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4. RESUM 
 
L’evolució econòmica de l’Espanya de les dècades de 1960 i 1970 te com a causes el 
desenvolupament industrial del nord i est del país, produït al final dels anys cinquanta i principis 
dels seixanta, i l’esclat del sector del turisme a la costa llevantina, catalana i, sobre tot, a les Illes 
Balears. La repercussió de aquest ressorgiment econòmic la podem trobar en els grans moviments 
migratoris produïts a Espanya des del sud i centre de la península cap als nous focus de producció.  
 
Les ciutats de Catalunya, País Basc i Madrid són exemples de com l’arribada massiva d’immigrants 
va canviar la seva fisonomia, accelerant el procés d’urbanització per tal de donar cabuda a les grans 
masses de població que s’hi assentaven. Sorgiren així els anomenats polígons de vivendes, 
construccions d’habitatges de promoció pública per al seu reallotjament,  usualment ubicats a la 
perifèria de les ciutats sense cap tipus de planificació prèvia o a antics barris ja degradats.  
 
A les Illes Balears, el boom del turisme s’inicià cap als anys seixanta, i la Platja de Palma va esser 
el primer destí de l’anomena’t “turisme de masses”. La forta demanda tant en el sector dels serveis 
com de la construcció va fer que arribés a les Illes, concretament a Mallorca,  gran quantitat de 
massa obrera, procedent de l’èxode rural peninsular, que va originar el creixement urbà insular .  Al 
igual que va passar a les ciutats industrials, Palma es va veure amb la necessitat de construir 
habitatges públics econòmics per als obrers. Els polígons de vivendes de Ciutat es varen edificar a 
la perifèria, més enllà de la zona de l’eixample, amb les característiques pròpies d’aquest tipus de 
desenvolupament urbanístic d’habitatges.  
 
Amb el pas del temps, aquets barris comencen a patir les conseqüències d’una mala planificació, no 
tan sols de caire urbanístic, sinó que es fa patent a tota la ciutat el sentit d’esser un barri marginal, a 
on s’hi instal· len col· lectius de població amb problemes d’integració social. Cap al final de la 
dècada dels 80 i principis dels 90, la població que pot anar-se’n del barri el deixa, i el seu lloc 
queda ocupat pocs anys després per els nou immigrants arribats a l’illa degut a la demanda d’obra 
del sector de la construcció.  
 
Son Gotleu és un d’aquets barris. En aquest treball veurem com es va passar d’esser un barri 
essencialment de població obrera a convertir-se en una de les zones de Palma amb una conflictivitat 
social més elevada. La degradació urbanística del barri amb uns edificis molt deteriorats;  el perfil 
d’una població resident amb uns recursos econòmics molt baixos o, fins i tot inexistents; la 
interculturalitat present degut a un gran percentatge de població immigrant, sobre tot d’origen africà 
són, entre d’altres, els factors que condicionen la vida en el barri i que comporten que esclatin 
conflictes que dificulten la cohesió social de la zona.  
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5. INTRODUCCIÓ  
 
Durant la dècada dels anys seixanta va tenir lloc a Espanya la major onada d’emigració interna de la 
seva història1. Les desigualtats entre el nord i el sud, varen propiciar aquest moviment migratori. El 
sud, sobre tot Andalusia, Castella la Manxa i Extremadura, eren economies agràries, amb 
estructures econòmiques hereves d’anys anteriors. La seva principal font d’ingressos era el treball 
basat en el factor humà: grans masses d’assalariats (degut a un augment de la població per les 
polítiques natalistes del franquisme) propiciaven uns salaris molt baixos i una estructura de poder 
molt fortament assentada. En aquesta situació, un gran nombre de treballadors del camp vivien en 
condicions infrahumanes amb uns ingressos molt exigus i, fins i tot inexistents en aquells períodes 
en els quals no havia feina (Burbano, 2012).  
 
Durant el segon quinquenni dels anys cinquanta, es produeix allò que s’ha denominat 
“desarrollismo franquista” 2, període d’obertura econòmica i en el qual es produeix el 
desenvolupament de la indústria, degut sobretot a la promulgació del Pla d’Estabilització de 19593.  
La posada en marxa d’aquest Pla guarda una relació directa amb la inversió econòmica realitzada 
per els Estats Units a Espanya amb el motiu d’instal·lar bases militars que els permetessin una 
vigilància exhaustiva del Mediterrani, amb l’inici de la denominada Guerra Freda (Puig,2013).  
 
El desenvolupament de la indústria, sobretot a Catalunya, País Basc i Madrid, propicià una gran 
demanda de mà d’obra. A la vegada, la mecanització del camp, va tenir com a conseqüència 
l’augment de l’atur al camp espanyol, sobretot a les províncies del sud, on la pràctica latifundista, 
encara estesa, es va beneficiar d’aquesta nova forma de producció. La conseqüència directa 
d’aquesta situació és el gran moviment migratori del camp i zones rurals cap a les ciutats, cercant 
feina a les noves fàbriques que cada dia s’instal· laven. 
 
Així doncs, els treballadors de les zones rurals, empobrits i sense cap alternativa de millorar, 
emigren cap a les grans ciutats, cercant unes millors condicions de vida. Aquets moviments poc a 
poc van transformant els centres urbans i les perifèries. Hem de recordar que són treballadors de 
baix nivell adquisitiu,  per la qual cosa habiten vivendes de molt baixa qualitat. Es podria dir que 
passen a ocupar aquells llocs en els quals no s’hi assenten els autòctons del lloc com per exemple 
els soterranis de les cases. També creix espectacularment la construcció de barraques, a la perifèria 
de les ciutats i en llocs sense cap mesura d’higiene imprescindible.  
 
La situació es va tornar extrema fins al punt que el règim Franquista decideix intervenir a fi de 
poder donar solució a la manca de vivendes a les grans ciutats i zones en desenvolupament. La 
finalitat d’aquestes actuacions era donar allotjament a la gran quantitat de població desplaçada4 
(Sanchez et al, 2003). Amb una planificació urbanística escassa, inadequada i desordenada, es 
construeixen els denominats polígons de vivendes socials, molts dels quals foren projectats 
erròniament com a ciutats satèl·lits5. La tipologia d’aquets habitatges te unes característiques 
                                            
1  Segons les dades de mobilitat interna dels censos del període 1960 i 1975, varen esser sobre uns set milions de 
persones que varen canviar de residència dins el territori espanyol. Aquests moviments es reflexen en la disminució del 
padró d’habitants de municipis d’Andalusia i Extremadura, augmentant els de Catalunya, València, País Basc i Balears. 
Font: Institut Nacional d’Estadística.  
2  Aquest període correspon a la segona fase de la dictadura franquista, compresa entre els anys 1955-1975. 
Correspon  amb una obertura econòmica sense precedents  en el qual es posen de manifest els canvis socials que tendria la 
societat espanyola degut a l’augment demogràfic per primera vegada des de la Guerra Civil, la protecció social amb el 
naixement de la seguretat social i la regulació de l’ensenyament obligatori , el predomini de noves activitats econòmiques 
terciàries (indústria i turisme) i el creixement urbanístic de les ciutats.  
3  Aquest Pla, possibilita la pujada dels tipus d’interés i devaluació de la peseta, amb la conseqüent contenció del 
deute públic al temps que facilita les inversions estrangeres.  
4
  Hi ha alguns estudis que ens parlen de que les raons de fons que tenia l’administració per a desenvolupar 

