arts de pesca; o projectant bells jardins de sal. 

La història de la construcció del territori de Lanzarote, almenys a partir de les 

erupcions de 1730-1736, és la d'una comunitat rural que treballa esforçadament, 

remenant pedres i acumulant amb mestria en certs punts, desplaçant tones de sorra 

volcànica (rofe) , aixecant estructures duradores, manejant el flux de sorres de platja 

(Jables), excavant en les esquerdes de les colades més fluides del volcà. Es tracta 

d'un model d'agricultura-jardineria, amb un extraordinari aportació d'enginy i treball 

humà, imprescindible per transformar amplis sectors de l'illa, per transmutar un territori 

veritablement hostil al procés d'humanització, un desert climàtic en un hort. 

Aquesta bella conjunció de natura i cultura marca profundament les vivències, el 

pensament i l'obra de César Manrique. La seva sensibilitat germina com llavor que cau 

en terreny abonat per la història popular i el treball col·lectiu. Això resulta rellevant en 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 66 

el seu compromís amb el paisatge de l'illa, que neix en la seva infància amb el gaudi 

d'una singular geografia i l'estima pel considerable esforç dels seus paisans per fer 

habitable el seu rigor. Perquè les condicions de partida són, en efecte, de pobresa i 

austeritat; però donen lloc a un model estètic popular, associat a una ètica del treball 

sobre la terra molt més intensiu, artesà i orgànic, que en altres parts del planeta.  

És important destacar aquestes circumstàncies, ja que marquen la pintura primer, i 

més endavant l'activitat de César Manrique en defensa del seu territori: la potència de 

la geologia; les dificultats derivades del vent; l'aridesa i l'absència d'aigua; però així 

mateix l'enginy dels seus paisans per treure partit d'una naturalesa difícil, tant al mar 

(arts de pesca i salines, ja que la sal és la forma principal, i gairebé única, de 

conservar les captures en unes "zafras" pesqueres que es perllonguen diversos 

mesos), com en els camps: sorrejats i Jables. Aquest últim sistema agrícola, el cultiu 

en jable, resulta menys vistós per als visitants, i per això menys reconegut, però 

malbarata enginy i va ser determinant en aquella economia agrària per a la població de 

la comarca central de Lanzarote. 

César Manrique neix a Arrecife (Lanzarote) en 1919. La seva vida quotidiana a la vora 

del bassal de Sant Ginés, prop de Puerto Naos; les llargues vacances d'estiu a 

Famara; o les excursions a Timanfaya i a la finca paterna de Mácher, comencen a 

impregnar la seva infància de la riquesa paisatgística i cultural d'un univers de 

naturalesa singular. 

Però és fonamentalment a la platja de Famara, corrent i jugant amb els seus amics; 

observant els peixos que queden atrapats en els tolls a la baixamar; o aquells que porten 

les barques de Felicianillo i altres pescadors (hanequines, morenes, chernes, palometons); 

recollint pedres, fulles i qualssevol altres objectes, o perseguint-abstret amb la seva 

càmera fotogràfica, que César Manrique desenvolupa una notable capacitat 

d'observació i un extraordinari estima per tot allò que es brinda als seus sentits. 

Les fotografies de la seva infància el mostren a la casa que el seu pare aixeca a 

Famara, acompanyat dels seus germans o jugant amb amics, entre ells José Ramírez, 

futur president del Cabildo i aliat imprescindible en el projecte territorial per a 

Lanzarote. Resulta curiós veure a aquest últim repetidament aixecat per César 

Manrique en diverses fotografies, en aquells castells humans que aixequen a la sorra. 
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César Manrique amb la seva familia i amics a Famara (Font: Fundació César 

Manrique) 
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César Manrique jugan a la platja de  Famara (Font: Fundació César Manrique) 

 
Marinera Roja (1953) i Pescadors de La Caleta (1943) 

 
Mural a l’ Aeródromo de Guacimeta (Font: Fundació César Manrique) 
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Murals al  Parador de Turisme de Arrecife (Font: Fundació César Manrique) 

 
Murals al  Parador de Turisme de Arrecife (Font: Fundació César Manrique) 
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Exposició Lanzarote a la sala Neblí de Madrid (Font: Fundació César Manrique) 
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Camells en cel. Mural a la casa de César Manrique en Rufino Blanco 

 

Un altre component que impacta en l'obra i en l'actitud vital de César Manrique és la 

força de la natura. Ell es refereix una vegada i una altra a la turmentada geologia que 

tant pesa en la seva pintura, que l'envolta en les seves excursions juvenils a 

Timanfaya; que l'acompanya en els seus records quan deixa enrere l'illa; o que més 

endavant, ja de tornada a Lanzarote, mostra orgullós als seus visitants. És la mateixa 

força de la natura (foc i lava), que incorpora als seus llenços, o que domestica i fa 

arquitectura amable a casa seva i Centres d'Art, Cultura i Turisme. 

L'univers cultural de la infància i joventut de César Manrique es nodreix així mateix de 

les classes al col·legi del senyor Adolfo Topham, de les revistes d'art que de tornada 

dels seus viatges li porta el seu pare, on descobreix a Picasso, Matisse i Braque; però 

molt fonamentalment de les seves xerrades amb la família Millars (Josep Maria, i 

particularment, Agustí), i, més endavant, amb l'escultor Pancho Lasso. 

Després allistar voluntari en l'exèrcit i passar per Ceuta, participa a la Guerra Civil al 

front de Catalunya i en l'assalt a Madrid. Aquests episodis marquen tan brutalment la 

memòria de l'artista, que de tornada a l'illa després de llicenciar-se, el primer que fa és 

pujar al terrat de casa seva, arrencar-se el uniforme militar, i cremar-lo, silenciant per 

sempre els episodis viscuts. César Manrique és des de llavors un crític convençut de 

les guerres i les armes, i del caràcter destructor de l'ésser humà. 

Després d'un breu pas per Las Palmas de Gran Canària, on resideix uns mesos amb 

la seva família, marxa a la Llacuna a estudiar Aparelladors. Però ben aviat desisteix 

per dedicar-se completament a la pintura, contra la voluntat del seu pare. 

Oportunament, una beca del general García Escámez li permet a 1945 establir-se a 

Madrid i iniciar els seus estudis, que conclou cinc anys més tard, a l'Escola Superior de 

Belles Arts de San Fernando. 
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Fins a 1966 no torna definitivament a la seva Lanzarote, però manté sempre amb l'Illa 

un estret vincle umbilical i aquesta li resulta una font contínua d'inspiració. Allà torna 

cada estiu, mostra els seus quadres en exposicions individuals o col·lectives i recorre 

amb tossuda i curiosa insistència els seus camps de lava, acompanyat en nombroses 

ocasions per un amic arqueòleg. 

Participa a la urbanització del Parc Municipal d'Escull (1959) i elabora els murals del 

Casino Principal (1947), del Parador de Turisme (1950) o l'Aeroport de Guacimeta 

(1953). Aquests mostren, en clau figurativa, l'enorme estima de l'artista per les 

activitats tradicionals, les mateixes que han deixat tan marcada empremta en el 

paisatge insular. Al Parador de Turisme apareix ja la seva iconografia de Lanzarote, 

barrejant elements d'arquitectura popular, volcans, camells, vent o palmeres, inserits 

en una seqüència d'escenes quotidianes que representen la vida de camperols i 

pescadors. Ens ofereix una visió panoràmica de l'illa sencera, rendint tribut als 

paisatges que tant aprecia i als seus constructors, mostrant-nos l'harmonia entre uns i 

altres. El mateix artista es confon amb un dels pescadors, mirant des Famara el perfil 

de la Graciosa. 

La mateixa harmonia la descobrim en el mural de l'aeroport de Guacimeta, però aquí 

les imatges resulten més bucòliques i irreals. La composició, de deu metres de 

longitud, ens remet a una realitat festiva, exalta els valors de l'Illa com un amable 

escenari. La duresa de les condicions de vida de la primera obra (foc, vent, sequera), 

es transforma aquí en una imatge idealitzada de la vida rural, en un decorat destinat a 

atreure al visitant. 

Aquest canvi pot interpretar-se com una metàfora del trànsit d'una Illa amb una 

col·lectivitat camperola i pescadora, esforçada i enginyosa, a una altra que ofereix la 

qualitat del seu paisatge per atraure el visitant i sortir de la pobresa. 

L'entusiasme de César Manrique per la seva terrer el porta a preparar a la Galeria 

Neblí a Madrid una exposició de fotografies, indumentària, arts de pesca o estris 

artesanals, amb l'objectiu de promocionar la seva Illa (1959). 

O així mateix a decorar les seves cases amb quadres i motius canaris, i a rebre als 

seus nombrosos amics amb camises que reinterpreten les dels pescadors de la seva 

infància. 

En les seves successives residències (Rufino Blanco, Nicasio Gallego i, particularment 

en el seu àtic-estudi de Covarrubias) són famosos els balls, festes de disfresses o 

exposicions que Manrique ofereix a un públic variat d'artistes i crítics, però així mateix 
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de toreros, bailaores, aristòcrates, banquers, actors i polítics. Amb això ens mostra el 

seu caràcter hedonista i, molt especialment, la seva estima per la vida i per tot el que li 

pugui oferir de bellesa. 

César Manrique es converteix en un viatger empedreït, curiós, atent i respectuós 

sempre amb les manifestacions de totes les cultures que coneix en els seus periples. 

Un primer viatge a Nova York el 1964 marca decisivament la seva trajectòria, ja que li 

ofereix un contacte directe amb les avantguardes artístiques, o amb crítics i galeristes 

que li donen a conèixer a tot el món. Però alhora augmenta la seva nostàlgia illenca, la 

seva estima per la seva cultura i els seus constructors, i la seva voluntat cada vegada 

més decidida, de participar en el disseny del seu futur. 

Durant aquesta primera estada a Nova York, una exposició, "Arquitectura sense 

arquitectes", al Museu d'Art Modern (MoMA), impulsa de manera definitiva aquesta 

voluntat. En una fotografia de la Geria allà recollida reconeix "... conceptos de 

arquitectura pura realizados por los campesinos de Lanzarote ". Però al seu torn 

admira les riques característiques de diverses formes d'hàbitat troglodític (habitatges 

en coves o enterrades), tan comuns en alguns racons de Canàries (les Cases 

Profundes dels aborígens Majos) i la incidència es pot reconèixer en la seva obra 

posterior, o tantes altres riques mostres de constructors anònims, com aquells als 

quals aprèn a admirar en la seva illa. 
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Arquitectura troglodítica a l'oasi de Siwa a Egipte (Font: Bernard Rudofsky, 

Architecture Without Architects) 

Las cartes als seus amics Pepe Dámaso, Manolo Millars o José Ramírez, mostren 

aquest creixent desig de tornar a Lanzarote, d'ajudar a redirigir el destí de la seva illa, 

des d'aquest profund respecte pel llegat dels seus habitants. Anys abans de tornar 

definitivament, des de Madrid i Nova York l'artista rememora la seva terra, amb la 

nostàlgia de tot illenc. Lanzarote li fa mal, però comença a imaginar la possibilitat 

d'intervenir i canviar el seu destí. 
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Arquitectura popular i arquitectura de César Manrique  

Un fet que distingeix Lanzarote pel que fa a les altres illes de l'Arxipèlag és la 

singularitat dels seus paisatges. Sorprèn la seva naturalesa tel·lúrica, els seus mars de 

lava, els seus centenars de volcans, o la seva escassa i resistent vegetació. Són 

factors que creen un escenari insòlit, al qual també ha contribuït l'acció humana al llarg 

de la seva història. Les persones, en la seva lluita per la subsistència davant un mitjà 

tan bell i fràgil i, al seu torn, tan hostil per a la vida humana, assimilen les limitacions 

de la naturalesa en la construcció del seu hàbitat. I això resulta palpable en la seva 

agricultura, i també, de manera destacada, en les seves construccions, per les quals 

César Manrique mostra un especial interès. 

El pagès de Lanzarote lluita per la seva subsistència en un medi tan bell com difícil, 

assimilant els rigors de la natura. La seva sensibilitat per intervenir fa de l'habitatge 

popular un dels principals valors del paisatge de Lanzarote. Els seus modestes 

construccions són exemple de coneixement i integració en l'entorn. La seva pell nívia i 

llisa sobre un llit de rofe, el caràcter aïllat dels volums, les seves formes prismàtiques i 

de marcada horitzontalitat o el seu caràcter orgànic, són el resultat de satisfer 

necessitats molt bàsiques amb estricta economia de mitjans, de respondre senzilla i 

enginyosament a dur sol, al fort vent ia l'escassa aigua de pluja. I crida l'atenció que, 

malgrat la seva modèstia, es presta una cura exquisit als detalls constructius en les 

portes i finestres, en les seves escales i xemeneies. 

César Manrique valora la humilitat i la potència d'una arquitectura formada per segles 

d'experiència, que creu ha de ser respectada per mantenir viva la tradició i personalitat 

del paisatge de Lanzarote. 

Ho fa de jove, i ara, al seu torn, recorre una i altra vegada la seva Illa, s'allotja a casa 

seva, les palpa, fotografia i dibuixa, i mostra al cap dels anys el fruit del seu llarg esforç 

en un llibre- manifest: Lanzarote, arquitectura inèdita. Mitjançant fotografies i dibuixos, 

poesies i textos, acompanyat d'assajos dels seus amics Agustín d'Espinosa, Fernando 

Higueras, Francisco Neva i Juan Ramírez de Lucas, ret un bell tribut a centenars de 

constructors anònims, que durant segles han enriquit i domesticat una geografia hostil. 

Reconeix en l'arquitectura popular de Lanzarote molts dels valors de la modernitat, i 

reclama per això el seu estudi i interpretació, extraient del seu coneixement bases per 

afrontar noves construccions, encara que rebutjant tota aplicació mimètica. 
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 “Mi preocupación fue de una manera global para defender el paisaje y su medio 

ambiente, en donde entraba como factor importante, el hábitat, como conjunto, ya que 

paisaje y arquitectura pueden ser una sola cosa cuando está integrada y adaptada 

perfectamente a la tierra.” 

Arquitectura inédita de Lanzarote, en El Eco de Canarias (1967) 

 

Arquitectura popular (Font: César Manrique, Lanzarote, arquitectura inèdita) 

 

“Era necesario, a través de la orientación que se tomara de este libro, evitar la 

destrucción de cada muro viejo, de cada distribución, de cada vivienda, en donde el 

tiempo haya dejado rastro histórico. (…) Su desaparición borraría para siempre un 

pasado lleno de sentido y de sabiduría aprendida por experiencia de siglos en 

observación y necesidad de su clima, de su latitud, de su viento, de su luz y de un 

increíble paisaje que determinaba un resultado de maneras de hacer, que no se puede 

improvisar en un corto espacio de tiempo.” 

“Vale la pena vivir” (1979), en Escrito en el fuego (1988) 
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L'univers abstracte de formes anònimes captiva a l'artista, però també a tants altres en 

aquell ambient cultural dels anys seixanta. Desperta llavors un especial interès per 

l'arquitectura vernacla, que César Manrique pren com a cavall de batalla què emprèn 

la seva croada contra tants excessos que denuncia en el seu Illa. 

Amb anterioritat, a meitat dels anys cinquanta, i davant la incipient arribada del turisme, 

comencen les manifestacions públiques de l'artista al voltant de l'arquitectura a 

Lanzarote. Critica durament als arquitectes locals per fer "... el més oposat i horrorós 

que pot concebre", en realitzar unes construccions que "... no responen en absolut a la 

climatologia ia la bellesa natural de la seva orografia ia la bondat de la seva clima, 

incomparablement únic ". Planteja llavors el seu principi d'integració en la natura, però 

alhora rebutja la vulgar imitació i reivindica la modernitat a través de la introducció de 

nous materials, censurant amb això l'estil tipista que es realitza a Canàries. 

 “La arquitectura canaria me da lástima, ya que precisamente por la maravilla de su 

clima, se debe concebir una arquitectura que forme parte conjunta con la Naturaleza 

empleando materiales tan nobles como el hormigón, el hierro, el cristal o el plástico y 

no haciendo eso que llaman ‘típico canario’, que no sé quién lo inventó y que de 

ninguna forma responde a las características de nuestras Islas.” 

Gilberto Alemán, “César Manrique habla para los pintores canarios”, El Día, Santa 

Cruz de Tenerife, 30 de diciembre de 1957 

La seva defensa de l'arquitectura popular es reforça amb el gran interès que desperta 

a l'estranger i entre els amics a qui es la mostra a l'illa. Per argumentar a favor es 

recolza en l'esmentada exposició del MoMA on "... de tot Espanya només figuraven, 

representant-la, unes cases de Conca i altres cases de camperols de Lanzarote”.1 

 

César Manrique sent preocupació pels disbarats que es produeixen al voltant de 

l'habitatge popular i por que amb l'arribada del turisme s'introdueixin models allunyats 

de l'esperit vernacle. Són freqüents les seves opinions i propostes al voltant de 

                                                        
1.Es refereix a una bella fotografia de la Geria, que es recull en aquella exposició. Però al costat d'aquesta 

descobrim en el Catàleg d'aquesta exposició altres imatges d'hórreos a Galícia, de Peníscola, Mojácar, 

Àvila, Mijas, Vila Bella, Aibar, Gamovillas, Caldes de Reis, Benavarri, Chinchón, Montealegre i Villarejo de 

Salvanes 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 78 

l'arquitectura i al futur turístic de Lanzarote en la premsa local i en les cartes que escriu 

als seus amics. 

 “Creo que el problema capital de Canarias es la arquitectura (…). Es tristísimo y 

deprimente llegar a Canarias y encontrarse con un tipo de arquitectura que no 

responde en absoluto a la climatología y a la belleza natural de su orografía. 

El llarg procés d'elaboració del seu llibre Arquitectura inèdita, l'anàlisi i aprenentatge de 

l'arquitectura vernacla, de les seves diferents tipologies o detalls constructius, 

condiciona les propostes arquitectòniques de César Manrique. En el seu llibre advoca 

per mantenir l'estil i la tradició de l'illa salvaguardant els seus valors naturals i culturals. 

Considera que les construccions tradicionals han de ser un referent per a qualsevol 

intervenció, en haver estat fabricades sense enfrontar-se al paisatge, sinó en perfecta 

harmonia amb el lloc on s'ubiquen. Ara es mostren diversos exemples pretén ressaltar 

aquest aspecte i les grans possibilitats que alberga com a model de cara a futures 

construccions. 

 “Se estudió exhaustivamente su simple y bella arquitectura, recopilando todos sus 

datos y haciendo inventario de los mejores ejemplos de la Isla. Publiqué el libro 

Lanzarote, arquitectura inédita para que sirviera de orientación a todos los arquitectos, 

constructores y campesinos en el futuro quehacer de sus nuevas obras.” 

La palabra encendida (2005) 

A instàncies del seu amic José Ramírez, alcalde d'Arrecife, César Manrique realitza, 

entre 1957 i 1959, unes primeres intervencions al parc municipal de la capital. Però la 

seva tasca continuada en el camp de l'arquitectura no es produeix fins al seu retorn 

definitiu a l'illa en 1966. A partir d'aquesta data, a més de construir els seus habitatges 

a Tahíche i Faria, porta a terme les seves principals intervencions en enclavaments 

significatius de la illa, els Centres d'Art, Cultura i Turisme. En ells desenvolupa un 

ideari estètic basat en dos conceptes: Art total, la voluntat de dissenyar globalment 

qualsevol intervenció; i Art-Natura / Natura-Art, defensant posar en valor el paisatge 

mitjançant intervencions plenament integrades en el medi, capaços de reconciliar 

l'ésser humà amb la natura. 

Aquesta aproximació inclou un cert posicionament místic, que sorgeix de la convicció 

de l'artista que el paisatge és font contínua d'inspiració i que com més s'associï l'ésser 

humà a la natura, major benefici espiritual aconsegueix. Això ho tradueix en 
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intervencions on fa l'espectador partícip de la seva intenció a través de la contemplació 

del paisatge i defensa que la seva arquitectura obeeix al "dictat màgic" del lloc. 

César Manrique afronta els seus treballs sense voler imitar o decorar la potent 

naturalesa dels àmbits intervinguts, sinó que simplement busca evidenciar allò que el 

lloc i les forces tel·lúriques han estat capaços de generar. Destaca també el caràcter 

orgànic dels seus espais, o el gust per les formes corbes, eines que utilitza per 

emfatitzar el caràcter ritual de la seva arquitectura. 

 

Restaurant El Diablo en Timanfaya (Font: Lázaro Santana, 1997) 

 

D'altra banda aspira a fer una obra plenament integrada en el medi. Per això 

desenvolupa el mecanisme de la mimesi, no amb l'objectiu d'imitar la natura, sinó amb 

el propòsit de crear una obra que s'adeqüi harmònicament en el lloc on s'implanta. 

Identifica els valors físics i immaterials del paisatge, per representar-lo i enaltir. 

El concepte d'Art Total té relació amb el seu quefer artístic. L'artista transcendeix les 

barreres de l'art pictòric en intervenir en altres disciplines com el paisatgisme, 

l'arquitectura o l'escultura. La seva vocació el porta a responsabilitzar-se del disseny 

complet i de la imatge de les seves construccions, posant l'accent en els valors que vol 

projectar a través d'elles. És en les seves intervencions espacials on es percep amb 

més nitidesa aquesta actitud globalitzadora, on s'encarrega d'executar la jardineria, la 
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construcció i bona part del mobiliari (portes, cadires o llums) o fins i tot el grafisme i el 

vestuari. 

 

Interior del restaurant El Diablo, Timanfaya. (Font: Fernando Castro Borrego, 2009) 

 

Tots aquests postulats es plasmen en la construcció dels Centres d'Art, Cultura i 

Turisme; així com en el disseny de logos i imatges representatives. Veurem més 

endavant com la creació d'aquesta xarxa pot considerar-se el vaixell insígnia d'una 

estratègia territorial molt més àmplia, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de 

Lanzarote. Els Centres tenen com a objectiu bàsic estructurar i posar en valor el 

paisatge en el seu conjunt, compatibilitzant la seva defensa amb un ús equilibrat del 

territori. Es localitzen a partir de diversos criteris, ja sigui intervenint en aquells llocs 

que ofereixen, de per si, un atractiu natural, com els Jameos de l'Aigua; o bé, creant 

noves instal·lacions en emplaçaments paradigmàtics de l'illa, com el Mirador del Riu o 

el restaurant a les Muntanyes del Foc. Tots aquests llocs formen part del mapa mental 

dels habitants de Lanzarote, ja sigui pel seu simbolisme o la seva bellesa. S'aprofiten 

les oportunitats que brinda el paisatge, recuperant llocs en desús o, en alguns casos, 

amb un alt grau de degradació. Es fa enaltint la majestuositat de tubs volcànics o de 

talaies privilegiades, però així mateix recuperant terrenys de pedreres i abocadors. 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 81 

 

 

Estat anterior i proposta a Timanfaya i en el Jardí de Cactus 

 

Es realitzen un total de set centres, cinc d'ells entre 1960 i 1974, coincidint amb el 

mandat de José Ramírez a la presidència del Cabildo: la Cova dels Verds, els Jameos 

de l'Aigua, la Casa-Museu Monument al Camperol, les intervencions en Muntanyes del 

Foc i el Mirador del Riu. Altres dos, tot i que es projecten en aquest període, s'obren al 

públic amb posterioritat. Són el Museu Internacional d'Art Contemporani (MIAC) i el 

Jardí de Cactus. També hi ha altres projectes que no s'arriben a executar, o dels que 
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tan sols coneixem esbossos, com els Cellers a La Geria, el mirador a El Golf o l'Illa de 

l'Amor a Arrecife. 

 

Localització de l’illa de l’Amor i croquis de César Manrique (Font: Arxiu Enrique 

Spínola) 

 

De fet la primera intervenció en un dels centres es deu a Jesús Soto a la Cova dels 

Verds, amb un projecte d'il·luminació i so que el mateix César Manrique elogia en 

diverses ocasions, i identifica amb el que ell mateix defensa. 

“Don Jesús Soto. Este hombre ha puesto todo su amor, su saber y su alma en esta 

maravillosa realización, habiendo verificado al servicio de la cueva una auténtica obra 

de arte.” 

“César Manrique nos habla sobre la Cueva de los Verdes y el Jameo del Agua”, 

Antena, Arrecife de Lanzarote, 21 de Enero de 1964 

“Hay que felicitar a Pepín, ya que me ha cumplido al pie de la letra todo lo que me 

prometió con creces en mi última visita a Lanzarote. Yo le hice prometer, que limpiara 

el Jameo e iluminara la Cueva, y que arreglara las Montañas del Fuego, y todo lo ha 

hecho maravillosamente, menos algunas cosas que preparó, sin continuarlas, para 

cuando yo llegara, dijera cual era el camino.” 

Carta a Agustín de la Hoz, 20 de diciembre de 1963 (inédita) 

En canvi Els Jameos de l'Aigua és el primer que correspon a la plena autoria de César 

Manrique, amb la participació així mateix de Jesús Soto i d'altres col·laboradors, com 

Luís Morales, que es converteixen en habituals. Allà recupera part del tub generat per 
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l'erupció del volcà de la Corona. S'executa en diverses fases, concloent la primera a 

1966, adreçada a distància amb el suport de Jesús Soto, i l'última el 1987, amb 

l'adequació de l'auditori. El 1992 s'inaugura la Casa dels Volcans, un centre 

d'interpretació del vulcanisme tant a nivell local com internacional. Els Jameos de 

l'Aigua és la primera obra on César Manrique planteja plenament el seu ideari estètic, 

el pes de l'equació Art-Naturalesa i la seva capacitat de fer-se càrrec, íntegrament, del 

disseny de l'espai. Ho fa recuperant un lloc abandonat, fent-ho apte per al gaudi dels 

visitants, i intervenint mínimament, amb l'objectiu d'exaltar la bellesa pròpia del lloc. 

 

Vistes dels Jameos de l’Aigua (Font: Fundació César Manrique) 

 

Les obres a les Muntanyes del Foc s'inauguren el 1969. Consten de dues parts, la 

Ruta dels Volcans, el disseny d'una cura itinerari pels llocs de més interès de l'àmbit, 

evitant el deteriorament que produeixen les incursions a l'atzar dels visitants ; i la 

construcció del restaurant El Diable, un edifici-mirador situat a l'Illot Hilari, pròxim a un 

establiment anterior que atenia les ocasionals visites. Es planteja com una construcció 

moderna i funcional, de gran puresa geomètrica i una única planta, composta per dos 

grans cercles adossats de diferent grandària que contenen els diferents usos. A més 

de recórrer als seus materials més habituals, com la pedra o el vidre, idea una 

alternativa per aprofitar la calor romanent del terreny tant per a la cuina, com per a 

diverses experiències lúdiques que allí es realitzen; constituint fins a la data, per cert, 
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l'únic cas d'aprofitament de l'energia geotèrmica a Canàries. Igual de destacable 

resulta la seva reivindicació d'usar el camell per donar un major pintoresquisme a la 

visita, i de pas recuperar la seva memòria en la cultura de l'illa. 

 

 

Accés i vistes del restaurant El Diable a Timanfaya (Font: Pedro Albornoz / Antonio 

Zamora) 

 

Al cim del penya-segat de Famara, des d'on s'albira una de les panoràmiques més 

espectaculars de l'illa, es construeix el Mirador del Riu a 1971. Des d'allí s'albira l'estret 

del Riu que separa Lanzarote i la Graciosa, les salines de el Riu, i l'Arxipèlag Chinijo.2 

La seva posició estratègica explica el seu anterior ús militar, en trobar-hi instal·lada 

una antiga bateria de l'Exèrcit. César Manrique mostra una especial predilecció pels 

miradors, ja que amb ells resol dues premisses bàsiques del seu ideari: el 

condicionament d'un paratge natural per al turisme i la realització d'un espai integrat en 

el medi, on fer plenament partícip l'ésser humà de la immersió en la natura. En aquest 

sentit, al Mirador del Riu, tot està dissenyat amb aquesta finalitat, les seves formes 

orgàniques, la seva mimetització amb l'entorn o els seus grans finestrals des d'on 

observar el paisatge. 

                                                        
2 Conjunt d'illes i illots formats per La Graciosa, Muntanya Clara i Alegranza, i els Roques de l'Est i l'Oest, 

situat al nord de Lanzarote 
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Implantació i Vistes del Mirador del Riu (Font: Antonio Zamora) 

 

La Casa-Museu Monument al Camperol és l'última obra que realitza Manrique durant 

la presidència de José Ramírez en el Cabildo. El conjunt arquitectònic format pel 

Monument a la Fecunditat (1968), i la Casa-Museu, inaugurada el 1973, sorgeix amb 

el propòsit d'homenatjar al pagès, tant per la seva tasca agrícola, com per la creació 

d'una riquíssima arquitectura popular. El conjunt reflecteix les dues intencions en la 

seva forma i contingut, albergant eines i altres estris agrícoles, i inspirant-se en les 
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solucions constructives i tipològiques de l'habitatge tradicional, com xemeneies, patis o 

fusteries. 

 

Vistes de la Casa-Monumento El Campesino (Font: Fernando Ruiz Gordillo, 2001 i 

Antonio Zamora) 

El Museu Internacional d'Art Contemporani respon a una iniciativa personal de César 

Manrique, que té com a objectiu dotar d'una infraestructura cultural rellevant al seu Illa. 

En aquest cas afronta una valenta (i pionera a Canàries) rehabilitació d'un immoble 

històric, el Castell de Sant Josep, fortificació del segle XVIII situada als afores 

d'Arrecife, que es troba en aquest moment en un estat ruïnós. Construeix, a més, un 

restaurant en la seva base que segueix els criteris estilístics que marca el Mirador i es 

mimetitza en l'entorn, amb formes orgàniques i un gran finestral des d'on s'albira el 

Port dels Mármoles. 
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Museu Internacional d'Art Contemporani (Font: AA.VV., Manrique: Arte y naturaleza, 

1992) 

El Jardí de Cactus, el 1990, és l'últim dels centres i una de les últimes obres de César 

Manrique. Igual que en el cas del Castell de Sant Josep, els seus orígens es remunten 

a l'època de José Ramírez, ja que l'elecció del lloc es produeix durant els seus 

recorreguts per l'illa amb motiu de la publicació del llibre Lanzarote, arquitectura inèdita, 

quan s'albira les possibilitats que ofereix un con volcànic deteriorat, que ha estat 

explotat com rofera. César Manrique concep el projecte a partir d'uns grans monòlits 

de pedra semisoterrats i de les plantacions de nopal característiques de Guatiza. Crea 

una estructura aterrassada, modificant la seva habitual visió del jardí exuberant per 

adaptar-se al perfil excavat, proposant un més agrest i sec, format per cactàcies i 

altres espècies xeròfiles. Recupera així mateix un antic molí de gofio, i ho fa de 

manera didàctica, mostrant el seu funcionament. 

 

Jardí de Cactus (Font: Fundació César Manrique) 

 

A més dels CACT, César Manrique escomet altres obres, tant públiques com privades. 

