
 

 

 

AL·LEGACIÓ SOBRE PROTECCIÓ D’EDIFICIS SINGULARS DEL 

BARRI FONERS I DEL ARC-PORTA DEL PARC DE SES VELES 

 

 

 

 

A l'any 2016 presentàrem una sol·licitud de protecció d'edificis del 

barri i del Arc-Porta del Parc de Ses Veles i no  vàrem tenir 

resposta. 

Amb la informació pública de l'aprovació inicial del PGOU de 

Palma, tornam a reiterar la petició que vàrem fer en setembre del 

2016. 

Adjuntam documentació. 
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INTRODUCCIÓ 

A finals del segle XIX, a causa del creixement demogràfic de la ciutat, els higienistes 

proposaren que les muralles que l’envoltaven fossin esbucades, amb l’objectiu de 

facilitar l’expansió urbana i alliberar-la del cinturó que els murs suposaven. Aquesta 

idea no era nova, sinó que ja havia estat planejada el 1868. El pla, però, es trobà amb 

l’oposició del Ministeri de Defensa —que mantenia una zona militar estratègica de 

1.250 metres al voltant de la muralla, en la qual estava prohibit edificar-hi— i d’alguns 

col·lectius i entitats conservacionistes. Finalment, el Ministeri de Defensa va autoritzar 

l’enderrocament de les muralles de Palma i el 1895 es cediren les muralles a 

l’Ajuntament de Palma, que, ràpidament, en preparà la demolició. L’aterrament dels 

murs tingué lloc entre els anys 1902 i 1913, tot i que no es va completar fins al 1934.  

La desaparició de les muralles i de la zona militar estratègica que les envoltava va 

permetre el naixement de l’Eixample. Es tractava d’una nova zona urbana que es 

caracteritzava per la seva planificació. De forma més concreta, a l’Eixample de Palma 

s’hi aplicaren tres plans d’ordenació urbana diferents, dissenyats per prestigiosos 

enginyers: Bernat Calvet (1897), Gaspar Bennàssar (1917) i Gabriel Alomar (1943). 

Segons les Normes Urbanístiques de Palma, en aquesta moment es bastiren edificis 

residencials fent ús de  noves tècniques constructives que permeteren l’aixecament de 

més plantes, si bé el màxim d’altura permès era d’entre tres i vint metres, depenent de la 

situació de l’immoble. Entre les característiques d’aquesta nova tipologia, cal remarcar 

la introducció de la caixa d’escala, a la qual s’obrien les portes dels diferents pisos 

independents. Així mateix, la coberta inclinada fou habitualment substituïda per una 

terrassa que coronava l’immoble. Pel que fa a la façana, es prenia la simetria com a 

criteri fonamental de composició, al mateix temps que una sèrie de franges decoratives 

ressaltava els forjats i els buits de l’edifici. Tampoc no s’han de menystenir els detalls 

ornamentals, tant en elements de la mateixa façana com, i sobretot, en els balcons de 

ferro forjat. 

  
Foto 1: Planta de l’interior d’un edifici residencial, amb indicació de la caixa d’escala, i alçat d’una 

façana d’un immoble residencial característic de finals del segle XIX i inicis del XX 
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L’EIXAMPLE A LA BARRIADA DE FONERS-SES VELES 

L’actual barriada de Foners-Ses Veles —constituïda per l’espai delimitat pels actuals 

carrers de Joan Maragall, Manuel Azaña i Manacor, i l’avinguda Gabriel Alomar i 

Villalonga— és un dels barris sorgits arran de l’enderrocament de les muralles a 

principis del segle XX. La seva ordenació urbana es deu al Pla Calvet, que guanyà el 

concurs convocat per l’Ajuntament de Palma el 1917. En aquest pla, l’arquitecte Bernat 