projectes d’aquest tipus, responien també a mesures amb les que garantir i promoure la pau social, passant així l’obrer 
d’arrendatari a propietari.  
5  La ciutat satèl·lit és aquella urbanització de tamany mitjà, que compta amb totes les infraestructures i serveis 
necessaris i que es troba separada de la metròpoli per una franja verda  i amb la qual sol estar molt ben comunicada, 
basada en el concepte de new town com a ciutat descongestiva de la metròpolis (Un exemple és Tres Cantos a Madrid). 
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bàsiques que es repeteixen per tot l’estat espanyol: mida dels habitatges mitjà, densitat elevada 
(gran nombre d’habitatges), blocs disposats de forma alineada amb un màxim de cinc alçades ( la 
idea era evitar la construcció d’un ascensor per tal d’estalviar costos). Els criteris d’ordenació dels 
blocs era elemental ja que el carrer es concebia com a simple suport de les edificacions amb una 
dotació de dotacions i urbanitzacions gairebé inexistents. Es tracta d’habitatges amb una qualitat de 
construcció molt baixa, tots recordem els casos d’aluminosi sorgits a la dècada dels vuitanta en 
molts de barris obrers construïts a l’època daurada de la construcció social, sobre tot a la ciutat de 
Barcelona, (Argandoña, 1992) (Mondelo, 2012).  
 
Aquets nous barris passen a formar part de la fisonomia de les grans ciutats espanyoles. Podem 
trobar exemples de grans construccions de polígons de vivendes a Madrid, en els casos del barri de 
Gran San Blas o General Ricardos; a València amb els barris d’Orriols i Marxaleres i a Barcelona 
amb el districte de Nou Barris, un conjunt de tretze barris construïts sota l’empar del govern 
franquista per acollir la població immigrada. Dins aquest districte podem trobar els barris de la 
Guineueta, Ciutat Meridiana i Canyelles. 
 
El paper de la indústria catalana als anys seixanta es deixa notar en les nombroses accions de 
polígons de vivendes per la gran afluència d’immigrants que va tenir. De fet, aquestes 
construccions es varen expandir per tot el territori català, i no sols a Barcelona. Barris com la Ciutat 
Satèl·lit de San Ildefons a Cornellà o el poble de Salt a Girona, representen l’expansió d’aquestes 
pràctiques urbanístiques en el període comprés entre 1955 i 1975. 
 
Però no va esser tan sols la indústria i la construcció les causes que varen propiciar aquets 
moviments migratoris. Als anys seixanta es produeix el boom del turisme per tota la costa 
mediterrània (Costa Brava, Costa del Sol, Benidorm...) i especialment a les Illes Balears, les quals 
tingueren com a primer destí turístic de masses la Platja de Palma.  
 
El naixement de l’explotació turística de masses va canviar per complet la fisonomia urbana de gran 
part de l’illa de Mallorca, sobre tot de la capital Palma. La forta demanda de ma d’obra que provocà 
el desenvolupament del turisme, primer en la construcció dels hotels i després en l’activitat pròpia 
de serveis turístics i de les infraestructures necessàries (ampliació del port de Palma, carreteres i, la 
construcció de l’Aeroport de Son Sant Joan al 1963, com a exemples) va exercir un efecte cridada a 
la gent en situació més precària de la península, sobre tot d’Andalusia i Múrcia . 
 
Al principi, aquets treballadors venien com a temporers, és a dir, treballaven sis o set mesos, 
pernoctaven al propi hotel en les dependències habilitades a tal efecte, i després es tornaven a casa 
seva fins l’estiu següent. Poc a poc, la demanda d’obra va anar augmentant, i els treballadors es 
quedaven més temps a l’illa fins que arriba el moment de dur la família a viure amb ells. Aquest fet 
posa en evidència la falta d’habitatges disponibles que existeix a Palma. Es el moment en el qual es 
posa en marxa la política d’habitatges del franquisme: els denominats polígons de vivendes que ja 
s’havien desenvolupat a les grans ciutats espanyoles (Tatjer, 2005).  
 
Un exemple el trobem a les barriades de Son Gotleu i Polígon de Llevant de Palma. Són barriades 
que es construeixen a la perifèria de Palma, prop del nucli central del turisme de masses a Mallorca: 
la Platja de Palma. Es construeixen nombrosos blocs de pisos, caracteritzats per la mancança 
d’infraestructures i habitatges de baixa qualitat. La seva localització respon a la intenció d’utilitzar 
sol barat, a la vegada que intenta ubicar a aquest nou contingent de població lluny del nucli urbà (el 
centre històric) ,(Artigues et.al,2011). 
 
Anys després, el creixement de població que es va assentar en aquests barris, va fer augmentar la 
pressió demogràfica (famílies nombroses de tres o més fills ) sobre un espai amb una mancança 

                                                                                                                                     
En canvi, un polígon de vivendes es sembla més a la denominació de ciutat dormitori, que és aquella zona que, al igual 
que les primeres, es troba ubicada a la perifèria però sense cap capacitat econòmica, comercial o administrativa. (Tatjer, 
2005) 
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greu d’infraestructures i recursos socials. S’aguditzen els problemes socials i la població que 
millora la seva economia va abandonat progressivament el barri. La degradació segueix un camí 
imparable, tant a nivell urbanístic com soci demogràfic.  
 
Aquestes característiques són comunes a molts de polígons de vivendes construïts durant el 
desenvolupament de l’habitatge protegit de les polítiques franquistes, no tan sols a Mallorca, sinó 
en la majoria de l’estat espanyol. A la dècada dels 80, degut a la crisi econòmica que patí la 
indústria, augmentà considerablement l’atur i la marginació social d’aquets barris, la qual cosa 
conduí a la problemàtica de les drogues viscuda per moltes famílies.  
 
A la dècada dels 90, coincidint amb el creixement econòmic a nivell nacional, una gran part de la 
població immigrant adquireix capacitat econòmica suficient i es trasllada a viure a altres zones de 
més qualitat. A la vegada, es produeix una altra onada d’immigrants, en aquest cas procedent de 
l’Africa subsahariana i Amèrica Llatina. L’oferta d’habitatges a baix preu, fa que els nou vinguts 
s’assentin en aquets barris. Passen a ocupar allò que s’ha anomenat “els nínxols buits” que aquells 
immigrants de les dècades 60 i 70 han deixat. 
 
Aquesta situació es repeteix als barris obrers de Son Cladera, Camp Redò, Polígon de Llevant a 
Palma. Però, si girem la vista cap a la resta d’Espanya, trobem casos molt semblants. Un exemple 
és el cas del poble de Salt, barriada de la ciutat de Girona, fins que al 1983 obté de la Generalitat de 
Catalunya el decret de segregació de Girona i es converteix en municipi  (Pineda,2012) . Entre els 
anys 1950 i 1960, Girona rep la segona onada important d’emigrants degut al creixement de la 
indústria catalana. Molts d’aquests emigrants malvivien en situacions infrahumanes en barraques a 
la perifèria de Girona o Montjuic. Vista aquesta situació, es varen construir en allò que avui és el 
centre del nucli urbà, gran quantitat d’habitatges protegits en forma de blocs de pisos que donaren 
cabuda a la població emigrant, arribant la població empadronada a 20.000 habitants. Anys després, 
la millora de les circumstàncies econòmiques per una banda,  i la proliferació del mercat de les 
drogues per l’altre va tenir com a conseqüència que moltes famílies abandonaren aquest barri, 
deixant un buit que va esser ocupat envers la dècada del  90 per la tercera onada important 
d’immigrants, aquesta vegada procedents de països subdesenvolupats (Pineda,2012).  
 
