
 

 

 

 

 

RECOMANACIONS 

PER INTRODUIR MILLORES AL PGOU DE PALMA DES DE  

L’URBANISME FEMINISTA  

 

Al barri de FONERS 
 

(Extracte capítol 5 de l’INFORME D’AL·LEGACIÓ 

Per a més informació de com s’han elaborat aquestes recomanacions 
consulteu el document sencer)  
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Les recomanacions que trobareu poden excedir el marc d’actuació propi del PGOU, però entenem que 
l’urbanisme s’ha de llegir i treballar de manera interescalar i de forma transversal. En aquest sentit, el 
PGOU, com a instrument del planejament i principal de l’urbanisme municipal, hauria de poder 
vincular les actuacions des d’aquesta escala cap a les del seu desplegament, siguin plans i projectes 
derivats o altres polítiques públiques municipals. 

Una vegada llegit el PGOU de Palma en el seu document d’aprovació inicial ( memòria social, memòria 
de participació, resum memòria, ordenació detallada), en el que afecta sobretot als dos barris 
analitzats de Foners i Nou Llevant, creiem que tant en el seu diagnòstic com en les seves estratègies, 
el PGOU està alineat amb la perspectiva de l’urbanisme feminista.  

Dintre de les 5 estratègies, destaquem les següents (presentació PGOU novembre 2021): 

 

2_Humanització de la ciutat i mobilitat sostenible 

 La ciutat dels 15 minuts  

 Mobilitat a escala humana: eixos cívics i superilles  

 Increment i racionalització del transport públic  

 Reconversió de la via de cintura i nusos del canvi 

3_Palma, ciutat de barris i pobles. Una ciutat per a la gent 

 

 CIUTAT POLICÈNTRICA I MESCLA D’USOS: els centres de referència dels barris i pobles  

 HABITATGE DIGNE: garantir drets bàsics d’accés a l’habitatge. Regeneració de barris. 13. 

CIUTAT DE LES CURES: urbanisme inclusiu i feminista  

 CIUTAT ESTIMADA: protecció del patrimoni barris i paisatge urbà. Ampliació catàleg 

d’elements protegits. 

 

El seu informe d’impactes en funció dels gèneres contingut en la memòria social és explícit en molts 
d’aquests aspectes.  

Es reconeix aquest esforç que s'ha fet per part de l'Ajuntament, però caldrà veure com s'apliquen 
aquestes estratègies al nivell de l'ordenació detallada. En aquest sentit, cal ser conseqüents perquè 
realment puguem dir que la Ciutat de Palma ha millorat la vida quotidiana de les persones des de 
l'urbanisme feminista. 

Per això, s'ha analitzat l'ordenació detallada (POT) proposada en els àmbits dels dos barris de Foners 
i Llevant.  
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En general, podem dir que les actuacions del PGOU específiques dels barris de Nou Llevant i Foners 
contribueixen a millorar les problemàtiques principals d’aquests barris. Però, alhora, cal veure com 
algunes de les actuacions a escala de ciutat i més estructurals també afavoreixen a ambdós barris. 

 
Així, la voluntat d’aquestes recomanacions és contribuir en la coherència del PGOU, de manera que 
les seves actuacions siguin conseqüents i coherents amb l’urbanisme feminista, i ajudin a concretar 
les actuacions als barris de Foners i Nou llevant millorant la qualitat de la vida quotidiana del seu 
veïnat.  

Les recomanacions es presenten com Al·legacions al PGOU, amb l’objectiu que l'Ajuntament de 
Palma doni resposta les entitats d’AAVV de Foners i Nou Llevant ja sigui, amb informació més 
detallada o, justificant el compliment o no de la recomanació. 

Les recomanacions s’han ordenat per àmbits temàtics d’actuació i segons si són generals als dos barris 
(Foners i Nou Llevant) o concretes per el barri. 

 

Pel barri de Foners, l'entitat veïnal Ses Veles identifica com prioritari que el PGOU pugui resoldre: 

 
- Mantenir com zona verda al Parc del litoral (desestimar la construcció de nous edificis per 
equipaments públics en aquesta zona). 