Continuant amb els principis del Mirador del Riu, realitza altres dos, el de la Penya, a 

El Hierro, i el del Palmarejo a Valle Gran Rey, La Gomera; i alguns equipaments 

turístics com les piscines de Costa Martiánez, a Tenerife, o el Parc de la Mediterrània, 

a Ceuta. Col·labora igualment amb diversos arquitectes, com en els jardins i piscines a 

l'hotel Les Salines, o en el disseny del Poble Mariner a Costa Teguise. Construeix així 

mateix els seus propis habitatges, tant en Tahíche com a Faria. La primera es finalitza 
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en 1968 i es converteix en seu de la seva Fundació a partir del 1992. S'assenta en un 

torrent de lava que conté bombolles i tubs volcànics. En els seus dos nivells apareixen 

molts dels invariants de la seva obra arquitectònica, i es manifesta clarament la seva 

voluntat per establir vincles amb el lloc, per integrar-se harmònicament en la 

naturalesa i reutilitzar elements i formes vernacles. 

 

Vistes de la Fundació César Manrique (Font: Fundació César Manrique) 
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El projecte territorial 

En els anys seixanta nombrosos visitants europeus van a les illes majors (Tenerife i 

Gran Canària), que comencen a transformar-se ràpidament com a conseqüència d'un 

nou monocultiu, que substitueix els agrícoles tradicionals i que poc després es bateja 

com a turisme de masses. El turisme s'albira com el futur de les Illes, la possibilitat de 

fonamentar la seva arrencada econòmica. 

Però el retard en la incorporació de Lanzarote als circuits turístics permet observar des 

de lluny, que en les destinacions on aquell s'introdueix, els processos de transformació 

amenacen amb esborrar la identitat dels seus territoris. César Manrique i José 

Ramírez, president del Cabildo, intueixen que el paisatge de Lanzarote és el seu major 

actiu i principal font d'atracció per a futurs visitants. Per això creuen imprescindible 

dissenyar un projecte turístic diferenciat, que reivindiqui el patrimoni natural i cultural 

de l'illa. Imaginen un turisme més respectuós amb la identitat de Lanzarote i integrat 

en el seu paisatge. 

En aquest sentit resulta premonitori el panell fotogràfic amb imatges de Lanzarote que 

César Manrique concep ja en 1951 per a la promoció turística de l'illa; o les mostres de 

cultura popular que exposa vuit anys després a la sala Neblí de Madrid. 

En diverses manifestacions en els mitjans locals César Manrique es mostra com un 

abanderat de la causa turística. Critica els excessos que es produeixen en el paisatge i 

la manca de mitjans perquè el turisme s'implanti; i, al seu torn, planteja la necessitat 

d'introduir l'art en espais on, fins llavors, només es planteja l'alternativa de adequar-los 

per al turisme. 

 “Creo que en Lanzarote no se ha pensado realmente todavía en lo que el turismo 

puede significar en su vida futura.” 

Guillermo Topham, “César Manrique celebrará próximamente exposiciones en 

Norteamérica y Suiza”, Antena, Arrecife, 7 de abril de 1959 

 

Però malgrat l'interès creixent per atreure visitants, l'Illa està relativament 

incomunicada, i durant les freqüents sequeres pateix la insuficiència d'un recurs tan 

bàsic com l'aigua. Per això el radical canvi en la seva destinació va a requerir d'un 

considerable esforç col·lectiu i d'un singular projecte de conjunt. I com fa més d'una 

dècada vam argumentar, això és el més rellevant: a Lanzarote ha un projecte anterior 
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a l'arribada del turisme, un projecte públic, liderat pel Cabildo en estreta relació amb 

César Manrique, progressivament conscient i, com veurem, ben articulat.3 

“Lanzarote agrupó, bajo la batuta de un excepcional presidente del Cabildo, a un 

conjunto selecto de personas, que bajo mi entusiasmo, comenzamos a trabajar por la 

Isla, convirtiéndose esta labor, ya todos mentalizados, en un ejercicio continuado e 

increíble por Lanzarote; esfuerzo entusiasta y amoroso, con el absoluto 

convencimiento y fe en unos resultados satisfactorios, resultados que hicieron ver a los 

lanzaroteños la original personalidad de su propio paisaje. 

Se trazó un plan de trabajo, se programó y se estudió detenidamente a fin de obtener 

mayor partido de los rincones clave de la Isla, utilizando sus propios materiales para 

integrarlos, también, en su propia naturaleza. Para ello, el primer eslogan que pusimos 

fue: no tenemos que copiar a nadie; tenemos que sacar a relucir la personalidad 

intrínseca de la Isla, para que nos vengan a copiar a nosotros.” 

Escrito en el fuego (1988) 

 

Sense formular-ho de manera formalment explícita, César Manrique, José Ramírez i 

tot el seu equip de col·laboradors van concebent un veritable projecte territorial. 

Accentuem la paraula projecte, ja que en tot territori carregat de recursos i per tant 

fràgil, un requisit absolutament imprescindible de tota intervenció raonable, és 

l'existència d'un projecte; un projecte en la seva accepció més àmplia i ambiciosa, un 

model il·lusionant cap al qual tendir. A vegades s'utilitza la paraula "visió", que defineix 

bé el que volem expressar. No ens referim a un pla urbanístic a l'ús, ni tan sols a totes 

les mesures preventives dels plans de protecció. Tampoc volem que es confongui amb 

una suma d'intervencions més o menys afortunades. Es tracta d'un conjunt de 

mesures i intervencions encaminades a una precisa finalitat, perceptibles i acceptades 

per la població i els agents que intervenen en la transformació del territori, amb les que 

tothom se senti partícips, perquè el territori, i cada un d'ells, guanya. 

Habitualment un projecte territorial sol recórrer una seqüència bastant comuna 

d'etapes: des d'unes intuïcions inicials, basades en el reconeixement de l'àmbit, a la 

definició d'objectius; construcció d'una estructura suport; disseny de projectes 

                                                        
3  Cuando en el arranque de los setenta apenas se alcanzan veinte mil visitantes al año (hoy son 
muchísimos más los que llegan en la semana de menor ocupación al año), buena parte de los 
componentes de dicho proyecto están ya consolidados, y entre ellos más de la mitad de los Centros de 
Arte, Cultura y Turismo. 
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estratègics per accelerar el canvi en el sentit que es persegueix; control de les 

intervencions per no apartar de l'escenari desitjat; definició d'un marc operatiu; i difusió 

dels continguts, buscant la major participació possible en les propostes. 

Vegem com tots aquests components estan presents en el projecte territorial de César 

Manrique, José Ramírez i els seus companys de viatge. 

 

 

Camins en Tao (Font: César Manrique, Lanzarote, arquitectura inèdita, 1974) 
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Intuïcions inicials 

Ja des de Madrid i Nova York l'artista, al rememorar la seva terra, comença a imaginar 

un canvi en la seva destinació. A l'inici ho fa com una reacció crítica davant del que 

considera "veritables monstruositats" que s'estan construint a les Illes. 

Però ben aviat connecta amb el corrent a favor de reconvertir l'economia illenca cap al 

turisme. Entre d'altres antecedents remarcables cal ressenyar Casto Martínez, que, a 

partir dels anys trenta, publica diversos fullets en els quals incita al visitant a gaudir de 

les atraccions locals. 

 “Visitad la Playa Negra y el Golfo; cocinad viandas al calor natural de los hornos de 

las Montañas del Fuego, atracción sin igual en el mundo; pasad horas inolvidables en 

el Jameo del Agua, lugar inigualado de  misterio y belleza natural; admirad visitantes, 

las misteriosas Cuevas de Juan Bello, maravillosas naves subterráneas en pleno 

volcán.” 

Casto Martínez, Motivos turísticos de Lanzarote “Las Montañas del Fuego. Timanfaya”, 

El Norte, Gáldar, 1936 

Tot i que no és fins als anys cinquanta quan diferents personatges, entre els quals es 

troben César Manrique i José Ramírez, se sumen a la defensa del turisme com l'única 

activitat econòmica capaç de salvar l'illa de la seva pobresa. Destaca així mateix 

l'escriptor i periodista Agustí de la Hoz, que amb diverses publicacions exalta les 

excel·lències del paisatge insular i les possibilitats que ofereix al turisme. De fet els 

seus textos sobre la Cova dels Verds constitueixen un referent per a la posterior 

intervenció de Jesús Soto. 

 “Las primeras impresiones que me sirvieron posteriormente de normativas, las recibí a 

través de las conferencias dadas por el escritor lanzaroteño Agustín de la Hoz, muy 

documentadas sobre la Cueva de los Verdes. Por cierto, que más tarde serían 

plasmadas en un bellísimo libro con motivo de la expedición organizada por el autor” 

Jesús Soto, “Lanzarote, la Cueva de los Verdes”, El Eco de Canarias, Las Palmas, 24 

de diciembre de 1972. 

El 1960 Agustí de la Hoz publica el llibre Lanzarote, amb portada de César Manrique, 

on imagina la possibilitat que el turisme s'instal·li a la costa de Port del Carmen, tal 

com després succeeix. Al seu torn es mostra molt crític amb l'estat de les 

infraestructures a l'illa, motiu que escanya, al seu parer, el desenvolupament turístic. 
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 “Sería engañoso afirmar aquí que Lanzarote es una realidad turística; nada más falso; 

es, sí, una auténtica promesa, que no es lo mismo.” 

Agustín de la Hoz, “Lanzarote y sus caminos”, Isla nº 25, Las Palmas de Gran Canaria, 

1964. 

Al 1953 comença a publicar-se el setmanari Antena, que exerceix, fins a 1970, una 

àmplia tasca divulgativa a favor del turisme. Dirigit per Guillermo Topham, serveix per 

agitar la consciència insular amb editorials i entrevistes. Ho fa criticant, d'una banda, 

aquelles circumstàncies que impedeixen o dificulten la seva arribada, com la 

precarietat de les infraestructures, però així mateix exaltant els valors de l'illa en 

nombroses entrevistes i editorials. I precisament César Manrique és un dels 

personatges que amb més freqüència apareix en les seves pàgines, i el que més 

clarament fonamenta el projecte territorial en la identificació i posada en valor d'un 

conjunt de recursos patrimonials, naturals i culturals, molt més enllà del socorregut 

tòpic de sol i platja. 

 “Es necesario que nos demos cuenta de lo que el turismo puede representar en el 

futuro de Lanzarote. Y todos -porque a todos nos conviene- aunando esfuerzos y 

voluntades, hemos de dar los pasos imprescindibles para lograr su definitivo arraigo y 

estabilización. En estos momentos de dificultades económicas por los que 

atravesamos, el turismo podría ser para nosotros una pequeña tabla de salvación.” 

Guillermo Topham, “Sol de primavera”, Antena, Arrecife, 25 de enero de 1955 

“Y dejamos a César, porque en aquel momento se disponía a marchar al norte de la 

isla con unos amigos madrileños. Que sus ideas sean tomadas en consideración, es lo 

que todos deseamos en beneficio del turismo lanzaroteño”. 

Guillermo Topham, “Declaraciones de César Manrique en exclusiva para Antena”, 

Antena, Arrecife, 4 de septiembre de 1962 

El singular en les aproximacions de César Manrique, és precisament que es planteja 

atreure el turisme amb una proposta basada en el paisatge i l'art. Considera que l'Illa 

compta amb una sèrie de recursos paisatgístics que poden arribar a ser centres 

d'atracció únics per als visitants, com, per exemple, els Jameos de l'Aigua, on proposa 

la construcció d'un amfiteatre i la interpretació d'obres durant els mesos de major 

afluència turística. 
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 “Si a nuestras bellezas naturales supiésemos buscarles el complemento de otras 

facetas nuevas y originales, Lanzarote ganaría muchos enteros en la cotización 

turística.” 

“Antes de su regreso a Madrid, César Manrique nos habla de Pintura, Arquitectura y 

Turismo”, Guillermo Topham en Antena, 2 de Julio de 1957. 

Ben aviat es pronuncia a favor de la necessitat de "crear una consciència insular del 

que ha de ser el turisme. Dur a la gent el convenciment que Escull té magnífiques 

condicions naturals per arribar a ser, en el futur, la ciutat més bonica de l'arxipèlag ". I 

per això proposa "... la supervisió de tècnics especialitzats en la línia del bon gust i la 

modernitat". Arrenca així, la idea de crear un front comú, un corrent sensible al voltant 

dels continguts de l'esmentat futur projecte territorial. 
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Reconeixement del territori.  

Quan José Ramírez es fa càrrec de la presidència del Cabildo aposta inequívocament 

per impulsar el turisme a Lanzarote, amb la convicció, compartida amb Manrique, 

d'afavorir un model basat en la seva naturalesa i patrimoni. 

Una de les primeres mesures que es proposen és conèixer minuciosament cada racó 

del territori i els anhels dels seus pobladors. Juntament amb Jesús Soto i Luis Morales 

recorren l'illa durant els caps de setmana. Al principi ho fan al taxi de Machín, i a partir 

de 1963, en un jeep que compra el Cabildo per aquest menester. Van reconeixent 

possibles àrees d'intervenció; imaginant projectes de futur; queden captivats davant 

les explicacions de César Manrique sobre la riquesa de l'arquitectura popular, del seu 

enginy per recollir les escasses gotes de pluja, o la qualitat de les seves solucions 

constructives. 

Els motiva fonamentalment la necessitat de buscar una alternativa econòmica i social 

a les dures condicions de vida de Lanzarote. Confien en salvar l'illa gràcies a l'activitat 

que arribi a generar un turisme basat en els seus recursos paisatgístics, encara que 

també són conscients del mal que aquesta activitat pot ocasionar en un territori tan 

fràgil. 

 

Jesús Soto, Antonio Álvarez, César Manrique, José Ramírez i Luis Morales al Mirador 

del Río, i Jeep del Cabildo (Font: AA.VV., José Ramírez i César Manrique. El Cabildo i 

Lanzarote, una illa com a tema, 1995) 
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Sense restar gens ni mica a la potència creativa de Cèsar Manrique i al bon fer, 

capacitat i habilitat política de José Ramírez, el treball en equip és fonamental, ja que 

confereix operativitat i vehicula la realització pràctica de les idees de l'artista. 
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Un primer diagnòstic 

Podem considerar que el turisme, en un estadi previ al que avui coneixem, arriba a 

l'Arxipèlag Canari al segle XIX, i s'estableix fonamentalment, en assentaments 

puntuals a Gran Canària i Tenerife. Però no és fins a la segona meitat del segle XX 

que es produeix la seva transformació en un fenomen de masses. De fet el model de 

"sol i platja" explota a Canàries amb cert retard respecte a altres destinacions del litoral 

espanyol, i ho fa concentrant inicialment al Port de la Creu ia Las Palmas, i en el 

vessant meridional de les dues Illes. 

Aliena a aquest procés, a Lanzarote es viu cap a meitat del segle XX en condicions 

precàries. Es pateix escassetat d'aigua, que s'extreu de la deu de Famara (amb un 

cabal reduït i alt contingut salí) o es recull i emmagatzema després de les escasses 

pluges. Tot i que la Mareta de l'Estat, amb la seva gran aljub annex, suposa un cert 

alleugeriment per la set d'Arrecife, en els freqüents períodes de sequera, l'aigua s'ha 

de portar a vaixells-cisterna de l'Exèrcit. 

En matèria de comunicacions, l'Illa es troba relativament aïllada. Dues vegades a la 

setmana arriben vaixells de Las Palmas (si les condicions climàtiques no ho 

impedeixen). L'aeròdrom de Guacimeta és de mida reduïda i la pista d'aterratge no 

està ni tan sols asfaltada. I tot i que disposa d'una xarxa viària més completa que la 

d'altres illes de l'Arxipèlag (possiblement pel caràcter menys accidentat del terreny i el 

"preu" més barat del sòl), aquesta es troba en estat precari. 

“Para pensar en el futuro hay que mirar el presente. Y éste no puede ser más 

desalentador. Falta de aeropuerto, desastre de carreteras, malas comunicaciones 

marítimas, descuidos imperdonables en la conservación de algunos de nuestros más 

atractivos lugares turísticos, inactividad de la Junta Insular, en fin, un verdadero 

desastre.” 

“Antes de su regreso a Madrid, César Manrique nos habla de Pintura, Arquitectura y 

Turismo”, Guillermo Topham en Antena, 2 de Julio de 1957. 

Les conclusions semblen clares i l'obstinació del Cabildo, amb José Ramírez al 

capdavant, i César Manrique assessorant, és ferm i decidit en l'objectiu de dotar-se de 

les infraestructures necessàries. Però no de qualsevol tipus, ni a qualsevol preu, ni 

tampoc sense una clara orientació. 
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Una idea força 

Manrique i Ramírez són conscients que Lanzarote disposa d'uns paisatges únics en 

l'Arxipèlag, i és en aquesta singularitat on s'albiren el seu futur turístic. El seu marcat 

origen volcànic el situa fora dels cànons tradicions de la bellesa; entre el pintoresc, per 

les textures dels seus camps de lava, l'absència d'estrat arbori, o el contrast que 

produeix el cromatisme de les seves terres davant de la nívia arquitectura que genera 

l'ésser humà; i el sublim de la seva naturalesa volcànica. Compta, a més, amb una 

sèrie d'atractius naturals com Timanfaya, els Jameos de l'Aigua o la vista des de la 

Bateria del Riu, gravats per les tradicions locals en la memòria iconogràfica dels illencs. 

Aquests signes i paisatges, àmpliament valorats pels habitants, són els que es prenen 

com a base en els seixanta, quan arrenca el projecte territorial. 

L'objectiu fonamental és el de revertir una situació d'endarreriment econòmic i cultural, 

per la qual cosa el turisme s'albira com l'única alternativa capaç de assegurar-ho. Però 

fins llavors no ha estat suficient només amb el paisatge o un clima favorable. És 

imprescindible disposar d'un suport infraestructural adequat. A més, si bé el patrimoni 

natural i cultural constitueix un potent atractiu, s'és conscient dels riscos que pot 

comportar una activitat, el turisme, que en altres illes aquesta esborrant els seus 

signes d'identitat. 

Per això la disjuntiva entre defensa del paisatge i impuls del turisme implica un esforç 

per compatibilitzar desenvolupament econòmic i social amb la preservació i posada en 

valor dels seus recursos patrimonials. Aquí la intervenció artística ha d'aportar una 

nova visió del paisatge, crear un producte turístic únic i diferenciat, que reivindiqui la 

identitat cultural i natural de l'illa davant de la indiferència que mostra el turisme de 

masses. 

 “La visión total de la isla como panorámica general responde a un nuevo concepto, 

que solamente una pequeña minoría podría comprender (...) La misión que tenía que 

cumplir para un mayor conocimiento de la arquitectura, y de lo que verdaderamente 

significaba su extraordinario paisaje, era ponerlo en evidencia a través de varios 

procedimientos (...) Meditaba (sobre) cuál sería el medio y la fórmula más eficaz, para 

en principio crear un clima de opinión y un ambiente insular propicio y dirigido a la 

comprensión de todos estos valores tan realmente importantes.” 

“Arquitectura inédita de Lanzarote”, El Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 

25 de agosto de1967 
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Es plantegen diferents estratègies per generar riquesa atraient al turisme i a la inversió 

privada. Es pretén encoratjar una activitat equilibrada, on prevalgui un tipus de turisme 

"de qualitat" (econòmica i cultural). Es necessita, per tant, un sector privat compromès 

amb la proposta, que aporti infraestructura i allotjaments acord amb les exigències del 

projecte. L'èxit de la indústria turística rau, en molts casos, en la seva capacitat per 

seduir al visitant perquè es traslladi a un determinat destí. La creació d'una imatge és 

el mecanisme fonamental i per això l'estratègia turística de Lanzarote es basa en crear 

una imatge pròpia i diferenciada. 

 

Alguns dels logos que dissenya César Manrique per promoure el turisme a Lanzarote 

 

L'avanç del projecte permet anar consolidant una imatge-marca de Lanzarote arrelada 

en la seva naturalesa i cultura, per la qual César Manrique dissenya diversos i 

cridaners logos. En aquest sentit, el turisme creix, en gran mesura, gràcies a l'acurada 

imatge que transmet l'illa; a la tasca d'ambaixador que assumeix l'artista, i als valors 

que transmeten els seus Centres d'Art, Cultura i Turisme. 

 “Teníamos que recoger y aprender de nuestro propio medio para crear sin tener que 

partir de ninguna idea establecida. Esta ha sido la razón fundamental que ha reforzado 

su personalidad. No teníamos que copiar a nadie. Que vinieran a copiarnos. Lanzarote 

enseñaba esa alternativa.” 

Grito de socorro por las Islas”, en Escrito en el fuego 
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Definició d'una estructura suport 

A diferència d'altres destinacions canaris, a Lanzarote l'arribada del turisme es 

produeix de forma tardana. Fins a 1970 l'aeroport no resulta operatiu per a vols 

internacionals. En aquells dies, l'Illa ja disposa d'unes infraestructures bàsiques amb 

què canalitzar la temuda allau turística que es produeix en altres destinacions. Sens 

dubte aquest retard possibilita que entre els seixanta i els setanta, es vagin assentant 

les bases d'aquest model territorial ben singular que, a diferència de les altres illes, 

intenta canalitzar l'arribada del turisme. 

 “Lanzarote ha sido, en este sentido, el único lugar que se ha caracterizado por su 

planificación respecto a los cambios sustanciales del paisaje natural y a sus 

transformaciones, partiendo de su verdadera esencia natural, de la ordenación e 

integración de sus enclaves, empleando siempre sus propios materiales para acentuar 

el enorme estilo de su original naturaleza.” 

“Grito de socorro por las Islas” en Escrito en el fuego (1988) 

Des de ben aviat s'identifica la manca de comunicacions com l'obstacle bàsic per 

atreure visitants. Encara que tampoc hi ha llocs adequats on allotjar-los. De fet l'illa 

amb prou feines disposa d'algunes pensions i hostals, i del petit Hotel Oriental, amb el 

que es cobreixen les poques visites a Lanzarote fins a 1951; data en què s'inaugura el 

Parador de Turisme a Arrecife, primer establiment netament turístic. 

El precari aeròdrom de Guacimeta es transforma en un aeroport capaç de rebre els 

primers vols xàrter a 1970. Es asfalta la pista d'aterratge i es reforma i amplia la 

terminal de passatgers, on els visitants són rebuts amb uns murals de César Manrique 

que recullen escenes populars de l'Illa. 
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Aeròdrom de Guacimeta i mural de César Manrique (Font: Fundació César Manrique) 

 

Aquestes pintures evoquen els mateixos elements que apareixen en els seus murals 

del Parador, el mar i la pesca, l'activitat agrària i el caràcter volcànic del paisatge 

insular. Agustín de la Hoz el descriu com “...la interpretación más fiel que de esta isla 

haya podido admirar el viajero, porque el celebrado pintor acierta al reflejar la 

mineralogía donde nació, las tierras ardientes, los colores austeros y calcinados, en 

especial los blancos agónicos de la cal y los negros típicos del país, sin los remanidos 

grises atribuidos graciosamente a las escorias lávicas”, añadiendo a continuación 

“...César Manrique quisiera demostrar, a todo el mundo que visita la isla, su gran 

conocimiento profesional, pintando arenas oxidadas, caseríos sumergidos en la luz de 

su propia cal, piedras que muerden famélicas raíces.” Lanzarote (1962). 

L'increment continuat del trànsit de passatgers impulsa una nova ampliació i millora, 

en què César Manrique deixa també el seu segell en els tendals verds o en les 

nombroses jardineres i plantes penjants que remeten a la fertilitat amagada de 
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Lanzarote. Es tracta d'una magnífica contraposició amb el caràcter anònim de tot 

aeroport (un no-lloc, banal i globalitzat, segons el concepte encunyat per Marc Augé), i 

contrapunt així mateix a la desgraciada intervenció posterior d'AENA que elimina 

aquella singularitat, i trenca la sensació que tanta gent havia al baixar de l'avió, 

d'arribar a un lloc realment especial. 

 

Però a més és imprescindible garantir el subministrament d'aigua. El 1964, uns 

emprenedors locals, els germans Díaz Regeixo, posen en funcionament la primera 

planta dessalinitzadora d'Europa, que produeix alhora energia elèctrica i aigua potable. 

El subministrament es limita a l'inici a la capital, Arrecife, i a les urbanitzacions 

turístiques de Port del Carmen; mentre, l'esforç del Cabildo se centra en corregir 

l'escassetat hídrica a nivell insular, perforant pous, extraient més aigua de Famara i 

realitzant les infraestructures bàsiques per a la seva distribució. 

 

Vista de la potabilitzadora en els seus inicis (Font: AA.VV., La cultura de l'aigua a 

Lanzarote, Govern de Canàries i Cabildo de Lanzarote, La Llacuna, 2006) 

 

El paisatge és el principal actiu del turisme, la seva última raó de ser, i, no obstant això, 

al començament dels anys seixanta, l'accés a diversos racons de l'Illa és difícil, a 
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causa del estat en què es troben els camins. A poc a poc es va teixint una xarxa de 

vies que permet connectar les zones d'allotjament amb les fites patrimonials. El Capítol 

és el principal responsable de condicionar i cosir el territori amb noves vies, i ho fa sent 

conscient de la importància del seu encaix en el paisatge. Les carreteres són part 

crítica del projecte, i es dissenyen amb gran cura, per ser el mitjà a través del qual es 

descobreix l'Illa. 

Lluny de construir autovies per travessar el territori a la major velocitat possible, com 

s'ha pretès anys després a La Geria, s'adeqüen les vies tradicionals i s'afegeixen altres 

amb un ample ajustat a l'encreuament de dos vehicles. Es presta una especial atenció 

a la seva inserció en el paisatge, mimetitzant el paviment amb la lava circumdant, de la 

qual en ocasions amb prou feines es separa amb fites pintats de blanc, particularment 

en els accessos als Centres d'Art, Cultura i Turisme. 

 

Fotomuntatge del viari (Autor: Antonio Zamora) 
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Comparativa del viari existent a mitjan S. XX i en 1972 (Autor: Antonio Zamora) 

Si al començaments de 1960 la pràctica totalitat de les vies principals estan 

pavimentades amb macadam, el 1972 ja estan asfaltades totes les estatals i més de la 

meitat de la xarxa pertanyent al Cabildo, entre les que es troben les principals vies 

turístiques. 

A l'estructura viària cal afegir la tasca impulsora del planejament (que veurem a 

continuació), o l'execució dels successius Centres d'Art, Cultura i Turisme, amb la qual 

cosa s'aconsegueix de manera gradual, i sense traduir-lo en documents explícits, es 

va conformant l'estructura suport d'un model territorial que encara es pot reconèixer a 

l'illa, gairebé mig segle després. 
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Elaboració de projectes estratègics 

La consolidació d'una destinació turística sensible amb el seu paisatge exigeix a 

Lanzarote un notable esforç d'imaginació i disseny. Això resulta particularment evident 

en la construcció de la sèrie de projectes estratègics que permeten accelerar el canvi 

en el sentit desitjat: els Centres d'Art, Cultura i Turisme, peces que avui anomenem 

oferta complementària, i que s'aixequen abans fins i tot que aparegui aquesta 

denominació . César Manrique projecta set d'ells, i imagina altres tres que no arriben a 

construir-se .4 Són set petites joies que conjuguen naturalesa i artifici, magma volcànic 

i arquitectura popular, identitat centenària i creació artística. 

 

Pedrera de picón a Guatiza, futur Jardí de Cactus (Font: César Manrique, Lanzarote, 

arquitectura inèdita) 

 

A aquests s'afegeixen després altres centres d'interès construïts per entitats estatals, 

com la Casa dels Volcans i el Centre de Visitants del Parc Nacional de Timanfaya; o 

bé municipals, com el Museu de l'Emigració a Teguise. Però així mateix altres, que són 

el resultat d'esforços particulars, com el Museu del Vi de L'Aixeta; el Museu Camperol 

de la família Barreto en Tiagua; el Etnogràfic Tanit, o l'Espai Cultural El Magatzem, a 

Arrecife, i la pròpia seu de la Fundació César Manrique, 

                                                        
4 Com ja vam comentar abans, es tracta de la Cova dels Verds, els Jameos de l'Aigua, el Mirador del Riu, 
el Jardí de Cactus, les Muntanyes del Foc, la Casa Museu del Camperol i el Museu Internacional d'Art 
Contemporani al Castell de Sant Josep. 
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a casa de Taro de Tahíche. I encara trobem tants altres projectes més, encara 

pendents d'executar, en les Salines del Janubio, o en les de El Riu, o les de Port Naos; 

al centre històric de la Vila de Teguise; o en paisatges excepcionals com El Golf, 

Famara, Els Hervideros i La Geria. 

Moltes de les propostes es recolzen en llocs coneguts i valorats per la població, que 

reconeix en ells un especial atractiu natural, i als quals acudeix en ocasions singulars 

(excursions, romeries ...). Entorns com els Jameos de l'Aigua, La Geria, les Muntanyes 

del Foc o el Risco de Famara i la Bateria del Riu formen part de la memòria popular, i 

s'integren en la futura iconografia de l'illa, juntament amb espais d'oportunitat que es 

detecten més endavant (llocs 'ocults', com la pedrera de pedra volcànica a Guatiza, 

futur Jardí de Cactus, o les platges, de potencial fins llavors menys valorat, en no 

existir tanta tradició de bany com a les illes majors). 

I tots ells es van cosint entre si a través de cures itineraris, resolts amb una especial 

sensibilitat. 

En el pla adjunt podem veure com els set Centres d'Art, Cultura i Turisme projectats 

per César Manrique, i la resta de centres d'interès constitueixen els comptes d'un 

collaret enfilat per itineraris primorosament dissenyats. A la manera de les sendes i les 

fites d'un extens parc patrimonial es reparteixen equilibradament per tot el territori, 

incentivant el visitant a recórrer-lo i apreciar-lo, en lloc de concentrar-se en reductes de 

la costa. 

Els Centres d'Art, Cultura i Turisme constitueixen l'exemple més representatiu dels 

valors que sustenten el projecte territorial. Són intervencions que posen en valor el 

paisatge i el preserven de forma activa, al vincular-lo a una activitat que el retribueix. 

S'actua particularment en llocs que ja ofereixen un atractiu natural, i en ocasions cal 

actuar amb urgència, donat l'alt grau de deteriorament que presenten. 

 “Otro tanto ocurre en el Jameo del Agua, que está hecho un verdadero asco, regado 

de desperdicios, plumas de aves, latas vacías, etc.” 

Guillermo Topham, “Declaraciones de César Manrique en exclusiva para Antena”, 

Antena, Arrecife, 4 de septiembre de 1962 
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Plànol dels Centres d'Art, Cultura i Turisme, i posteriors intervencions (Autor: Antonio 

Zamora) 
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L'extrema fragilitat del paisatge illenc fa abordar el projecte com un veritable exercici 

d'acupuntura territorial, tot i que en cada petita intervenció es fa palesa la voluntat de 

donar a conèixer tota la riquesa que atresora Lanzarote. La seva progressiva 

implantació va estructurant una nova narrativa de l'illa a través dels recorreguts que els 

cusen. Al seu torn, recórrer, la seva visita es complementa amb la descoberta i gaudi 

dels paisatges i pobles més rellevants del seu entorn. 

Són així mateix l'exemple pràctic que accelera un procés de construcció col·lectiva, ja 

que cala el seu missatge, i es converteixen en referents que, amb posterioritat, 

segueixen moltes altres construccions de titularitat pública i privada que contribueixen 

a l'enriquiment de la xarxa. 
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Control i reglamentació de les intervencions 

Les operacions proposades s'han d'acompanyar de l'establiment de mesures de 

salvaguarda, protegint, per exemple, aquells espais de major valor natural i fragilitat. 