Un altre exemple el tenim a Cornellà del Llobregat, en el polígon de vivendes Ciutat Satèl· lit de 
San Ildefons. La instal·lació de grans fàbriques a Cornella i l’àrea metropolitana barcelonina, 
atragueren un gran nombre de població immigrant procedent del Sud d’Espanya, amb un nivell 
molt baix de recursos econòmics. La conseqüència directa fou l’aparició del barraquisme. A finals 
de la dècada de 1950, l’administració decideix posar solució a la falta d’habitatge econòmic amb el 
Pla d’Urgència Social de 1958, per la qual cosa s’aprova la construcció d’habitatges de promoció 
pública a Cornellà, a una zona a l’extraradi emplaçada entre la via de ferrocarril de FEVE i la 
carretera d’Esplugues. Fou una promoció ràpida amb materials de construcció molt barats i 
deficients. Però allò que crida més l’atenció fou la falta de serveis i infraestructures: no es varen 
construir escoles, ni ambulatoris, ni mercats... Durant la dècada dels 80 sofrí el mateix mal de les 
drogues que moltes ciutats espanyoles, per la qual cosa les famílies que havien pogut prosperar 
econòmicament abandonaven el barri per una zona millor per a residir-hi. L’arribada d’immigrants, 
sub saharians i sud americans als anys 90, provocà que molts d’ells s’hi instal· lin en els habitatges 
que han quedat buits (Bertran et.al,1986).  
 
Aquets només són dos exemples més de polígons de vivendes a Espanya. Com veiem, la seva 
història, origen, desenvolupament i situació actual és molt semblant, amb una planificació 
d’habitatges per a la classe obrera seguint  unes directrius similars, basades en una política que 
afavoreix la segregació social de la població amb baixos recursos, per ubicar-la a la perifèria urbana 
de les ciutats..  
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6. METODOLOGIA 
 
Per poder elaborar aquest treball s’ha consultat nombrosa bibliografia, la qual consta detallada al 
darrer apartat. En concret, els articles més consultats han estat aquells referits a la història i situació 
urbanística actual de Palma, i, de forma específica, del barri de Son Gotleu; i articles de caire 
pedagògic, els quals tracten en profunditat el problema de la integració i exclusió social. També 
s’han realitzat vàries visites a l’Oficina d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma i al seu Arxiu 
Històric d’Urbanisme, per a la recerca d’informació urbanística actual i històrica.  
 
S’han realitzat dues entrevistes: 

- Alex Gonzalez, coordinador de Ayuda en Acción, entrevista realitzada dia 8 d’abril de 
2015. Entre d’altres, es varen tractar els projectes que duen a terme al barri de Son Gotleu, 
en concret les mesures preventives en quant a l’alimentació dels nens en edat escolar.  

- Víctor Uwagba, mediador cultural de l’Ajuntament de Palma, entrevista realitzada dia 14 
de maig de 2015. La informació proporcionada en quant a la situació real del barri, no tan 
sols a nivell urbà, sinó en un entorn més social , atenent al tipus de població que hi viu, la 
seva edat, sexe, situació econòmica... ens va donar un punt de vista molt proper a la situació 
actual del barri.   

Per últim, assenyalar que s’han fet servir  dades estadístiques del municipi de Palma de les següents 
institucions: 

- INE: Institut Nacional d’Estadística 

- IBESTAT: Institut d’Estadística de les Illes Balears 

- SITIBSA: Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears. 

- MUIB: Mapa Urbanístic de les Illes Balears 

 
 
7. OBJECTIUS 
 
L’objectiu general d’aquest treball és analitzar el barri palmesà de Son Gotleu des d’un punt de 
vista soci urbà, estudiant els canvis que ha sofert des de la seva formació com a barri obrer d’origen 
immigrant peninsular a la dècada de 1960 fins a la seva conversió actual en un barri amb trets 
multiculturals.  
 
Per poder dur a terme aquest estudi serà necessari: 
 

• Estudiar el seu desenvolupament urbanístic, la seva història i estat de situació actual. 

• Realitzar un estudi soci demogràfic de la zona, atenent a raons socials, econòmiques. Quins 
són els seus problemes i carències. 

• Analitzar el paper de les administracions en el desenvolupament del barri: existència de plans 
de millores o, per el contrari, abandó absolut. 

• Descriure el paper de les institucions en quant a la lluita de l’exclusió social. 
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8. RESULTATS I DISCUSSIONS 
 
8.1)  HISTÒRIA DE SON GOTLEU : URBANISME, DEMOGRAFIA I SO CIETAT.  

 
Son Gotleu és un dels barris situats en el Districte de Llevant de Palma, i compta amb una 
superfície de 31 hectàrees. Zona rústica de cultius a la perifèria de Palma, va esser projectat 
inicialment al Pla d’Eixample Alomar de 1943 com una zona residencial amb habitatges 
unifamiliars. Però l’onada d’emigrants procedents del sud i est d’Espanya cap a la segona meitat de 
la dècada de 1950 i principi de 1960, va propiciar que les previsions del Pla Alomar quedessin 
obsoletes.  Les administracions veien com el nombre d’emigrants que s’havien desplaçat a l’illa per 
treballar en el sector del turisme i la construcció havia augmentat considerablement, i que existia 
una greu mancança d’habitatges per acollir a tota aquesta massa obrera.  
 
Així doncs es planteja la construcció de polígons de vivendes protegides en la perifèria de la ciutat, 
a imatge d’altres barris obrers ja existents, dels quals exposem alguns exemples: 

• Les vivendes de Camp Redó, que varen esser els primers habitatges protegits de les Illes 
Balears i promoguts per l’Obra Sindical del Hogar en 1954 (Artigues et.al  2011), amb 
l’objectiu de donar una alternativa d’allotjament als afiliats del sindicat.  

• Les vivendes de la Mare de Deu de Lluc, al barri de Verge de Lluc. La primera promoció 
dels 732 habitatges d’aquestes característiques varen esser construïdes envers l’any 1955. 
(Ajuntament de Palma, 2014a) 

• Els habitatges del barri Foners, la promoció dels quals va estar a càrrec de la companyia 
elèctrica Gesa. L’any 1953 es varen construir prop de 100 habitatges. 

 
L’any 1960, s’inicia la construcció del primer bloc de pisos del barri de Son Gotleu, situats entre els 
carrers d’Indalecio Prieto i Camí de Son Gotleu, finançades per l’Instituto Nacional de la Vivienda. 
Es tracta de 10 blocs de pisos, amb tres/quatre escales cada un, amb una distribució de PB+4 
(planta baixa més quatre alçades) per escala i amb una superfície per pis que oscil· la entre els 75 m2 
de les plantes baixes fins als 60 m2 dels pisos. (Ajuntament de Palma, 2014a) 
 
Tres anys després es posa de manifest la necessitat de realitzar un pla d’ordenació que reguli la 
nova fisonomia urbanística que comença a adquirir la ciutat. Així, l’any 1963 s’aprova al consistori 
palmesà el Primer Pla General d’Ordenació Urbana, el qual modifica el planejament del Pla 
Alomar. Aquest nou Pla General es troba fonamentat en la Ley del Suelo de 1956, i te com a 
objectius principals la regulació i ordenació del sòl degut a la construcció de les noves plantes 
hoteleres i polígons de vivendes per albergar als treballadors nou vinguts. 
 