- Protegir el patrimoni material e immaterial del barri (Història Industrial, protecció de l'Arc) 

 
 

 

Imatge Visor PGOU (gener 2022): Sector Barris de Foners i Nou Llevant 
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1 MOBILITAT QUOTIDIANA I CONNECTIVITAT ENTRE ELS 
BARRIS 

 

GENERAL 

Hi ha diverses actuacions que es plantegen per a la millora d’una mobilitat sostenible i activa, que 
promou el transport públic (tramvia, bus, intercanviador) i afavoreix els recorreguts peatonals i 
ciclistes, que afecten als dos barris i milloren la seva connectivitat: 

- Eixos transversals: Pere Galdós - Avinguda Mèxic i Ricardo Ortega-Caracas 

- Camí de cintura 

Recomanacions 

GM1_Canvi de model en el carrer Manuel Azaña:  

Millorar la connectivitat entre Nou Llevant i Foners ha de ser un dels objectius principals de les 
actuacions. L’actual avinguda Manuel Azaña representa un límit i una divisió de la vida quotidiana 
entre els dos barris. Per això, cal una actuació radical en el model d’aquest carrer prioritzant la 
mobilitat activa, reduint les distancies de creuament i fent que els recorreguts siguin accessibles. Tot 
això, prioritzant els desplaçaments a peu i en bicicleta cap als equipaments (existents i nous) i altres 
espais públics, comerç de proximitat, etc. S’han de poder millorar la major quantitat d’encreuaments 
a més dels eixos transversals principals (Pere Galdós-Mèxic i Ricardo Ortega-Caracas)  

GM2_ Encreuament dels carrers principals dels barris sobre el camí de cintura cap al passeig 

Marítim i foment de la mobilitat activa 

Dintre d’aquesta intervenció estructural de ciutat cal garantir els creuaments dels carrers principals 

dels barris com són: Joan Alcover i Manuel Azaña a Foners; Puerto Rico i Brotad a Nou Llevant.  

Dintre de les actuacions del camí de cintura, es pot promoure la mobilitat ciclista, ajudant a vincular 

els barris entre ells i amb la resta de la ciutat. 

GM3_Recorreguts pròxims, segurs i accessibles a les parades del nou tramvia, bus i 

intercanviador  

La intervenció estructural amb la incorporació del tramvia a l’intercanviador a la zona de Llevant 

afavoreix l’entrada al centre de la ciutat, però cal tenir en compte les necessitats particulars en el seu 

pas pels barris de Nou Llevant i Forners. És important assegurar recorreguts segurs i accessibles a les 

parades de transport públic, i també a l’intercanviador en el cas de Nou Llevant, des de la resta de la 

xarxa quotidiana del barri, de manera que faciliti l’accés als equipaments, espais públics i comerços 

de proximitat. 

GM4_Cuidar la vida dels barris en el pas dels eixos transversals 

Dintre de les actuacions dels eixos transversals que travessen els dos barris, es replantegen els 

sentits de circulació d’un sentit (entrada o sortida) al carrer Barranquilla-Caracas  i Mèxic. Si bé 

aquesta actuació busca reduir el trànsit motoritzat en el sentit de sortida, cal cuidar que el trànsit no 

s’incrementi més, generant zones d’alta emissió de CO2 dintre dels barris o produint barreres 

causades per l’increment del pas de vehicles motoritzats pels barris. Cal assegurar els encreuaments 

de vianants necessaris per no interferir en la connectivitat interna dels propis barris.  
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FONERS 

Actualment s’estan desenvolupant actuacions de pacificació del trànsit en alguns carrers del barri com 
Carrers Foners i Pérez Galdós.    

 

Recomanacions 

 

FM1_Xarxa quotidiana amb prioritat de vianants als carrers interiors del barri 

A més de les actuacions de pacificació del trànsit motoritzat als eixos principals, cal millorar tota la 
xarxa de carrers interiors, amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat universal i la mobilitat de les cures. 
La densitat del barri, tant pel que fa a l’habitatge com a les activitats a les plantes baixes i al fet de 
tenir carrers molt estrets, requereix la priorització de la mobilitat activa en tot el barri, prioritzant així 
els recorreguts quotidians a peu i en bicicleta cap als equipaments, espais públics, parades de 
transport i comerços de proximitat. 