Amb el temps aquestes superfícies protegides arriben a ocupar més de la meitat de 

l'illa. 

Però així mateix resulta imprescindible elaborar plans d'ordenació dels àmbits turístics 

i reglamentar les característiques de les construccions que s'hagin d'aixecar. Per al 

bon èxit del projecte territorial, resulta imprescindible captar la complicitat de promotors 

sensibles, que comprenguin la transcendència de l'aposta, que siguin capaços 

d'aixecar una infraestructura allotjativa acord amb les altes exigències d'aquell, capaç 

d'atreure un turisme "de qualitat" . Al mateix temps que es va avançant en aquest 

procés d'ordre general, César Manrique intervé directament en alguna de les 

promocions turístiques més emblemàtiques de l'illa. 

 

Intervencions de César Manrique a l'Hotel Les Salines (Font: Fundació César 

Manrique) 

 

Entre d'altres exemples cal destacar la seva col·laboració a l'Hotel Les Salines (1977), 

obra de l'arquitecte Fernando Higueras, on dissenya les piscines, alguns murals i els 
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jardins. Aquest hotel s'aixeca en un enclavament emblemàtic dins d'un pla parcial de 

1.200 hectàrees a Los Charcos, actualment conegut com Costa Teguise. 

També intervé com a assessor del conjunt del Pla Parcial, promogut per l'empresa 

Riotinto, particularment en el disseny del Poble Mariner, on explora una nova tipologia 

turística basada en els patrons de l'arquitectura vernacla. 

Participa igualment en altres projectes destacats d'aquest període de l'arrencada 

turístic de Lanzarote, com en el Arrecife Gran Hotel (1969), el primer amb cinc 

estrelles de l'illa, obra dels arquitectes Enric Spínola i Juan Jesús Trapero; o a Los 

Fariones (1967), un altre establiment pioner, realitzat per Manuel Roca. Referint-se a 

aquest últim, en una entrevista ens desvetlla el nivell de col·laboració entre diversos 

protagonistes de l'època. 

 “No ha habido una dirección total; todo el mundo ha aportado un poco. Soto ha hecho 

un poco de jardinería… Roca también ha hecho parte de la jardinería. Yo mismo he 

dado otras ideas. Cosas de equipo.” 

Francisco García Torres, “El sólo hecho de nacer en Lanzarote ya condiciona 

artísticamente el espíritu”, El Eco de Canarias, Las Palmas, 21 de octubre de 1966. 

Però així mateix incideix indirectament en el disseny de tantes altres. Es planteja 

establir certs criteris per garantir la qualitat de les construccions. I ho fa de manera 

directa (participant en l'elaboració de normes estètiques en el planejament) o a partir 

d'una infatigable tasca de persuasió i convenciment, apropant-se a tècnics i promotors, 

per influir en la més acurada resolució de plans parcials o projectes hotelers. 

Aquest mateix esperit de col·laboració impregna l'esforç d'elaboració dels documents 

de planejament que han de regir el destí de l'illa, on juga un paper rellevant l'arquitecte 

Eduardo Càceres (Normes Subsidiàries de 1970 i Pla Insular d'Ordenació de 1973). Es 

confia en el Pla Insular per regular el futur turístic insular, per coordinar i donar 

coherència al conjunt d'intervencions de transformació del territori. Malauradament, 

malgrat l'indubtable interès del projecte, la indefinició del marc legislatiu de l'època i la 

falta de sensibilitat i d'una línia política coherent per part de la Direcció General 

d'Urbanisme, provoquen la seva aprovació pràcticament deslegitimada. El Pla s'acaba 

limitant a establir un conjunt de regles sobre el paisatge i l'edificació, supeditades però, 

al que estableixen els diferents plans municipals. 
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En les Normes Subsidiàries s'estableixen una sèrie de mesures amb què salvaguardar 

el patrimoni natural i cultural de l'illa, intentant compatibilitzar-ho amb el 

desenvolupament turístic. A certs àmbits se'ls dota d'un major grau de protecció: són 

els Parcs insulars de Turisme, una figura específica i innovadora per a la defensa del 

paisatge, que inclou les Muntanyes del Foc i el Malpaís de la Corona. Es prohibeix allà 

qualsevol intervenció que alteri el paisatge, a excepció "d'aquelles obres (els CACT) 

que pel seu marcat caràcter especial de condicionament per a la seva visita, així ho 

consideri oportú la Corporació de qui depengui que, en tot cas, hauran de tenir una 

cura especialíssim de supeditar-se al manteniment de la puresa del paisatge”5. Les 

Normes Subsidiàries es plantegen així mateix la protecció del patrimoni cultural i 

artístic de l'illa, i, també, demostrant una vegada més un caràcter pioner, de les zones 

de cultiu més rellevants on "... amb l'objecte d'evitar la destrucció sistemàtica de la 

riquesa agrícola, es prohibeix tota actuació urbanística ", fent especial èmfasi a La 

Geria. 

El suposat caràcter transitori de les Normes Subsidiàries, pendents de l'aprovació del 

Pla Insular, explica l'absència d'objectius de planejament clars, que es confien a aquell. 

Es tracta en essència de controlar les construccions que, de manera anàrquica i 

descontrolada, van sorgint per tot arreu. 

Davant el temor que s'implantin models arquitectònics estranys, que desvirtuen el 

patrimoni cultural de l'illa, es promociona l'arquitectura vernacla com a referent per a 

les futures construccions. César Manrique, conscient del seu extraordinari valor, ve 

alertant de la necessitat de prendre mesures, de controlar les noves construccions no 

permetent que "NINGÚ fabriqui un habitatge, sense abans sotmetre-la a l'aprovació 

tècnica de la Junta Insular de Turisme"; i, sobretot, creant "una consciència turística 

insular, portant a la gent al convenciment que cada illenc ha de ser ardent defensor del 

nostre desenvolupament turístic". Aquesta preocupació es tradueix ara, en establir que 

les construccions s'han de subjectar a les següents normes: 

 “8.1 La construcción debe ser de líneas sencillas recogiendo el espíritu de la 

Arquitectura autóctona de Lanzarote. 

                                                        
5  Article 10. Protecció Parcs, capítol 2 de les Normes de protecció. Normes Subsidiàries i 
Complementàries per a la illa de Lanzarote, 1970, Lanzarote.. 
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8.2 Los materiales empleados en los paramentos exteriores deberán ser nobles 

(madera, piedra, hierro,…), manteniendo sus colores naturales o, en el caso de 

pinturas o encalados, los colores blanco o tierra (sepia). 

8.3 Las cubiertas serán preferiblemente planas, o en todo caso a dos aguas, con 

pendientes no superiores al 12%. Quedan prohibidos como materiales de cubierta la 

teja árabe y la pizarra. 

8.4 Se evitarán aleros y marquesinas salvo en formación de zonas porticadas previas 

a la vivienda. 

8.5 Se hará especial hincapié en las edificaciones de tipo aislado, la prohibición 

expresa de ser tratadas como edificaciones características de las zonas urbanas, 

estando vedados, por tanto, los tratamientos en bloques de pisos con medianerías al 

descubierto.”6 

Es tracta així mateix d'establir uns àmbits específics on es pugui desenvolupar el 

turisme. Per a això es proposen unes bosses de terreny d'extensió considerable, 

buscant atraure empresaris turístics, fins llavors escassament interessats per la manca 

de les infraestructures necessàries. 

De manera gradual comencen a aparèixer iniciatives turístiques cada vegada més 

distants de la capital: primer de forma puntual a Puerto del Carmen, amb la 

inauguració de l'Hotel Els Fariones; més tard a Famara (on no arriben a consolidar-se) 

i a Costa Teguise. Yaiza queda a l'expectativa, en no disposar de les infraestructures 

bàsiques necessàries. En les futures urbanitzacions les Normes Subsidiàries 

estableixen una sèrie de requisits relatius a la mida mínima de les actuacions, al volum 

de l'edificació, o a la seva necessitat d'ajustar-se als paràmetres de l'arquitectura 

tradicional de l'illa. D'això resulta que els índexs aprovats són els més baixos de la 

Província, permetent tan sols construccions que no superen les dues altures, a 

excepció dels hotels, ni l'ocupació de més d'un terç de la parcel·la. 

                                                        
6 Artículo 8, en el Capítulo 2 de las Normas de protección. Normas Subsidiarias y Complementarias para 
la Isla de Lanzarote, 1970, Lanzarote. 
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Propostes de planejament (Font: Antonio Zamora) 
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No obstant això, els efectes del que es planteja, de fet, com una oferta potencial, o 

teòrica, en una estratègia per inserir l'illa en dels circuits de turisme internacional, 

resulten perversos al cap del temps. Al principi, la rotunda contradicció amb l'objectiu 

d'equilibri entre desenvolupament i respecte patrimonial, no s'entreveu encara. Però no 

avancem esdeveniments. 
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Construcció d'un nou marc operatiu 

Resulta així mateix bàsic articular institucions i mesures que impulsin i donin cobertura 

al pretès projecte territorial. 

Des del mateix moment en què José Ramírez accedeix a la presidència del Cabildo, 

aquesta institució es compromet en cos i ànima en l'impuls del desenvolupament 

turístic i en la salvaguarda al temps dels recursos patrimonials que li han de donar 

sentit. Fins llavors moltes de les licitacions d'obres que es publiquen a l'illa queden 

desertes, ja que prefereixen destinacions més segurs i amb més rendibilitat econòmica. 

Això el porta a crear una empresa constructora pública, Vies i Obres, que escomet les 

obres d'interès públic. Durant els seus més de deu anys d'existència, s'encarrega 

d'aquelles que promou el Cabildo i altres administracions públiques, arribant a comptar 

amb més de tres-cents treballadors. Malgrat el seu gran volum, no pretén monopolitzar 

l'oferta pública, sinó liderar i canalitzar el procés de construcció territorial. 

 

Construcció del restaurant el Diable a càrrec del Cabildo (Font: AA.VV., José Ramírez i 

César Manrique. El Cabildo i Lanzarote, una illa com a tema) 
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El Capítol adopta també altres decisions singulars, com la d'avançar el finançament 

necessari per executar obres estatals, a fi d'accelerar les infraestructures més urgents, 

com el mateix aeroport. 

Idea així mateix mesures compensatòries de l'esforç que suposa salvaguardar el 

paisatge per al gaudi dels visitants. Sorgeix així una altra proposta nova: que els 

turistes assumeixin part d'aquest cost a través d'una taxa pública. En 1961 el Cabildo 

es planteja el cobrament per l'ús i utilització de les pistes i rutes d'interès turístic, tot i 

que no és fins a 1972, quan s'aproven les tarifes a cobrar per la visita dels Centres 

d'Art, Cultura i Turisme. El fet de cobrar una entrada per visitar un espai natural 

constitueix una singular novetat en l'època, i planteja una qüestió de singular 

transcendència teòrica i pràctica, la necessitat que el turisme retribueixi el factor bàsic 

que consumeix, en aquest cas béns públics, com els recursos patrimonials, i 

contribueixi d'aquesta manera al seu manteniment adequat. 

Aquest marc operatiu es complementa amb l'organització d'una oficina encarregada 

d'impulsar el turisme davant de "la inactivitat de la Junta Insular" que Manrique critica 

repetidament. El Capítol la promou el 1963, com també impulsa, el 1972, el Patronat 

Insular de Turisme, entitat encarregada de conservar i administrar béns patrimonials 

com el Castell de Sant Josep. Entremig es crea el Centre d'Iniciatives Turístiques 

(1964), per part de César Manrique i diverses persones vinculades al sector públic, 

com Ginés de l'Hoz (conseller en aquell temps del Cabildo), o al sector privat, com el 

director del Arrecife Gran hotel. Aquesta institució independent i sense ànim de lucre 

juga un paper important en vetllar perquè les noves construccions no danyin la imatge 

de l'Illa. 

Una altra de les estratègies que s'apliquen per donar un suport més ampli al projecte 

és la d'involucrar els diversos estaments públics i privats, així com fomentar visites 

institucionals amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat de l'illa i les seves 

possibilitats de futur. Des de la seva arribada al Cabildo, José Ramírez desplega una 

intensa agenda a tots els nivells: local, provincial i estatal. Se succeeixen els viatges a 

Madrid amb l'objectiu de donar a conèixer la situació de Lanzarote i implicar els 

diversos ministeris i organismes públics en el projecte (Ministeri de l'Aire, per urgir el 

condicionament de la pista de l'aeroport; Ministeri de l'Exèrcit, del qual s'aconsegueix 

la cessió dels terrenys de la Bateria del Riu; Obres Públiques, per condicionar la xarxa 

viària). Molt particularment es demana el suport del Ministeri d'Informació i Turisme 
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que dirigeix Manuel Fraga, a qui convenç de les possibilitats turístiques de la illa, a 

l'extrem d'arribar a concedir diverses ajudes per a projectes com els Jameos de l'Aigua 

o el Mirador del Riu. 

Entre les visites institucionals, cal destacar diverses de l'anomenat ministre. Però 

també ho fa el president del Govern Alemany, Willy Brandt el 1969, un any després 

que aprovi la Llei Strauss d'Ajuda al Desenvolupament de les regions 

subdesenvolupades. Així, lluny de l'aparent complexitat que pogués suposar la 

incorporació d'aquests i altres òrgans públics (com la Mancomunitat Interinsular de 

Cabildos o la Delegació de Govern a Canàries), la construcció d'aquest marc 

institucional li permet recollir suports i ajudes per al projecte. 

A més de les visites institucionals, s'impulsa l'arribada de personatges il·lustres per 

realçar l'interès turístic de l'illa i promocionar-la a l'àmbit internacional. Visiten 

Lanzarote presidents de govern, el Rei Hussein de Jordània o la família reial 

espanyola. César Manrique, amic de nombrosos artistes i personalitats influents, és un 

dels principals inductors d'aquest procés. 

 

Willy Brandt visita Lanzarote i César Manrique amb els seus amics John B. Myers, 

Pepe Dámaso i Manuel Millars (Font: AA.VV., José Ramírez i César Manrique. El 

Cabildo i Lanzarote, una illa com a tema) 

Aquesta promoció de l'Illa busca superar l'habitual enfocament del turisme de "sol i 

platja", accentuant la dimensió patrimonial del projecte. Cal destacar així mateix 

diversos esdeveniments i activitats que tenen Lanzarote com a escenari, com la 

celebració del Congrés de Vulcanologia (1968); participa en reportatges periodístics o 

programes audiovisuals de promoció de l'Illa; i amb similar objectiu edita textos de 
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diversos autors, com el periodista Agustí de la Hoz, el vulcanòleg Telésforo Bravo, o el 

mateix César Manrique, amb la publicació del seu llibre Lanzarote, arquitectura inèdita. 

A la segona meitat del segle els operadors turístics comencen a adquirir una influència 

determinant en l'èxit o fracàs de les destinacions turístiques. Això es deu tant al seu 

control del flux de visitants, com a la seva capacitat d'orientar la demanda cap a un 

determinat destí a través de les seves campanyes publicitàries. Aquest pes s'estendrà 

amb el temps a un paper actiu en la pròpia promoció de l'oferta turística en les 

destinacions principals. No obstant això, l'absència d'operadors turístics a Lanzarote 

fins a l'obertura de l'aeroport als vols internacionals (1970), permet en certa mesura 

controlar la imatge de l'illa que es pretén transmetre a una audiència internacional. En 

aquesta etapa inicial, el Cabildo i César Manrique juguen un paper rellevant en 

aquesta promoció, en els continguts que es volen projectar de Lanzarote. La xarxa de 

centres turístics sintetitza l'essencial del missatge. L'artista elabora a més nombrosos 

logos i cartells per promocionar el turisme, i s'encarrega personalment de la difusió 

d'imatges de Lanzarote en diverses exposicions a l'estranger. El Cabildo, per la seva 

banda, realitza un ampli pla de promoció, confeccionant fullets turístics i realitzant 

nombroses campanyes publicitàries. 
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Participació, debat i difusió dels continguts 

Es tracta, en última instància, de facilitar el coneixement del projecte. César Manrique 

torna a recórrer l'illa, en aquesta ocasió per ensenyar als seus habitants a apreciar els 

valors de l'arquitectura vernacla, per facilitar el coneixement del projecte, difondre els 

seus continguts, així com per encoratjar la participació i el debat del conjunt de 

propostes. Convoca fins i tot, a través de les pàgines d'Antena, una reunió amb 

alcaldes i autoritats locals per discutir l'adopció de cànons estètics en les noves 

construccions, i la conveniència de sotmetre la seva aprovació a la Junta Insular de 

Turisme. 

 

César Manrique parlant amb els agricultors (Font: AA.VV., José Ramírez i César 

Manrique. El Cabildo i Lanzarote, una illa com a tema) 

 

Com a delegat de Belles Arts, César Manrique exerceix un cert control en l'entorn dels 

elements de valor patrimonial, i fins i tot nombrosos promotors demanen el seu 

assessorament en les intervencions. 

No obstant això, com ja hem vist, les Normes Subsidiàries de 1970 opten per reservar 

extensos àmbits per a possibles desenvolupaments turístics o residencials. Aquests es 

concentren a Orzola, entre Caleta Famara i La Santa i des de Costa Teguise a Puerto 
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del Carmen. Fins als anys seixanta el desenvolupament urbanístic vinculat al turisme 

es limita a l'entorn d'Escull, per disposar-hi de les infraestructures mínimes 

necessàries. Però en la dècada següent arrenca el procés d'ocupació accelerada dels 

nous àmbits. A més dels efectes del Pla d'Estabilitat, la coneguda com a Llei Strauss, 

promoguda el 1968 a la República Federal Alemanya, encoratja inversions de capital 

procedents d'aquesta país. Les magnífiques condicions climàtiques, el preu 

relativament reduït del sòl, el fracàs del Pla Insular, juntament amb el relaxat control 

dels plans parcials i l'obertura del nou aeroport, accentuen mica en mica la pressió, en 

particular sobre els municipis de Ties i Teguise. 

 “Las primeras barbaridades comenzaron a cometerse en el municipio de Tías; con la 

más absoluta falta de visión de futuro, crearon en su costa virgen la mayor 

aglomeración arquitectónica de la isla, con una competitividad de horribles letreros 

estandarizados. La zona carece además de los mínimos espacios libres para plazas o 

parques, cayendo todo ese conjunto llamado turístico, en la vulgaridad de una posible 

competencia con el resto de los horrores urbanísticos cometidos durante la época 

franquista en toda la costa española. 

Por otro lado, la esperanza y la alegría la teníamos puesta en Costa Teguise, por la 

planificación y ejemplar infraestructura de todas sus instalaciones subterráneas… Hoy 

ya, después de un tiempo y con la llegada del nuevo mensaje especulativo vulgar y 

comercialista, todo nuestro hermoso mensaje se está empezando a derrumbar”. 

Lanzarote se está muriendo, en Escrito en el Fuego (1988) 

Aviat César Manrique s'adona que el desenvolupament turístic està pervertint un 

projecte esforçadament construït. Per això reacciona amb fúria i pren part en diverses 

manifestacions, cada vegada que la cobdícia o la miopia posa en perill els valors d'un 

territori construït amb tanta cura. 

 “Tratándose de un posible deterioro de la Isla (Lanzarote), proceda de donde proceda, 

no me caso ni con mi madre.” 

“SOS por Lanzarote”, en Escrito en el fuego (1988) 

“El desprestigio y la caída de Lanzarote se están planificando con el sólo propósito de 

la explotación sin reparos y de la manera más urgente, para forrarse de millones a 

costa del prestigio que tanto trabajo y amor ha costado.” 

“Lanzarote”, en Archivo César Manrique (1992)   
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L'artista compromès, César activista 

Com en altres aspectes de la seva vida, la faceta de César com a activista i autèntic 

agitador social representa un cas infreqüent: costa trobar exemples homologables en 

el panorama internacional de persones que, des del món de l'art, hagin exercit una 

influència tan potent en la seva comunitat (singularment a Lanzarote i, en menor 

mesura, en la resta de Canàries). Un tret distintiu de César Manrique, que contribueix 

a la seva popularitat i al reconeixement públic del seu missatge, és sens dubte, 

l'extraordinària combinació posada en pràctica entre un sentit marcadament 

constructiu (explicitat en totes les seves obres i realitzacions públiques) i la capacitat 

de crítica desbordant cap a tot el que considera un maltractament cap al paisatge. 

Hem de subratllar, un cop més queno és en absolut habitual, ni a Canàries ni en molts 

altres llocs, aquesta singular articulació de proposta constructiva i discurs crític. 

“Pero lo que está claro es que pagaremos muy caro las consecuencias del torpe 

negocio tercermundista de los especuladores, con el libertinaje de no tener ningún 

interés por parte de las autoridades, que son los absolutos responsables de todo el 

tinglado. Lo triste de todo esto es que siempre empiezan a darse cuenta cuando llega 

el desastre, por el descenso turístico.” 

La cumbre de la Tierra en Río, en Archivo César Manrique (1992) 

“Por lo tanto es hora de formular con la mayor energía una denuncia sobre la 

destrucción del medio natural que se está fraguando en las Islas Canarias, destrucción 

que es un ejemplo más de las atrocidades cometidas contra la inteligente energía de la 

madre naturaleza en las diferentes latitudes de la Tierra.” 

Discurso con ocasión del Congreso Internacional de Prensa y Medio Ambiente (1989) 

 

Compartim la idea que sostenen Fernando Castro (2009) i altres estudiosos sobre 

l'important paper de Manrique com a educador social, seguint la vella estela de l'ideari 

il·lustrat, i que es projecta a través de les seves realitzacions artístiques concebudes 

com a art total. El que posa en pràctica no és una educació concebuda com instrucció, 

tasca reservada al sistema educatiu, sinó una educació que permet a la persona 

aprendre a través dels sentits, que un la fa seva simultàniament a través del 

pensament i de les emocions (de vegades, molt més a través de les emocions). Sobre 

aquest assumpte tornarem més endavant, però ara interessa destacar que César 
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Manrique, en la seva dimensió d'activista, continua exercint un paper fonamental com 

a educador de la consciència cívica, sostenint el mateix propòsit tota la seva vida: 

crítica vehement i proposta constructiva d'alternatives. 

Es pot pensar que el període en què Manrique desplega la seva diatriba més intensa 

al que aquesta esdevenint en el territori de les Illes és posterior a l'anomenada 

Transició Política i l'establiment de les llibertats democràtiques formals (entre elles la 

llibertat d'expressió). Però no és del tot cert: com hem vist, el discurs fustigador de 

Manrique cap als excessos arquitectònics i urbanístics es troba ja present en moltes 

declaracions als mitjans insulars, com la revista Antena, des d'abans dels seixanta, i 

també després (però abans de la mort del general Franco). Exemple paradigmàtic és 

com, el 1975, Manrique censura severament el nou Pla de General d'Ordenació de la 

capital de Lanzarote, per la seva desmesurada ampliació de les volumetries permeses, 

considerant que no respecten l'escala i la trama orgànica del nucli històric d'Escull. 

”En la historia de un posible urbanismo organizado por expertos y titulados, creo que 

no se ha cometido un mayor asesinato a un pueblo de lo que se está llevando a cabo 

en el pobre pueblo de Arrecife… La acumulación y masificación de apretados edificios, 

de alturas desmesuradas, y de horrendas y seriadas edificaciones en estrechos y 

pequeños callejones, algunos de tres metros de anchura, obligan, según el “inteligente 

y lógico plan” de ordenación de Arrecife, a los ciudadanos, en donde había una casa 

de una sola planta a construir de cuatro o cinco pisos.” 

“Arrecife: problema”, en Escrito en el fuego (1988) 

En realitat, dins el conjunt de crítiques i propostes que és una constant històrica de la 

seva vida, el pes creixent de les primeres té més a veure amb el progressiu 

distanciament que les administracions públiques van prenent respecte a les directrius 

instaurades durant el període de José Ramírez i el seu eficient equip de col·laboradors 

en el Cabildo Insular (1960-1974), que defineixen i posen en pràctica un projecte 

territorial meditat, ben articulat i coherent. Es va imposant, sobretot a partir dels anys 

vuitanta, una tendència d'allunyament de l'interès col·lectiu que ha presidit l'etapa 

anterior, reemplaçat per un protagonisme cada vegada més gran dels interessos 

particulars de les empreses més poderoses, arribades de fora o sorgides en la pròpia 

illa, a la calor del desenvolupament turístic. Una de les manifestacions perverses 

d'aquesta tendència, en els temps més recents, es manifesta per cert en la possibilitat 
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(encara no consumada, però proposta de forma recurrent), de privatitzar els Centres 

d'Art, Cultura i Turisme. 

La marca Lanzarote i, sobretot, el projecte territorial que la sustenta, inspirats, 

promoguts i, en bona part, dissenyats i executats per César Manrique, es comencen a 

desvirtuar en gran manera en els anys vuitanta. És aquest un període de notable 

'escalfament' de l'economia global i una marcada intensificació de les inversions 

especulatives en molts punts del planeta, en el marc d'un ideari neoliberal que 

comença ja a ser hegemònic. A les Canàries, com en altres parts, el capital circula de 

manera compulsiva a través de la promoció immobiliària i de la multiplicació 

desmesurada de les construccions. S'urbanitza i construeix a ritmes molt més 

accelerats del que aconsella una adequada i gradual inserció en el mercat turístic i una 

correcta absorció dels canvis per part de la natura i la societat insulars. Fet i fet, això 

porta a la crisi de començaments dels noranta, caracteritzada per un desfasament 

creixent entre l'oferta construïda (turística i residencial) i la demanda real de turistes i 

habitants, tal com ha succeït abans, al començament dels setanta, i com està succeint 

de manera dramàtica des de 2007 fins avui mateix. Poques lliçons s'extreuen de la 

nostra història recent, segons sembla. 

 

Afluència turística i especulació immobiliària (Font: AUIA, Avanç del Pla Insular. 

Lanzarote, 1987). 
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L'expansió de la urbanització a Lanzarote es concentra en tota la franja que va des de 

Arrecife fins a la primitiva urbanització de Port del Carmen, conformant un continu urbà 

amb prou feines interromput per l'Aeroport insular; així com en l'extensió de 

l'enclavament turístic de Platja Blanca al Sud, i en la promoció de Costa Teguise, que 

aviat s'allunya del concepte inicial ideat per César Manrique (que aspira que aquesta 

implantació turística ex-novo desenvolupi un model d'urbanització ecològica exemplar). 

 

Comparativa del creixement urbà produït a Tías entre 1956 i 2005 (Font: vol militar de 

1956 / GRAFCAN) 

Per aquesta raó, i en coherència amb el seu ideari, renúncia a la seva condició 

d'assessor artístic de l'empresa que el promou. Les noves construccions s'aixequen a 

partir de criteris que desvirtuen els principis que Manrique planteja per a la defensa de 

l'arquitectura popular i banalitzen l'espai turístic insular. Lluny de ser presa com un 

referent pels seus valors, l'arquitectura tradicional s'utilitza com un simple catàleg de 

solucions estètiques i compositives amb el qual es construeixen conjunts tan 
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estandarditzats com els d'altres destinacions turístiques, això sí, amb un vestit 

"autènticament local" . 

“El error repetitivo de una arquitectura popular como receta es una gran torpeza… La 

arquitectura popular jamás es repetitiva, como hay ya algunos lamentables ejemplos de 

hacer una casita y repetirla por cuarenta. Esto es barato, monótono y de absoluta falta 

de interés en nuestros visitantes.” 

Escrito en el Fuego (1988) 

En bona mesura, la classificació d'aquestes i altres zones com a sòl urbanitzable no es 

produeix llavors, sinó que es realitza amb anterioritat: en les Normes Subsidiàries i en el 

planejament municipal dels anys setanta, quan la idea dominant és la d'oferir facilitats 

als inversors en una etapa en què no abunden els capitals disposats a apostar pel 

desenvolupament turístic de Lanzarote. En realitat, i de forma paradoxal, s'han aprovat 

llindars teòrics d'urbanització molt amplis, amb el ben entès que aquests mai es van a 

consolidar en la pràctica. Ni de lluny es concep el gir neoliberal que va a cobrar la 

ideologia i l'economia global, i les seves ànsies per consolidar els circuits de la 

urbanització especulativa, tant en els centres com en les seves perifèries. 

Per això, qui ha estat pioner a Canàries ideant i promovent un model turístic que basa la 

seva qualitat en l'arrelament en el més singular de la natura i la cultura insulars, és 

també un avançat a reconèixer la necessitat d'establir límits al desenvolupament turístic, 

si es vol evitar la perversió absoluta d'aquell model i la destrucció del medi. "Com es pot 

pretendre crear 230.000 llits turístics en una illa que només té seixanta mil ànimes?" -

declara Cap 1987. "¿Es pot comprendre tanta poca traça i barbaritat?" 

Es tracta d'una línia argumental més tard abanderada pel moviment ecologista canari 

(concretada en l'eslògan de la campanya 'Ni un llit més'); i que culmina, més de quinze 

anys després, en el desenvolupament legislatiu d'una moratòria al creixement turístic 

aprovada pel Parlament de Canàries. 

Ja a la fi de 1979 Manrique participa, al costat d'un nodrit grup de persones 

compromeses amb l'Illa, en la fundació de l'Associació Ecologista i Cultural 'El Guincho', 

que marca amb el seu activisme la història del següent quart de segle a Lanzarote. A 

partir de llavors, i en tota l'etapa final de la vida (truncada de forma prematura i brutal), 

César no només es converteix en un referent més o menys general i abstracte de l'actiu 

moviment ecologista i de defensa del territori de Canàries, sinó que també s'implica de 
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forma explícita i contundent en moltes de les seves causes més rellevants, tant dins 

com fora de Lanzarote. Exemple emblemàtic i ben conegut en aquesta Illa és l'episodi 

de la pretesa construcció d'un hotel sobre la platja de Los Pocillos. César Manrique (i 

per intermediació seva, altres artistes amics, com Pepe Dámaso o Alfredo Kraus, entre 

moltes altres persones) intervé en una acció directa per a la paralització de les obres, 

que té lloc a l'agost de 1988. 

 

César Manrique manifestant-se en contra de la construcció d'un complex turístic a Los 

Pocillos. 1988 (Font: Fernando Castro Borrego, César Manrique, 2009) 

 

A Tenerife trobem altres casos menys divulgats, com el que afecta la platja i els molls 

carboners de Valleseco, a Santa Creu, vestigis de les transformacions sorgides de la 

Revolució industrial (i testimoni de la primerenca inserció de l'Arxipèlag en les 

dinàmiques de l'altra gran globalització capitalista, la qual té lloc a cavall dels segles XIX 

i XX). Es tracta per tant d'elements significatius del patrimoni industrial de Canàries, la 

supervivència defensen abans que ningú i amb profund coratge cívic els integrants de la 

comunitat local. El veïnat del barri de la capital aconsegueix al final salvaguardar 

aconseguint el seu incoació com a Bé d'Interès Cultural, i en aquest camí troben en 

César Manrique a un valedor compromès i militant. Només cal una anècdota, que pot 
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resultar ben significativa al respecte: convocat a participar en una assemblea al mig del 

carrer, i com fa en tantes altres ocasions, l'artista anima a tots els presents amb la 

vehemència de la seva paraula encesa, alhora que dota de legitimitat simbòlica la lluita 

del barri oferint-se a ser ell el primer a llançar una pedra per enderrocar les tanques que 

enlletgeixen aquell paisatge històric. 