Amb un nou PGOU aprovat, s’inicia la construcció massiva dels polígons de vivendes a la perifèria 
de la ciutat: barris com Sa Indioteria, Son Cladera o el Polígon de Llevant són fruit d’aquest pla. A 
Son Gotleu, es construeixen 1467 habitatges entre els anys 1960 i 1970 (Tatjer, 2005). Situats entre 
els carrers Indalecio Prieto, Tomás Rullan i Santa Florentina, aquests habitatges estan conformats 
per blocs de pisos amb espais lliures entre els blocs, i amb una tipologia semblant a les primeres 
però amb una alçada més: PB+5 (planta baixa més cinc alçades).  
 
La fisonomia del paisatge canvià  de forma important tal i com es pot apreciar a les dues imatges 
següents: 
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Aquestes promocions d’habitatges presenten les característiques comunes de les vivendes socials de 
l’època (Blos, 1999):  

• Blocs disposats en forma alineada, en forma de greca, i deixant espais mitjaners com a zones 
comunes. 

• Com hem vist, un màxim de cinc alçades per evitar la disposició d’un ascensor.  

• Un tamany mitjà d’uns 70 m2 i amb una densitat elevada, ja que hi havia un gran nombre 
d’habitatges per bloc.  

• Materials de construcció molt deficients.  

• Comptadors d’aigua comunitaris.  

• Sense la figura d’aparcaments a l’interior dels immobles.  

• Escales estretes 

• Construccions situades a les perifèries de les ciutats, on el sòl és més econòmic.  

• Mancança important de serveis i infraestructures.  

 
Eren promocions destinades a la massa obrera per la qual cosa la seva construcció no hauria 
d’aportar una despesa econòmica desmesurada, més al contrari, havien de ser molt barats perquè la 
població a la qual anaven destinats pertanyia a un nivell molt baix de recursos econòmics.  
 
Progressivament, Son Gotleu es convertí en un barri dormitori, on la gent treballava fora la major 
part del dia, sobre tot a la zona de S’Arenal, anant al barri només per pernoctar. No obstant, es 
varen anant obrint al barri petits comerços que cobrien les necessitats bàsiques dels residents i feien 
la vida més fàcil, tot i sense sortir del barri. Així, la població va començar a créixer  de forma 
important per la qual cosa la falta de serveis es va fer patent. 
 
En quant als joves el fracàs escolar es situava en uns nivells molt alts. El fet de que els pares 
passaven tot el dia fent feina suposava que els nins i joves no es trobaven sota el control dels adults 

Primera promocio 

Segones i 
succesives 
promocions 

Figures 1 i 2  . La imatge de l’esquerra ens mostra una ortofoto de l’any 1956, amb la demarcació actual de Son 
Gotleu, on es pot apreciar el caràcter agrícola de la zona i l’absència urbanística . A la dreta, tenim una ortofoto 
de l’any 2014 amb la situació actual de la zona, i on es troben assenyalades les primeres promocions d’habitatges 
descrits. Font: MUIB. Elaboració pròpia. 
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i l’absentisme a les escoles era molt alt. S’ha de tenir en compte que no existia cap programa ni 
iniciativa per part de les administracions de controlar i guiar als estudiants cap a la seva integració 
laboral futura. 6 (Zárate,1991). 
 
La crisi del petroli de la dècada de 1970 va fer que el turisme es ressentís i minvessin els seus 
ingressos. La conseqüència immediata va esser una disminució de la demanda de ma d’obra al 
sector de la construcció i un augment de l’atur. Amb aquesta situació, comencen a sorgir problemes 
de caire econòmic que fan que aquesta població jove caigui en la desesperació i es refugi en les 
drogues i l’alcohol. La situació d’inseguretat augmenta al barri amb el pas del temps. La població 
que havia prosperat econòmicament comença a fugir cap a altres indrets de la ciutat millor situats. 
Aquí comença la primera substitució demogràfica del barri. Famílies gitanes s’instal· len al barri i es 
produeix malestar entre els residents.  

 
Cap als finals de la dècada de 1980 i principis de la següent dècada, eren moltes les famílies que 
havien deixat el barri. Quedaven aquelles famílies que comptaven amb molts pocs recursos 
econòmics. Així doncs, ens trobem que la degradació del barri es feia cada dia més evident. 
 
A la dècada de 1990, es produeix el tercer boom turístic,  en el qual el turisme residencial adquireix 
un destacat protagonisme. Aquest nou moviment es caracteritza per a la concepció de que tot el 
territori balear és susceptible d’esser explotat per el turisme i els inversos immobiliaris, des del 
litoral fins els espais de muntanya, passant per l’interior del paisatge rural predominant i centres 
històrics.  
 
Són els ciutadans europeus de poder adquisitiu alt, generalment jubilats, els que inicien aquest 
tercer boom amb la compra de cases com a segones residències.  Amb aquest nou mercat, neix  el 
tercer boom de la construcció ja que es construeixen noves urbanitzacions, fins i tot en espais 
litorals, alhora que es reformen moltes antigues possessions de l’interior de l’illa (Miralles, et al, 
2009), la qual cosa suposa un augment de la demanda de mà d’obra per a treballar en el sector de la 
construcció. Comença així un període de prosperitat econòmica per a la població. Degut a aquest 
fet, molta gent treballadora progressa econòmicament i es trasllada a viure fora del barri, a altres 
zones amb habitatges nous de recent construcció. 
 
Aquest augment de l’activitat en el sector de la construcció fa que sigui patent la insuficiència de 
mà d’obra amb la població de l’illa, per la qual cosa es produeix un nou moviment migratori a la 
nostra illa i que té com a conseqüència l’arribada de molts d’immigrants procedents, en la seva 
major part, de l’Africa sub sahariana i Amèrica Llatina, per a treballar en el sector de la 
construcció. Aquets nou vinguts són, per regla general, població sola (normalment ve primer el cap 
de família), amb situació irregular (és a dir, sense cap document legal que el pugui autoritzar a 
llogar un pis en regla) i amb una situació econòmica molt precària.  Son Gotleu  (i altres barris 
obrers de l’època) es converteixen en el seu destí com a residència ja que  el preu dels habitatges no 
han sofert una pujada tan excessiva com a altres indrets de la ciutat, per la qual cosa els seus 
propietaris, que han canviat la seva residència per a altres zones menys degradades, lloguen els 
pisos a aquesta població immigrada. La fórmula és la següent: es lloga el pis a un immigrant en 
situació regular, i aquest, torna a llogar habitacions  a vàries famílies de forma irregular. Aquesta 
pràctica de sobreexplotació i amuntegament a l’habitatge  es coneix com a pisos “patera” (Ballester, 
et al, 2012), (Miralles, et al, 2009)”.  
  
Poc a poc, la situació econòmica d’aquets immigrants millora i, una vegada que obtenen una 
situació administrativa regular, fan venir a la seva família sota el concepte de “reagrupació 

                                            
6  Zárate Martín, A. (1991) El espacio interior de la ciudad. Pag.53. Editorial Síntesis. Madrid. En aquesta pàgina 
existeix una figura (Herbert, 1977) que representa el cercle de la delinqüència amb els factors explicatius i les 
connotacions espacials dins una subcultura social a un espai marginat, que representa molt bé la societat de Son Gotleu a 
la dècada de 1980. 
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familiar”. Lloguen un pis per a la família.  Després, ajuden a altres compatriotes a instal·lar-s’hi al 
barri. Sorgeixen així diferents col· lectius que s’agrupen segon lloc d’origen dins el barri.  
 