2 EQUIPAMENTS QUE DONIN SUPORT A LES CURES I A LES 
DIFERENTS PERSONES 

 

GENERAL 

El PGOU preveu diverses actuacions per la dotació d’equipaments de barri i de ciutat.  Hi ha una gran 
diferència entre els dos barris en aquest sentit que requereix atendre a les particularitats en cada cas 
(actualment es preveuen 0,80 m2/habitatge a Foners i 22,94 m2/habitatge a Nou Llevant. A la diagnosi 
del PGOU s’ha identificat dèficit d’equipaments de tipus assistencial, social, cultural i esportiu en 
ambdós barris. Però  més enllà d’aconseguir nou sòl per equipaments, s’identifiquen equipaments 
existents que podrien aprofitar-se més en funció de les necessitats de cada barri. Per tant, es tractaria 
de maximitzar l’ús dels actuals i complementar amb nous espais atenent a les necessitats diverses de 
les persones veïnes (principalment espais i serveis per a la gent gran i joves, segon les entitats).   

 

Recomanacions 

 

GE1_Potenciar i flexibilitzar l’ús dels patis i pistes de les escoles per l’ús esportiu de forma 
coeducativa 

En els dos barris, però sobretot a Nou Llevant, existeixen equipaments educatius que disposen de 
patis i pistes esportives que podrien obrir-se per a l’ús veïnal. Actualment, les entitats consideren que 
no es facilita la disponibilitat d'alguns d'aquests espais, ja que no es poden utilitzar de forma 
autònoma per part d'aquestes. Es troba un dèficit important d’aquest tipus d’equipaments, sobretot 
per la gent jove, però a la memòria social s’identifica també la baixa participació de les dones en 
activitats d’aquest tipus. Cal promoure i garantir als barris espais que permetin les activitats esportives 
atenent a la diversitat de gèneres i funcionals, promovent l’ús equitatiu i no masculinitzat. Això s’haurà 
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de revisar també amb l’ús que fan les escoles i instituts  dels seus patis, garantint que puguin ser també 
espais coeducatius que no perpetuen els rols de gènere. 

GE2_Potenciar l’espai de l’Auditori de GESA  per als barris 

Es considera un espai referent dels barris i espai cultural de la ciutat. Es proposa millorar la gestió des 

de l’Ajuntament per poder disposar del seu ús per activitats socials i culturals que interessin als 

barris.   

 

FONERS  

El PGOU considera que el barri de Foners és un dels que presenta més dèficits d’usos dotacionals. En 

les actuacions té previst l’adquisició de solars per equipaments que dupliquen la superfície actual 

(1,67 m2/habitatge). S’han identificat (informació visor PGOU): 

- 3 expropiacions d’ús global dotacional (2 al carrer Ankeman i 1 al carrer Motta). 

Equipament multifuncional amb destinació preferent per a allotjament dotacional. 

- 1 expropiació d’ús global dotacional (Perez Galdos) – ús multifuncional 

- 1 compensació d’ús global residencial (ARU-Foners – ús global residencial), però que 

inclou un ús d’espai públic i equipament comunitari. 

D’altra banda, hi ha l’actuació al parc del Passeig Marítim que fa de límit del barri cap al camí de 

cintura. Tota aquesta zona forma part d’una reivindicació veïnal que demana que sigui un espai verd 

que connecti i obri el barri cap al mar.  El PGOU preveu en aquesta zona mantenir l’edifici de GESA 

existent (actualment protegit) i construir tres de nous aïllats, seguint la lògica de front marítim cap al 

llevant (de fet aquesta zona es troba dintre de la mateixa unitat funcional 06 de Nou Llevant i la 

Soledat i no de Foners, per tant, no computa en el PGOU com a percentatge d’increment 

d’equipaments per al barri, en la pàg. 179 de la memòria social).  

- Façana marítima d’ús global terciari que inclou la zona del parc de litoral de Foners amb 

3 edificis nous per equipaments (Multifuncional de barri, Sociocultural, assistencial, 

sanitari, docent), i la rehabilitació de l’edifici de GESA (catalogat). 