Calvet planificà la total urbanització de l’àrea que es trobava immediatament fora del 

recinte de les muralles, a excepció del barri de Santa Catalina, un raval que ja existia des 

de l’Edat Mitjana. El primer cordó de l’Eixample projectat per Calvet —en el qual 

s’emmarca la nostra barriada— permeté la construcció d’habitatges unifamiliars i 

carrers relativament amples. Tot i això, Calvet no plantejà vies uniformes, sinó que en 

projectà quatre tipologies diferents segons la seva amplada:  

a) Les avingudes —que envolten el centre històric resseguint l’antic traçat les 

muralles— tenen quaranta metres d’amplada. 

b) Els carrers que coincideixen amb les carreteres que uneixen el pobles amb Palma 

—com pugui ser el carrer de Manacor— tenen trenta metres d’amplada. 

c) Els carrers de segon ordre —com Foners, General Ricardo Ortega, Benito Pérez 

Galdós i Joan Maragall, a més dels dos carrers perpendiculars de Joan Alcover i 

Manuel Azaña— tenen vint metres d’amplada. 

d) La resta de carrers tenen deu metres d’amplada. 

L’entramat de vies i carrers planificat per Calvet —seguint les bases establertes per 

l’Ajuntament de Palma en el concurs— adoptà una estructura de tipus radial, un model 

que divergia dels més coneguts, com pugui ser el de l’Eixample de Barcelona planificat 

per Ildefons Cerdà, que adoptà un pla ortogonal o en quadrícula. L’estructura radial es 

basava en una sèrie de carrers en aspa que originaven places quadrades o circulars en els 

seus encreuaments. Malgrat aquesta planificació, algunes de les places projectades per 

Calvet en la nostra barriada no s’arribaren a bastir. 

El Pla Calvet es va anar desenvolupant de forma molt lenta. Malgrat l’ensorrament de 

les muralles ja a finals del segle XIX i principis del XX, en el nostre barri, el 1920, 

només s’havia urbanitzat una petita zona prop de les avingudes i una altra una mica més 

ampla entre les avingudes, la carretera de Manacor i el carrer del General Ricardo 

Ortega. També hi havia alguns redols de cases dispersos i, excepcionalment, alguna 

illeta completament construïda. Això no obstant, sí que gairebé tots els carrers ja havien 

estat traçats. Així mateix, el 25 de juliol de 1914 el bisbe Pere Joan Campins havia  
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posat la primera pedra del nou temple parroquial de la Santíssima Trinitat, situat a 

l’actual carrer del General Ricardo Ortega; les obres de l’església no acabaren fins al 

1951, de manera que, mentre duraven, els serveis parroquials s’oferiren a l’església dels 

Desamparats i, des de 1921, a la de Santa Fe. 

No va ser fins a la primera meitat dels anys trenta (1930-1936) que el denominat 

Eixample de Llevant es va anar convertint en una àrea urbana desenvolupada. La 

tipologia constructiva habitual foren tant les cases de planta baixa amb jardí o corral 

posterior, com els edificis residencials plurifamiliars de dues o tres plantes. Per altra 

banda, el 1931 es va bastir, en un solar de titularitat municipal, el col·legi Finestres 

Verdes, actual escola Alexandre Rosselló. 

El 1940, una vegada finalitzada la Guerra Civil, l’Ajuntament de Palma va aprovar el 

Pla d’Urbanisme de Gabriel Alomar. A diferència del Pla Calvet, el Pla Alomar permeté 

la construcció d’habitatges plurifamiliars. A més, alguns dels solars de la zona es 

destinaren a blocs d’habitatges de promoció pública, com fou el cas del complex 

“Juníper Serra”, el primer bloc dels quals va ser inaugurat el 1948. Finalment, el 

creixement econòmic i el fenomen migratori dels anys seixanta i setanta afavorit pel 

desenvolupament del turisme provocaren que el barri de Foners-Ses Veles fos 

completament urbanitzat. En aquest cas, es construïren blocs de pisos, fet que donà lloc 

a una tipologia urbana híbrida. 