Amb aquesta situació, el barri es va ocupant poc a poc per una població immigrada  que conviu 
amb els primers residents de les dècades de 1960 i 1970 que no han pogut (o no han volgut) anar-
se’n del barri i amb les famílies gitanes vingudes als anys 1980. 
 
Aquest boom immobiliari comportà una pujada de preus dels habitatges important que a la llarga, 
units amb els efectes mundials de la crisi hipotecària sorgida als Estats Units al 2007, suposaria 
l’inici d’una bombolla immobiliària de tal magnitud que acabaria per esclatar en tots els sectors 
econòmics de l’estat espanyol. Palma, per la seva especialització econòmica, basada en el turisme, 
va patir les seves conseqüències d’una forma especial. 
 
La població dels barris més degradats com ara Son Gotleu, varen rebre les conseqüències negatives 
de la crisi. Els sectors més desfavorits són els primers en sofrir les seves conseqüències: amb la 
crisi econòmica el sector de la construcció sofreix una aturada i els seus treballadors veuen els seus 
contractes rescindits i condemnats a l’atur. Moltes famílies que depenen d’aquest sou veuen els seus 
ingressos minvats i deixen de pagar les quotes de les hipoteques als bancs o els lloguers. La 
conseqüència directa és el desnonament de famílies senceres al carrer.  
 
Però els efectes més negatius són per els immigrants degut a la seva condició de població 
socialment vulnerable. Sols, en una terra que no és la seva, sense feina que pugui prorrogar la seva 
situació regular a Espanya, amb els seus drets bàsics manllevats 7 i sense família que els pugui 
ajudar, acaben per ocupar il· legalment habitatges que es troben buits a la zona, la qual cosa ha 
donat peu a tota una sèrie de problemes socials amb els veïnats. 
 
Aquesta situació fa que la degradació del barri de Son Gotleu s’accentuï i que a dia d’avui, sigui un 
dels barris més empobrits i amb un risc d’exclusió social més acusat de Palma. La convivència 
actual al barri passa per un estat de conflictivitat continu. Els problemes sorgits per els disturbis i 
protestes al carrer, tant de la població autòctona com de la immigrant han traspassat les fronteres 
del barri. La mort a l’agost de 2011 d’un nigerià, va obrir el debat a la societat envers la 
problemàtica del barri, sobre tot en allò referent als problemes d’exclusió social els quals, degut a  
l’augment del nombre d’immigrants d’origen africà que s’hi ha assentat al barri, han pres un camí 
de caire xenòfob. La mancança de polítiques efectives per a la integració per part de l’administració 
i l’increment  de la delinqüència han agreujat encara més la ruptura social de Son Gotleu  
 
 
8.2)  LA SITUACIÓ ACTUAL DE SON GOTLEU.  
 
Son Gotleu és un barri que es troba situat  vora una de les entrades més importants de Palma, 
l’Autovia de Manacor i la via de circumval·lació de la ciutat. Amb una extensió de 31 hectàrees, 
aquesta zona en l’actualitat es troba dotada per sis centres educatius, un parc públic, un centre de 
salut i una comissaria de policia, tal com es pot observar a la següent figura: 
 
 

                                            
7  Segons tal i com estableix el Real Decret-Llei 16/2012 de 20 d’abril de Mesures Urgents per a Garantir la 
Sostenibilitat Del Sistema Nacional de Salut i Millorar la Qualitat i Seguretat de les seves Prestacions, aprovat per el 
Govern Espanyol el 20 d’abril de 2012. 
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Figura 3 . Mapa urbanístic de Son Gotleu (zona remarcada)segons la qualificació del sòl. Font MUIB 
 
La seva ubicació estratègica entorn a al ciutat, afegida als equipaments docents de que disposa i la 
facilitat de comunicacions vials existents, donaria a la zona un caràcter residencial, amb un preu del 
sòl elevat. Però a dia d’avui, el barri és una de les zones més deprimides de Palma. A continuació 
passarem a analitzar les causes d’aquesta situació.   
 
 
 

A- SITUACIÓ URBANÍSTICA I LA CONSERVACIÓ DE L’ENTORN.  
 
Durant anys l’administració es va oblidar d’aquest barri mentre actuava en altres barris amb una 
degradació important (Gonzalez, 2001). A finals de la dècada de 1970 sorgiren els Plans de 
Reforma Interior (d’aquí endavant PERI), amb la idea de rehabilitar els cascs antics de les ciutats i 
la recuperació patrimonial. Però aquests plans varen resultar insuficients, ja que, amb l’excepció del 
PERI  del Polígon de Llevant i del barri del Terreno, no es varen dur a terme cap tipus de 
rehabilitació a la perifèria.  
 
A continuació s’exposa una llista dels PERI aprovats a Palma, (Ajuntament de Palma, 2013) i 
(Gonzàlez, 2001): 
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- Puig de Sant Pere. El Pla Especial de Reforma Interior del Puig de Sant Pere va esser duit a 
terme entre els anys 1977-1981. Es un Pla pioner a Espanya ja que, per primera vegada, es 
realitza una rehabilitació integral mitjançant la recuperació patrimonial de la zona . 

- Es Jonquet. El  PERI d’aquest barri va esser aprovat l’any 1985. 

- Sa Gerreria . A la dècada de 1980, aquesta era una de les zones de ciutat més degradades 
socialment. L’Ajuntament de Palma aprova al 1985 el PERI per a dur una reforma integral al 
barri, amb el trasllat dels jutjats a la zona com a objectiu primordial. Nombroses 
manifestacions de veïnats promogueren la reforma del pla inicial, aprovant-ne el PERI 
definitiu al 1995, la qual cosa convertí a la zona en una de les zones més interessants de la 
ciutat en quant a l’especulació immobiliària (Morell, 2008). 

- Sa Calatrava. PERI aprovat l’any 1991.   

- Polígon de Llevant i la Soledat. Aprovats definitivament al 2005, varen esser inserits dins la 
reforma del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del 2012.   

- El Terreno mitjançant un PERI al 2007.  

Aquets són exemples d’actuacions urbanes mitjançant les quals aquestes zones, molt degradades 
tant a nivell estructural com social,  varen entrar en un procés de rehabilitació, amb cert èxit  des 
d’un punt de vista arquitectònic i urbanístic. Mentres tant Son Gotleu no s’ha beneficiat de cap pla 
urbanístic de rehabilitació integral important. Aquest és un dels motius que explica la degradació 
acusada, no tan sols en el manteniment dels habitatges sinó també de l’entorn del barri. Durant els 
darrers anys, diferents equips de govern han intentat pal·liar els greus problemes de degradació 
urbanística que viu el barri. Però  l’actual crisi econòmica que afecta a tota la ciutat i en especial a 
zones vulnerables com Son Gotleu, ha posat de manifest la falta d’inversions, tant del sector públic 
com dels propis veïns, en el manteniment urbanístic.  
 
Tal i com hem explicat a l’apartat 2, el barri està format en la seva major part per blocs d’habitatges 
construïts durant les dècades 1960 i 1970. Son vivendes amb moltes deficiències estructurals ja que, 
al tractar-se d’habitatges de promoció pública destinades a una població amb baixos recursos, els 
materials de construcció eren els més econòmics del mercat, amb una qualitat de construcció molt 
dolenta: escales estretes, parets molt primes, comptadors d’aigua comunitaris, absència 
d’ascensors... Edificis construïts de la forma més econòmica i ràpida possible per abaratir els 
costos.8  
 
Anys després aquets blocs d’habitatges pateixen greus desperfectes degut en part a la falta 
d’inversió per a la seva conservació per part dels seus propietaris. La marxa de molts d’ells durant 
les dècades de 1980 i 1990 cap a altres zones de millor nivell de benestar dins la ciutat és una de les 
principals causes d’aquest abandó. A més, els nous propietaris o llogaters solen esser en molts de 
casos gent amb un greu risc d’exclusió social, amb una capacitat econòmica molt limitada, per la 
qual cosa les inversions de millora no s’han realitzat. 
 