Un altre exemple interessant és el suport de César a la lluita per la conservació del 

Racó, un dels últims bastions agrícoles de la costa de la Vall de l'Orotava, que és també 

el primer cas a les Canàries, i un dels primers a l'Estat Espanyol, d'un moviment ciutadà 

organitzat per defensar, no ja un espai natural prístina o poc modificat per l'acció 

humana (com ha succeït ja moltes vegades), sinó un paisatge agrari modelat per l'esforç 

històric dels treballadors rurals. 

L'imperatiu ètic que el mateix César Manrique s'exigeix sempre, d'aplicar el seu talent a 

la defensa de la bellesa i la vida, i per això del seu paisatge, dóna els seus fruits. Al final 

dels seus dies és, i encara segueix sent, una persona popular, respectada i estimada en 

tota Canàries, un autèntic mite col·lectiu, com assenyala encertadament Gómez 

Aguilera (2005). El reconeixement a la seva aportació estètica i socioeconòmica 

aconsegueix transcendir l'àmbit de l'interès per l'art, més o menys vinculat en general a 

les elits intel·lectuals, estenent-se també entre moltes altres persones menys instruïdes 

(en el sentit acadèmic, el que no significa en cap cas menys perspicaços) de les classes 

populars. Poques vegades es veu una coincidència tan àmplia i transversal com la que 

l'artista, educador i activista aconsegueix suscitar entre col·lectius i classes socials 

diferents, estenent bastant més enllà del que resulta habitual entre els professionals que 

es mouen en l'entorn artístic. 

Cal preguntar llavors per les raons que expliquen la notable penetració popular del 

discurs de Manrique, també en aquesta dimensió com a activista i militant de la defensa 

del medi ambient (natural i urbà) de Canàries. Un primer motiu pot trobar-se en la 

frescor, la passió i fins la desimboltura amb què Manrique resol sempre els seus 

locucions verbals i escrites, expressades en termes força semblants als de la parla 

canària popular; proximitat que xoca amb el encartonamiento estereotipat dels discursos 

del poder, vehiculat mitjançant un registre que a la població comuna tendeix a repugnar 

per estrany, aliè i sospitós. 
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Un altre factor important pot radicar en la consistència establerta entre les seves 

paraules i les realitzacions pràctiques desenvolupades al llarg de la seva vida; això és, 

la coherència entre el que diu i el que ja ha demostrat en l'acció concreta. La bellesa i 

l'harmonia que dimanen de les intervencions espacials de Manrique a Lanzarote, 

conegudes per bona part dels canaris, a mesura que es va democratitzant la possibilitat 

de viatjar i conèixer l'Arxipèlag, oa través dels mitjans audiovisuals de comunicació, 

connecta, de forma més o menys intuïtiva, amb un estadi cultural i de sensibilitat 

superior que pot arribar a qualsevol persona. I és que el sentit estètic no s'adquireix 

estrictament a través d'un mecanisme de raonament lògic-intel, basat en la instrucció 

acadèmica. El que fa que de manera intuïtiva una majoria de persones consideri alguna 

cosa bona, correcte o harmoniós, gairebé sempre coincideix en la pràctica amb el que 

és bo, correcte i harmoniós per a la reproducció social a llarg termini. Sovint, així 

succeeix, per descomptat, en l'obra de Manrique, sentit estètic i sentit pràctic no són 

qüestions diferents: són la mateixa cosa. Com planteja Edward Goldsmith, la intuïció 

estètica és també un mitjà essencial per a aprehendre i comprendre la relació amb el 

món que ens envolta, així com per establir vincles emocionals amb allò que és important. 

Les coses belles tendeixen a ser, també, social i ecològicament desitjables. I en aquest 

sentit Manrique té un paper crucial com a facilitador i educador de la sensibilitat 

col·lectiva, el que ajuda a comprendre l'àmplia ressonància del seu missatge. 
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Arquitectura popular de Lanzarote i exemple d'aplicació dels seus principis en el seu 

habitatge en Taro de Tahíche. (Font: César Manrique, Lanzarote, arquitectura inèdita) 

 

Una tercera raó que dota de fortalesa al seu discurs s'explica potser per haver 

aconseguit superar la disjuntiva existent entre la nostàlgia pel passat (d'una Illa 

immaculada, però els paisans patien unes condicions de vida que avui ens resultarien 

insuportables per la seva duresa), i un present i un futur tacats pels excessos 

socioambientals vinculats al turisme. A les Canàries moltes persones deploren aquests 

últims, però semblen admetre amb resignació que són el preu inevitable del progrés 

econòmic i social. Amb el seu projecte territorial per a Lanzarote César Manrique 

demostra que és possible aixecar una síntesi superadora d'aquella dialèctica paralitzant. 

Evidència de pas, com afirma Edgar Morin en Els set sabers necessaris per a l'educació 

del futur, que la recerca d'un futur millor ha de ser complementària i deixar de ser 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 130 

antagonista del retrobament amb el passat, i que els éssers humans i les comunitats 

deuen, en un bucle interminable, desenvolupar la seva vida entre un passat, on troben 

la identitat aferrada als seus antecedents, el present, on s'afirmen les seves necessitats, 

i el futur, cap al qual projecten les seves aspiracions i esforços. 

César Manrique reconstrueix el seu territori a partir de la seva història; dels signes més 

representatius del seu paisatge, aquells on la seva societat se sent representada i els 

converteix en un lloc específic. Ells són la base sobre la qual superposar un nou discurs 

territorial que aposta per la memòria com a mecanisme d'ordenació; generant una 

identitat reforçada enfront de la "falsa autenticitat" d'altres destinacions turístiques. 

En els seus principals signes reconeix l'essència del seu paisatge, els llocs on intervenir 

per, des del present, conformar les bases del seu futur. I ho fa, tal com explica Pierre 

Donadieu en la seva definició de "conservació inventiva", reconciliant usos i formes 

innovadores amb els diferents elements del seu territori. Així, aconsegueix preservar el 

seu caràcter, sense triar entre modernitat i tradició, vinculant el canvi a un nou model 

econòmic i social que preveu la transformació i viabilitat del seu paisatge en estadis 

futurs. 

 

Intervenció de Manrique recuperant els Jameos de l'Aigua (Font: Pedro Albornoz) 
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César Manrique és un vitalista i un optimista ontològic. Hi ha una relació íntima entre 

aquest optimisme derivat de la seva forma de percebre i viure la natura i el ja esmentat 

caràcter profundament educador de la seva obra i el seu activisme militant, tots dos 

inseparables. S'ha dit que les persones que es dediquen a l'educació haurien de reclutar 

entre els que encara confien en la capacitat de millorar el món, de transformar-cap a 

alguna cosa millor, incidint en la manera de pensar i de raonar de la població, convidant 

i promovent el pensar i raonar d'una altra manera, i contribuint a donar sortida i 

expressió potser que ja existeix en cada persona. És a dir, just el que va fer César 

Manrique pel que fa a Lanzarote com a territori i com a comunitat. Per això, la seva 

manera vehement de denunciar la destrucció a què se sotmet un paradís potencial com 

Canàries recorda el sentit dels versos del poeta espanyol del 27, Manuel Altolaguirre, 

quan ens diu: 

 

Huyo del mal que me enoja 

buscando el bien que me falta 

Más que las penas que tengo 

me duelen las esperanzas. 

Versos que es poden complementar amb un altre simple i directe missatge de César 

Manrique, quan afirma que “…todo se puede corregir. Depende del entusiasmo de 

tener una verdad en las manos y una valiente y honrada decisión.” 

“Momento de parar” en Escrito en el fuego (1988) 
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El llegat de César Manrique 

Vivim tan curt espai de temps sobre aquest planeta, que cada un dels nostres passos 

ha d'estar encaminat a construir més i més l'espai somiat de la utopia. Construyámoslo 

conjuntament: és l'única manera de fer-ho possible. 

Escrit amb motiu del Dia Mundial del Turisme i llegit pel president de la Fundació 

César Manrique, José Juan Ramírez, a l'Auditori dels Jameos de l'Aigua a l'octubre de 

1992. 

Les intervencions proposades (i en bona part desenvolupades) per César Manrique a 

Lanzarote contenen en potència un esplèndid mostrari d'idees-força que il·lustren el 

que avui podem definir com un bon model de desenvolupament territorial perdurable. 

Entre elles, cal destacar les següents: 

1. És possible i necessari disposar d'un projecte global del territori per assegurar el 

seu adequat desenvolupament 

A diferència del que ha passat en molts altres destinacions turístiques, a Lanzarote es 

planifica el desenvolupament abans que l'afluència turística coure caràcter massiu. 

Manrique planteja una visió complexa i completa de quina és la imatge que ha de 

projectar Lanzarote, i de com aquesta imatge ha de sustentar-se sobre un model 

global per a l'illa, que s'ha d'anar implementant de manera gradual, a mesura que les 

condicions socioeconòmiques ho facin possible, però sense perdre mai de vista la visió 

general.  

2. És possible posar en valor el patrimoni cultural i natural, com a base del producte 

turístic 

Un dels majors mèrits de César Manrique consisteix a identificar i posar en valor, 

sense degradar-los, els principals recursos del patrimoni de Lanzarote, de la 

naturalesa i la cultura insulars. Sobre aquest principi descansen pràcticament totes les 

seves intervencions espacials. Revaloritzar no vol dir limitar-se a repetir usos o formes 

anteriors: també es poden descobrir recursos nous, com la sorprenent acústica de les 

cavitats volcàniques, en què implantar originals sales d'auditori. 

3. És possible rehabilitar espais degradats, restaurant la seva atractiu paisatgístic i 

convertint-los en recursos econòmics 
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La restauració de llocs degradats no és un tret atribuïble a tota l'obra de César 

Manrique, però mereix ser destacada en aquells casos en que és un fenomen 

consubstancial a l'actuació, com succeeix a Los Jameos de l'Aigua (antic abocador 

d'escombraries i runes) , o al Jardí de Cactus (implantat sobre les ruïnes de la 

Muntanya de Guatiza, que havia estat explotada durant anys com a pedrera de picó). 

4. És possible que les intervencions públiques en el paisatge, desenvolupades amb 

intel·ligència i alta qualitat, esdevinguin referent educatiu per al conjunt social, i acabin 

influint en la manera de fer de tots els agents econòmics i socials 

Des d'un punt de vista formal, sovint les coses no es fan millor perquè es manca de 

referències positives: es repeteixen de forma rutinària intervencions adotzenades, 

d'impacte negatiu en el paisatge. Però també es poden copiar i recrear intervencions 

integrades i harmòniques, quan en el medi hi ha exemples visibles i clars. Manrique va 

exercir un paper educatiu de primer ordre, subministrant un catàleg impressionant de 

referències a l'hora de construir una casa, implantar un jardí, reciclar i reutilitzar un 

objecte en desús, dissenyar un espai públic, decorar un bar o un restaurant, imaginar 

unes piscines , o els espais lliures d'un hotel. 

5. És possible promoure el desenvolupament i la revalorització del conjunt insular 

projectant un conjunt de fites distribuïts per tot el territori, que permeten desenvolupar 

itineraris a través de l'Illa 

L'efecte d'actuar respectuosament sobre el medi insular, però "al llarg i ample" de la 

mateixa, no constitueix un assumpte menor. Els projectes de César mai es van 

plantejar de manera centralitzada en un sol sector de Lanzarote, sinó que es 

distribueixen per la major part de l'Illa. D'aquesta manera es produeix un efecte de 

descongestió sobre les platges i zones d'ús massiu. A partir de la xarxa de Centres 

d'Art, Cultura i Turisme que gestiona el Consell de Lanzarote, i d'una altra sèrie 

d'iniciatives semblants promogudes des del sector públic i privat, és possible 

desenvolupar itineraris d'alta qualitat a través del patrimoni territorial: una xarxa 

regional de recursos naturals i culturals proveïts d'una identitat específica que poden 

sustentar una destinació turística qualificat per a estades de mitjana durada. 

6. És possible que el turisme contribueixi a remunerar la conservació del paisatge, a 

canvi de la prestació de serveis de qualitat 
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La discussió sobre la necessitat de remunerar les tasques de conservació del paisatge, 

i altres inversions socials, mitjançant el pagament d'un preu públic, queda resolta a 

Lanzarote fa temps, instituint un model que avui és reconegut de manera àmplia. Entre 

altres casos, és rellevant la importància dels ingressos que reporta el cobrament d'una 

entrada als Centres d'Art, Cultura i Turisme. D'aquesta manera, una part dels beneficis 

directes del turisme reverteixen al sector públic i poden, en potència, dedicar-se a 

inversions socials i mediambientals. Constitueixen una contrapartida positiva a 

l'impacte ambiental negatiu i als efectes de desarticulació social que el turisme pot 

generar. 

7. És possible, i fins convenient, que l'administració pública porti la iniciativa, per 

garantir l'interès general 

Durant el fecund període de col·laboració entre el Cabildo i l'artista, l'administració 

insular porta la iniciativa de construir un projecte territorial d'alta qualitat, prenent 

l'interès col·lectiu com a meta. Iniciativa no vol dir el monopoli absolut, sinó el lideratge 

efectiu de quina és la direcció cap a la qual s'encamina el procés social. En un context 

formalment democràtic, l'administració pública suposa (hauria de suposar, almenys) 

una expressió representativa de la voluntat majoritària, molt més legítima que la suma 

dels agents privats, pugnant pels seus interessos particulars. 

8. És possible (i imprescindible) la creació d'una imatge (marca) per al projecte 

Des de la formulació inicial del seu projecte territorial es pretén crear una determinada 

imatge de l'illa, diferenciada en el mercat turístic i que respon a una visió unitària. No 

s'exploten els habituals referents per al turisme (sol, platja, naturalesa), sinó una 

determinada forma de veure i operar en el paisatge, es posen en valor un conjunt de 

recursos patrimonials que fan de l'experiència turística alguna cosa especial o únic. 

Per a això es dissenya globalment la seva projecció utilitzant un llenguatge estètic clar, 

que és el que s'empra en la difusió i promoció de l'Illa a l'exterior. 

9. És possible atreure un turisme 'de qualitat', entès no només en sentit econòmic, sinó 

també cultural 

Habitualment, quan es fa referència al terme 'turisme de qualitat', se sol associar a la 

capacitat adquisitiva del visitant i de la necessitat de mostrar atractius que incentivin el 

seu desplaçament i el consum consegüent de béns i serveis. A Lanzarote es proposa 

sensibilitzar el sector privat sobre la necessitat de construir infraestructures i 
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allotjaments de qualitat. Però, d'altra banda, es proposa un programa que no té res a 

veure amb els usos habituals als quals se sol vincular aquest turisme, com camps de 

golf o marines esportives, sinó apostant per una oferta complementària basada en el 

paisatge, els Centres d' art, Cultura i Turisme, i aplicant un especial cura en el disseny 

de fites i recorreguts. Amb això es pretén incentivar l'atracció d'un turisme d'interessos 

especials, que apreciï i gaudeixi el patrimoni natural i cultural de l'illa, enriquit amb les 

aportacions de César Manrique. 

10. És possible posar en valor els actius locals com a mecanisme per reforçar la 

identitat local enfront de la despersonalitzada globalització, i promoure una inserció 

autocentrada i positiva en una universalització molt més atenta i sensible a la diversitat 

 “Saber ver y no mirar es la clave del conocimiento”. 

Escrito en el fuego (1988) 

Amb les seves actuacions, César Manrique ens remet al procés de "artealización" 

definit per Alain Roger. El paisatge es reconeix no tant pels seus valors naturals, sinó 

per la mirada de qui el contempla, de les seves referències culturals i la capacitat per 

valorar-lo. Amb l'ajuda de la seva formació i l'aplicació del seu ideari estètic, 

fonamentalment del seu concepte Art-Natura / Natura-Art, César Manrique artealiza 

l'espai, el posa en valor per als habitants i els visitants de l'illa. El seu objectiu és 

ensenyar a veure-ho, no només a mirar-lo, transformant la mirada indiferent del visitant 

i fent-lo partícip de la riquesa que atresora. Amb això, a més d'afavorir el seu 

enteniment de forma lúdica, aconsegueix sensibilitzar a aquell que el contempla de 

forma gairebé inconscient. 

Un dels objectius de l'actual turisme post-fordista és oferir productes singulars que 

s'allunyin de l'estandardització. Malauradament, en tantes ocasions, es destaquen amb 

aquesta finalitat suposats valors que acaben construint simulacres, espais de ficció. En 

canvi, davant d'aquesta opció, César Manrique ens mostra que el reconeixement del 

paisatge no com a mer suport físic, sinó com a fonament bàsic de qualsevol 

transformació, permet construir entorns que contraresten les dinàmiques globals 

homogeneïtzadores, reforçant els valors identitaris de cada territori. 

“La tolerancia de todo un pueblo resignado ante el capricho y la hediondez militante de 

los responsables debe tocar a su fin.” 
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“Consideraciones en torno al Medio Ambiente de Canarias”, en Escrito en el Fuego 

(1988) 

“Al fin y al cabo, son los especuladores, los asesinos del pensamiento, los que han 

conducido a la humanidad a la confusión, al desencanto y a la desesperanza de un 

futuro suicida.” 

“Vale la pena vivir”, en Escrito en el Fuego (1988) 

Els esdeveniments dels últims anys semblen conferir major actualitat, si és possible, al 

missatge de César Manrique; tant al seu compromís crític, com a les seves propostes 

marcadament constructives. 

Es tracta en definitiva de posar en valor Lanzarote com un projecte territorial, com un 

paisatge cultural imaginat i construït de manera col·lectiva. Creiem que aquest segueix 

sent un model adequat per pensar i defensar Lanzarote, Canàries, o tants altres 

territoris, en lloc d'apostar per un turisme creixent massiu, que demana parcs aquàtics, 

ampliacions d'aeroports, nous ports esportius i variants de carreteres, o que pretén 

sembrar territoris valuosíssims, però delicats, amb noves onades d'apartaments. 

L'Illa reuneix els ingredients adequats per assegurar un desenvolupament territorial 

equilibrat, basat en posar en valor un patrimoni natural i cultural de caràcter 

excepcional. I aquest constitueix un model idoni per dissenyar un territori respectuós 

amb si mateix i atreure un turisme de qualitat, que no és altre, que el que aprecia i 

respecta la identitat d'allò que visita. 

César Manrique i els seus companys de viatge ens mostren un model basat en 

revaloritzar el patrimoni natural i cultural; a rehabilitar espais degradats; en crear una 

imatge de marca 'Lanzarote'; en generar una cultura de remuneració del paisatge a 

canvi de la prestació de serveis de qualitat; en projectar un conjunt de fites distribuïts 

sobre la major part l'illa. 

Ens resignem a acceptar que aquell projecte implícit sigui malversat per un estil de 

desenvolupament turístic massiu i depredador? O creiem possible defensar un model 

de desenvolupament alternatiu, basat en posar en valor una xarxa estructurada de 

recursos patrimonials, repartits harmoniosament sobre el territori, atents a la seva 

identitat i respectuosos amb aquell llegat? 
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Si bé la major part dels plans d'ordenació del segle XX posen l'accent en la dinàmica 

poblacional i en el desenvolupament industrial, assistim a l'aparició d'un nou 

paradigma. Al segle XXI les propostes d'ordenació territorial de major interès 

comencen a estar basades en un altre binomi: natura i cultura; natura i cultura com a 

parts d'un concepte únic, patrimoni. 

Lanzarote no només atresora un patrimoni realment extraordinari, sinó que resulta un 

magnífic exemple de com mirar cap al futur i aprendre a respectar el nostre territori i la 

nostra cultura, que és tant com respectar-nos a nosaltres. 

S'ha dit que no hi ha territoris en declivi, sinó societats sense projecte. Existeix avui a 

Canàries, de veritat, un projecte territorial, un model que imaginem i volem assolir 

col·lectivament, com el va tenir Lanzarote en algun temps impulsat per César 

Manrique? 

Convé afegir que s'hauria de tractar d'un projecte debatut i consensuat socialment, de 

la manera més participativa i democràtica possible. El model de desenvolupament 

territorial perdurable que concep César Manrique constitueix una bona base per a una 

crítica radical i fonamentada de la seva absència en el present. I per sobre de tot, 

representa un exemple de com les persones i les comunitats creatives es poden 

inspirar en els valors naturals i culturals del seu propi territori per dissenyar sistemes 

molt més adequats i sostenibles; o, almenys, no tan insostenibles i efímers com els 

que dominen en el present. 

 “La denuncia y la protesta siempre es positiva y válida cuando va cargada de razón y 

como recuperación de lo justo.” 

“La creación total”, en Escrito en el Fuego (1988) 

“No debemos desfallecer, hay que seguir adelante, estar vigilantes y mantener viva la 

conciencia crítica, pues el futuro nunca está conseguido, lo tenemos que hacer desde 

el presente.” 

“La creación total”, en Escrito en el Fuego (1988) 
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5.2 EL SISTEMA TERRITORIAL DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA 
DE CATALUNYA (MNACTEC) 

El Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya és una 

xarxa de centres museístics independents i singulars que expliquen el procés i la 

història de la industrialització a Catalunya, mitjançant les seves col·leccions i/o 

museïtzació de les diferents activitats productives que han existit i de les quals encara 

han quedat restes comprensibles que constitueixen el patrimoni industrial català. 

Es tracta d’un museu nacional estès per tot el territori, amb una seu central (Terrassa), 

3 seus territorials, 6 museus i molts centres associats i es caracteritza per una 

organització descentralitzada, pel valor patrimonial dels immobles, la producció cultural, 

els serveis públic juntament amb un desenvolupament i una cohesió territorial (història, 

patrimoni, cultura, paisatge i rutes). 

Un dels seus objectius principals és la preservació del patrimoni de la societat 

industrial, a través del qual poder explicar la industrialització catalana com una de les 

característiques més significatives de la personalitat dels catalans. És per aquest motiu 

que l'any 1998, desplegant un dels objectius de l'actual Llei de Museus, es va aprovar 

el Decret de creació de la primera xarxa temàtica nacional a redós del Museu Nacional 

de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que agrupa diferents museus i llocs 

d'interès patrimonial singulars que expliquen un àmbit temàtic determinat del procés 

d'industrialització en un espai concret del territori català. 

Es destaca d’aquest sistema la funcionalitat del paisatge i el procés històric com a 

identitat de la població, reforçant l’autoestima i la identitat territorial, de manera que la 

població es sent protagonista i valora el seu patrimoni. 

L’any 2015 el museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Terrassa) va superar 

per primera vegada els 100.000 visitants, una xifra que representa l’increment d’un 

15% de públic respecte a l’any anterior. L’èxit del sistema rau en un major interès del 

públic per les noves activitats i exposicions programades, a un increment del públic 

escolar i a una major i més àmplia participació en les activitats familiars i de cap de 

setmana. Dels més de 100.000 visitants a la seu de Terrassa, el 52% del públic 

correspon a visitants individuals, el 46% és públic escolar i el 2% restant són altres 

grups de visitants. 
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Quant als visitants globals de les treus seus del mNACTEC (Museu del Ciment Asland 

de Castellar de n'Hug, Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera i Farga Palau de 

Ripoll) sumen més de 116.590 persones. Tanmateix, el conjunt dels museus del 

Sistema Territorial del mNACTEC, integrat per la trentena de centres d’arreu de 

Catalunya que expliquen una temàtica o la industrialització en un espai concret, va 

rebre l’any 2015 un total de 501.400 visites. S’ha convertit així en un recurs turístic 

(alhora que pedagògic) de primer ordre a Catalunya. 

 

 

Tan sols a Terrassa, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

genera a la ciutat entre 3,2 i 3,7 milions d’euros, i tanmateix s’ha d’afegir un valor afegit 

entre 1,6 i 2 milions d’euros i la generació d’entre 34 i 50 llocs de treball. 

Cal destacar també que sis dels museus del Sistema Territorial, han obtingut en la 

categoria d’equipaments culturals, el distintiu de garantia de qualitat ambiental. 
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5.3 PROJECTAR EL TERRITORI D’UN PAISATGE CULTURAL: SERRA DE 
TRAMUNTANA, PARC TERRITORIAL 

Els anys 2009 i 2010 vam tenir l’honor de participar en la elaboració del dossier amb 

que Serra de Tramuntana presentava la seva candidatura a Patrimoni de la Humanitat, 

que obtingué en juny de 2011. 

Amb aquella ocasió vam redactar una Memòria, part de la qual sintetitzem aquí, i que 

intentava mostrar les virtuts d’aquell territori per obtenir tan alta distinció. 

 

Introducció 

Durant segles la ribera de la Mediterrània ha estat bressol i pont d'intercanvi entre 

cultures. Mallorca i la Serra de Tramuntana han constituït un territori frontera sobre el 

qual aquestes cultures han anat llaurant la seva empremta. Les illes Balears han estes 

més un pont amb Orient a través del comerç marítim. Per això va ser fonamental 

millorar la productivitat del territori optimitzant els recursos disponibles. 

Els àrabs van introduir els sistemes hidràulics islàmics en un territori insular amb 

llargues èpoques de sequera, atès que coneixien i dominaven a la perfecció el maneig 

de l'aigua. Van crear hortes productives on abans només hi havia terrenys feréstecs. 

Van utilitzar per a això un sistema constructiu basat en el material més abundant i 

econòmic que tenien a ma, la pedra en sec (sense argamassa), i com a eines les 

seves pròpies mans. A poc a poc la Serra va ser transformada per acollir multitud de 

petits assentaments sobre terrasses que permetien cultius molt similars als de les 

seves zones d'origen. 

Després de la conquesta cristiana el canvi al model feudal basat en el cobrament 

d'impostos, generalment en forma d'espècies, blat i oli, porta a ampliar i transformar 

aquests sistemes. Extenses zones de escarpades vessants boscoses són 

desbrossades i dotades de nous bancals i complicats sistemes de drenatge. Els 

ullastres són seleccionats per a ser empeltats i convertits en oliveres productives. Les 

escasses zones planes s'adeqüen per a pastures i el cultiu de cereals. El paisatge es 

transforma cobrint-se de bancals d'oliveres. Les alqueries i rafals islàmics evolucionen 

per esdevenir possessions (denominació comuna de grans propietats), llogarets (llocs) 

i pobles que conformen fins als nostres dies el territori de la Serra de Tramuntana. 
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Zona de comerç i pirateria, però sobretot de fort intercanvi cultural entre musulmans, 

cristians del nord i del sud, la Serra de Tramuntana es converteix en un ric escenari, 

un paisatge complex i alhora únic, i ben representatiu en l'entorn Mediterrani. 
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Sistemes hidràulics i construccions en pedra en sec: l’ADN d'un territori 

L'entrada de les illes en l'esfera del món àrab suposa un gran avanç en els 

coneixements d'enginyeria hidràulica. Acostumats a l'optimització d'un recurs tan 

escàs en els seus llocs d'origen, els àrabs desenvolupen diferents sistemes de 

captació i distribució de l'aigua. Això suposa l'inici d'una gran transformació i adaptació 

del territori. Les fonts de mina, denominades qanats a la Mallorca Islàmica i al món 

àrab i foggaras o qattaras al nord d'Àfrica, perforen el territori mitjançant estretes 

galeries horitzontals amb voltes, fins a localitzar l'origen de la font i dotades de pous 

verticals de ventilació poden arribar centenars de metres de longitud. Posteriorment, 

mitjançant complexes xarxes de sèquies i amb pendents mínims, l'aigua és conduïda 

fins a trobar terrenys aptes per ubicar bancals de regadiu en els que s'acomoden 

hortes i cultius de cítrics. Quilòmetres de bancals (marges) que poden arribar des de 

pocs centímetres a varis metres d'altura recobreixen com escates les pendents de la 

Serra. 

 

Alhora grans aljubs i dipòsits per a l'emmagatzematge regulen i serveixen de reserva 

en èpoques d'escassetat. La força de l'aigua s'utilitza també per moure molins que, 
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aprofitant els desnivells i disposant-se paral·lelament a les sèquies, permeten tant 

moldre el blat, com ser destinats a batans, tintures o altres usos relacionats amb la 

manufactura de teixits. 

Els sistemes de drenatge constitueixen al seu torn un capítol complex dins de 

l'enginyeria de l'aigua. La comprensió i el manteniment de les seves estructures són 

fonamentals per a la conservació del territori. A més dels marges dels torrents, la 

pedra en sec serveix per a la construcció de alballons, ratllis i aixugadors. Són 

estructures que capten i condueixen les aigües superficials, però que al mateix temps 

contribuïren a ajustar la seva velocitat afavorint la infiltració en el terreny i evitant el 

vessament i l'erosió. Això permet omplir els aqüífers soterranis que, donada la 

naturalesa càrstica de la Serra de Tramuntana, són molt abundants i garanteixen el 

subministrament en anys de sequera. 
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Altres estructures que utilitzen la pedra de forma singular estan relacionades amb el 

aprofitament dels recursos existents. Així podrem trobar cases o pous de neu 

(utilitzades en l'antiguitat per a la seva recollida i destinada al comerç gastronòmic o 

usos medicinals), forns per a la producció de calç, barraques de roter, coberts o porxos 

d'olivar, a més d'estructures com sitges, cabanes i forns de carboner, relacionades 

amb la producció del carbó. Els escars, petits refugis per protegir les barques i les 

seves rampes d'accés, apareixen a la costa i faciliten el transport de cabotatge i 

l'activitat pesquera. 

 

La conformació d'aquest paisatge al costat de la seva privilegiada situació en les 

escarpades vessants sobre el mar ha contribuït des de fa segles a l'estima, explotació i 

gaudi d'habitants i visitants. Així, a més de les nombroses estructures agrícoles, cal 

afegir infinitat de miradors, torres de defensa, castells, ermites, esglésies i 

construccions, que contribueixen a embellir i enriquir el conjunt de la Serra de 

Tramuntana. A més llarguíssims murs de tancament de finques i infinitat de camins 

empedrats teixeixen com teranyines els cims i les valls de la Serra. 

Tot això, en una llarga decantació de segles, ha configurat un resultat singular, un lloc 

únic on apreciar tanta arquitectura de la pedra i l'aigua. 
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Assentaments 

Els assentaments de la Serra de Tramuntana constitueixen exemples vius de l'evolució 

del model de la vila romana a través de la cultura islàmica. Gran nombre d'alqueries i 

rafals apareixen sobre el territori associats a sistemes hidràulics i a estructures 

abancalades per al cultiu. Després de la conquesta cristiana el model de la masia 

catalana i la implantació del sistema feudal van transformar la imatge d'aquests 

assentaments que passen a mans de nous propietaris, en general membres de la 

noblesa. 

 

Grans parcel·les de terreny vertebrades per un o diversos sistemes hidràulics 

constitueixen unitats territorials que amb el temps passen a dir-se possessions. 