 

Recomanacions 

 

FE1_Prioritzar en els nous solars els equipaments socials que donin suport a la vida de barri i a 

les cures 

Les necessitats del barri de Foners que s’han prioritzat són de tipus social i, per diverses necessitats, 

atenen sobretot a les persones grans i joves. Encara que les necessitats s’han de poder treballar de 

forma participada amb els grups en concret s’han identificat a priori algunes mancances a resoldre. 

Pel jovent les mancances fan referència als espais esportius, però també cal identificar altres 

necessitats que donin resposta a la diversitat de gèneres i interessos, no només aquelles 

relacionades amb l’esport (ni tampoc només amb el futbol o el bàsquet), sinó també cal potenciar 
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espais per activitats extraescolars relacionades amb temàtiques diverses (artístiques, culturals, 

altres activitats físiques...). 

Calen equipaments que tinguin en compte les cures de la gent gran i la infància. Per la gent gran cal 

un centre de dia públic, ja que el que hi ha és privat. Per a les criatures i les famílies, escola bressol 

pública i espais per activitats a les tardes i extraescolars. 

També disposar d’altres espais per l’autogestió d’activitats comunitàries. Tot això s’ha d’aprofundir i 

treballar conjuntament amb la gent veïna del barri.  

Ca tenir en compte com prioritari aquests necessitats també als solars on l’ús preferent és 

“allotjament dotacional” (habitatge de lloguer dirigit a grups amb necessitats concretes com gent 

gran, joves, entre altres) i garantir que s’inclouen usos d’equipaments comunitaris dintre dels seus 

programes. 

 

FE2_ Fer un estudi previ per justificar la necessitat de construir nous edificis d'equipaments al 

Parc del Litoral (Façana marítima) 

 

Atendre la reivindicació històrica de l'entitat veïnal del barri (Ses Veles) de mantenir el màxim 

possible de zona verda l'actual Parc del Litoral. La necessitat de complir amb els estàndards 

urbanístics (m2/habitatge) per equipaments públics al barri s'ha de justificar amb programes 

concrets (dirigits a satisfer les necessitats del barri) i veure altres possibilitats abans de construir de 

nous en aquesta zona. Incloure l'edifici actual de GESA en l'estudi d'edificis possibles a rehabilitar 

com equipament de Barri, abans de construir de nous. 

 

FE3_Equipaments del Parc del Litoral (Façana marítima) per satisfer les necessitats del barri  

En el cas que l’estudi detallat d’equipaments per al barri (recomanació anterior) doni com resultat la 

necessitat de construir en aquesta zona, s'haurà de garantir que el seu us serà d'equipaments de 

barri (esportius, socials, educatius) i que no es podrà canviar el seu ús. Per altra banda, en la 

construcció d'aquests edificis, fer un disseny que prioritzi la zona verda lliure, la relació i el pas des 

del barri cap al mar, i les vistes sense obstruir amb edificis molt grans i de grans alçades. En el seu 

disseny i el del seu entorn, tenir en compte l'accessibilitat i la percepció de seguretat des d'una 

perspectiva de gènere dels espais a totes hores (recorreguts, accessos i materials per a la diversitat 

funcional; espais il·luminats, senyalitzats, amb vida i visibilitat).  

 

FE4_Donar visibilitat i més activitats al Casal de les Dones (Foners) 

Es considera un espai que funciona bé i on encara es podrien ampliar activitats, per exemple 

culturals, sempre que siguin no mixtes. A més de ser un espai de suport i recursos per a les dones, és 

un espai d’oportunitat, per visibilitzar la seva història en conjunt amb altres iniciatives del barri com, 

per exemple, les actuals col·laboracions amb el casal de barri de Foners.  
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3 ESPAIS PÙBLICS PER A LA CONVIVÈNCIA I SALUDABLES 

 

GENERAL 

En aquest àmbit, també hi ha una gran diferència entre els dos barris que requereix atendre a les 
particularitats en cada cas. Per una banda, Foners forma part dels barris amb més densitat de la ciutat 
(>100 habitatges/hectàrea), amb una trama d’eixample amb carrers estrets. Mentre que Nou Llevant, 
degut al seu origen de trama com a polígon residencial, és un dels menys densos. Aquesta diferència 
es reflecteix en les zones verdes disponibles a cada barri (actualment 1,38 m2/habitatge en Foners i 
27,63 m2/habitatge en Nou Llevant). Cal tenir en compte que, igual que en els equipaments, la zona 
de la Façana marítima no es considera dintre de la unitat funcional del barri de Foners, sinó de Nou 
Llevant, de la mateixa manera que tota la zona verda actual del Parc Nou Llevant i Kreković , que es 
comparteix entre els dos barris (no es veu actuació en aquest parc més enllà del encreuament del 
carrer Caracas). 