A partir del treball de camp fet a la zona, s’han pogut observar una sèrie mancances que a 
continuació s’esposen. 
 
En quant als habitatges, els problemes més greus són: 
 

- Deficiències tècniques greus en els edificis  i en matèria d’accessibilitat 
- Manca de manteniment en els espais interiors comuns dels edificis. 
- Necessitat de rehabilitacions de les façanes 

                                            
8  Segons les dades del cadastre, el valor mitjà cadastral dels bens immobles per a ús residencial del municipi de 
Palma és de 86.330€, un valor molt superior del que ens dona el cadastre per al barri de Son Gotleu: 23.928€. Dades 
extretes del treball publicat per l’Ajuntament de Palma al 2012 Dades per a un diagnòstic dels barris de Palma. Area de 
Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana. Pag 14. 
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- Augment d’obres il· legals, la qual cosa posa en perill l’estabilitat dels edificis.  
 
I si ens atenem a l’entorn propi del barri, les deficiències més notables són: 
 

- Falta de manteniment i neteja generalitzada, tant a zones públiques com privades. 
- Freqüència de recollida de fems i objectes grans insuficient.  
- Mancança de manteniment del mobiliari urbà. 
- Absència de consciència ciutadana respecte a la conservació del medi. 
 

A continuació es mostren uns quants exemples mitjançant unes fotografies fetes a la zona, 
d’elaboració pròpia, on es mostra el grau de degradació dels habitatges i el seu entorn: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Carrer Travessia Regal. 
Voravies amb males herbes. 
Elaboració pròpia 

Figura 5- Travessia Regal. Fems 
i objectes abandonats al carrer. 
Elaboració pròpia 

Figures 6i 7-  Travessia Regal. Falta de manteniment de les façanes i interior dels blocs d’habitatges. 
Elaboració pròpia 
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Figura 8 i 9. Instal·lacions exteriors dels comptadors d’aigua. Elaboració pròpia 

Figura 10- Carrer Regal. Els desperfectes de les façanes dels edificis són 
visibles, com és el cas d’aquesta imatge. Elaboració pròpia 
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El barri necessitaria una intervenció urbanística i social semblant a la que es va programar per al 
barri palmesà de Corea (Camp Redó). Al 2002, l’Ajuntament de Palma, degut a la pressió social, 
aprova la seva reconversió mitjançant un pla que contemplava l’abocament dels habitatges 
problemàtics i posterior reconstrucció. El projecte queda paralitzat fins al 2008 any en el qual el 
govern progressista de N’Aina Calvo decideix modificar el planejament inicial apostant per la 
rehabilitació dels habitatges i espais comuns, (Artigues et al, 2011) tal i com es veu a les imatges 
següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 11 - Segons les dades del treball, els primers blocs 
de pisos són de l’any 1960, construïts sota l’empar de la llei 
del 15 de julio de 1954 sobre Viviendas de Renta Limitada, 
tal i com es veu en aquesta placa que es troba al portal d’un 
dels edificis al carrer Passatge Pic Moncayo.  Elaboració 
pròpia 

Figures12  i 13 . Carrer General Riera.  Aquestes imatges corresponen  a les 
edificacions de Corea, al barri de Camp Redó. La imatge de l’esquerra és un edifici 
rehabilitat, mentres que el de la dreta ens mostra la degradació que pateix. 
Elaboració pròpia. 
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Malauradament el Pla va quedar interromput amb el canvi de govern al Consistori al maig del 2011, 
degut a les polítiques de retalls econòmics duites a terme per el govern del Partit Popular.  
 

 
B- SITUACIÓ SOCI DEMOGRÀFICA ACTUAL.  

 
Al gener de 2014 al barri de Son Gotleu hi havia empadronats 9.228 habitants, la qual cosa suposa 
un 2,38% del total del municipi de Palma9. Amb una superfície de 31,6 hectàrees, presenta una 
densitat urbana de 292,1 hab/hectàrea, un valor molt superior a la del conjunt del municipi, el qual 
no supera els 89 hab/hectàrea. 
 
Si s’observa la taula d’evolució de la població de Son Gotleu es pot observar com la població va 
anar en augment durant els anys previs de l’esclat de la bombolla immobiliària, degut a l’arribada 
de població immigrant. Arribat l’any 2010, la població comença a davallar a causa de la crisi 
econòmica actual.  
 

 
 
 
 
 
Figura 14  Elaboració pròpia. 
Font: dades de l’observatori 
municipal de Palma. 2014-  
 
 
 
 
 
 
 

En l’anterior gràfica podem observar aquesta davallada de població a partir de l’any 2010, any en el 
qual les conseqüències econòmiques negatives de la crisi comencen a afectar directament al sector 
de la construcció, on es trobava gran part de la població immigrada extracomunitària, sobre tot 
d’origen americà i africà (Observatori Municipal de Palma, 2014a). Les repercussions en el padró 
d’habitants es fan evidents a partir de l’any 2011, on podem observar la disminució de població 
immigrant: la població africana i llatinoamericana varen davallar entorn a 363 i 200 persones 
respectivament, si comparem aquestes dades amb les del padró de 2012. La hipòtesi més probable 
és el retorn al seu país d’origen (en el cas dels llatinoamericans) o la mobilitat de la població cap a 
altres zones amb menys repercussions econòmiques. No obstant, s’ha de tenir en compte que una 
vegada exhaurits els terminis de vigència dels papers reglamentaris, si l’immigrant no compta amb 
una feina regular, deixa de comptar a les dades censals, la qual seria una altra de les causes de la 
disminució de població africana.  
 
En quant a l’origen de la població resident a Son Gotleu en la següent gràfica podem veure que un 
65% correspon a població espanyola i la resta, un 35% a població de nacionalitat estrangera, de la 
qual un 90% correspon a població extracomunitària, la qual cosa representa la importància del 
moviment migratori de la dècada de 1990 i 2000. 

                                            
9  Segons la revisió del Padró Municipal d’habitants, Palma comptava a dia 1 de gener de 2014 amb 399.093 
habitants. Font INE (Institut Nacional d’Estadística) 
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 Figura 15  Elaboració pròpia. Font: dades de l’observatori municipal de Palma. 2014-  
 

 
En la gràfica següent es pot observar quina és la procedència de la població estrangera del barri. 
Observem que un 70% de la població prové d’Africa, mentres que la població d’origen asiàtic o 
americà és minoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16  Elaboració pròpia. Font: dades de l’observatori municipal de Palma 2014.-  
 
 
Aquest és un dels trets significatius de Son Gotleu: la forta presència d’immigrants d’origen africà. 
Si comparem la població immigrant de major presència del barri amb els altres cinc que pertanyen 
al Districte de Nou Llevant, podem observar que és l’únic amb una majoria africana. Als altres 
barris la població immigrant extracomunitària més nombrosa és l’americana. Aquest fet queda 
reflectit a la següent gràfica: 
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Figura 17  Elaboració pròpia. Font: dades de l’observatori municipal de Palma 2014.- 
 
Podem observar la forta presència al barri de la població africana la qual cosa ens demostra que 
existeix un cert grau de segregació espacial de la població en funció del seu origen. La població 
extracomunitària presenta una tendència a assentar-se en els barris obrers de la ciutat o l’eixample  
(Observatori Municipal de Palma, 2014a). Si aprofundim en les nacionalitats més nombroses dins el 
col·lectiu d’immigrants provinents d’Àfrica, ens trobem que els originaris de Nigèria és el 
col·lectiu amb més presència seguit dels marroquins i senegalesos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 18  Elaboració pròpia. Font: dades de l’observatori municipal de Palma 2014. 
 