 

LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 

Al llarg dels cent anys que han transcorregut des de l’ensorrament de les muralles fins a 

avui, el barri de Foners-Ses Veles ha passat de ser una zona agrícola a un barri 

residencial amb una forta pressió demogràfica (15.385 habitants, 2005). Aquest fet, 

juntament a la seva proximitat tant al centre de Palma com a la mar, ha provocat que 

sigui una zona urbanísticament activa, de manera que l’ensorrament d’antics edificis per 

bastir-ne nous de més capacitat és una constant. Tot i aquesta amenaça immobiliària i en 

ocasions, especulativa, encara es conserven alguns edificis d’habitatges unifamiliars o 

plurifamiliars característics de la tipologia que va ser utilitzada durant el 

desenvolupament de l’Eixample de Llevant. Aquests edificis conviuen amb altres 

construccions més modernes, però aquest fet no ha afectat el seu caràcter que, a més, 

atorga al barri un aire peculiar i especial. 

Des de l’Associació de Veïns Ses Veles consideram que aquests edificis tenen un 

interès històric i artístic des del moment en què constitueixen la tipologia típica dels  
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habitatges de l’Eixample. Per aquest motiu, formen part no només de la memòria 

col·lectiva del barri i de la ciutat, sinó també un element patrimonial que hauria de ser 

preservat com a testimoni per a les generacions futures. A més, la presència d’immobles  

 

d’estils diversos en el nostre barri, conseqüència de la lentitud en el desenvolupament 

urbà d’aquesta zona, fa que sigui un lloc especialment recomanable per a dur-hi a terme 

rutes guiades o senyalitzacions d’edificis emblemàtics. La pressió urbanística i 

demogràfica és una greu amenaça per a aquestes construccions, i, de fet, ja ens hem de 

lamentar de pèrdues irreparables tant en el nostre barri com en altres zones de la ciutat. 

La protecció d’aquests immobles i la seva inclusió en Catàleg Municipal d’Edificis 

Protegits evitaria haver-nos-en de doldre en el futur. 

 

Per tot plegat,  

1. L’Associació de Veïns Ses Veles sol·licita que es preservin els edificis que es 

mencionen en l’Annex que acompanya el present document mitjançant la seva 

inclusió en el Catàleg Municipal d’Edificis Protegits, de manera que s’eviti 

qualsevol alteració de la seva estructura.  

2. En cas que no sigui possible, l’Associació de Veïns Ses Veles sol·licita que 

l’Ajuntament de Palma prengui les mesures oportunes per garantir que qualsevol 

actuació que tingui lloc en els edificis que es mencionen en l’Annex que 

acompanya el present document preservarà, en tot cas, la façana de l’immoble. 

 

 

        

ANNEX 

Es presenta, a continuació, una relació de deu immobles característics de les diferents 

fases d’urbanització de l’Eixample de Llevant. Som conscients que no hi ha estat 

inclosos tots els edificis que mereixerien la protecció, però consideram que aquesta 

selecció és significativa i que il·lustra les diverses tipologies constructives presents en la 

nostra barriada, el que justifica, per altra banda, la seva protecció i conservació com a 

patrimoni històric i artístic i memòria urbanística de la nostra ciutat. 
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IMMOBLE 1           
 

Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, 23, cantonada amb carrer de Jeroni Pou. Edifici 

plurifamiliar de tres plantes. La seva tipologia és característica dels habitatges 

plurifamiliars de l’Eixample. Cal destacar els ornaments de ferro forjat dels seus 

balcons, així com el coronament, que combina part de terrassa amb balustrada i part de 

teulada. És un dels pocs edificis d’aquestes característiques que encara s’aixeca a les 

avingudes. 

    

 IMMOBLE 2         
 

Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Alexandre Rosselló. Carrer de Miquel 

Santandreu, 48, cantonada amb carrer del Cigne, 7. Complex escolar inaugurat per 

Emili Darder el 14 d’abril de 1934, fou la primera escola pública de l’Eixample de 

Palma. Respon a la tipologia característica de les escoles construïdes durant la Segona 

República 
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IMMOBLE 3      
 

Carrer de Joan Alcover, 47, 47A i 47B, cantonada amb carrer de Miquel Santandreu, 18. 

