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«El procés de reconversió a Balears ha de ser integral i no sols 
turístic»  
Les jornades d'urbanisme i turisme alerten dels perills de la «congestió» 
 

JOAN C. PALOS. Palma. 
Les III Jornades sobre Urbanisme, Sostenibilitat i Turisme acabaren ahir amb una 
'advertència' compartida per tots els ponents: «la reconversió a les Balears ha ser 
integral i no tan sols turística. Ha de contemplar tant el vessant econòmic com els 
socials. A més, sense un compliment de la normativa urbanística i sense unes directrius 
clares està condemnada al fracàs». 

El debat promogut pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Balears comptà a la segona i 
darrera sessió, celebrada al saló d'actes de la Banca March, amb la presència d'il·lustres 
ponents que posaren l'accent en la «congestió» urbanística de les zones turístiques de les 
Balears i en la necessitat d'introduir el «principi de reversibilitat» en la legislació sobre 
el sòl. 

Entre els ponents hi eren el degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la UIB, Eugeni Aguiló; de l'arquitecte Pere Nicolau; del conseller delegat d'Iberostar, 
José Antonio González; del consultor de turisme, Antoni Munar; del professor de 
Geografia de la Universitat de Màlaga Enrique Navarro; del professor d'Urbanística i 
Ordenació del Territori de la Universitat de las Palmas de Gran Canària, Vicente 
Miravalle; i el director d'estudis d'Exceltur, Oscar Perellí. 

Va ser l'arquitecte Pere Nicolau qui introduí els elements més «provocadors» en un 
debat que, a mode de reflexió pretenia posar llum a les possibles alternatives a l'actual 
model. Nicolau recomanà a les administracions que, a més de controlar el creixement, 
«també han de corregir els excessos», per això convidà la societat a fer una llista de 
«greuges urbanístics», en què incloure els «desbarats dels anys 70» que s'han de tomar.  

Un principi per a la reconversió global, que a més de capgirar el model turístic ha 
d'atendre l'economia i la societat. En aquest sentit, Oscar Pellín posà l'exemple de la 
Platja de Palma com una destinació «congestionada i en declivi» que ha de mester 
canvis no sols urbanístics, sinó també ambientals i socials. Una revalorizació de la 
destinació que, com exposà Enrique Navarro, s'ha de basar en «una disminució del 
consum de territori i de l'expansió immobiliària». I mentre Nicolau insistia a «tomar tot 
allò que sobra», alhora que responsabilitzava una «demanda empobrida» del creixement 
del tot inclòs, el catedràtic Eugeni Aguiló reclamava «seny i reflexió» sobre el canvi de 
model. 

Eugeni Aguiló defensà l'«intervencionisme» de l'Administració i avisà que «si no 
podem garantir la seguretat ciutadana, el compliment de la normativa urbanística i el 
disseny d'unes directrius territorials, qualsevol procés de reconversió està condemnat al 
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fracàs». Finalment, José Antonio González reclamà una regulació sobre l'oferta 
residencial al·legal i il·legal. Tot i que negà que l'actual model hagi fracassat, sí afirmà 
que el seu cicle de vida ha arribat a una «preocupant» maduresa d'escassa rendibilitat. 

 