 

Recomanacions 

 

GEP1_Incorporar el Parc del passeig Marítim com espai verd del barri de Foners en lloc de Nou 
Llevant 

Analitzar la unitat funcional del barri de Foners atenent la relació que hi ha entre aquesta zona i el 
barri. Actualment i formalment, es veu un tractament com a façana marítima de la ciutat, i no com 
espai verd del barri. Cal incorporar aquesta mirada de barri perquè l’espai dóna resposta a les 
necessitats particulars de les persones veïnes que viuen en la seva proximitat, resolent aspectes de 
cures, accessibilitat i percepció de seguretat així com complementat alguns dèficits identificats com, 
per exemple, espais saludables per l’activitat física.  

 

GEP2_Repensar el disseny actual del Parc de Nou Llevant – Kreković i el seu entorn com espai de 
convivència per i entre els barris 

És un espai que es valora molt com pulmó verd així com alguns dels seus elements (vegetació, punt 

d’accés wifi i pista de futbol, encara que hi hagi conflictes per la seva apropiació). Cal incorporar a la 

mirada del PGOU a l’ordenació d’aquest parc perquè sigui un espai de convivència i connexió entre la 

gent veïna dels dos barris. Actualment, hi ha diversos conflictes d’ús i percepció d’inseguretat causats 

en part també pel disseny i distribució de l’espai, que és poc vital. És un espai amb tanques a tot el seu 

perímetre i això no permet que es pugui creuar per diversos llocs, no hi ha usos que contribueixen amb 

la vigilància informal, com un bar o algun altre ús itinerant o permanent, entre altres aspectes que cal 

aprofundir i trobar solució, ja que no es pot comptabilitzar tota aquesta zona com verda quan no 

tothom se sent segura d’utilitzar-la. Es troben a faltar, per exemple, elements dintre del parc com 

fonts d’aigua i mobiliari per a promoure diversitat d’activitats com exercici (gent gran...), balls i accés 

a lavabos públics (actualment fora de servei). La gran barrera que representa el carrer Manuel Azaña 

s’ha d’incloure en la proposta de revisió de l’ordenació i disseny d’aquests parcs, així com els 

encreuaments dels carrers transversals peatonals per afavorir els recorreguts quotidians entre els dos 

barris. 
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FONERS 

Als espais públics de Foners, el PGOU preveu un increment bastant baix respecte a la situació actual 
(1,43 m2/habitatge, solament 0,05 m2 més que la situació actual). Cal tenir en compte, que igual que 
en els equipaments, la zona de la Façana marítima, no es considera dintre de la unitat funcional del 
barri de Foners, sinó de Nou Llevant. 

 

Recomanacions 

 

FEP1_Generar espais de trobada als carrers del barri, accessibles i saludables 

A més de millorar els eixos principals del barri, cal guanyar espai peatonal i d’estada als diferents 
carrers del barri, amb l’objectiu d’incrementar els espais de relació al barri, oberts i verds. Això es pot 
aconseguir, en part, amb una ordenació en la secció dels carrers, on les voreres es puguin ampliar en 
les cantonades i als espais davant dels equipaments, per exemple, i que siguin prou amples per equipar 
com a mínim amb bancs, arbres, papereres i fonts d’aigua, i que siguin accessibles. 

FEP2_Equipar l’espai públic de la façana marítima per l’ús del barri  

Com s’ha comentat, aquesta zona és una reivindicació necessària del barri i, per això, la seva solució 
ha de passar per equipar amb espais que permetin la cura, l’esbarjo i les activitats saludables per la 
gent d’aquest barri. Per això, s’ha de vincular amb recorreguts accessibles i segurs que connectin amb 
la resta de la xarxa quotidiana del barri (equipaments, comerços de proximitat, altres espais de relació, 
recorreguts ciclistes i parades de transport públic).  