Edifici plurifamiliar edificat el 1933. La seva tipologia és característica dels habitatges 

plurifamiliars del primer terç del segle XX. Es tracta d’un dels pocs exemples d’aquesta 

tipologia que es conserva en el barri i, sens dubte, un dels més representatius pel que fa 

a dimensions. Cal destacar els elements ornamentals de la façana, especialment els 

ferros forjats dels balcons, i la terrassa que corona tot el complex, amb la indicació de 

l’any de construcció a l’angle. 

 

IMMOBLE 4        
 

Illeta de cases compresa entre els carrers de Miquel Santandreu, Joan Alcover, Ricard 

Ankerman i pare Miquel Vives. Conjunt d’edificis unifamiliars constituïts per planta 

baixa i primer pis, amb corral interior. La major part de les construccions de l’illeta han 

conservat aquesta tipologia —especialment en el carrer Miquel Santandreu, entre els 

números 33 i 43—, algunes amb reformes. El manteniment de la tipologia en un seguit 

de cases agrupades constitueix una excepció en el barri, i permet fer-se una idea de 

quina era la previsió de Calvet pel que fa a les edificacions 
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IMMOBLE 5             
 

Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, 15, cantonada amb carrer d’Antoni Ribas, 1. 

Edifici plurifamiliar d’estil racionalista, representatiu d’una arquitectura que es va 

difondre a Palma entre els anys trenta i quaranta, especialment després de la Guerra 

Civil. És un edifici de planta baixa i tres plantes, que es caracteritza per presentar un 

cantó arrodonit, no només en la tribuna, sinó també a peu de carrer. Es tracta d’un dels 

pocs exemples amb aquest tret que es conserva en el barri. 

 

IMMOBLE 6             
 

Carrer de Joan Alcover, 24 i 24A, cantonada amb carrer del General Ricardo Ortega, 22. 

Edifici plurifamiliar d’estil racionalista, amb alguns elements característics del 

regionalisme, com la teulada. Destaca per ser una de les edificacions d’aquest estil més 

grosses del barri, ja que ocupa tota l’illeta per la banda del carrer de Joan Alcover, i la 

meitat tant pel carrer del General Ricardo Ortega com d’Antoni Ribas 
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 IMMOBLE 7            
 

Carrer de Joan Alcover, 30, cantonada amb Jeroni Pou. Edifici plurifamiliar d’estil 

racionalista. Consta de planta baixa i quatre pisos. Resulta un exemple característic del 

racionalisme per la seva sobrietat i austeritat, però, al mateix temps, elegància. En 

destaca, igualment, la tribuna dels tres primers pisos. 

 

IMMOBLE 8         
 

Carrer de Joan Alcover, 50, cantonada amb carrer de Benito Pérez Galdós, 11. Edifici 

plurifamiliar d’estil racionalista. Consta de planta baixa i quatre pisos, o cinc en el cas 

de la cantonada. Immoble característic del racionalisme. Cal destacar l’ús de motllures 

en els sortints de cada planta, el que el dota d’una elegància malgrat la seva austeritat. 

Així mateix, sobresurt per la seva posició, situat en un encreuament de dos carrers de 

segon ordre, segons el Pla Calvet 
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IMMOBLE 9              
 

Carrer del General Ricardo Ortega, 37. Edifici plurifamiliar d’estil regionalista amb 

elements eclèctics. Es tracta de l’únic immoble d’aquestes característiques que hi ha al 

barri. Consta de planta baixa i tres pisos, amb l’existència d’un quart a cadascun dels 

cantons que hi configuren una mena de petites torres. Cal destacar la tribuna central, el 

joc de motllures en el tercer pis i l’alternança de frontons triangulars i semicirculars en 

la planta principal. Tampoc s’ha d’obviar el coronament a base d’una terrassa amb 

balustrada. 

 

IMMOBLE 10         
 

Complex d’habitatges plurifamiliars de promoció pública “Juníper Serra. Illetes 

compreses entre els carrers de Joan Maragall, Joan Alcover, Pare Ventura i Cigne. 

Complex d’habitatges de promoció pública edificat cap a 1948. Exemple de tipologia de 

construcció de promoció pública de la postguerra. Es tracta de dos blocs de planta 

quadrangular completament tancats, però amb una zona comuna central. Consten de 

planta baixa i una o tres plantes, de manera que, en els quatre angles, presenten petites 

torres. 