Cadascuna d'aquestes conté una sèrie de franges productives, amb unes 

característiques i morfologia pròpies: zones rocoses dels cims; franges boscoses en 

els pendents; vessants d'oliveres en bancals; terrasses de cultiu intensiu properes al 

nucli habitat; cultius extensius de pastura o sega i, quan la geografia ho permet, vinyes 

i fruiters de secà localitzats a les zones més planes. Tenen com a centre 

d'emmagatzematge, transformació i habitatge el que es denominen cases de 

possessió. Aquestes constitueixen un conjunt d'edificacions generalment al voltant 

d'un pati central o clastra, en torn del qual es disposen les dependències destinades a 

la transformació i guarda dels productes, així com a lloc de residència. Entre aquestes 

dependències cal destacar les grans almazares (tafones) per a la producció d'oli, que 

tanta importància han tingut per a l'economia de la Serra. 
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El fet que les possessions fossin utilitzades per la noblesa com residències estivals va 

fer que moltes d'elles es transformessin en belles viles, inspirades majoritàriament en 

models italians. Els seus horts i jardins van ser embellits amb elements decoratius al 

gust de cada època, encara que mantenint la seva herència del jardí-hort andalús. 

La xarxa de camins que connecta les finques amb els pobles, a més dels senders que 

entre boscos i oliveres condueixen a les zones de conreu, ens permeten encara avui 

travessar i conèixer el paisatge de la Serra. 

Els pobles i llogarets presenten una trama urbana d'origen medieval de carrerons 

irregulars, escalinates i passatges sense sortida, determinades en gran mesura pels 

complexos sistemes hidràulics que els van donar origen. Sèquies, safareigs, hortes, 

molins i aljubs van apareixent entre les cases de pedra que s'apinyen en els vessants i 

que constitueixen un interessant conjunt de elements urbans perfectament mimetitzats 

en l'entorn natural que els acull. 

Per atraure els colons, els senyors feudals promouen la creació de terrenys comunals 

alguns dels quals han arribat fins els nostres dies. 

La necessitat de protegir els habitants enfront de incursions pirates o possibles 

enemics, i fins i tot davant de l'entrada de les freqüents pestes que assolaven les 

costes de la Mediterrània, va obligar a la construcció d'un cinturó de torres de 

vigilància, castells i fortificacions i fins i tot dependències sanitàries com llatzerets on 

establir quarantenes a passatgers i mercaderies que arriba-ven als seus ports des de 

l'exterior. 

Esglésies, convents, ermites i monestirs així com mercats, i en èpoques més recents, 

fàbriques o belles cases modernistes han anat completant les necessitats tant físiques 

com espirituals dels habitants d'aquestes muntanyes i són testimoni de les influències i 

estils que han arribat del exterior. 

La Serra de Tramuntana constitueix doncs un testimoni representatiu de la 

conservació i evolució d'assentaments i estructures urbanes en un territori insular 

agrest, marcat per fortes pendents. Aquests han aconseguit adaptar-se al territori 

mitjançant el magistral ús de la pedra com a principal recurs i l'intel·ligent aprofitament 

de l'aigua, i han anat incorporant elements que testifiquen el seu paper com a 

encreuament de camins en l'àmbit de la cultura mediterrània. 
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Territori viscut 

La Serra de Tramuntana ha estat i segueix sent un lloc que provoca fascinació als 

visitants que passen per ella. Personatges com Frederic Chopin i George Sand, a més 

d'altres viatgers il·lustres, reflecteixen les seves experiències en llibres de viatges on 

ressalten les seves meravelles. Aquests acaben atraient a gran nombre d'intel·lectuals 

i artistes que recalen i fins i tot s'estableixen en ella. Entre tots cal destacar l'arxiduc 

Lluís Salvador d'Àustria, que compila una magna obra dedicada a les illes, "Die 

Balearen", que ha estat i segueix sent un dels referents fonamentals per a qualsevol 

estudi sobre el nostre patrimoni. L'arxiduc es converteix en el primer i major defensor 

de l'esperit romàntic entre la dimensió agrícola i salvatge del paisatge de la Serra. 

Embelleix les seves possessions, construeix camins, aixeca miradors i transforma el 

territori en un parc productiu i visitable obert a tothom. S'instal·la en el que més de 

cinc-cents anys abans havia estat la seu de l'Escola de Gramàtica i Llengües Orientals, 

Miramar, que funda el gran filòsof medieval mallorquí Ramon Llull, paladí del diàleg 

entre cultures. Els paratges i la costa que envolten Miramar segueixen sent un dels 

paisatges més captivadors de la Serra. 

Ben a prop es troba Deià, meca d'escriptors i poetes, i lloc triat per l'anglès Robert 

Graves com a lloc de residència. Personatges del poble i imatges de la Serra són font 

de inspiració de moltes de les seves novel·les ja que, com ell deia, li evocaven el 

record del passat clàssics. Avui dia segueix sent marc de trobades literàries. 

Més al nord, Pollença acull una important colònia de pintors, que des de fa més de 

cent anys plasmen els paisatges de la Serra en els seus quadres. Anglada Camarasa, 

Joaquim Mir i Santiago Rusiñol, entre altres, van quedar fascinats per aquest paisatge 

i ho reflecteixen en gran nombre d'obres. Però no només són pintors els que valoren 

l'entorn de la Serra. Grans escriptors, intel·lectuals, actors i polítics s'han allotjat en el 

que segueix sent un dels símbols del turisme de qualitat en el món, Formentor. L'hotel 

i els premis literaris als quals dóna nom són un referent en el panorama cultural del 

segle XX. 

La Serra de Tramuntana acull també un important patrimoni immaterial viu, resultat del 

seu context històric i geogràfic. El seu passat islàmic i el fet d'haver estat territori de 

frontera per la cristiandat, han mantingut innombrables topònims i paraules d'origen 

àrab i berber, i fins i tot riques tradicions, com les festes que des de fa segles 
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commemoren batalles entre moros i cristians, sent especialment destaca-des les 

celebrades en els pobles de Sóller i Pollença. 

Balls com "Les àligues", "Els cavallets" o "Els cossiers" són també testimoni de 

cultures ancestrals que s'han mantingut vives. 

Lluc representa el nucli espiritual i cap al seu santuari es dirigeixen tots els anys 

nombroses peregrinacions des de tots els racons de l'illa. La font Coberta és la seva 

font sagrada i els misteris del viacrucis, de l'arquitecte català més universal, Antoni 

Gaudí, un dels seus elements més característics. L'escolania "els Blavets" interpreta 

cada any la vigília de Nadal, com a la resta de les esglésies de Mallorca, el misteriós 

cant de "La Sibil·la" que anuncia l'apocalíptica destrucció del món i l'origen es remunta 

a temps remots. 

La tradició senderista no podia faltar a la Serra de Tramuntana ja que des de fa més 

de cent anys ha estat motiu de creació i acollida de nombrosos grups excursionistes 

que l'han recorregut i descrit en infinitat d'obres. A més ha estat escenari del moviment 

ecologista i la lluita per la conservació de la natura de manera pionera a Espanya  i a 

Europa. La declaració del Parc Natural de sa Dragonera, defensat entre molts d'altres 

per un llavors jove pintor anomenat Miquel Barceló, o la recuperació de la Trapa, van 

ser en el seu moment èxits claus per al desenvolupament de les polítiques 

mediambientals al nostre país. 

Tot tipus de cultius marquen el pas de les estacions. A l'hivern àmplies zones del 

Raiguer es tenyeixen del blanc rosat de la flor de l'ametller mentre que la primavera 

envaeix la Vall de Sóller de l'intens perfum de la tarongina. A l'estiu el verd de les 

vinyes de la Malvasia o el clapejat vermell de les tomaqueres cobreix de frescor dels 

bancals de Banyalbufar. Però és a la tardor quan la Serra ofereix el seu producte més 

preuat. Dels extensos olivars, d'arbres centenaris, s'extreu l'oliva que és premsada en 

trulls (tafones) per produir el valorat oli. 

Oficis relacionats amb la construcció de la pedra en sec, comunitats de regants 

representant antigues organitzacions socials o agricultors que segueixen treballant la 

terra conserven i perpetuen les tècniques i costums que mantenen viu el territori.  
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Patrimoni natural 

Cal destacar així mateix l'existència a la Serra de Tramuntana d'entorns naturals i 

àrees de bellesa excepcional. Impressionants penya-segats treuen el cap sobre el mar 

des de gran altura; espectaculars barrancs càrstics, com el Torrent de Pareis o el de 

Mortitx, s'obren pas entre estretes goles excavades durant mil·lennis per l'aigua; deus, 

com la Font del Verger, cauen en cascada sobre el mar. Els seus fons marins acullen 

àmplies praderies de Posidònia Oceànica i una rica varietat d'espècies subaquàtiques. 

La Mediterrània està considerat com una de les regions geogràfiques més 

amenaçades del món i dins d'ell la Serra de Tramuntana constitueix un dels focus de 

major biodiversitat. Diversos espais han estat reconeguts per la Comissió d'Experts en 

Hàbitats. Testimoni d'això és l'existència de vint Llocs d'importància Comunitària (LIC), 

i de vuit Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). 

La Serra posseeix un notable patrimoni geològic d'origen calcari, com els camps de 

lapiaz de ses Monges de Lluc que constitueixen verdaderes escultures modelades per 

l'aigua, o profundes cavitats i coves com les de Campanet o Gènova. Posseeix un 

règim de precipitacions mitjanes que igualen a les de Galícia a la zona de Lluc però 

que es produeixen de forma irregular amb pluges torrencials i llargs períodes de 

sequera. 

Acull un 67% dels endemismes de la flora de les Balears i una gran quantitat 

d'espècies d'importància mundial per a l'ecosistema mediterrani. Entre les prop de 

setanta espècies d'aus que nidifiquen a la Serra podem destacar el Voltor Negre 

(Aegypius monachus), l'Àguila Pescadora (Pandion haliaetus), o les espècies 

endèmiques Tallarol Balear (Sylvia sarda) i Baldriga Balear (Puffinus mauretanicus). 

Entre els rèptils i amfibis cal esmentar a la Sargantana de les Balears (Podarcis lilfordi) 

i al endèmic Ferre-ret (Alytes muletensis). S'han citat fins vint-i-quatre espècies de 

mamífers, dels quals dotze són ratpenats. Pel que fa a invertebrats cavernícoles, a l'illa 

de Mallorca, s'han descrit dos cents vint taxons dels que noranta-quatre es troben en 

les cavitats de la Serra, i d'ells trenta-un són endèmics. 

La continuïtat de la producció agrícola i ramadera, així com la conservació del paisatge 

de bancals i oliveres o el manteniment dels sistemes-mes hidràulics són fonamentals 

per a la subsistència d'aquestes espècies i la preservació de la biodiversitat. 

Revaloritzar, conservar i mantenir el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana 
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constitueix la millor garantia per preservar la seva ecosistema per a les generacions 

futures. 

Patrimoni de la Humanitat 

Paisatge reivindicat per viatgers i intel·lectuals durant més de dos segles i apreciat pels 

nombrosos visitants que any rere any visiten els seus pobles, la Serra de Tramuntana 

continua sent avui dia testimoni de l'herència cultural, arquitectònica i tecnològica de 

les dues ribes de la Mediterrània . 

 

La implantació des de fa més d'un mil·lenni de sistemes d'aprofitament de l'aigua al 

costat de la ingent obra de construcció de bancals i estructures, utilitzant com a únic 

material la pedra en sec, ha anat transformant el territori fins a constituir un exemple 

representatiu de l'adaptació l'home a l'entorn. 

Les possessions representen la seva unitat agrària més característica i al seu torn són 

els elements que organitzen i vertebren el territori. Els pobles i llogarets constitueixen 

un exemple d'adaptació a les fortes pendents i l'aprofitament dels escassos recursos 

disponibles, donant com a resultat bells paratges perfectament mimetitzats en l'entorn 

natural. 

Els pobles de la Serra segueixen celebrant nombroses festes i tradicions que 

evidencien l’arrelament d'una cultura heretada del passat i que són testimoni del lloc 

que ocupa l'illa de Mallorca com a pont cultural a la Mediterrània. 

La sensibilitat cap a l'entorn de la Serra de Tramuntana ve demostrada pels 

nombrosos artistes i literats que han lloat i reivindicat el seu paisatge en nombroses 
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obres, per la comunitat científica que ha investigat i corroborat els seus valors naturals 

en multitud de treballs i per totes les persones que de forma individual han lluitat per la 

seva conservació fins a l'actualitat, mantenint-la fora de perill dels perills del 

desenvolupament mal interpretat. 

Mallorca és un dels bressols del turisme il·lustrat i, al seu torn, de la moderna indústria 

turística. Avui constitueix a més un dels principals destinacions turístiques del món. La 

seva societat i el seu govern no tan sols han aconseguit preservar la Serra de 

Tramuntana de la pressió de tants visitants sinó que treballen en un Pla Territorial per 

modular adequadament el trànsit i les activitats a la mateixa. El plantegen amb 

l'objectiu de posar en valor un paisatge viu i en transformació, en consonància amb la 

seva identitat, amb el respecte als valors que l'han fet singular i apreciat per propis i 

aliens durant segles. Mallorca és així mateix pionera a un notable esforç per refer les 

seves estructures turístiques i està embarcada en una obstinació important per 

recuperar algun dels espais emblemàtics com el Port de Sóller o la Platja de Palma. El 

reconeixement a tants esforços mitjançant la inclusió en la llista suposaria un 

reconeixement a aquestes polítiques respectuoses amb la identitat del territori. 

La protecció jurídica ha estat un element important per a la conservació del paisatge 

de la Serra de Tramuntana davant la pressió immobiliària i turística a la qual ha estat 

sotmesa la resta de l'illa. No obstant això, més enllà de les diferents figures legals, la 

Serra de Tramuntana i la seva gent venen defensant un especial reconeixement del 

seu patrimoni des de fa més d'un segle. Amb intervencions il·lustrades, o a través de 

nombrosos projectes, plans i lleis, que reclamen atenció i garanteixen la preservació 

dels recursos de la Serra. 

Però aquesta tasca de reconeixement i preservació implica a més a moltíssims agents 

socials en un esforç quotidià, modest, però importantíssim, des dels qui van recuperar 

el vell ofici dels margers; als que van aconseguir evitar la desaparició de diverses 

espècies animals; o els voluntaris que treballen incansablement durant els caps de 

setmana en reconstruir camins de pedra o una vella finca trapenc, barraques de carbó 

o forns de calç; els que han recuperat i defensen les seves tradicions seculars; els que 

han convertit una bella finca en ric exponent dels usos i costums d'una possessió; els 

tafoners que segueixen millorant els processos de producció de l'oli, i mantenint i 

construint el paisatge de bancals, els habitants que mantenen viva una rica tradició de 

festes i costums, o els nombrosos estudiosos que analitzen i lluiten per la preservació 
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d'aquest àmbit. Tots ells són mereixedors, amb la Serra de Tramuntana, d'un 

reconeixement especial. 

La Serra de Tramuntana ja va ser declarada en 1972 "paisatge pintoresc de l'illa de 

Mallorca". El seu àmbit (zones nucli i amortiment) inclou un total de 702 Béns d'Interès 

Cultural de tot tipus, des dels conjunts històrics de Valldemossa i Deià i el lloc històric 

de Pollença, als jardins històrics, monuments, zones arqueològiques, béns etnològics... 

Constitueix un territori vinculat a esdeveniments i records del passat, a tradicions 

populars i a creacions artístiques amb valor històric, etnològic, paleontològic i 

antropològic de primer ordre. És, per tant, un magnífic camp d'estudi per molt diferents 

disciplines científiques que fan d'ella un dels més genuïns conjunts patrimonials del 

Mediterrani. És per això que recentment ha estat mereix ser candidata per a la seva 

inclusió en la llista de Patrimoni de la Humanitat, atès el valor excepcional que 

representa, tant des d'un punt de vista estètic, etnològic i cultural, com físic , biològic i 

científic, el que fa d'aquest emblemàtic lloc un espai únic. 

La Serra de Tramuntana constitueix un magnífic exemple de construcció d'un paisatge 

gràcies a l'aportació de les diferents cultures que l'han habitat al llarg dels segles. La 

decisiva introducció de les tècniques d'enginyeria hidràulica per part de la cultura 

islàmica seguit de la assimilació i continuació d'aquestes tècniques pels conqueridors 

cristians han donat com a resultat la transformació d'un territori abrupte i salvatge en 

un sòl agrícola productiu. 

L'ús de la pedra en sec com a tècnica constructiva ha suposat un esforç més que 

considerable al tractar-se d'una tècnica que utilitza únicament material de l'entorn 

immediat colocat manualment. La seva àmplia distribució, repartida per totes les 

vessants de la Serra, suposa un esforç cultural sostingut durant generacions. 

El conjunt representa una expressió molt notable de les cultures mediterrànies, on la 

condició insular ha determinat notablement la seva evolució històrica. L'àmplia 

repercussió cultural que ha deparat la seva contemplació per part dels artistes i 

intel·lectuals que l'han visitat, evidència la necessitat de la seva conservació. 

L'autenticitat de la Serra de Tramuntana és el resultat de la suma de coneixements i 

tècniques que han aportat les diverses cultures que l'han enriquit, així com de 

l'evolució de les diferents formes socials, creences i sensibilitats que l'han anat 

modelant. Un llarg procés de més de mil anys de desempedregament, drenat, 
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contenció de terres, conducció d'aigües i adequació d'assentaments que han permès 

convertir terrenys agrestes i erms, en un bell territori productiu. 

 

Tot això constitueix la il·lustració d'un procés socioeconòmic que es manté viu avui dia 

i que ha donat com a resultat un paisatge protegit, però en contínua evolució, a causa 

dels canvis en els sistemes de producció i al moderat creixement dels nuclis 

tradicionals. 

Nombrosos estudis i congressos sobre les tècniques de la pedra en sec han permès 

comparar el paisatge de Mallorca amb el d'altres territoris similars al voltant del món. 

Hi ha molts paral·lelismes però la insularitat, l'elevat grau de conservació, la diversitat 

d'elements i tipologies, al costat de la riquesa que suposa l'aportació lligada a les 

tècniques d'obtenció, conducció i drenatge de l'aigua i l'entorn natural que l’envolta, 

concedeixen a aquest paisatge un elevat grau-do d'interès per part de la comunitat 

internacional. 

També és important l'aportació bibliogràfica específica sobre la introducció de sistemes 

hidràulics en territoris d'orografia abrupta i dificultats per a la irrigació. Des de la 

península aràbiga, el nord d'Àfrica o els territoris de l'antic Al-Andalus nombrosos 
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estudis relacionen tècniques i orígens, sent aquest un tema fonamental per a la 

comprensió de l'evolució i la transmissió cultural que es produeix en les riberes del 

Mediterrani durant segles. Les possessions com a base d'unitat territorial també han 

estat objecte d'estudi i són viu testimoni d'un aprofitament remarcable d'uns recursos 

escassos i mostra de l'ús sostenible d'un territori. La comprensió precisa de la seva 

estructura és fonamental en les bases del projecte territorial en curs, i a les seves 

iniciatives de recuperació d'un exemple tan formidable d'arquitectura productiva 

adaptada a l'entorn 

Per mantenir la gran quantitat de superfície conreada i la qualitat d'aquest paisatge 

productiu són imprescindibles intervencions contínues. Per això cal conservar i 

perpetuar les tècniques ancestrals que s'han mantingut a través dels oficis tradicionals 

que perduren en els pobles de la Serra. 

La mirada sensible al paisatge de la Serra de Tramuntana ve enriquida amb una 

àmplia aportació pictòrica i literària. Les primeres descripcions dels viatgers que van 

arribar al llarg del segle XIX, la qualitat literària dels autors que han acabat establint-se 

en les seves valls o el moviment pictòric al voltant de l'anomenada Escola Pollencina 

suposa l'inici d'un important moviment d'escriptors, pintors i poetes, que reivindica el 

paisatge de la Serra. 

Així mateix festes i tradicions ancestrals segueixen mantenint-se de forma molt viva. 

Moltes d'elles es celebren des de fa segles i demostren no només l'arrelament entre 

els seus habitants, sinó una singular i rica mixtura de les influències del nord i sud de 

la Mediterrània. 

Però la Serra continua la seva evolució no exempta de dificultats. Nombroses lleis, 

plans territorials i projectes s'ocupen del seu manteniment, protecció i posada en valor. 

L'abrupta topografia, les dificultats d'accés i l'esforç col·lectiu dels seus habitants són la 

millor garantia per evitar els perills d'una afluència excessiva com en altres zones de la 

Mediterrània. 

El seu reconeixement universal, persegueix estimular tants habitants que lluiten dia a 

dia en defensa del seu patrimoni. Així mateix reforça una interpretació integral del 

territori, no tant com una suma d'extraordinaris recursos aïllats, sinó com el resultat 

d'una empremta continuada de successives les cultures que han colonitzat aquesta 

àrea de la Mediterrània.  
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I un cop declarada, que? 

Per respondre a aquesta qüestió vam dedicar un taller del Postgraduate European 

Master of Urbanism a la Universitat Politècnica de Catalunya. Generalment en el taller 

es planteja una intervenció sobre un territori que pugui ser reconegut àmpliament, amb 

una problemàtica rellevant i prou representativa dels reptes que afronta la disciplina 

urbanística. Els efectes de les infraestructures de gran escala, les noves formes en 

què les activitats utilitzen l'espai, o el reconeixement del territori com a criteri principal 

d'intervenció, estan entre les qüestions que en els últims anys s'han vingut considerant. 

El desenvolupament del taller es basa en una completa informació prèviament 

elaborada, de manera que es pugui entrar ràpidament a elaborar unes primeres 

anàlisis propositives. 

Aquest taller es va centrar doncs en possibles estratègies de desenvolupament local 

en un impressionant, i al seu torn delicat territori (Serra de Tramuntana). 

Al taller vam poder apreciar que la Serra de Tramuntana constitueix un paisatge 

cultural excepcional a causa del treball de diferents civilitzacions mediterrànies al llarg 

dels segles i d'un extens territori de 80 km de llarg per 15 d'ample. La seva localització 

en una destinació turística tan important ens va plantejar el repte de pensar una 

transformació respectuosa d'un ric paisatge cultural i natural, capaç d'evitar la pressió 

de la freqüentació i d'acollir noves formes de desenvolupament turístic. Al taller es van 

plantejar d'entrada qüestions com: 

Quins poden ser els patrons urbanístics per canalitzar les peces del turisme? 

Quina és la manera més adequada de revaloritzar els recursos culturals per impulsar 

el desenvolupament local? 

Els treballs es van iniciar amb una precisa interpretació dels rics recursos naturals i 

culturals de la Serra de Tramuntana, que havia d'incloure: 

1. L'estudi i interpretació intencionats dels recursos naturals i culturals de la Serra, així 

com l'avaluació dels diferents models morfològics dels assentaments. 

2. L'anàlisi d'intervencions en paisatges culturals i de models urbanístics alternatius de 

desenvolupament turístic atent i respectuós amb els seus valors. 

3. L'elaboració d'estratègies de planejament, basades en una contínua barreja 

d'escales i capes (territori, infraestructures, assentaments, activitats i recursos 

culturals). Aquestes estratègies havien de donar lloc a esquemes territorials i a la 
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selecció i disseny de projectes pilot que poguessin actuar de catalitzadors de les 

transformacions desitjades. 
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La aproximació a la Serra de Tramuntana des del Taller Projectar el territori 

La Mediterrània va afavorir històricament un intens intercanvi de cultures. I Mallorca i la 

seva Serra de Tramuntana constitueixen un àmbit de frontera privilegiat, on aquestes 

cultures han llaurat al llarg del temps la seva empremta, amb una singular particularitat, 

que ho van fer despedregant un territori agrest i modelant un singular paisatge cultural, 

el de la pedra en sec. 

El paisatge de la Serra de Tramuntana s'ha construït des de fa segles a partir de les 

comunes, unitats col·lectives que pertanyien pel general a un municipi (pobles, 

pedanies i llogarets, com Valldemossa, Deià, Banyalbufar, Estellencs) i molt 

fonamentalment a partir de les possessions, generalment d'un gran propietari (com 

Raixa, Alfàbia, Son Moragues o Son Rullan). No tan sols donen sentit a un singular 

sistema econòmic (basat en el multi-cultiu), ans que conformen una particular 

estructura territorial que ha permès mantenir un alt nivell d'integritat d'aquest paisatge. 

La possessió és fruit de dues particularitats específicament mallorquines. En primer 

lloc la seva formalització arquitectònica i el seu sistema constructiu deriva de la tradició 

islàmic-andalusí i de la masia catalana. El resultat és un tipus arquitectònic que recull 

aspectes de ambdues cultures. D'altra banda cal destacar la seva forma de colonitzar i 

organitzar el territori com a unitat productiva, hereva de la vila romana. 

En un llarg procés històric, ben diferents civilitzacions han modelat aquest territori amb 

un mateix element distintiu, la utilització sensible i sostenible de la pedra del lloc (pedra 

residual, no extreta de pedreres), treballada a més d'una manera tradicional (llaurada i 

compactada en sec, sense cap tipus d'argamassa o morter). 

Vam poder verificar que aquesta pedra ha servit per: 

- Conformar bancals (marjades), construint terrasses acuradament en un terreny molt 

abrupte i fent-lo cultivable, en retenir l'escassa terra vegetal, i accessible, al disposar 

botadors per a creuar-; 

- Possibilitar aprofitaments a través de la construcció de pous, fonts de mines, canals, 

cases de neu, molins, aljubs, almàsseres, barraques de roter, coberts o porxos d'olivar, 

sitges o carboneres, forns de calç, coves o cabanes 

- Permetre el moviment de persones a través de camins de pedra, escopidors o petites 

baranes, parets, escales i rampes, creus de terme, ponts i escars a la vora de la mar; 
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- Canalitzar el recorregut de l'aigua empedrant marges de torrents o construint albellols, 

ralles, eixugadors (per drenar els camps), mines, sèquies, sínies, aqüeductes i 

dipòsits; 

- Permetre la defensa i observació amb fones (foners), talaies, castells roquers, torres i 

fars; 

- Però així mateix el gaudi respectuós del paisatge amb passejos, miradors i fonts; 

- Aixecar petits monuments, com jardins senyorials, santuaris, ermites, oratoris, o 

monestirs, claustres, i fins i tot bona part dels pe-tits pobles; 

- Caracteritzar les possessions, centres d'un singular-lar sistema productiu que s'ha 

mantingut fins als nostres dies. 

Tot això, en una decantació al llarg de diversos segles, ha configurat un resultat 

singular, un lloc únic on apreciar tantes manifestacions diverses d'aquesta arquitectura 

de la pedra seca. Bé diverses cultures han contribuït a modelar aquest paisatge 

cultural singular: 

- La prehistòrica, amb talaiots, navetes i centenars de jaciments; 

- La romana, amb la vila de Santa Ponça (Calvià) i nombrosos jaciments (és Gall de 

Foc a Puigpunyent), petits ponts, o la làpida funerària d'es Fornassos a Caimari; 

- La dels vàndals i bizantina, amb el retorn a una societat rural dependent dels castells 

roquers de la Serra; 

- La islàmica, amb l'extensió i millora de la estructura agrària i el reforç dels sistemes 

de defensa; 

- La catalana amb nous sistemes de vigilància i comunicació (talaies), amb el canvi 

d'estructura de la propietat i explotació de la terra (del sistema de alqueries i rafals, al 

de comuns i possessions), i així mateix amb la fundació en al segle XIII, d'una escola 

de llengües orientals, anomenada Miramar, a càrrec de Ramon Llull; 

- La de nombrosos il·lustrats, com l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, que traça camins i 

construeix miradors per gaudir d'aquell paisatge i tants d'altres, que impulsen nuclis 

pictòrics, musicals i literaris. 

La Serra de Tramuntana és un exemple de creació d'un paisatge excepcional gràcies 

a l'esforç continuat durant segles de les seves habitants, i a la conjunció d'unes 

condicions físiques singulars, amb la implantació d'usos bé de respectuosos amb el 

territori. Aquest esforç es caracteritza a més per un clar fil conductor: el aprofitament 

acurat, despedregant un terreny agrest i aprofitant la pedra residual, per modelar 
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terrasses fèrtils, facilitar moviments de l'aigua i de les persones, aprofitar els recursos 

de la terra, aixecar petits refugis i monuments i construir, en suma, un genuí 

representant de l'arquitectura de la pedra seca. Representa una expressió notable de 

la superposició de diverses cultures que en diferents moments del temps van solcar el 

Mediterrani. Totes elles van contribuir a enriquir i diversificar les manifestacions d'una 

arquitectura de la pedra en sec i fer d'aquest territori un lloc únic. 
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Un territori singular 

Juntament amb els participants al taller vam poder reconèixer la riquesa i diversitat del 

territori analitzat. Tot i la unitat del territori insular, des de la percepció popular ha 

existit sempre una dicotomia entre dos àmbits paisatgístics clars, la plana i la 

muntanya. El primer ocupa la major part de l'illa; en canvi, la muntanya es refereix 

exclusivament a l'àrea de relleus plegats que transcorre paral·lela i immediata a la 

costa nord-oest de l'illa, i que apareix visualment amb una potent imatge. 

La Serra de Tramuntana és l'alineació muntanyenca més gran de l'illa de Mallorca, 

orientada de sud-oest a nord-oest i corre paral·lela a la costa nord, amb una superfície 

propera als 1.100 km2, i amb desnivells que arriben des del mar fins a una cota de 

1.445 metres (el Puig Major de Son Torrella). Té uns 90 km de llarg entre el cap de sa 

Mola (Andratx) i el de Formentor (Pollença), i 15 km d'amplada mitjana. La seva línia 

de cims supera els 600 metres i fins a 10 elevacions estan per sobre dels 1.000 metres. 

Des d'un punt de vista fisiogràfic pot diferenciar un sector central, on es localitzen les 

majors altures, un septentrional, caracteritzat per una successió de valls estretes 

alternant amb crestes agudes, i un meridional en què les valls són més amplies. 

La Serra presenta una clara diferència entre els vessants orientats cap a l'interior de 

l'illa, de relleus més suaus, i les costaneres, més vives i agrestes. Els sorprenents 

paisatges formats per materials intensament carstificats, així com les seves comunitats 

vegetals de gran valor natural, en què sobreviuen nombroses espècies endèmiques 

(animals i vegetals), fan de la Serra de Tramuntana una de les zones més privilegiades 

de l'illa de Mallorca i de la Mediterrània. 

Des d'un punt de vista ecològic, la Serra de Tramuntana funciona com un connector 

biològic a causa de la seva amplitud. Una característica bàsica és la seva 

homogeneïtat paisatgística i la dels seus trets físics, econòmics o socials. Però dins de 

la Serra de Tramuntana es poden diferenciar diverses unitats, des del litoral marí i 

terrestre, màquies i garrigues, boscos, hàbitats rupícoles i culminals, coves i zones 

humides d'aigua dolça, a zones rurals amb arbrat de secà sobre bancals , horts irrigats 

a partir de fonts, assentaments urbans i urbanitzacions extensives. Si bé aquests 

espais poden presentar-se de forma contínua o aïllada dins el territori, la Serra de 

Tramuntana forma una extensa àrea en la qual les relacions de inter-connexió 

(corredors ecològics i agrosistemes) mostren el seu gran potencial i fan d'ella una gran 

unitat geogràfica i paisatgística diferenciada. 
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Una llarga història 

Diverses lectures ens van permetre valorar fins a quin punt la Serra de Tramuntana és 

a més un paratge cultural vinculat a esdeveniments i records del passat, a tradicions 

populars, a creacions culturals i de la natura i a obres que posseeixen valor històric, 

etnològic, paleontològic  i antropològic. Cal destacar elements ben diversos, com ara 

les construccions de pedra en sec que entapissen tota la serralada amb un treball 

anònim que és la principal característica del seu paisatge, les diferents cases de 

possessió (predis rurals, d'estil residencial o d'un caràcter rústic o agrari), els jardins 

senyorials, els aqüeductes, molins d'aigua, sitges o cases de neu (destinades a la 

producció de carbó i de gel respectivament), a més dels nombrosos elements i 

jaciments arqueològics, que es troben en nombre importantíssim a al llarg dels 

diferents municipis. 