 

4 HABITAGE PER A LA DIVERSITAT SOCIAL 

 

GENERAL 

Novament en aquest àmbit trobem una gran diferència entre els dos barris en relació als seus orígens 
i trama urbana, que dóna com resultat tipologies d’habitatges i densitats diferents, entre altres. Però 
també trobem aspectes comuns si ho mirem a partir de les necessitats de les persones veïnes, com és 
la dificultat de l’accés a l’habitatge a causa de l’augment, cada vegada més pronunciat, dels preus, en 
part per la pressió turística del centre històric. Aquesta pressió s’ha començat a notar al barri de 
Foners. L’ increment de l’oferta d’habitatge de qualitat en la zona de Nou Llevant, amb preus de 
mitjans a alts, representa un risc d’agreujar aquesta pressió dintre del barris, fins al punt de poder 
derivar en una possible situació de gentrificació. Per altra banda, per al barri de Nou Llevant és un 
aspecte positiu el fet de poder introduir diversitat social en un barri on en el seu origen el 90% eren 
habitatges de protecció oficial.  
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Recomanacions 

 

GH1_Garantir l’accés a l’habitatge digne als barris, donant respostes a les diverses necessitats  

Cal prendre mesures per evitar l’efecte pervers del mercat lliure de l’habitatge, ja que pot anar en 
detriment de l’accés a l’habitatge de les persones que actualment són veïnes dels dos barris. El fet 
d’introduir diversitat social en els nous habitatges de la zona és positiu sempre que això integri la 
diversitat social actual, donant resposta a la demanda existent.   

S’han identificat necessitats d’habitatge per a famílies monomarentals com una realitat molt present 
en la ciutat, i també en aquests dos barris. Aquesta hauria de ser una de les principals necessitats a 
cobrir. Per altra banda, l’accés a l’habitatge de la gent jove i el fet de resoldre la situació de les persones 
grans que viuen soles en habitatges no accessibles, podrien ser altres de les demandes presents a 
resoldre. 

 

FONERS 

El PGOU ha identificat a barri de Foners com un barri vulnerable tenint en compte la intervenció 
directa de serveis socials (1 de cada 4 persones han requerit dels serveis socials segons la memòria 

social del PGOU). Per altra banda, és un barri amb alta densitat d’habitants (entre 300 i 400 habitants 

per hectàrea), fet que produeix una vulnerabilitat altament concentrada. L’accés a l’habitatge en 

aquest context és un tema necessari de plantejar com prioritari per la gent del barri. 

El PGOU preveu pel barri de Foners un creixement baix de nous habitatges (230 unitats). Per altra 

banda, s’han plantejat als nous solars per equipaments, l’ús “multifuncional amb destinació preferent 
per a allotjament dotacional”. ( habitatge temporal per a  gent jove, gent gran i altres situacions de 
vulnerabilitat social) 

 

Recomanacions 

 

FH1_Habitatge dotacional tenint en compte la diversitat de necessitats actuals i futures. 

L’habitatge dotacional hauria de contribuir a reduir les vulnerabilitats socials identificades al barri. Per 
això cal un estudi en profunditat d’aquestes tenint en compte la situació actual, però també la nova 
que es generarà amb el gran creixement de nou habitatge a Nou Llevant i la possible pressió sobre els 
preus dels mateixos als barris veïns. Dintre dels grups de persones amb necessitats específiques, 
trobem la situació de les dones grans i dependents que viuen soles, les que són família monomarental,  
les que han viscut violència masclista a la seva llar i les que pateixen problemes de salut, entre altres, 
com a resultat de les desigualtats i violències viscudes per diversos motius del context patriarcal com 
la feminització de la pobresa.  

 

FH2_Compensar la superfície destinada als usos d’allotjament dotacional incrementant la 
superfície d’equipaments de barri  

Si bé es considera necessari utilitzar sòl disponible per l’allotjament dotacional, aquest no hauria de 
reduir l’increment necessari de sòl destinat a equipaments comunitaris multifuncionals al barri. Cal 
analitzar el sòl disponible en el seu conjunt i estudiar la possibilitat d’ampliar-lo (vegeu en l’apartat 
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d’equipaments, la recomanació pels edificis destinats a equipaments en el parc de la Façana marítima 
de Foners). 