11 
 

 

 

 

ÀMBIT DEL BARRI FONERS-SES VELES I SITUACIÓ DELS EDIFICIS 

PROPOSATS PER LA SEVA PROTECCIÓ 

 

 

 



   

 

               
 
  
PROPOSTA DE PROTECCIÓ D'ELEMENT CONSTRUCTIU 
 
 
Element: Arc  
 
Situació:  Parc de ses Veles (cantonada entre els carrers Joan Alcover i Pérez Galdós)  
 
 
 

               
 
 
               

              
 



 
 
ANTECEDENTS 
Segons dades procedents de fonts orals del barri, l'actual Parc de ses Veles s’ubica en el solar que 
havia deixat un antic mercat de bestiar. Seguint aquesta mateixa font, "la porta que hi ha era per 
entrar-hi el bestiar. Però [el mercat de bestiar] no va funcionar, i en Joan March hi va posar un 
magatzem de fustes. Mes tard hi va haver una empresa d'estructures de ferro." 
Aquesta afirmació, que origina dubtes sobre la propietat pública o privada del solar, sembla que és 
certa, ja que Joan March Ordinas fundà, a principis dels anys vint, la "Companyia Industrial 
Mercantil, SA", empresa pionera en el mercat mallorquí d'importació i venda de fusta. Aquesta també 
es dedicava a la venda de ferro per a la construcció i a la distribució de la cervesa “San Miguel” a 
l’illa. L'any 1987, l’empresa es convertí en "Companyia Insular Mercantil, SA", també coneguda, per 
les seves sigles, com a C.I.M.S.A. 
 
 
ARGUMENTACIÓ 
L’any 1995 va néixer l’Associació de Veïns Ses Veles. El detonant d’aquesta organització fou que 
l’Ajuntament de Palma havia decidit vendre el solar municipal del lloc denominat “Ses Veles” a una 
constructora per bastir-hi edificis. Davant la pèrdua que suposava aquesta transacció per a la ciutat, 
un grup de veïnats ens sortírem en defensa dels drets dels ciutadans i demanàrem que el solar 
municipal no s’edifiqués, sinó que es convertís en una zona verda. 
Desprès de tot tipus de manifestacions, que inclogueren torrades reivindicatives, acampades i 
intervencions a plenaris municipals, vàrem aconseguir que el solar no fos cedit a la constructora. 
Això no obstant, encara continuàrem la lluita durant quatre anys abans de poder aconseguir el Parc de 
ses Veles. Fins i tot pel nom haguérem de batallar, ja que el consistori volia anomenar-lo “Parc de 
Gabriel Alzamora”. Finalment, després d’aportar  moltes proves gràfiques i documentals sobre el 
topònim, ens donaren la raó, i el Parc de ses Veles adoptà la seva nomenclatura definitiva. “Ses 
Veles” era la denominació de la possessió a la qual pertanyia el solar, que, molt probablement, rebia 
el nom de vela, que era una “gaia o tros de terra llarguer i d’angles desiguals" (Diccionari Alcover-
Moll, en l’accepció 7). 
Actualment, tot el barri i la ciutat sencera gaudeixen de 5.409 metres quadrats de zona enjardinada, 
amb un parc infantil —dividit en dues zones— i camins entre parterres. Tampoc podem oblidar que 
el Parc de Ses Veles és el lloc central on celebram les nostres festes, tant les d'hivern (Sant Antoni) 
com les d'Estiu. 
El 1999, quan s'estava construint el parc i les excavadores tiraven el mur  que tancava el solar, una 
veïna va demanar als operaris que mantinguessin el portal d’entrada. Sorprenentment, la seva petició 
va ser escoltada. A partir d’aquest moment, aquest arc ha estat un símbol identitari no només del parc 
que presideix, sinó també d’una zona de la ciutat que molts anomenen el barri de ses Veles. 
Per tot això, i atenent el valor d’identitat i sentimental de l’arc, consideram important que es 
protegeixi. 
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