Els assentaments apareixen amb els primers pobladors de l'illa de Mallorca, 

aproximadament cap a l'any 3.000 a.C. Els antics jaciments-ments de Valldemossa i 

de la cova de Muleta testimonien la presència d'habitants en coves i cabanes, que 

conviuen amb animals domèstics entre els quals destaca la cabra autòctona. A 

principis del primer mil·lenni s'imposa la cultura talaiòtica, de gran riquesa monumental. 

Durant els seus últims segles els cartaginesos recluten foners procedents de les Illes 

Balears per usar-los en les seves guerres contra Roma. L'any 123 a.C. l'Imperi Romà 

s'annexiona les illes i les incorpora a la història escrita de la Mediterrània occidental. 

Amb el temps, els musulmans ocuparen l'illa de Mallorca i la dividiran en districtes que 

a la Serra de Tramuntana reben el nom de Bunyula-Musu, Sûlyâr, Bulansa o Al-Gibal. 

La conquesta cristiana comença amb el desembarcament de les tropes catalano-

aragoneses a Santa Ponça (Calvià) l'any 1.229, al comandament del rei Jaume I el 

Conqueridor. Un dels seus successors estableix la seva residència a Valldemosa, 

localitat descoberta en realitat pels àrabs. Prop d'aquesta població, a Miramar, el 

filòsof medieval Ramon Llull funda, sota els auspicis del rei Jaume II, una escola de 

llengües orientals. La primera impremta de Mallorca funciona precisament en aquest 

lloc, a la segona meitat del segle XV. La residència del rei Sancho va ser cedida més 

tard als cartoixans, que la van ocupar com a monestir fins a l'any 1835. Després la van 

visitar i van habitar viatgers il·lustres com Chopin i George Sand, i altres molts com 

Rubén Darío, Unamuno o Azorín . La vall de Sóller és de fundació igualment medieval 

i acull edificis notables que donen compte d'un pròsper passat. Sent el port de Sóller el 
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millor refugi marítim de tota la costa nord-occidental de Mallorca, la localitat va patir 

atacs pirates i va ser mercat en el qual es venien mercaderies de corsaris. 

A la dècada dels setanta del segle XIX arriba a l'illa l'arxiduc Lluís Salvador 

d'Habsburg-Lorena i Borbó d'Àustria, localment conegut com s'Arxiduc, que s'estableix 

a la Serra de Tramuntana, i comença a adquirir terres i possessions (la primera, 

Miramar, i amb posterioritat Son Marroig). L'assagista, novel·lista i poeta anglès Robert 

Graves s'estableix a Deià a mitjans de 1920, servint de reclam perquè pintors i 

escriptors de tot el món segueixin els seus passos i utilitzen els paisatges de la Serra 

de Tramuntana com a model i objecte de les seves creacions. 
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Un paisatge creat: la pedra en sec 

Al taller es va concloure que el paisatge de l'aigua i de la pedra en sec constitueix el 

valor més destacat de la Serra de Tramuntana, i el que millor defineix la seva 

empremta cultural. Els milers de quilòmetres de parets de pedra construïdes sense 

cap tipus de morter que folren literalment les vessants de la cadena muntanyosa 

representen sens dubte el millor exponent de la relació entre home i mig, resultat de la 

necessitat d'obtenir espais per al cultiu sense més recurs que la pedra calcària pròpia 

de la zona i els coneixements tècnics i humans per a la seva utilització. S'han 

catalogat àrees amb terrasses de 18 municipis de la Serra de Tramuntana, que sumen 

209 km2 de superfície amb bancals. Això vol dir que els vessants coberts de terrasses 

de la Serra són realment una de les seves característiques més notables i úniques, i 

l'element que permet definir el paisatge resultant d'aquesta acció com un paisatge 

cultural, en el sentit que ha estat enterament transformat per l'acció humana. 

A més, els camps de terrasses amb murs es complementen amb tot un seguit 

d'elements rurals de pedra que serveixen de suport a la explotació agrícola, ramadera i 

forestal: xarxes de camins empedrats; mines, fonts, aljubs i altres dispositius per a la 

regulació i transport hídrics; cabanes i petites edificacions per albergar persones o 

bestiar, construccions per a l'explotació forestal, com els forns i les carboneres (sitges), 

per a la producció de calç i carbó. 

 

En aquest sentit, l'empremta antròpica a la Serra de Tramuntana ha tingut com a 

resultat uns ambients humanitzats extraordinàriament rics en patrimoni cultural, tant 

per la gran varietat d'expressions i tipologies constructives, com per l'originalitat de les 
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agrupacions que s'observen, i que arriben a la seva màxima expressió amb els 

paisatges construïts mitjançant la tècnica de la pedra tractada en sec, i que 

constitueixen un exemple paradigmàtic d'entorn mediterrani. 

El tret general de tots els elements patrimonials que provenen de la mà de l'home, 

elements construïts per aquest que han esdevingut veritables sistemes que vertebren 

el paisatge, és la utilització de la tècnica de construcció en sec, això és la compactació 

de pedres sense utilitzar cap tipus d'argamassa o morter. La tècnica s'ha usat en una 

gran varietat de infraestructures de la muntanya, com les de comunicació (els camins 

de muntanya), les barraques, els bancals, les parets, murs i tot tipus d'elements 

constructius relacionats amb l'aigua. 

Des d'antic, la major part de la Serra de Tramuntana ha sofert importants 

modificacions a causa de l'interès humà a impedir que la escorriment superficial 

danyés els camps de conreu, els erosionés o els negues. Per aquest motiu, la major 

part dels llits torrencials estan canalitzats entre murs, i un percentatge notable té 

empedrat el seu fons. Són comuns també les valls amb la seu llit anul·lat mitjançant 

parets, alhora que un nombre significatiu de cursos s'ha vist desviats del seu pas 

original. Una altra classe de modificació sobre el règim dels torrents, sobre el paisatge 

resultant en definitiva, és la que suposen les obres de drenatge dels camps de cultiu 

que, en el cas de les àrees abancalades, estan dotats de mecanismes de enginyeria 

popular (albellons, ralles, eixugadors) per evitar els excessos hídrics, i que regulen el 

vessament que porten els episodis de pluges molt continuades. 

Les terres de conreu ocupen gairebé el 30% de la seva superfície, encara que el bosc 

ocupa major extensió (37%), juntament amb la dels matolls (10%), les terres de 

pastura (7%) i el sòl improductiu (17 %). L'olivar és el cultiu més representatiu i fins al 

segle passat l'oli va constituir el principal producte d'exportació i una de les principals 

fonts de riquesa.  
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Un paisatge viscut: art i religió 

Una de les pretensions del taller Serra de Tramuntana va ser la d'abordar a fons 

l'anàlisi i en clau de proposta d'una quarta capa (la dels recursos patrimonials) a afegir 

a les tres que veníem assajant anteriorment. Un dels principals exponents de la 

riquesa cultural d'una societat el constitueixen les expressions artístiques que 

reflecteixen la percepció emocional del seu paisatge, així com de la manera com 

habita el territori, el treballa, el rememora, el coneix i ho narra. La Serra de 

Tramuntana és singularment rica en manifestacions culturals que evoquen un ampli i 

complex passat, i també ho és en expressions artístiques (pictòriques i lliteraries) la 

finalitat de les quals és reflectir la seva qualitat paisatgística o, simplement, descriure 

la vida dels homes a la terra que els acull. Les nombroses llegendes i tradicions 

sintetitzen la saviesa popular i el caràcter d'un poble, un patrimoni intangible de gran 

valor en el qual es troben les claus que permeten desxifrar una cultura antiga i única. 

Les festes de moros i cristians (Sóller i Pollença), les de la beata Santa Catalina 

Tomàs (Valldemosa), el Festival Chopin (Valldemossa i Deià), el festival internacional 

de música clàssica de Pollença o el de danses folklòriques de Sóller, són exemples 

d'ofertes i manifestacions culturals que rememoren i posen en valor els esdeveniments 

històrics esdevinguts en algun lloc de la Serra de Tramuntana. D'altra banda, les Rutes 

de la Pedra en Sec, l'Arxiduc i d'Artà a Lluc posen de manifest la importància dels 

paisatges construïts en la realització d'activitats que combinen oci i cultura, com és 

l'activitat senderista. Aquesta es desenvolupa en un entorn natural de primer ordre, i 

en un marc cultural recolzat en infraestructures que conviden a conèixer la història i el 

lloc: La Granja d'Esporles, el Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, Son 

Marroig (Deià), la Cartoixa de Valldemossa, el Palau del Rei Sancho a Valldemosa, el 

Monestir de Lluc (centre espiritual de l'illa de Mallorca), el Jardí Botànic de Sóller, els 

Jardins d'Alfàbia o els de la possessió de Raixa. 

La Serra de Tramuntana ha estat i és model i objecte de creacions de pintors i 

escriptors des de que l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria s'estableix al segle XIX. El 

santuari de Lluc és uns dels centres espirituals de l'illa i lloc de peregrinació, i es 

venera en el seu monestir una imatge gòtica de la Mare de Déu. 

La Serra de Tramuntana és potser la comarca de Mallorca que atresora un dels més 

genuïns conjunts patrimonials. El 1972 bona part va ser declarada Paisatge Pintoresc; 

el barranc de Biniaraix, Bé d'Interès Cultural en 1984; les illes de sa Dragonera, es 
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Pantaleu i Mitjana com a Parc Natural el 1995; el massís de Massanella com a Lloc 

d'Interès Etnològic el 2001; el torrent de Pareis i el port de sa Calobra, Monument 

Natural el 2002, i aquest mateix any s'aprova el Pla especial de protecció del Lloc 

Històric de les possessions de l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. I al 2011 esdevé 

Patrimoni de la Humanitat. Aquestes reflexions es presenten doncs com a clau per 

articular un turisme més sensible, i molt menys concentrat en el temps i en l’espai. 
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Projectes per a una nova configuració territorial 

Ben aviat vam poder constatar com la Serra de Tramuntana ha esdevingut un paisatge 

cultural excepcional que mostra el llegat de diferents civilitzacions mediterrànies al 

llarg dels segles. I aquest extens territori ha aconseguit fins al moment mantenir-se al 

marge de la notable pressió de l'activitat turística i del creixement residencial accelerat 

de la resta de l'illa. 

Des dels anys 50 Mallorca es va convertir en un dels principals destinacions turístiques 

del món, arribant a assolir en els últims anys gairebé els 10 milions de visitants 

regulars. A partir de mitjans dels anys setanta el turista comença alimentar una sèrie 

de canvis de motivació, buscant una major flexibilitat del viatge, a més a més de 

conèixer els paisatges de l'interior de l'illa. En aquest context la Serra de Tramuntana 

s'ha convertit en un dels principals atractius de Mallorca, acollint nombroses visites, el 

que obliga a prendre les necessàries cauteles. Aquesta necessitat de mantenir i 

gestionar el patrimoni, alhora que s'està produint l'abandonament d'activitats 

econòmiques tradicionals, com l'agricultura, ramaderia o altres relacionades amb 

l'explotació de les àrees forestals requereix un projecte de futur per al conjunt de la 

Serra. 

El taller Projectar el Territori del Màster Europeu d'Urbanisme, es va centrar a proposar 

les bases d'un projecte territorial basat en la salvaguarda i valorització del seu 

patrimoni. Es va pretendre definir una estratègia d'ordenació en aquest impressionant, 

i al seu torn delicat, territori, amb una visió global i, alhora, amb el detall suficient per a 

poder encaixar adequadament els següents objectius: 

- Reconèixer la identitat dels diversos nuclis i deduir d'aquesta identitat les regles per 

basar qualsevol intervenció. Pel que fa als teixits urbans, l'àmbit presenta una gran 

heterogeneïtat, conseqüència de la seva gènesi i de la seva funció territorial. Nuclis i 

trames urbanes molt antigues es barregen amb barris residencials compactes, zones 

hoteleres i urbanitzacions residencials de baixa densitat. 

- Vincular i compatibilitzar els usos amb la forma del territori. A la Serra coexisteixen, 

de manera no sempre prou ordenada, usos molt diferenciats del sòl: residencial, 

turístic i agrícola encara productiu i, en molts casos, d'elevat valor social. 

- Ordenar l'accés cap i dins de la Serra, afavorint una mobilitat sostenible. Es tracta 

d'una zona extraordinàriament dependent d'infraestructures de mobilitat molt delicades, 
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vies radials d'accés, una carretera umbilical de caràcter paisatgístic, i altres 

transversals, nombrosíssims camins, un tren i un tramvia, així com petits ports. 

- Revaloritzar el conjunt de recursos patrimonials. Es tracta d'inventariar, jerarquitzar i 

estructurar un conjunt ben ric de recursos i posar-lo al servei d'un model de 

desenvolupament atent al seu manteniment i millora. La preservació a través de la 

transformació, bé podria ser el lema. 

El taller es va desenvolupar en dues etapes. A la primera es va afrontar una anàlisi i 

diagnòstic del territori, a partir d'unes primeres hipòtesis de proposta, després d'un 

detallat treball de reconeixement directament al territori i un seminari que es 

desenvolupar amb la participació de diversos professors i professionals a Mallorca. 

A la segona part es van plantejar diferents propostes adoptant una metodologia 

basada en la superposició de diverses capes d'anàlisi, projecte i regulació 

interdependents, que hem verificat en alguns plans territorials previs (Pla Insular de 

Tenerife; Pla Director Urbanístic del Bages, o els de les colònies industrials del Ter, 

Freser i Llobregat). 

Una primera lectura es basa en el reconeixement atent de la forma del territori, en la 

definició dels elements que conformen la seva estructura, la seva matriu ambiental i el 

sistema d'espais oberts. L'anàlisi de les aptituds del territori havia de portar al 

reconeixement d'àrees de regulació homogènia, amb un règim comú d'usos, objectius 

perseguits i definició de la funció de cada peça en el model d'ordenació territorial. 

La segona capa havia de dissenyar el suport estructural necessari en diferents 

escenaris; endreçar les condicions de les xarxes de mobilitat i dels serveis necessaris 

segons les característiques de cada territori i els futurs desenvolupaments urbanístics 

sobre els mateixos; i atendre els requeriments funcionals d'aquestes infraestructures, 

però així mateix als seus implicacions sobre aquells creixements. 

A la tercera capa es devien proposar, amb estreta relació amb les anteriors, les regles 

d'ordenació física d'assentaments i activitats econòmiques, a més de dissenyar alguns 

elements bàsics dels denominats projectes territori-rials estratègics. 

En una quarta capa s'havien de reconèixer els recursos culturals, i articular-los en 

base a una estructura narrativa, al servei de projectes de desenvolupament local. 
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El fonamental és que cap d'aquestes quatre capes ha de determinar per si sola el destí 

d'un fragment del territori, ans que tota intervenció és pautada simultàniament per 

totes i des de diferents escales d'aproximació. 

Vegem el específic de cadascuna de les quatre capes o lectures. 

 

La forma del territori com a criteri d'ordenació 

La capa territori va abordar el dibuix de la seva forma i la valoració de la seva capacitat 

de transformació, amb especial atenció a la topografia, torrenteres, penya-segats i 

cotes d'alta muntanya; als diferents tipus d'àrees forestals, alzinar, pineda, vegetació 

de ribera, fauna i flora d'interès; als espais de major valor ecològic, als corredors i a la 

matriu ambiental del territori; a les formes de l'activitat agrícola i les seves estructures 

(en terrassa, vall, vessant, altiplà), als diferents tipus de cultius i a l'estructura del 

parcel·lari. Tots aquests components es van analitzar amb detall i es van començar a 

definir àrees de possible tractament homogeni. Per a això es van valorar així mateix 

els diferents àmbits de protecció reconeguts, i es va prestar especial atenció al 

contacte amb les zones urbanitzades. 

En un primer document es van distingir diverses característiques homogènies dins 

d'una matriu geològica, hidrològica, forestal, agrícola, o urbana. Aquesta distinció va 

permetre establir estratègies i criteris de regulació diferenciats i oferir un panorama de 

la rica diversitat que atresora la Serra de Tramuntana, sent per tant el manteniment 

d'aquesta diversitat un dels principals objectius del projecte. 



Annex VII. Un conjunt de bones pràctiques 170 

 

Un segon document recull la proposta d'un sistema d'espais lliures territorials. Aquest 

es va elaborar tenint en compte la delimitació dels espais protegits (ANEI, ZEPA, LIC) i 

analitzant els punts crítics pel que fa a connectivitats. Pretén reconèixer espais d'alta 

protecció (susceptibles de renaturalització), definir corredors longitudinals (carenes) i 

transversals (torrents), estrangulacions i possibles intervencions puntuals per 

assegurar la continuïtat dels corredors, així com maneres de tractar les franges límit 

respecte a les àrees adjacents. 

La Serra de Tramuntana està constituïda per tres elements principals: el mar, les 

muntanyes (i àrees forestals) i la zona agrícola de valls i planes. Aquests elements es 

relacionen a través d'una xarxa de connectors verticals, formats principalment pels 

torrents i el seu paisatge associat, que estableixen una relació muntanya-mar i 

muntanya-valls agrícoles. A més d'aquests connectors verticals (sistema hidrològic) 

podem distingir altres horitzontals (àrea forestal i muntanyes). Els primers 

constitueixen l'esquelet bàsic del sistema ecològic de la Serra, per la qual cosa es va 

proposar reconèixer-los i preservar-los. Al seu torn es vinculen amb les àrees d'alt 

nivell de protecció, on es barregen diversos elements d'interès cultural, paisatgístic o 

científic. Entre aquests cal destacar: 
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- És Galatzó-s'Esclop: àrea muntanyosa que inclou la zones de major altura. És una 

zona molt abrupta amb importants penya-segats, on nidifiquen el falcó pelegrí i l'àguila 

calçada. 

- És Teix, Comuna de Bunyola, Cova de Canet, Avenc donin Corbera, És Bufador de 

Son Berenguer, Cova de Can Millo o de Coa Negrina, Avenc de Son Pou, fita del Ram, 

La Trapa. 

Es pretén que la xarxa d'espais lliures construeixi una matriu ambiental i garanteixi una 

transició equilibrada des de les àrees de màxima antropització a les zones d'alt nivell 

de protecció, passant per les zones agrícoles. 

La identitat de la Serra aquesta estretament relacionada amb una rica diversitat 

d'activitats agrícoles que es localitzen tant en zones de pendent elevada, com en valls 

i planes, donant origen a diferents tipus de parcel·lació (des de petits horts a 

possessions a grans extensións de terra) i als característics bancals de pedra en sec. 

El sistema d'espais lliures territorials pretén a més: 

- Definir els límits al creixement de les zones urbanes, integrant-les al paisatge 

agrícola i natural del seu entorn. 

- Garantir la continuïtat de les rieres com a principals corredors ambientals, integrats 

amb els àrees lliures urbanes, espais agrícoles, boscos i zones d'alt valor ecològic. 

- Reconèixer els punts crítics a la cruïlla entre rieres i altres corredors amb àrees 

urbanitzades o infraestructures i proposar solucions. 

Els plànols mostrats es van complementar amb esquemes explicatius, fragments de 

fotoplànols, vistes o esquemes morfològics de les diferents àrees de regulació 

homogènia. Un dels esquemes reconeix les grans unitats de paisatge, els paisatges de 

la Serra, parts del territori caracteritzades per una combinació específica de 

components i de dinàmiques clarament reconeixibles, que li confereixen una fesomia i 

una identitat diferenciada de la resta . 
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El suport estructural 

A la segona lectura es van analitzar les infraestructures considerant les diverses 

tipologies de suport del moviment i de formes de recórrer la Serra de Tramuntana. 

Entre les primeres tenim les carreteres, i particularment la via paisatgística de Parietti; 

els accessos a la Serra i les portes; les diferents categories de senders; el ferrocarril i 

el tramvia històrics a Sóller, així com el previst cap a Santa Ponça; els ports i rutes per 

mar, ja sigui naturals, com el port de Sóller i els seus connexions amb Sa Calobra, o el 

d'Andratx i les rutes a sa Dragonera, els embarcadors de muntanya (s'Estaca, és Port 

d'es Canonge), els ports esportius de la costa d'Andratx, Calvià i Pollença. 

Tots aquests components es van estudiar amb detall i es van sintetitzar mitjançant 

esquemes. Al seu torn es van plantejar diverses hipòtesis de moviments, tipologia de 

vies, jerarquia, sistemes de transport públic i estacions. 

 

Aquesta lectura es refereix al projecte de les infraestructures (essencialment viàries i 

ferroviàries, però també, i molt fonamentalment, "camins de terra"), és a dir, al disseny 

de l'entramat suport. Es va tractar de mesurar acuradament l'impacte que les 

infraestructures tenen en l'armadura o en la fragmentació del territori, i en la manera 

com es disposen en el mateix les diferents peces. 
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L'alternativa als moviments a la Serra es va plantejar a partir de dos principis guia. El 

primer va ser la Serra de Tramuntana constitueix "... una illa al mar de Mallorca". 

Això condueix a interpretar la Serra com una unitat fins a cert punt autònoma i ben 

diferenciada de la resta de l'illa, amb patrons d'assentament bé específics i 

infraestructures que han d'oferir un servei ajustat als mateixos. 

Un corol·lari d'aquest enunciat va portar a defensar un cert grau d'autosuficiència 

econòmica, basat en promoure la producció agrícola, apuntant a models més eficients, 

així com a apostar per un turisme natural i cultural enfront del tradicional de sol i platja. 

El segon dels enunciats va ser que la Serra de Tramuntana és un arxipèlag. Aquest es 

planteja a partir del convenciment que, tot i ser un element físic tan contundent, la 

Serra presenta una rica varietat de paisatges. Per això, reconèixer les diferents unitats 

territorials i ambientals que la componen, com es planteja en la capa Forma del territori, 

ens permet entendre les seves diferents naturaleses, i, molt fundamentalment, poder 

potenciar-les segons el seu caràcter. Dit d'una altra manera, projectar el lloc (amb 

especial atenció a la pedra en sec, als bancals i terrasses, en definitiva, al seu 

identitat) ens donarà les eines necessàries per a viure i gaudir la Serra. 

I arribats a aquest punt es van plantejar algunes qüestions fonamentals: 

A quina velocitat reconèixer el paisatge de la Serra de Tramuntana? 

Es tracta de córrer o de recórrer la Serra, de travessar-la o de descobrir-la? 

La conclusió sembla òbvia. Per poder gaudir de la Serra és necessari adaptar-se al 

ritme del lloc. La Serra de la Tramuntana presenta una naturalesa ben diferent a la 

resta de l'illa; les distàncies en ella adquireixen una altra dimensió. Per gaudir del 

territori, és imprescindible ser conscient que estem al seu interior; és important-te 

moure'ns a la velocitat del lloc i percebre l'entorn que ens envolta. Per a això, es 

planteja modular la manera de moure'ns a l'interior de la Serra, incentivar canvis en el 

mitjà de transport: del cotxe a l'autobús, a la bicicleta, al passeig. Localitzar i dissenyar 

les portes de la Serra ha d'afavorir aquesta intermodalitat, amb zones d'aparcament, 

punts de parada del transport públic, arrencada de recorreguts en bicicleta o de 

vianants. 

Es va plantejar que els accessos a la Serra resolguessin de manera satisfactòria la 

comunicació entre els sistemes de portes de la mateixa i la resta de l'illa. 
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El transport públic és un dels factors clau. Es proposen nous trajectes i es modifiquen 

alguns recorreguts, per adaptar-los a l'estructura d'accés que reconeix la naturalesa de 

la Serra. Es va proposar redissenyar algunes seccions, modificar-les per resoldre 

conflictes existents en el viari actual (incentivant el seu ús pels vianants, bicicletes, o 

transport públic). 

Es proposa definir i acotar els sistemes de portes, àmbits on es produeix el primer 

reconeixement de la identitat de la Serra. Les portes no són necessàriament un punt 

concret, són llocs que es dilaten i es comprimeixen segons la característica de la via, 

de la unitat de paisatge i la natura de la porta. En aquests es proposen nodes inter-

modals on hi ha els aparcaments, el transport col·lectiu i els serveis necessaris per 

recórrer la Serra. 

Per recórrer la Serra convé assimilar l'abans anomenat canvi de velocitat. S'ha de con-

seguir que la Serra es recorri a la velocitat apropiada al lloc. Els itineraris s'han de fer 

llargs, per poder adonar-nos de la seva dimensió i naturalesa. Només així, podrem 

descobrir-la. 

La capacitat dels vehicles que recorren la Serra ha d'estar en concordança amb la 

mateixa. El transport col·lectiu, tant públic com discrecional, s'ha d'adaptar a les 

dimensions i al "temps" del lloc. 

Es van estudiar així mateix una sèrie d'itineraris diferenciats, vinculats al senderisme; 

excursions; ruta de la "pedra en sec"; recorreguts per a ciclistes; vies paisatgístiques; 

passejades parc ... 

"... Aquí el món entra en una altra dimensió", va dir Robert Graves, escriptor i resident 

durant molts anys a Deià. Suposa una clara referència a la idea d'oferir una alternativa 

per recórrer, viure, i gaudir la Serra. 
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Assentaments i activitats 

A la tercera lectura es va pretendre el reconeixement dels patrons dels diferents 

assentaments sobre el territori i la disposició d'aquelles activitats amb major capacitat 

de transformació (desenvolupament agrícola, residencial, industrial, terciari, grans 

equipaments ...), la seva barreja o segregació i els usos del sòl segons el planejament. 

Es van distingir els nuclis tradicionals, capitals de muntanya com Calvià, Andratx, 

Sóller, Pollença; els pobles "pintorescos" com Valldemosa, Deià, Fornalutx; els nuclis 

turístic-territorials, com els ports d'Andratx, Sóller o Pollença; petits embarcadors, com 

Cala Deià, Llucalcari, s'Estaca, o els ports d'Estellencs, Banyalbufar o Valldemosa; el 

sistema turístic-territorial que enllaça Sant Elm-Port d'Andratx-Santa Ponça-Magaluf-

Illetes-Cala Major; les urbanitzacions de muntanya, com George Sand al litoral nord o 

com "Ses Rotjetes" o Son Vida a la vesant de Palma; assentaments dispersos en el 

territori rural (rurbanizaciones), entre Deià a Sóller o en l'entorn dels ports de Pollença i 

Andratx; i finalment les principals destinacions de recorreguts turístics, com Sa Calobra 

i Formentor. 
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Aquesta tercera capa pretén l'ordenació de les principals activitats, així com les 

propostes de creixement o de remodelació d'àrees urbanitzades. Com en altres 

territoris d 'urbanització recent i intensa s'ha tractat de descobrir la diferent lògica de 

les peces. El principi que guia la proposta és el d'una immersió del verd en l'urbà, i es 

va plantejar una lectura a tres escales estretament relacionades. En primer lloc es 

refereix la connectivitat longitudinal, reconeixent tres identitats diferenciades a la Serra. 

A continuació es va reconèixer la connectivitat transversal, on els assentaments es 

relacionen com articuladors i generadors de paisatges. 

Finalment s'aborda la connectivitat puntual, on cada nucli confereix identitat al seu 

àmbit-to. 

Pel que fa a la connectivitat longitudinal, que es correspon amb l'escala del conjunt de 

la Serra, es van distingir quatre tipus de assentaments i en base al seu comès, la seva 

ordenació: 

- Nuclis porta → com a punt de reunió i serveis: Andratx, Pollença, Sóller, Bunyola, 

Valldemosa, Caimari, Es Guix, Lluc (porta-fita) 

- Nuclis de pas →  com a node articulació i equipaments: Orient, Banyalbufar, 

Estellencs, Calvià, Galilea, Deià 

- Nuclis satèl·lit· → com noves fites: Alaró, Fornalutx, Calvià, Puigpunyent, Esporles 

- Nuclis duals →  com a espais d'activitats i parc lineal: Sóller-port, Andratx-port, 

Pollença-port. 

A partir de les característiques dels assentaments es pretén generar noves dinàmiques 

territorials i noves connectivitats. 

En tercer lloc i pel que fa a la seva identitat es van reconèixer tres tipus de paisatges i 

a partir d'aquest reconeixement es va pretendre dotar-los d'estructura: 

- Costa → garantint que l'espai lliure arribi al mar 

- Pla → impulsant l'ús agrícola 

- Muntanya → garantint la connexió entre nuclis i creant recorreguts temàtics. 
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Es van proposar equipaments i serveis a escala supramunicipal com peces 

estratègiques amb capacitat d'articulació dels nuclis. 

Pel que fa a la connectivitat transversal, que es correspon amb l'escala dels municipis, 

a nivell d'estructura es relaciona amb altres capes a través de: 

- L'ordenació en àrees homogènies, regulant usos i intervencions; 

- L'ordenació de recorreguts: trekking, cross, ciclistes, eqüestres, passeig; amb 

actuacions com a inici, articulació i fi de recorregut; 

- L'ordenació del transport públic, amb la creació d'estacions inter-modals; 

- L'ordenació i recuperació de l'estructura productiva agrària en una triple dimensió 

(productiva-comerç autòcton, agroturisme, cooperatives, cellers; social -espai educatiu 

i oci de cap de setmana-, i mediambiental -paisatge-); 

- L'ordenació de les urbanitzacions, agrupant-les i dotant-les d'infraestructura. 

Pel que fa a les dinàmiques es van plantejar qüestions com: 

- Reutilització de possessions evitant la seva fragmentació-tació indiscriminada 

- Creació de nous nodes (àrees d'estada, aparcaments i serveis) 

- Intervencions sobre vies, nuclis i portes 

En tercer lloc pel que fa a la seva identitat els integrants del taller es van preguntar 

quin era el potencial de cada àmbit. Les respostes van passar per reconèixer unitats i 

filtres; evitar límits urbans rígids amb la permeabilitat de l'espai lliure i agrícola; i 

articular possessions segons la seva situació en vall, muntanya, amb bancals, o en 

pla; al seu ús i tipus de servei potencial: turístic, agrícola o educatiu. 