En quant a la distribució de la població segons sexe i grups d’edat, s’han analitzat les dades del 
padró municipal a 1 de gener de 2014 elaborant-ne les piràmides de població a mode de 
comparació, de Palma municipal i el barri de Son Gotleu, les quals podem observar a continuació: 
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Figures 19 i 20 Elaboració pròpia. Font: dades de l’observatori municipal de Palma. 2014.  
 

Podem apreciar en aquets dos gràfics les petites diferències que presenten: 

• El percentatge de població masculina total envers la femenina és major en Son Gotleu ( un 
53% enfront d’un 46%); al contrari que en el conjunt de Palma on el percentatge total de 
dones és d’un 51% enfront d’un 48% d’homes.  

• La base de la piràmide del barri de Son Gotleu és molt més ampla que la del conjunt de 
Palma. La causa es troba en l’alta taxa de població infantil al barri de Son Gotleu ( un 21% 
enfront d’un 15% al cas de Palma, la qual cosa està relacionada directament amb l’alt índex 
de naixements que té lloc dins el col·lectiu immigrant d’origen africà.  

• També s’observa un percentatge més ample de població en les franges d’edat entre els 30 i 40 
anys en la piràmide de Son Gotleu. Aquest  percentatge és major en quant a població 
masculina compresa en aquesta edat que la femenina (13% sobre un 8% de dones). La causa 
es troba en l’augment de la població immigrant que va venir a l’illa a la dècada de 1990 per a 
treballar: població jove, majoritàriament masculina i amb baixos recursos econòmics.  

• Per últim, la població major de 60 anys és més nombrosa i equitativa en quant a percentatges 
al municipi de Palma que tan sols al barri de Son Gotleu.  

 
 
C- SITUACIÓ SOCI ECONÒMICA  

 
C.1- Economia i formació. 

 
Son Gotleu és un barri que ha sofert molt la crisi de la bombolla immobiliària. La població va anar 
augmentat gràcies a l’arribada de molta població immigrant per poder treballar en el sector de la 
construcció, fins l’any 2010 (veure figura 14  ), on la crisi sembla tocà fons. A partir d’aquí, la 
població va minvant, sobre tot a causa de que molta gent immigrada torna al seu lloc d’origen o 
emigra cap a altres llocs, sigui a Balears, Espanya o Europa, on cerca tenir millors oportunitats.  
La situació dels que queden no és millor. Moltes famílies són afectades per l’atur, i en major 
proporció famílies d’origen immigrant. Aquestes famílies presenten una situació amb greus 
dificultats socials i un alt risc d’exclusió. Moltes no han tingut temps d’assolir un adequat nivell 
d’integració. A més, la mobilitat residencial  d’altres nuclis de Palma cap al barri de població amb 
baixos recursos, agreuja la situació soci econòmica de la zona.  
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El perfil formatiu de la població resident és molt baix, la qual cosa implica que, a un escenari de 
crisi econòmica i social com l’actual, les possibilitats de trobar feina disminueixen (Observatori 
Municipal de Palma, 2014a). A continuació podem observar el nivell formatiu de la població 
resident en Son Gotleu amb data gener del 2014. 

 
Figura 21. Dades de la població major de 15 anys resident a Son Gotleu. Elaboració pròpia. Font: Observatori 
Municipal de Palma.2014  
 
Segons es pot observar en aquesta gràfica: 

• El 37% de la població no té estudis de cap tipus o no ha acabat la primària. 

• Aproximadament un 23% ha acabat estudis primaris. El percentatge arriba a un 25% si ens 
fixem amb la columna que representa als homes. 

• El 29% ha assolit un grau de l’ESO o l’equivalent al Graduat Escolar. Aquí no hi ha gaire 
diferències entre homes i dones. 

• Existeix diferències en el nivell formatiu si parlem d’estudis secundaris. Aquí tan sols un 
8% ha acabat els estudis. 

• En quant als estudis superiors, només un 2% ha assolit o acabat aquest tipus de formació. 

• Destacar que en els dos nivells formatius superiors ( secundaris i universitaris o tècnics) el 
percentatge de dones que acaben aquets estudis és major al dels homes.  

 
S’ha de tenir en compte que la crisi de 2007 va deixar a una gran part de la població de Palma 
dedicada al sector de la construcció a l’atur. Son Gotleu, un barri amb una població bàsicament 
obrera, va esser un dels districtes que més ha patit aquesta crisi. Amb una formació deficient, és 
molt difícil que la població pugui trobar una feina adequada. 
 
En aquest sentit, tal i com hem assenyalat abans, la població immigrant es troba en un perill 
d’exclusió social major que la població d’origen espanyol.  Segons l’estudi fet per el Govern de les 
Illes balears i l’Ajuntament de Palma al novembre de 2014, sota el títol El perfil sociodemogràfic 
de la població immigrada a Palma, la taxa d’atur a Palma estava situada sobre el 12% del total de 
la població. Però si analitzem la taxa d’atur de la població segons origen ens trobem que : 

• Per a les persones espanyoles la taxa d’atur és d’un 12,9% 
• Per a les persones estrangeres, la taxa d’atur es sitúa sobre un 9,2% 

 
Però, segons aquest estudi, de la població estrangera és la d’origen extracomunitari la que pateix 
d’una forma més acusada l’atur: un 11,7% en contra del 6% de població de la UE, i de la població 
extracomunitària  la taxa d’atur és més elevada en persones de procedència africana. Aquesta 
circumstància es torna desesperada si pensem amb la incidència de l’atur de llarga durada en la 
població. Segons les dades existents és la població de nacionalitat espanyola la que es veu més 
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afectada, ja que la població immigrant  o bé emigra cap a altres països amb millor situació 
econòmica o bé deixen de comptar a les estadístiques perquè els seus permisos de residència han 
vençut o deixen d’anar a segellar les targes. 
 
En quant al dinamisme comercial de la zona podem dir que és poc important. Al barri es poden 
trobar pocs negocis que no siguin bars o pastisseries, locutoris, tendes de comestibles adaptades a la 
cultura diversa de la població com alguna carnisseria on es treballa d’acord a la religió 
musulmana...quasi sempre regentats per la pròpia família.  La resta de comerços han anant tancant. 
En contra, una vegada traspassada la via de circumval·lació que separa Son Gotleu del Rafal, 
podem trobar supermercats i altres establiments comercials minoristes a on es desplacen molts dels 
residents per a realitzar les seves compres. Així dons el barri no presenta cap oportunitat laboral per 
a la seva població, la qual veu com poc a poc va quedant aïllada del dinamisme econòmic de la 
ciutat.  
 