 

5 MODEL URBÀ QUE DONI RESPOSTA A LES NECESSITATS 
QUOTIDIANES 

 

GENERAL 

El model urbà dels barris és bastant diferent en relació amb la vida quotidiana. Podríem dir que els dos 
barris es complementen en les seves possibilitats actuals i futures. Per això cal millorar les relacions 
físiques dels barris, amb l’objectiu d’afavorir la connectivitat, complementarietat i també afavorir la 
convivència. Actualment, ja s’han iniciat actuacions en aquest sentit a nivell de mobilitat. Per altra 
banda, degut a aquestes particularitats, el model urbà que promou el PGOU per aquests barris haurà 
de potenciar les seves oportunitats i resoldre o minimitzar les seves dificultats. (Això es podrà veure 
en les actuacions per a cadascun dels barris)  

Entre les actuacions que vinculen els dos barris es troba la de la Façana Marítima i a nivell estratègic 
la voluntat de fer de Palma una ciutat policèntrica on Foners i Nou Llevant compartirien una 
d’aquestes centralitats quotidianes amb equipaments comuns.  

 

Recomanacions 

 

GMU1_Incrementar la connectivitat entre els barris i la complementarietat dels usos quotidians 

Des de la mirada estratègica del model urbà que pot promoure el PGOU, cal una mirada integral de 
diferents actuacions comunes als dos barris. A més de les actuacions del Carrer Caracas i Mèxic, cal 
resoldre el model del carrer Manuel Azaña que actualment és el límit entre els dos barris (vegeu 
recomanacions de mobilitat) i també intervenir en el disseny i l’ordenació del Parc de Kreković i Nou 
Llevant (vegeu recomanacions d’Espais Públic) perquè sigui un espai comú de convivència. La 
centralitat quotidiana a potenciar entre els dos barris s’ha d’aprofitar d’aquestes oportunitats i 
complementar els usos (equipaments, comerços, espais de relació...) per millorar la xarxa quotidiana 
i la vida als barris, centrant-se en afavorir les tasques de cures i la convivència. 

La façana marítima juga un rol important aquí també, ja que com a peça contínua pot incrementar 
encara més aquesta connectivitat i complementarietat. Per això, les actuacions en aquesta franja han 
de vetllar per resoldre les necessitats dels barris de forma conjunta a més de particular, com ja s’ha 
comentat (vegeu recomanacions per espais públics i equipaments).  

 

FONERS 

La particularitat del model urbà de Foners és que és un teixit compacte i amb barreja d’usos, que inclou 
carrers amb plantes baixes amb comerços variats, que afavoreix la proximitat de la xarxa quotidiana. 
És un barri dens i amb molts carrers estrets, amb alguns eixos principals més amples, alguns dels quals 
actualment es volen potenciar per la vida al carrer (Foners i Ricardo Ortega) i una mobilitat més activa 
(a peu i bicicleta). Per altra banda, com s’ha comentat, és un barri que presenta carències d’espais 
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públics i equipaments. El PGOU té el repte de millorar el barri rehabilitant l’existent per respondre a 
les necessitats d’equipaments, espais públics i habitatge de protecció.  

 

Recomanacions 

 

FMU1_Potenciar les oportunitats del barri per afavorir el desenvolupament de la vida quotidiana 
i les tasques de cura al barri. 

Les diverses actuacions que s’han recomanat anteriorment (espais públics, equipaments, mobilitat i 
habitatge) s’han de llegir conjuntament per consolidar un model de barri que promogui la proximitat, 
la diversitat, l’autonomia i la vitalitat. Posant la vida quotidiana al centre de les decisions del 
planejament. Per això, cal identificar la xarxa quotidiana del barri amb aquests usos del dia a dia, 
complementar els usos necessaris i connectar-los amb una mobilitat activa. A més, vincular aquesta 
xarxa quotidiana amb la dels barris veïns com Nou Llevant.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