Pel que fa a la connectivitat puntual, que es correspon amb l'escala urbana, la 

pregunta clau va ser com han de ser els nous creixements, a fi d'ordenar les activitats 

econòmiques i culturals necessàries. Per a això es van plantejar temes com: 

- Nuclis: dotar-los d'unitat i porositat 

- Àrees de creixement, donant-los compacitat 

- Portes, tractant-les com a peces estratègiques 

- Línia de canvi de pendent, buscant la seva permeabilitat 

- Assentaments agrícoles, organitzant la seva alineació a camins 

- Nuclis de muntanya, restringint operacions residencials disperses 

Pel que fa a les dinàmiques es va plantejar quins nuclis podien créixer i per on produir 

els accessos. Es va pretendre detectar la possibilitat d'unitats o conjunts de 
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creixement; mesurar la capacitat de cada assentament pel que fa a reutilització del sòl, 

desmuntar peces desajustades, restringir desenvolupaments residencials i controlar l 

'accessibilitat-tat. També pel que fa a la seva identitat es va plantejar com potenciar i 

activar cada nucli, quins projectes resultaven estratègics i on localitzar-los. Es va 

buscar un cert nivell d 'especialització de cada nucli, reconeixent les activi-tats pròpies 

i buscant un repartiment equilibrat. 
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L'ordenació dels recursos culturals al servei del desenvolupament local 

La quarta lectura es va centrar fonamentalment en reconèixer, jerarquitzar i posar al 

servei del desenvolupament local els rics recursos culturals de la Serra, definint per a 

això itineraris narratius, portes, nodes i fites; és a dir, elements d'estructura i 

mecanismes de revalorització, així com establir la seva relació amb les principals 

activitats i, en particular, amb la turística. Es va valorar com reconèixer diferents 

paisatges culturals centrats en l'arquitectura de la pedra en sec, la explotació agro-

ramadera, forestal o d'alta muntanya; les talaies i castells; les possessions, detectant 

les lògiques d'ubicació i assentament-ment, com a forma de colonitzar i construir el 

territori productiu; el llegat de l'Arxiduc Lluís Salvador, i igualment el patrimoni 

intangible i els principals esdeveniments (festes populars, "moros i cristians" al Port de 

Sóller, Pollença i Sa Porassa a Calvià, la literatura a Valldemosa i Deia, o la pintura a 

Pollença ). 

La Serra de Tramuntana constitueix un paisatge complex que l'activitat de l'home ha 

anat transformant al llarg dels segles. Dibuixa un perfil que qual onades petrificades 

cau verticalment des dels cims fins al mar a la cara nord, amb un litoral poc articulat, o 

descendeix suaument sobre el Pla a la cara sud, conformant la comarca del Raiguer. 

Així mateix, una sèrie de valls, a manera de grans connectors interiors, va seccionant 

el perfil de les muntanyes i conformant petites unitats estructurals, connectades a 

través dels cims i barrancs amb la costa o amb la plana. 

La visió que tenim avui de la Serra és la d'un territori marcadament antropitzat, però 

que al seu torn vertebra un conjunt d'altíssim valor ambiental dins de l'ecosistema 

mediterrani. La lluita entre l'acció de l'home i de la naturalesa ha creat tot un sistema 

d'estructures que han permès l'activitat agrícola i ramadera, la implantació dels 

assentaments i l 'aprofita-ment intens dels diferents espais. El patrimoni construït és, 

doncs, el suport de l'evolució, l'espai de la reconstrucció, i el material que ha 

caracteritzat aquest paisatge de la pedra en sec. 

Una immensa xarxa hidràulica de canalitzacions, drenatges, qanats, sèquies, aljubs, 

molins i un conjunt de parets divisòries, marges, camins-ens, i també de porxos, sitges, 

forns de calç, cases de neu, i de possessió, com a màxim exponent de la unitat 

productiva dins el territori, configuren avui el paisatge construït de la Serra. 
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L'estructura de les possessions 

La Serra Tramuntana s'ha d'entendre a partir de l'estructura de les unitats productives 

de les cases de possessió, que configuren el seu paisatge productiu. Les possessions 

usen el territori transversalment, des dels cims fins a les valls. Són seccions 

transversals de la Serra. 

El projecte que es va començar a desenvolupar al taller sobre l'estructura de 

possessions pretenia: 

- Definir el sistema de possessions, els seus elements comuns (camins de terra i aigua, 

configuració paisatgística), i la seva posició relativa en relació amb l'accessibilitat des 

del sistema viari de la Serra i en relació amb Palma i amb els restants nuclis 

(allunyades dels nuclis, properes, urbanes), amb les portes a la Serra, a fi de poder 

articular, atribuir-los usos i funcions, regles de parcel·lació i edificació. 

- Conèixer la seva identitat, suggerint una certa classificació: possessions de 

muntanya, de Vall, d'Es raiguer, per així arribar a definir unes pautes de transformació 

a partir dels patrons pro-pis d'implantació, de l'ús del sòl, de producció i de la 

generació de paisatge, a més d'entendre-les de la seva posició relativa. 

- Defensar el parcel·lari com a patrimoni. 

Si les possessions han estat el motor principal de producció i generació del paisatge, 

s'entén que els sistemes de pedra en sec i els hidràulics (captació, conducció, 

emmagatzematge, distribució i repartiment) són els dos grans sistemes que han 

possibilitat l'ús i transformació del territori, és a dir, són les eines, la metodologia, el 

material de partida per a la construcció del paisatge cultural de la Serra. 

Aquests sistemes es van reconèixer com a fites, àrees, itineraris o vores. Alguns d'ells, 

com les marjades de Banyalbufar, el camí de Biniaraix, la síquia de la Vila, Galatzó, la 

vall de Ternelles i Pollença, destaquen especialment i s'inclouen dins de les unitats 

temàtiques com a material de construcció de les narracions. 

Les unitats temàtiques corresponen a una successió d'espais geogràfics, amb identitat 

física, econòmica i social. En cadascuna d'aquestes unida-des, recursos i serveis 

s'estructuren mitjançant portes, nodes, fites, itineraris, vores i àrees, i es cohesionen al 

voltant d'un tema. Es tracta d'episodis per conèixer i mostrar les pautes d'una identitat 

territorial, identificar els recursos de major interès, i proposar una interpretació 
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estructurada dels mateixos a través d'una idea força i de l'assaig d'un projecte 

d'intervenció. 

Així mateix, les unitats temàtiques són també narracions de la Serra, noves lectures 

transversals que, igual que van fer les possessions, organitzen i doten d'estructura el 

territori i els recursos naturals i culturals, així com busquen la cohesió dels usos sobre 

el mateix. Si les possessions van ser el motor principal de generació de paisatge a la 

Serra i la pedra en sec i els sistemes hidràulics seu mitjà de transformació, al taller es 

van plantejar unes narracions com nous "motors" de transformació del paisatge , 

entenent que en la transformació del paisatge està la seva alternativa. Es tracta, a més, 

d'una visió que no ignora ni nega el llegat anterior, sinó que ho formula i actualitza, i 

avança criteris per a l'ordenació del territori, per a la gestió cohesió-rent dels recursos. 

 

Les unitats temàtiques que es van proposar en una primera etapa van ser: 

UT-01. La costa dels pirates (Santa Ponça, Sant Elm, Sa Dragonera, Estellencs, 

Banyalbufar); la disposició de les torres de defensa. El principal objectiu plantejat va 

ser la preservació del paisatge agrest de la costa, testimoni d'històries de colonització i 

pirateria, amb especial atenció als ritmes i cadències del recorregut (torres de defensa-

sa, nuclis). Es va proposar així mateix com subunitat SUT.01-1. El aigua d'Ala 

(Banyalbufar), destacant aquí la conservació i coneixement de l'estructura de bancals 

a en els nuclis i la producció vi Malvasia. 

UT-02. La vall de les possessions (Es Capdellà, Calvià, Galilea, Puigpunyent, 

Esporles); les possessions i l'aigua. Els objectius associats van ser atreure el turisme 

cap a les valls interiors; reforçar l'ús agrícola; potenciar la conservació i con-fonament 

de l'estructura de les possessions com a generadores de paisatge; crear pautes per al 

creixement residencial a partir dels patrons del paisatge de les possessions. Es van 

proposar dins d'aquesta les següents subunitats: SUT.02-1. El aigua de Palma 

(Esporles), ruta de la sèquia de la Vila o d'en Baster; SUT.02-2. La vall de Superna i 

SUT.02-3. Alatzò i les grans possessions. 
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UT-03. El paisatge il·lustrat de l'Arxiduc (Valldemosa, Deià, Llucalcari), el paisatge 

contemplat i el divulgat. Els objectius en aquest cas van ser organitzar i jerarquitzar els 

itineraris, recuperant alguns elements patrimonials en desús; dispersar l'ús turístic 

massiu a través de la mobilitat; i posar en valor les cales, la seva condició natural i 

relació oberta amb el mar i amb el seu espai posterior, la vall. 

UT-04. Els jardins de la Serra (Sóller, Port de Sóller, Fornalutx, Biniaraix); parc agrari 

de la vall de Sóller. Els objectius van ser crear un parc agrari amb els cultius de 

regadiu i la vall dels tarongers; posar en valor així mateix els jardins de Raixa, Alfàbia, 

Botànic. Sóller i el modernisme (arquitectura, ferrocarril); organitzar els itineraris que 

surten de la vall i consolidar Raixa com a centre de estudi de la Mediterranis i de gestió 

de la Serra de Tramuntana. 

UT-05. La vall d'Orient (Bunyola, Orient, Alaró), amb els objectius de crear el primer 

parc territorial, protegir i al mateix temps gestionar i divulgar els seus valors i armar un 

projecte pilot dins de la Serra, mantenint el sistema de cases de possessió. 

UT-06. Els cims de l'illa (Escorca), i la ruta de la pedra en sec. Els objectius van ser 

preservar el caràcter natural i poc accessible de la costa; organitzar i jerarquitzar els 

itineraris a partir de la ruta de pedra en sec; destacar el barranc de Biniaraix com la 

catedral de la pedra en sec; establir mesures alternatives d'ús i gestió. Es va 

considerar una possible subunitat, la SUT.06-1. El torrent des Pareis, amb la voluntat 

de dissuadir l'ús massiu del cotxe a través seu. 

UT-07. Lluc espiritual (Caimari, Lluc) o el camí a Lluc. Es pretén ordenar el camí 

històric a Lluc i protegir l'àmbit del monestir; traslladar i concentrar els serveis a Es 

Guix; organitzar i jerarquitzar itineraris des d'Es Guix a Lluc; i pla-plantejar una 

campanya de sensibilització mediambiental. 

UT-08. Es Raiguer i Les fonts ufanes (Mancor de la Vall, Caimari, Campanet), així com 

el camí paisatgístic del Raiguer. L'objectiu clau és el de reforçar l'activitat agrària de 

l'oli i el vi. 

UT-09. Pollença, la ciutat dels artistes (Pollença, Port de Pollença, Formentor). Els 

objectius en aquest cas van ser diversos: reforçar la identitat artística de la ciutat i del 

paisatge com a argument; re-recuperar usos agrícoles i crear pautes ocupació a partir 

de patrons agraris i perceptius o a partir de la concentració del dret d'edificació i 

regular l'accés i usos de la península de Formentor. 
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Es recull a continuació un esquema de les possibles unitats de paisatges culturals a la 

Serra de la Tramuntana. 
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Programació de les actuacions: Projectes territorials estratègics 

En la darrera etapa al taller de la Serra de Tramuntana va afrontar l'elaboració d'uns 

projectes que puguin implantar-se de forma immediata, i que verifiquessin, a una 

escala on ja resulta possible el disseny i l'ordenació física, les gran-des directrius 

proposades . A aquestes intervencions prioritàries les anomenem Projectes Territorials 

Estratègics. El concepte de Projecte remet a la voluntat d'avançar la seva resolució en 

clau de disseny físic, alhora que formalitzar una reflexió de caràcter estructural. Es 

consideren Territorials perquè responen a una problemàtica i una complexitat que 

generalment va més enllà de l'àmbit municipal, i que exigeix la col·laboració de 

diverses administracions. I són Estratègics per aprofitar àrees d'oportunitat i per la 

seva dimensió transversal (amb decisions que impliquen a les diferents "capes": 

ordenació dels assentaments, de les infraestructures de mobilitat, del sistema d'espais 

oberts, dels recursos patrimonials). 

Encara que en tots aquests projectes cal pressuposar una estreta interrelació entre 

territori, medi ambient, infraestructures, assentaments i patrimoni cultural, es van 

classificar atenent al seu component més destacada, seguint l'estructura metodològica 

de les quatre capes. Es van distingir així, aquells programes i projectes que tenen una 

relació més estreta amb la lectura de la forma del territori i del sistema d'espais oberts; 

altres més vinculats al projecte de la mobilitat; aquells que afecten l'ordenació dels 

principals assentaments i, finalment, les propostes de xarxes patrimonials. 

Aquests projectes es van desenvolupar detalladament. Tots ells tenen clares 

implicacions territorials, i emfatitzen el més substancial de la seva ordenació 

(justificació del seu valor estratègic; pautes de disseny més que formes acabades; 

plantes, seccions, perspectives ...). Així podem referir-nos a: 

a) Imaginar la Serra de Tramuntana com a principal recurs turístic de l'illa, tant per als 

turistes allotjats en assentaments de la resta de Mallorca, com dels residents a la 

mateixa. Cal prendre el turisme com a fil conductor del projecte d'ordenació i gestió, 

amb l'objectiu de plantejar-se un ús racional del territori, posant en relació allotjament, 

recursos patrimonials i mobilitat. Es va pensar com reconduir les àrees que inicialment 

s'han destinat a turisme de sol i platja, en l'oportunitat de diversificar el seu producte 

(Port de Sóller, Sant Elm, Cala Sant Vicenç), o de ordenar el turisme en nuclis rurals, o 

pensar, fins i tot, en agroturisme. 
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b) Al futur de les impressionants terrasses de oliveres, en un parc patrimonial que 

combini estratègies de producció i comercialització, vinculades amb activitats agràries, 

impuls del turisme i educació i una exquisida cura en el disseny del territori. S'havia de 

buscar la salvaguarda activa del territori, amb el desenvolupament de consorcis que 

facilitessin la preservació del medi ambient i generessin nous incentius turístics i 

econòmics. 

c) A l'ordenació paisatgística del territori rural de terrasses, bancals, rieres, oliveres i 

masies. 

d) Al vincle dels nuclis de la Serra amb el territori circumdant, a fi d'absorbir 

adequadament la pressió del turisme o del creixement residencial. 

e) A la definició del paper dels diferents nuclis urbans. 

Cal així mateix imaginar projectes molt més acotats, com ara: 

a) Un parc de l'Arxiduc com a paisatge cultural conformat per l'articulació d'una xarxa 

de camins, fites i miradors així com palaus i possessions de referència en l'entorn de 

Valldemosa i Deia. 

b) Un altre paisatge cultural (el grup de Pollença) en diferents assentaments de 

l'esmentat municipi (Cala Sant Vicenç, port de Pollença i Formentor) relacionat amb els 

diferents artistes de tot el món que van prendre aquests paisatges i instal·lacions com 

a font d'inspiració i debat. 

c) El projecte de les portes de la Serra, que consisteix en desenvolupar l'ordenació de 

l'espai de transició entre la comarca del Raiguer i la Tramuntana, amb l'objectiu 

d'estructurar aquest àmbit a través de diverses portes d'entrada i les rieres que 

recorren aquest àmbit, una de les àrees més visibles des de Es Pla (la plana central de 

l'illa). 

d) Un nou ús de la via paisatgística de Tramuntana, atenent al valor estructurant de la 

construïda per Parietti amb l'objectiu de posar en relació tot un conjunt de nous 

recursos turístics, especialment pensats per al gaudi del paisatge (miradors i talaies; 

paisatges d'es-especial interès, com Sa Calobra; nuclis urbans tradicionals, com 

Banyalbufar, Deià o Sóller). 

e) La construcció d'una matriu d'espais naturals, una xarxa que garanteixi la connexió 

dels elements naturals, així com les seves relacions amb els espais agraris o altres 

ecotons d'interès. 
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f) La ruta de la pedra en sec, posant en relació els diferents nuclis tradicionals i els 

assentaments agraris, conformats per minifundis que es van establir especialment en 

la part central del vessant mar (Estellencs, Banyalbufar, Sóller) , a través dels camins 

històrics que els connecten. Aquest recorregut lineal al llarg de la Serra es creua amb 

un seguit de camins que pugen fins als cims, comunicant amb tots els elements 

patrimonials de pedra en sec relacionats amb l'explotació forestal (com les sitges, per 

a la producció de carbó vegetal) o les cases de neu situades a prop dels cims més alts. 
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Un projecte de territori per a la Serra de Tramuntana 

La Serra de Tramuntana és un palimpsest on diverses cultures han llaurat amb el 

temps la seva empremta, amb una particularitat, que l'han fet despedregant un territori 

agrest i modelant un singular paisatge. Però a més, i això li dóna una marcada identitat, 

aquelles civilitzacions el haver utilitzat, de manera sensible i sostenible la pedra 

residual, treballada d'una manera tradicional, llaurada i compactada en sec, sense cap 

tipus d'argamassa o morter. Això ha servit per conformar bancals, fent acuradament 

terrasses en un terreny molt abrupte i fent-l’ho cultivable, en retenir l'escassa terra 

vegetal. 

La Serra de Tramuntana és un paisatge cultural ben singular. I els paisatges culturals 

juguen un comés cada vegada més important en el desenvolupament territorial. Són 

espais comunicatius, que atresoren i transmeten informació. Assumeixen un paper 

cada vegada més rellevant com a llocs comunicatius, llocs on es vinculen històries i 

missatges a espais i formes. D'aquí l'interès per aprofundir en el seu estudi i 

d'aprendre algunes lliçons d'una experiència encara ben recent. A més cal entendre 

l'atenció cap als paisatges culturals com una reacció enfront de la globalització i 

banalització de tants escenaris, davant de l'actual proliferació dels denomina-dos "no-

llocs". Amb els paisatges culturals es reivindiquen els veritables "llocs", en ells es 

reclama intervenir conservant la identitat d'un territori, valorant la seva memòria. 

Però les millors iniciatives s'estableixen cauteles rigoroses abans d'intervenir, a fi de 

salva-guardar la seva identitat. 

Quines serien les cauteles imprescindibles per assegurar un desenvolupament local 

equilibrat basat en la posada en valor dels seus recursos patrimonials? 

En tot paisatge cultural, en tot territori carregat de recursos, i per això, molt delicat, un 

requisit absolutament imprescindible és l'existència d'un projecte. Un projecte en la 

seva accepció més àmplia i ambiciosa, un model il·lusionant cap al qual tendir. Els 

americans fan servir una paraula, "visió", que defineix molt bé aquesta idea. No és 

suficient un pla urbanístic a l'ús, ni tan sols totes les mesures preventives dels plans de 

protecció. Tampoc s'ha de confondre amb una suma d'intervencions més o menys 

afortunades. Ha de ser un conjunt d'objectius visualitzables i consensuats amb la 

població i els agents que operen sobre el territori, en el qual tots se sentin partícips, 

perquè el territori, i cada un d'ells, guanya. 
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Per això convé definir amb claredat els objectius bàsics. El fonamental en les 

iniciatives més rellevants és integrar diferents funcions: preservació, educació, esplai, 

turisme i desenvolupament econòmic. Això s'aconsegueix posant les bases perquè 

col·laborin diferents administracions i particulars. En la major part dels casos les 

paraules clau són: preservació i posada al dia del patrimoni; educació i reinterpretació 

(narrant històries que fan a significatiu un lloc); esplai (amb respecte als recursos 

culturals i naturals); desenvolupament econòmic i col·laboració entre tots els agents. 

Això és el que s'ha pretès a la Serra de Tramuntana amb la voluntat de proposar les 

bases d'un projecte de territori basat en la salvaguarda i valorització del seu patrimoni. 

Es va definir una estratègia d'ordenaci en aquest impressionant i al seu torn delicat 

territori, amb una visió global i, alhora, amb el detall suficient per poder encaixar 

adequada-ment diversos objectius (veure El desenvolupament del taller Tramuntana). 

Per sintetitzar el resultat del treball realitzat podem partir de la premissa que encara 

tractant-se d'un territori molt estudiat, i amb un elevat grau de protecció, és avui un 

territori sense un projecte clar de futur. Precisa per tant d'un projecte il·lusionant cap al 

qual dirigir tots els esforços i el compromís dels agents que busquen el reconeixement 

de la qualitat d'aquest extraordinari paisatge cultural. Vam concloure que l'esmentat 

projecte havia de basar-se en els següents criteris: 

Desplaçar-se a la velocitat del lloc. Disminuir la "velocitat a la qual es recorre la Serra", 

incentivant el gaudi dels seus valors. 

Diferenciar els diferents àmbits en funció dels seus valors i fragilitats. Detectar aquelles 

zones ambientalment més sensibles per evitar una excessiva freqüentació, proposant 

alternatives en àrees de coixí o de transició. 

Potenciar la diversitat narrativa del territori. Proposar narracions que impulsin la 

posada en valor d'altres recursos que els habitualment consumits. 

Fer un bon ús de la Serra. Més enllà de seguir establint prohibicions o de discutir límits 

de creixement poblacional o de turistes, cal treballar des del reconeixement dels valors 

i lògiques del lloc, de manera que és el territori i la seva forma el que ha d'informar 

sobre aquelles intervencions adequades. 

Fomentar el protagonisme dels agents locals en qualsevol iniciativa. Resulta 

imprescindible per a l'èxit i la continuïtat del "projecte" fomentar la iniciativa dels 

residents i el desenvolupament local a partir de la promoció de petites empreses 
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d'emprenedors respectuoses amb la identitat del lloc. Perquè el reconeixement d'un 

paisatge cultural només té sentit si millora la qualitat de vida dels seus habitants. 

Crear marcs de trobada que fomentin el de-bat i la comunicació. 

Preservar mitjançant la transformació. Entendre la Serra de Tramuntana com un 

paisatge viu, i a partir dels seus valors paisatgístics establir les pautes d'ordenació. 

Hem treballat a partir d'una metodologia pròpia, basada en la utilització de quatre 

capes de lectura, diagnòstic, projecte i regulació: 

• La forma del territori 

• El suport de les infraestructures i la mobilitat 

• Els patrons dels assentaments i activitats-econòmiques 

• Els recursos culturals 

 

 

 

Pel que fa a la primera capa es va procedir a la definició d'àmbits diversos d'aquest 

territori tan ric i variat des de: 

1. La identificació de les zones més sensibles, per activar altres capaces d'acollir amb 

més garanties la freqüentació de visitants, com els que anomenem espais de transició. 
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2. La definició d'àrees de regulació homogènia, definint unes pautes de regulació en 

funció de les seves característiques. 

3. La proposta d'un sistema d'espais lliures territorials, potenciant l'estructura que els 

conforma (corredors i vores; punts amb conflictes com a àmbits de projecte; 

renaturalizació de carenes longitudinals; potenciació del mosaic ambiental en els 

corredors humits, com el del Galatzó; recuperació de la connexió muntanya-mar; 

estructuració d'un corredor agrari; reforç de la relació entre nuclis i àrees agrícoles. 

4. El reconeixement d'unitats de paisatge, com a unitats de gestió del territori. 

 

 

 

Pel que fa a la segona capa (infraestructures, mobilitat) ens plantegem quina és la 

velocitat adequada per reconèixer el paisatge de la Serra. En base a això i a partir 

d'adaptar-se al ritme del lloc per poder gaudir del mateix; es pretén reconèixer que 

estem al seu interior; percebre l'entorn que ens envolta i recórrer-la a la velocitat del 

lloc per adonar-nos de la seva dimensió i naturalesa. Es proposa modular la manera 

de moure al seu interior, definint per a això: 

• Portes inter-modals per: 
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- Passar del transport privat al públic o individual alternatiu 

- Potenciar recorreguts respectuosos, a partir d'elles. 

• L'estructura del sistema viari per a: 

- Racionalitzar i jerarquitzar la dimensió i "temps" del lloc 

- Regular la capacitat de vehicles 

- Redissenyar seccions viàries resolent conflictes entre vianants i ciclistes. 

• Itineraris diferenciats, com ara: 

- Vies paisatgístiques 

- Vies parc 

- Ciclo-rutes i 

- Rutes de senderisme 

Es van dissenyar alguns itineraris (Porta de Bunyola, balcó de Valldemossa, Vall de 

Superna) per allunyar la pressió de visitants de les àrees de major valor ambiental. 

La tercera capa (patrons d'assentaments i activitats) parteix de la convicció que en la 

identitat dels assentaments aquesta la seva alternativa, i intenta respondre a la qüestió 

d'on i com, més que quant. Per tant no es tracta d'establir sostres o quantitats; molt 

més important és entendre l'estructura dels nuclis, els seus patrons morfològics, com a 

base de qualsevol possible intervenció d'extensió o transformació. 

En els diferents nuclis es van assajar alternatives on la taca residencial es projecta 

amb el suport dels espais lliures; es dissenyen noves connectivitats; es reconeix una 

tipologia diversa (porta: Andratx, Esporles, Valldemossa o Bunyola; pas: Banyalbufar, 

Estellencs o Deià; satèl·lit: Alaró o Fornalutx; duals: Port d'Andratx, Port de Sóller, Port 

de Pollença). 

Altres propostes destacables inclouen la regulació d'usos i intervencions des de la 

lògica de les àrees homogènies; les propostes de millora del transport públic amb la 

creació d'estacions inter-modals; la recuperació de l'estructura productiva agrària en 

una triple dimensió (pro-productiva -comerç autòcton, agroturisme, cooperatives, 

cellers; social -espai educatiu i oci de cap de setmana-, i mediambiental -paisatge-); o 

el tractament de les urbanitzacions, agrupant-les i dotant-les d'infraestructura. 

Es proposa així mateix la reutilització d'algunes possessions evitant la seva 

fragmentació indiscriminada; la creació de nous nodes (fites, àrees d'estada, 

aparcaments i serveis), potenciant la permeabilitat amb els espais lliure territorials, 
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enfront de la rigidesa que presenta el planejament actual; articulant les possessions -

segons la seva situació de vall, muntanya, bancals o pla i revaloritzant el seu ús 

potencial (turisme, agrícola o educatiu). 

 

Pel que fa a l'última capa (recursos culturals) ens vam plantejar fonamentalment la 

diversificació i reequilibri del territori basat en els seus valors fonamentals; entendre les 

seves lògiques i fomentar nous usos; tornar a proposar l'estructura de les possessions 

i atendre el parcel·lari com a valor patrimonial. 

En definitiva la proposta es basa en projectar el futur de la Serra com un territori 

ajustat a una mirada tranquil·la, a un ritme necessàriament lent, per apreciar els molts 

valors que amaga. 

No es tracta tan sols d'intervenir amb sensibilitat en els paisatges culturals, sinó de 

situar el paisatge com a eix central dels plans d'ordenació: paisatge en el més ampli 

sentit, natural i cultural; paisatge no com a resultat acabat i congelat d'una cultura, ans 

com a realitat contínuament evolutiva; com a factor bàsic de qualsevol transformació. 

L'herència cultural no està destinada simplement a ser preservada; en moltes ocasions 

pot generar oportunitats de desenvolupament en què coexisteixen valors històrics-tics i 

nous. Es tracta de superar una posició merament conservacionista del patrimoni. La 

preservació a través de la transformació. Aquesta podria ser la nostra premissa 

sintètica. 

I en aquesta línia els paisatges culturals estan cridats a jugar un paper rellevant, 

perquè constitueixen l'expressió de la memòria, de la identitat d'una regió, identitat així 

mateix com a projecte obert que es pot anar enriquint successivament. No és tan sols 

qüestió del mer manteniment d'un llegat patrimonial. Avui més que mai, davant de 

l'extensió dels "no llocs", enfront de la globalització, tematització i banalització de tants 

paisatges, hem d'apostar per intervenir-hi valorant el seu codi genètic i la seva 

memòria, però transformant-los. 

No és una imatge valuosa a preservar, a congelar, el que hem de perseguir, sinó 

estudiar i conèixer a fons els patrons de la Serra de Tramuntana, per seguir orientant 

la seva transformació. Perquè en el codi genètic de cada paisatge rau la seva 

alternativa. 
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El patrimoni narratiu: Unitats temàtiques 

Per mostrar com diversificar els moviments dels visitants, evitant la sobre freqüentació 

de determinats indrets, utilitzem com a exemple el cas de la Serra de Tramuntana, i 

mostrem possibles unitats temàtiques i propostes de recorreguts narratius.7 

Les unitats temàtiques corresponen a una successió d'espais geogràfics, amb identitat 

física, econòmica i social. En cada una d'elles, recursos i serveis s'estructuren 

mitjançant portes, nodes, fites, itineraris, vores i àrees, i es cohesionen entorn d'un 

tema. Es tracta d'episodis per conèixer i mostrar les pautes d'una identitat territorial, 

identificar els recursos de major interès, i proposar una interpretació estructurada dels 

mateixos a través d'una idea força i de l'assaig d'un projecte d'intervenció. 

Així mateix, les unitats temàtiques són també narracions de la Serra, nous "talls" o 

"lectures" transversals que, igual que van fer les "possessions", organitzen i doten 

d'estructura el territori i els recursos naturals i culturals, així com busquen la cohesió 

dels usos sobre el mateix. Si les possessions van ser el motor principal de generació 

de paisatge a la Serra i la pedra en sec i els sistemes hidràulics el seu mitjà de 

transformació, es planteja les narracions com a nous "motors" de transformació del 

paisatge, entenent que "en la transformació del paisatge està la seva alternativa". 

Són, a més, una visió que no ignora el llegat previ, ans que el torna a formular i 

actualitzar, i avança criteris per a l'ordenació del territori, per a la gestió coherent dels 

recursos. 

 

                                                        
7 Ho fem aprofitant la valuosa contribució de Maria Pilar Martí, Tòfol Arbona i Vanessa Gianetti en el Taller 

Projectar el territori. 
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Les unitats temàtiques que es suggereixen són: 

UT-01. La costa dels pirates. Al pas de les torres de defensa. (Andratx, Santa Ponça, 

Sant Elm, Sa Dragonera, Estellencs) 

Objectius: Preservació del paisatge agrest de costa, pòsit d'històries de colonització i 

pirateria. Ritmes i cadències del recorregut (torres de defensa, nuclis, miradors), canvi 

tipus de turisme a Andratx 

Actuacions clau: transformació de la carretera en via paisatgística 

PN. Sa Dragonera, La costa, el mar 

PCe. Torres de defensa, camí de la pedra en sec 

PCp. Possessions de Costa (Planícia, La Trapa) 

 

UT-02. La Vall de les possessions. El Paisatge de les Grans Possessions (Es Capdellà, 

Calvià, Galilea, Puigpunyent) 

Objectius: Atreure el turisme cap a les valls interiors-res. Reforçar l'ús agrícola. 

Conservació i con-fonament de l'estructura de les possessions com a generadores de 

paisatge. Crear pautes per al creixement residencial a partir dels patrons del paisatge 

de les possessions. 

SUT.02-1. Galatzó 

Actuacions clau: Galatzó com a node, Custòdia 

PN. Les valls, bosc de caducifolis 

PCe. Les grans Possessions 

PCp. Galatzó 

 

UT-03. Camins de l'aigua, Banyalbufar I la Sèquia d’en Baster (Esporles, Banyalbufar) 

Objectius: Protegir i divulgar el paper dels sistemes hidràulics com articuladors del 

territori-riu, 

SUT.03-1. L'aigua d'Ala (Banyalbufar) 

Conservació i coneixement de l'estructura del paisatge i dels bancals a través del en 

els nuclis sobre estructura de feixes. Producció vi Malvasia. 

Actuacions clau: Pla Especial donis Sistema hidràulic de Banyalbufar, Ruta de la 

Síquia d'en Baster 

PN. Les valls i la costa 

PCe. Sistemes hidràulics, sèquies, aljubs, banca-les 

PCp. Possessions de la Vall de Superna (Sa Granja, Canet) 
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UT-04. EL paisatge il·lustrat. El paisatge de l'Arxiduc. El paisatge contemplat, el 

paisatge divulgat (Valldemossa, Deià, Llucalcari) 

Objectius: Organitzar i jerarquitzar els itineraris, recuperant alguns elements 

patrimonials deteriorats. Dissuadir l'ús turístic massiu a través de la mobilitat. Les 

cales: condició natural i relació oberta amb el mar i amb el seu espai posterior, la vall. 

Actuacions clau: Intervenció en els camins, crear llocs 

PN. Boscos i penya-segats sobre el mar 

PCe. Miradors i camins 

PCp. Les Possessions de l'Arxiduc (*Miramar, Son Marroig) 

 

UT-05. Els jardins de la Serra. Parc agrari de la vall de Sóller (Sóller, Port de Sóller, 

Fornalutx, Biniaraix) 

Objectius: Els cultius de regadiu: la vall dels tarongers com a parc agrari. Els jardins: 

Raixa, Alfàbia, Jardí Botànic. Sóller i el modernisme (arqui-tectura, ferrocarril). 

Organitzar els itineraris que surten de la vall. Raixa: centre d'estudis mediterrànies-nis i 

de gestió de la Serra de Tramuntana. 

Actuacions clau: Parc Agrari de la Vall de Sóller, Reestructurar el sistema de mobilitat 

en Centre de Sóller. 

PN. Les Rieres que irriga la Vall 

PCe. Horts ( "Jardins"), el modernisme 

PCp. Els grans Jardins de les Possessions (Raixa, Alfàbia) 

 

UT-06. La ValL d'Orient. Parc territorial de la Vall d'Orient (Bunyola, Orient, Alaró) 

Objectius: Crear del primer parc territorial de la Vall d'Orient, per tal de protegir i al 

mateix temps gestionar i divulgar els valors de la vall, com a projecte pilot dins de la 

Serra. Conservació del sistema de cases de possessió. 

Actuacions clau: Transformar la Vall d'Orient a Parc Territorial, gestió Propietaris de les 

possessions. 

PN. Torrent de Coanegra, Avenc de Son Pou 

PCe. Elements Etnològics, murs màrgens de Torrents 

PCp. Possessions a "Cordó" (Solleric, És Freu, Són Perot) 
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UT-07. Els cims de l'Illa. La ruta de Pedra en Sec (Escorca) 

Objectius: Preservació del caràcter naturalitzat i poc accessible de la costa. Organitzar 

i jerarquitzar els itineraris a partir de la ruta de pedra en sec. Barranc de Biniaraix: 

"catedral" de la pedra en sec; mesures alternatives d'ús i gestió. 

SUT.06-1: Torrent des Pareis 

Objectius: Dissuadir l'ús massiu a través de la mobilitat. 

Actuacions clau: Equipar Mirador de Ses Barques com a Porta, sa Costera com a 

monument Natural-ral 

PN. Cims, el Torrent de Pareis 

PCe. Pedra en sec (Barranc de Biniaraix), Cases de Neu 

PCp. Possessions de Muntanya (L'Ofre, Monnaber, sistema de Ròtula de les Balitx) 

 

UT-08. Lluc espiritual. El camí a Lluc (Caimari, Lluc) 

Objectius: Ordenar el camí històric a Lluc i protegir l'àmbit del monestir. Traslladar i 

concentrar els serveis en és Guix. Organitzar i jerarquitzar itineraris des Guix-Lluc. 

Sensibilitzmediambiental. 

Actuacions clau: Equipar Mirador de Ses Barques com a Porta, sa Costera com a 

monument Natural-ral 

PN. Cims, el Torrent de Pareis 

PCe. Pedra en sec (Barranc de Biniaraix), Cases de Neu 

PCp. Possessions de Muntanya (L'Ofre, Monnaber, sistema de Ròtula de les Balitx) 

 

UT-09. Es Raiguer. Fonts Ufanes. Camí paisagític des Raiguer (Mancor de la Vall, 

Caimari, Binibona, Moscari, Campanet) 

Objectius: Reforçar l'activitat agrària de l'oli i el vi. Posar en valor en paisatge agrícola 

a través de la creació d'un camí paisatgístic, crear pautes d'ordenació a partir de 

patrons agraris 
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Actuacions clau: Pautes d'ordenació del sòl rústic, creació del Camí paisatgístic 

PN. Fonts Ufanes, Coves 

PCe. Paisatge antropitzat de l'espai agricola 

PCp. Possessions des Reiguer (Gabelli Petit) 

 

UT-10. Pollença I Formentor: Paisatge i bressol del "Gran Turisme". El paisatge com a 

argument (Pollença, Port de Pollença, Formentor) 

Objectius: Reforçar la identitat artística de la ciutat i del paisatge com a argument d'un 

turisme-me de qualitat. Recuperar usos agrícoles. Crear pautes d'ordenació a partir de 

patrons agraris i perceptius o a partir de la concentració del dret d'edificació. Regular 

l'accés i usos de la península de Formentor. 

Actuacions clau: Pautes d'ordenació del sòl rústic, transferència de capacitat de places 

hoteleres de la cala Sant Vicens, creació del Parc de Formentor 

PN. Península de Formentor 

PCe. Miradors, Passatge del turisme, Hotel Formentor 

PCp. Possessions d'Artistes i poetes (Boquer, Albercutx) 
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5.4 EL NATIONAL PARK SERVICE (NPS) 
Finalment ens referirem a iniciatives la qual finalitat fonamental és millorar les 

condicions ambientals, apostar per la sostenibilitat, per accions compromeses amb als 

riscos derivats del canvi climàtic, propostes d’impuls del turisme de natura. Algunes 

tenen una tradició més que centenària, basada en el reconeixement com a Parcs 

Nacionals d’àmbits d’extraordinari valor i bellesa, a on s’atreu un turisme sensible i 

d’interessos especials. Aquí la tasca pionera del National Park Service és la referència 

fonamental. 

Voldríem també cloure aquest llistat de bones pràctiques, que podrien servir de 

referència a força projectes a Mallorca destacant la eclosió, llunyana en el temps si 

ens referim als casos pioners, relativament recent però si ho fem a la seva 

generalització a casa nostre, del turisme vinculat als recursos naturals, que no 

necessàriament obtenen tan alt reconeixement com els grans parcs americans, tot i 

que atresoren igualment valors extraordinaris.  

Encara que en molts casos no ha transcorregut prou temps per fer un balanç adequat, 

son diverses les propostes a casa nostre, i totes elles albiren un futur molt prometedor. 

 

El Servei de Parcs Nacionals dels Estats Units és el millor recurs per tal de poder 

conèixer l’esperit del país, ja que a través d’ell, el país conserva el seu patrimoni 

natural, cultural i històric. Es tracta d’una institució centenària, com palesa un breu 

recorregut per la seva història. 

 1872. Es decreta la creació de Yellowstone com a “parc públic o lloc d’esbarjo per al 

benefici i gaudiment del poble”. 

 1890-1916. S’aprova la creació d’altres 13 parcs d’especial bellesa natural. 

 1906. Es promulga la Llei d’Antiguitats que reconeix la importància de conservar els 

llocs prehistòrics dels indígenes nord americans i s’autoritza al president a declarar 

llocs de valor històric com a monuments nacionals. 

 1916. S’aprova la llei que estableix el Servei de Parcs Nacionals (NPS) com la 

dependència del Departament d’Interior dels Estats Units responsable de la gestió 

dels 35 parcs i monuments sota jurisdicció federal. 
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 1926. S’autoritza la creació de parcs nacionals com els de Shenandoah, les 

muntanyes Great Smoky i la cova Mammoth, a l’Est dels Estats Units, fent-los més 

accessibles a grans nuclis de població. 

 1930. El criteri per a designar els primers parcs fou la seva importància en la 

història del país, més que la seva bellesa natural. Entre aquests figuren el lloc de 

naixement de George Washington a Virginia i el lloc on els anglesos es van rendir a 

les tropes estatunidenques en 1791, per a donar fi a la Guerra de la Independència. 

 1933. S’estableix el Cos Civil de Conservació (CCC) com a part de la política del 

New Deal, desenvolupada pel president Franklin D. Roosevelt. En el decurs de 

pocs anys, més de 120.000 treballadors del CCC s’incorporaven construint senders, 

albergs i instal·lacions per a turistes ubicats als parcs nacionals. 

 1935. S’aprova la Llei de Llocs Històrica amb la finalitat de crear “una política 

nacional de conservació per a l’ús i esbarjo públic de llocs, edificis i objectes 

històrics d’importància nacional que alimentin i beneficiïn al poble dels Estats Units”. 

 1936. S’aprova la Llei d’Estudi de Parcs, Vies i Esbarjo, que autoritza al Servei de 

Parcs Nacionals per a treballar amb altres organismes federals, estatals i locals, en 

la planificació de vies i instal·lacions. 

 1964. S’aprova la Llei per a la Protecció d’Àrees Silvestres dels Estats Units que 

propicia la protecció d’àrees “on la Terra i la seva comunitat vivent estigui lliure de la 

influència de l’home, i on el propi home sigui un visitant que no hi romangui”. 

 1981. S’inicia el Programa de Restauració i Millores de Parcs 

El Servei de Parcs Nacionals administra àrees que preserven la història i l’experiència 

cultural d’Estats Units des de els primers pobladors permanents a Jamestown, la lluita 

de la independència, els indígenes. Es destaquen tots els aspectes del país, fent que 

els mateixos parcs relatin fets. Es destaca sobretot que els parcs nacionals són més 

que icones, monuments i territoris, més que muntanyes, boscs, llacs i meravelles 

geològiques, doncs representen una part de ànima del país. 

A més del seu valor científic com a dipositaris de diversitat i coneixement geològic i 

biològic, els parcs nacionals tenen un profund significat espiritual i cultural per al poble 

estatunidenc. Una de les reaccions majoritàries vers els parcs nacionals dels propis 

estatunidencs és que “els nostres parcs nacionals són el llegat que deixem als nostres 

fills”, ja que en ells resideix natura i cultura. Els parcs nacionals són entesos com a 

emblemes culturals de patrimoni i identitat, moltes famílies hi porten els fills per tal que 
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coneguin les icones nacionals que representen valors, ideals i orígens, com el Great 

Smoky, el parc nacional més visitant, vinculat a les cultures apalatxià i cherokee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadascun dels gairebé 400 parcs del sistema nacional és únic en la seva classe per 

les seves formacions geològiques, les meravelles de la natura o els fets que hi van 

succeir i que formen part de la història del país.  

 

Els parcs nacionals d'Estats Units van batre l’any passat el seu rècord històric de 

visitants, aconseguint la impressionant xifra de 292,8 milions de visites, superant així 

els 187,2, que es van aconseguir fa ja quasi tres dècades, el 1987. 

El National Park Service ha publicat recentment el llistat dels parcs que van rebre un 

major nombre de visitants durant 2014. 

La llista està encapçalada pel parc nacional Great Smoky Mountains, que va ser visitat 

per 10,1 milions de persones i que va multiplicar per una mica més de dues les visites 

del segon parc a la llista, el Grand Canyon (4,7 milions de visitants). 
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Els parcs nacionals dels Estats Units són grans generadors d'activitat econòmica en 

les seves respectives àrees. Els responsables del National Park Service estimen que 

la despesa dels visitants va ascendir el 2014 a 15.000 milions de dòlars i que un mínim 

de 250.000 llocs de treball estan directament relacionats amb l'activitat dels parcs. 

Els deu parcs nacionals més visitats en 2014 són: 

Great Smoky Mountains 10.099.276 

Grand Canyon 4.756.771 

Yosemite 3.882.642 

Yellowstone 3.513.484 

Rocky Mountain 3.434.751 

Olympic 3.243.872 

Zion 3.189.696 

Grand Teton 2.791.392 

Acadia 2.563.129 

Glacier 2.338.528 

 

L’exemple del NPS ha influenciat força altres institucions similars a tot el món, 

destacant per la seva singularitat i impuls al turisme del país, el Sistema Nacional 

d’Àrees de Conservació de Costa Rica. 
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1. Great Smoky Mountains National Park 

Situat entre els estats de Carolina del Nord i de Tennessee, el Parc Nacional Great 

Smoky Mountains va ser el que va rebre més visites l'any passat. Gairebé 10,1 milions 

de persones van poder apreciar en primera persona la bellesa de les seves muntanyes 

antigues i la qualitat dels vestigis culturals dels indis Apalatxes del sud, a més de la 

seva varietat de plantes i animals que el converteixen en un entorn admirable.  

 

2. Grand Canyon National Park 

El Gran Canó del Colorado és un dels parcs més populars del país i del món sencer. 

La seva magnitud i bellesa combinat amb els canviants jocs de llums i ombres fan 

d'aquest lloc remot un dels més bells. Situat al nord d'Arizona, les seves 

extraordinàries vistes les van gaudir gairebé 4,8 milions de persones el 2014. 
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3. Yosemite National Park 

Un dels primers parcs naturals dels Estats Units és conegut principalment per les 

seves cascades, però també poden trobar-valls profundes, prats, sequoies o una selva 

extensa en els seus 3.108 quilòmetres quadrats. Yosemite forma part de l'estat de 

Califòrnia, a 300 quilòmetres a l'est de San Francisco. Va tenir 3,9 milions de visitants 

el any passat. 

 

4. Yellowstone National Park 

Situat entre els estats de Wyoming, Montana i Idaho, el Parc Nacional Yellowstone és 

conegut per la seva col·lecció d'espectaculars guèisers i fonts termals. Alberga una 

gran varietat d'animals salvatges, com bisons, óssos bruns, llops i ants. El parc 

nacional de Yellowstone va ser visitat per 3,5 milions de persones. 
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5. Rocky Mountain National Park 

Al parc nacional Rocky Mountain es troba la major serralada de l'oest d'Amèrica del 

Nord. Situat a prop de Denver (Colorado), abasta aproximadament 107.000 hectàrees, 

on es troben valls exuberants i pics escarpats. 3,4 milions de visitants van estar el 

2014 a les conegudes popularment com Rockies. 

 

6. Olympic National Park 

Amb prop d'un milió d'hectàrees localitzades a la península Olympic (Washington), 

aquest parc nacional es distingeix per la diversitat d'ecosistemes dels que gaudeix: 

des de platges del Pacífic fins pics coronats amb glaceres, amb una àmplia varietat de 

plantes i animals. Ideal per visitar a la primavera. 3,2 milions de persones ho van fer 

durant tot l'any anterior. 
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7. Zion National Park 

Localitzat a Utah, entre l'altiplà del Colorado, la Gran Conca i el desert de Mojave, 

aquesta joia geològica compta amb colorits canons i precipicis únics, amb menció 

especial al canó de Zion, una esquerda de 24 quilòmetres de longitud i 800 metres de 

profunditat . En 2014, gairebé 3,2 milions de persones van visitar aquesta zona. 

 

8. Grand Teton National Park 

El parc nacional Grand Teton preserva un paisatge impressionant de muntanyes 

majestuoses, extensos llacs glaceres i una extraordinària vida silvestre. Situat al nord-

oest de l'estat de Wyoming, va atreure a 2,8 milions de visitants. 
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9. Arcadia National Park 

A l'est del riu Mississippi, enfront de les costes atlàntiques de Maine, es troba el parc 

nacional Acadia. Alberga una gran varietat de plantes i animals, a més de la muntanya 

Cadillac, la més alta de la costa atlàntica nord-americana. El senderisme en els pics de 

granit o les sortides en bicicleta són les pràctiques més habituals dels visitants. L'any 

passat van estar 2,6 milions de persones. 

 

10. Glacier National Park 

Glacier National Park tanca la llista amb 2,3 milions de visites en 2014. En aquest parc 

nacional situat a Montana es poden trobar 130 llacs amb nom, més de mil espècies de 

plantes i una gran varietat d'animals. 
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6. ELS ESPAIS NATURALS COM INSTRUMENTS DE RENOVACIÓ DE 
DESTINACIONS TURÍSTIQUES MADURES 

L’atenció pel medi ambient i la protecció de la natura estan adquirint un pes creixent en 

el conjunt de les polítiques de les administracions públiques. Al mateix temps que 

s’incrementa la preocupació per aquests temes i s'ha assumit la necessitat 

d'emprendre accions destinades a la conservació de la natura, els espais naturals 

sotmesos a algun tipus de protecció han incrementat el seu nombre i la seva 

importància territorial. Aquest fenomen ha anat acompanyat d'un major reconeixement 

de les funcions i serveis que, com a contenidors d'ecosistemes, presten a la societat. 

Entre aquestes cal destacar les funcions d'informació, relacionada amb la seva 

capacitat per contribuir al benestar humà a través del coneixement, l'experiència, les 

relacions culturals amb la natura (experiències espirituals, estètiques, de plaer, 

recreatives). 

Precisament aquesta faceta entronca amb els serveis culturals pel que fa a beneficis 

intangibles o no materials que les persones poden obtenir a través de les esmentades 

experiències. Aquesta millor valoració dels espais naturals, juntament amb una major 

conscienciació ambiental de la població i les seves majors necessitats de gaudir del 

contacte amb la natura, explica la creixent atenció que susciten els espais naturals 

protegits (en endavant ENP) i les seves possibilitats d'ús públic en els processos de 

renovació de destinacions madures. 

Si es relacionem aquest reconeixement en el desenvolupament turístic, veurem que 

d'un temps ençà, força espais s'han convertit també en objecte d'interès per la seva 

capacitat per acollir activitats turístic-recreatives i, fins i tot, fonamentar altres 

desenvolupaments amb la incorporació de noves destinacions a l'escenari turístic i, 

d'aquesta manera, satisfer també les preferències de la demanda relacionades amb la 

recerca d'experiències d'acord amb l'oci més actiu propi de la societat actual. 

En aquest canvi de rumb cal destacar el paper jugat pel Llibre Blanc del Turisme 

Espanyol (1990), en el qual es posaven de manifest els inconvenients associats a la 

forta especialització en el turisme de sol i platja, a l'estandardització de l'oferta i a la 

degradació ambiental dels espais tradicionalment orientats al turisme de masses; així 

com pels successius instruments de la política econòmica sectorial posats en marxa 
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amb el propòsit de contribuir, entre altres fins, a una major qualificació, diversificació i 

diferenciació de l'oferta. 

Dins d'aquest panorama, la renovació i reestructuració de les destinacions madures, 

reconeixent-se com símptomes d'aquesta maduresa, la sobrecàrrega urbanística i 

ambiental, la sobreexplotació de recursos, l'obsolescència d'equipaments turístics, una 

escassa inversió del sector turístic privat i una oferta i demanda turístiques 

estabilitzades o decreixents, és un tema prioritari en l'actualitat que aconsella aplicar 

fórmules i línies d'intervenció dirigides a la seva revitalització. 

El medi natural constitueix una de les bases del desenvolupament turístic i, en moltes 

ocasions, la causa principal que motiva un viatge; tant que per l'OMT la biodiversitat 

representa un «atractiu fonamental» per al turisme. D'altra banda, la sostenibilitat s'ha 

convertit en una de les màximes exigències dels espais turístics per mantenir la seva 

competitivitat, en un context de creixent diversificació de motius per part de la 

demanda turística, cada vegada més interessada en la recerca de l'autenticitat i 

d'experiències en contacte més o menys directe amb la natura. En conseqüència, 

l'anomenat turisme de natura és un dels que més està creixent en els últims anys. 

En el cas concret dels ENP, el desenvolupament turístic pot exercir un paper de primer 

ordre en la seva conservació, ja que aquesta és un component essencial de l'entorn 

natural que gaudeixen els turistes. El turisme serveix d'instrument per donar major 

valor a aquests espais i apropar-los a la societat, alhora que contribueix a la 

dinamització socioeconòmica del territori més pròxim. Els ENP, per la seva banda, 

exerceixen un paper de gran valor en l'entramat turístic, especialment per les 

possibilitats que ofereixen per a la creació de productes vinculats amb el turisme de 

natura. 

Finalment, tot i que és evident que en el futur el sol i platja seguirà ostentant el pes 

més important en l'oferta del litoral espanyol, abans de passar a exposar els 

avantatges associats a la posada en valor turístic dels espais protegits en l'actual 

context de la renovació de les destinacions madures, cal citar les raons per les que 

segons l'informe el turisme de natura a Espanya i el seu pla d'impuls, elaborat el 2004 

per la Secretaria General de Turisme convindria fomentar el turisme a la natura, 

destacant-se entre altres les següents: 

- Existència d'una demanda interessada en fer turisme a la natura 
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- El sector privat ha respost generant productes turístics d'escassa integració i baixa 

comercialització 

- El turisme de natura no es correspon amb la situació privilegiada d'Espanya pels 

seus recursos naturals 

- Existència de programes d'índole i finançament diversa que han fomentat 

majoritàriament equipaments 

- La promoció no ha estat molt eficient, ni coordinada 

- Els visitants a ENP no es transformen en turistes 

- La comercialització és una assignatura pendent 

- Prestar atenció a la sostenibilitat 

Segons l'opinió dels agents privats, expressada a través dels informes elaborats per 

Exceltur, i en les principals línies de la política turística impulsada per la Secretaria 

General de Turisme del Govern Central, s'entén que el nou posicionament de les 

destinacions litorals suposa garantir la seva sostenibilitat i aquesta, al seu torn, es fa 

dependre de la qualitat, diferenciació i diversificació, atributs tots ells que constitueixen 

el paradigma de la seva competitivitat. 

Així doncs, prenent com a referència aquests quatre objectius a assolir, la inclusió dels 

espais de valor ambiental i, especialment, aquells subjectes a algun tipus de protecció, 

en l'oferta de sol i platja és, sens dubte, un factor que pot influir en l'elecció del destí 

via qualitat percebuda pels turistes, entenent aquesta qualitat en el seu significat 

integral, que abastaria, més enllà dels serveis i els productes oferts, al propi destí en el 

seu conjunt. 

Pel que fa a la diferenciació, les destinacions poden aprofitar l'existència d'aquests 

espais i els seus valors per singularitzar la seva oferta de la d'altres destins, al mateix 

temps que reforçar la seva identitat i imatge turística, en atenció als seus components 

territorials i a la seva consideració com a avantatge comparativa, el que pot tenir 

connotacions i efectes positius en la seva qualificació i posicionament en el mercat. 

Finalment, emprendre accions dirigides a incorporar de forma més efectiva tals 

recursos en l'oferta, també suposaria treballar a favor de la sostenibilitat de l'activitat 

turística i, per tant, de les destinacions ja que, gràcies a aquesta diversificació de 

productes i a la reducció de la estacionalitat, es generarien beneficis de tipus econòmic 

(majors ingressos i rendibilitat de les empreses), com social (creació de llocs de treball, 
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millora dels serveis relacionats amb l'ús públic dels ENP) i, per descomptat, ecològic, 

ja que la gestió dels mateixos amb fins turístic-recreatius tindria com a premissa la 

seva conservació i millora, el que proporcionaria arguments addicionals per justificar la 

seva protecció. 

Els parcs naturals litorals tenen un considerable potencial per a la diversificació i 

diferenciació de les destinacions turístiques madures de sol i platja donades les 

següents característiques: 

a) Importància i varietat de recursos naturals i culturals 

b) Oportunitats vinculades a un ús turístic-recreatiu 

c) Accessibilitat i disponibilitat d'allotjaments i serveis turístics 

d) Disponibilitat d'instruments de planificació i ordenació 

e) Enriquiment de l'oferta turística a través de la diversificació i qualificació 

g) Contribuir a la reducció de la estacionalitat de l'oferta i la demanda turística 

h) Sostenibilitat ambiental del desenvolupament turístic 

i) Garantir una major rendibilitat social del turisme 

La necessitat d'abordar el desenvolupament de les destinacions turístiques sota 

paràmetres més amatents amb les noves tendències de mercat i el repte d'un 

desenvolupament sostenible, es recull en el Pla del Turisme Espanyol Horitzó 2020. 

En ell, s'insisteix en la importància actual i futura del turisme de sol i platja com a 

producte base del turisme espanyol i d'aquí, també, en la necessitat de millorar i 

enfortir la seva competitivitat a partir de la qualificació de les destinacions turístiques, 

alguns dels quals presenten un manifest deteriorament mediambiental, com a 

conseqüència de un excessiu i desordenat urbanisme. 

La sostenibilitat del model turístic, un dels eixos en què s'estructura el Pla, preveu un 

programa específic orientat a la renovació i requalificació de destinacions, amb línies 

d'actuació orientades a l'empresa (reforma i rehabilitació de l'oferta turística) i a les 

destinacions. En el cas d'aquests últims, s'ha pretès donar suport a la rehabilitació 

d'equipaments i entorns urbans i naturals, amb especial atenció a les inversions 

dirigides a recuperar la qualitat ambiental i paisatgística i l'esponjament de les zones 

turístiques. Una altra de les línies d'acció, que pretenia impulsar actuacions de major 

calat, han estat els projectes extraordinaris de requalificació de destinacions madures, 

posats en marxa, amb caràcter pilot, en tres destinacions de sol i platja: Platja de 

Palma. Costa del Sol Occidental i San Bartolomé de Tirajana. Posteriorment, el suport 
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tècnic i financer es va estendre també al municipi de Port de la Creu (Tenerife, Illes 

Canàries). 

Paral·lelament a l'existència d'aquests programes, però en el marc ja d'una difícil 

situació econòmica que exigia accelerar el procés de canvi de les destinacions 

madures i el plantejament d'objectius més ambiciosos, el Consell Espanyol de Turisme 

(Conestur) va crear el 2010 un Grup de Treball de Destinacions Madures per a la 

competitivitat i un nou posicionament d'Espanya en el segment de sol i platja, com una 

iniciativa pionera de cooperació entre institucions i sector privat a nivell nacional amb 

l'objectiu de treballar específicament al litoral mediterrani. 

Fruit del debat generat en el si d'aquest Grup de Treball, es va aprovar al març de 

2011 un Pla de posar en valor les destinacions del litoral mediterrani, Balears i 

Canàries, denominat Pla Turisme Litoral Segle XXI. En el mateix, entre altres coses, 

s'afirma que el creixement sostenible no s'aconseguirà promovent més afluència del 

perfil actual de turistes, sinó oferint un major valor afegit, per atreure, retenir i fidelitzar 

diversos perfils de turistes que deixin majors ingressos i efectes multiplicadors, que 

valorin unes propostes singulars, més segmentades i més intemporals i no associades 

únicament a la platja. 

Donat el model de desenvolupament turístic concentrat al litoral i basat en el 

monocultiu del sol i platja, assolir els objectius de reducció de la estacionalitat i 

reequilibri territorial de l'oferta, planteja diverses opcions d'intervenció, com per 

exemple, aprofitar millor els recursos tradicionals per a la proposta de noves activitats 

a realitzar en el destí, o bé incorporar recursos i/o espais encara no explotats, dins 

dels propis destinacions o fora dels mateixos, sobre els quals fonamentar altres 

modalitats de turisme. 

En concret, en el document Bases per al desenvolupament del programa de reducció 

de la estacionalitat i reequilibri territorial (2008), adoptades en desenvolupament del 

Pla de Turisme Espanyol 2008-2012 per la Mesa de Directors Generals de Turisme, 

les línies d'actuació establertes van ser les següents: 

- Identificar diferents oportunitats i recursos d'alta potencialitat turística, que s'orientin 

a la reducció de la estacionalitat i al reequilibri socioterritorial. 

- Desenvolupament de programes d'actuació públic-privat cofinançats que integrin a 

diferents administracions competents i el sector empresarial, en zones o comarques 
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turístiques, sobre la base de rutes i productes temàtics que afavoreixen 

experiències, que vertebrin territorialment recursos culturals i naturals d'alt potencial 

amb l'oferta de serveis turístics. 

- Impulsar Plans de Competitivitat de destinacions de projecció internacional per a 

l'especialització dels mateixos en productes turístics amb potencial de reducció de 

la estacionalitat. 

- Desenvolupament d'un model de col·laboració i cooperació en xarxa entre les 

destinacions participants en el programa per al reforç global dels diferents 

productes a nivell nacional. 

La integració dels ENP en l'oferta turística de les destinacions litorals implica 

necessàriament millorar la gestió dels mateixos incorporant criteris turístics. L'activitat 

turística, convenientment planificada, ha d'esdevenir un objectiu més de la gestió 

d'aquests espais al mateix temps que la conservació, educació, sensibilització, etc. En 

aquest sentit, es troba a faltar una concepció d'aquests espais com a veritables 

recursos turístics, tot i que ja s'està avançant alguna cosa en aquesta línia gràcies a la 

col·laboració iniciada entre les administracions ambiental i turística en algunes 

comunitats autònomes, amb diferents iniciatives a través de les que es d'aprofitar les 

sinergies existents entre els ENP i els seus entorns més propers. 

Un bon exemple d'això, és el projecte Punts d'Informació Col·laboradors (PIC), 

desenvolupat a la Comunitat Valenciana, resultat de la col·laboració entre els dos 

departaments competents per acreditar a les oficines de turisme com a llocs on turistes 

i visitants puguin obtenir informació sobre els parcs naturals valencians, una informació 

orientada a fomentar l'ús turístic dels ENP i divulgar normes d'ús i recomanacions per 

a la visita. 

L'ús dels ENP com atractius turístics fora dels mesos pròpiament estivals és una idea 

que s'està començant a desenvolupar i introduir com a suggeriment en alguns dels 

portals oficials a Internet tant de l'Administració turística com de l'ambiental, tot i que 

encara cal treballar de manera que s'aconsegueixi incorporar-los a l'oferta a través de 

l'estructuració de veritables productes. 

Queden, però, reptes pendents en termes de gestió com la necessitat d'incidir en la 

realització d'estudis de demanda també de forma conjunta entre les administracions 

ambiental i turística, que permetin identificar perfils d'usuaris actuals i potencials, les 
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seves activitats i interessos, així com nivell de satisfacció amb l'objectiu de poder oferir 

un producte més d'acord amb els seus gustos i preferències i, en definitiva, adequar 

l'oferta d'ús públic a la demanda turística dels ENP d'àmbit litoral. 

 D'altra banda, es troben també infrautilitzades eines de gestió de recursos naturals i 

culturals com la interpretació del patrimoni, l'aplicació als ENP pot constituir 

l'instrument més eficaç i útil per assolir els objectius de conservació, alhora que 

aconseguir la màxima difusió del valor d'aquests espais i la sensibilització del visitant 

sobre la importància i singularitat de l'espai natural. 

Un altre aspecte important és la necessitat de crear veritables productes turístics. El 

punt de partida seria la creació d'un inventari de recursos amb potencial turístic, és a 

dir, el conjunt d'atractius d'índole natural i cultural que poden estructurar-se per l'ús i 

gaudi turístic, tant a nivell individual de cada ENP menja a nivell global incorporant 

altres ENP pròxims amb recursos similars o complementaris. 

Finalment, un altre aspecte en el qual s'hauria d'incidir és en la promoció i comunicació 

dels ENP amb un enfocament més turístic, per al que també seria necessari estrènyer 

la col·laboració entre les administracions ambiental i turística, a favor de la seva 

promoció conjunta. 
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