 

C.2- El paper de les institucions 
 
Una comunitat com a Son Gotleu, amb un greu risc d’exclusió social, necessita la intervenció 
urgent de les institucions per poder lluitar contra aquest perill. En aquest punt, són els Serveis 
Socials i diverses entitats sense ànim de lucre els que duen a terme el paper de protecció de la 
societat. A Palma existeix un centre d’atenció de serveis socials a cada un dels districtes existents 
que atén els barris que en depenen: 

• CMSS Ciutat Antiga:  Sindicat, Puig de Sant Pere, Jaume III, la Llotja-Born, Cort, Sant 
Nicolau, la Calatrava, el Mercat, la Missió, plaça dels Patins, Sant Jaume, la Seu i Monti-
sion. 

• CMSS Est: la Indioteria, la Indioteria Rural, Son Rul·lan, Verge de Lluc, Son Cladera, el 
Vivero, el Rafal Nou, el Rafal Vell, Son Fortesa Nord. 

• CMSS Estacions: Plaça de Toros, Son Oliva, l'Olivera, Bons Aires, Arxiduc, Marquès de la 
Fontsanta. 

• CMSS Litoral de Llevant:  Molinar, el Coll d'en Rabassa, Son Riera, Aeroport, les 
Meravelles, l'Arenal, el Pil· larí, Can Pastilla, Son Ferriol, l'Aranjassa, Sant Jordi, la Casa 
Blanca. 

• CMSS Llevant Nord: Son Fortesa Sud, els Hostalets, Son Canals, Can Capes, Pere Garau, 
Son Gotleu. 

• CMSS Llevant Sud: Foners, Polígon de Llevant, la Soledat Nord, la Soledat Sud, Son 
Malferit, Can Pere Antoni, Estadi Balear. 

• CMSS Mestral: Fortí, Camp d'en Serralta, Son Cotoner, Son Dameto, Son Serra-La Vileta, 
Son Flor, Son Peretó, Son Rapinya, Son Anglada, Son Roca, Son Xigala, Son Ximelis, Los 
Almendros-Son Pacs. 

• CMSS Nord:  Camp Redó, Cas Capiscol, Establiments, Son Espanyol, Son Sardina, el 
Secar de la Real, Amanecer. 

• CMSS Ponent: Santa Catalina, el Jonquet, Son Dureta, Son Espanyolet, Son Vida, el 
Terreno, Son Armadans, la Teulera, Bellver, Gènova, la Bonanova, Portopí, Sant Agustí, 
Cala Major 
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Figura 22. Demarcació dels sectors municipals de Palma segons Serveis Socials i els barris que aglutinen. En el nostre 
cas el centre de referència és el que correspon a Llevant Nord. (Dades per a un diagnòstic dels barris de Palma. 2014.) 
 
Cada un d’aquets centres s’encarrega de fer un seguiment de les demandes que els hi arriben, tant 
directament dels ciutadans com de qualsevol altra institució: escoles, centres de salut, el propi 
Ajuntament, les parròquies, entitats sense ànim de lucre... Canalitzen i estudien les demandes per tal 
de donar-li la sortida adequada, dirigint les peticions cap a les administracions adients.  
 
A continuació es mostra una sèrie de gràfiques en les quals es pot observar la incidència de les 
demandes que te al nostre centre de serveis socials de referència, Llevant Nord, el barri de Son 
Gotleu en comparació amb el total de les demandes al municipi de Palma. Les dades són de l’estudi 
de l’any 2012 (Observatori Municipal de Palma, 2012)10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 . Elaboració pròpia amb dades del CMSS Llevant Nord 
 
 

                                            
10  Segons les fonts consultades a l’Ajuntament de Palma i al CMSS de Llevant Nord, no s’ha publicat cap estudi 
oficial des del darrer del 2012 ( Dades per a un diagnòstic dels barris de Palma). 
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Figura 24. Elaboració pròpia 
amb dades del CMSS Llevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25.  Elaboració 
pròpia amb dades del CMSS 
Llevant Nord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Elaboració pròpia 
amb dades del CMSS Llevant 
Nord 
 
 
 

Després d’observar aquets gràfics es pot extreure una sèrie de conclusions: 
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• El percentatge de persones ateses en Son Gotleu és major que el de Palma, atenent sempre a 
relacions de població. 

• Per grups d’edat, les intervencions de major demanda són per a nins i adolescents i sempre en 
Son Gotleu, actuant en la prevenció de riscos que aquest grup d’edat presenta i que és el més 
vulnerable.  En contra, les intervencions fetes a la vellesa són molt baixes i es troben molt 
igualades a les del conjunt de Palma.  

• Segons l’origen de la població, l’ estrangera és la que més atenció ha rebut, i dins aquest 
grup, l’extracomunitària. A la vegada, també en aquest cas són majors les intervencions a Son 
Gotleu.  

 
La tipologia de les demandes que es presenten a Serveis Socials són molt variades. Entre totes les 
demandes existents, s’han agafat aquelles que tenen a veure amb les dificultats amb les quals 
conviu cada dia la població resident al barri. El resultat el podem observar a la següent gràfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 Tipologia de les demandes presentades al centre de serveis socials més comuns. Elaboració pròpia amb dades 
del CMSS Llevant Nord 2014 
 
Com es pot observar a la gràfica les demandes més usuals són aquelles que tenen que veure amb les 
conseqüències que aquesta crisi econòmica ens ha deixat: 

• Dificultats econòmiques 

• Manca mitjans propis de subsistència 

• Dificultats d’integració laboral, la qual cosa du adreçada una greu dificultat d’integració 
social.  

• Dificultats personals. Sota aquesta categoria es troben inclosos tots aquells problemes tant a 
nivell personal com a familiar que la falta de treball comporta.  

Així doncs, els serveis socials treballen en el desenvolupament de mesures o programes adreçats a, 
si no solucionar, alleujar els problemes que aquesta situació econòmica suposa per a la població. 
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La Renda Mínima d’Inserció. 
 
De totes les ajudes que la població amb baixos recursos o risc d’exclusió social pot trobar quan es 
dirigeix a un centre de Serveis Socials, la Renda Mínima d’Inserció és la prestació que més 
demanda presenta. La Renda Mínima d’Inserció (d’ara endavant RMI) és un programa que gestiona 
el Consell de Mallorca mitjançant l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (d’ara en endavant IMAS) a 
tota Mallorca.  
 
La RMI és un instrument per aconseguir la inserció i la integració en el desenvolupament de la 
societat de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió11. La seva 
articulació es du a terme mitjançant dos subprogrames: 

• El programa de Prestació econòmica de la RMI, destinada a garantir uns ingressos mínims a 
aquelles famílies que ho necessiten. Es complementa amb altres prestacions finalistes de 
serveis socials que puguin correspondre al titular o qualsevol membre del nucli familiar.  

• Prestacions tècniques, mitjançant les quals els perceptors poden dur a terme un procés 
d’inserció laboral i participar en sessions d’orientació i capacitació per al suport de la recerca 
de feina a més dels programes formatius laborals que es duen a terme conveniats amb el 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i amb empreses o entitats.   

Per accedir-hi a aquestes ajudes, cal adreçar-se als serveis comunitaris dels municipis o a diverses  
entitats sense ànim de lucre com Càritas o Creu Roja.  Les persones a qui van adreçades aquestes 
ajudes són persones majors de 25 anys o menors si tenen càrregues familiars i compleixen els 
requisits que preveu el decret que regula aquesta ajuda12.  
 
Els objectius són: 

• Garantir uns ingressos mínims als nuclis o unitats familiars que es troben en situació de 
vulnerabilitat, en processos d’exclusió social o afectades per factors d’exclusió. 

• Complementar l’ajuda econòmica amb diverses prestacions tècniques pròpies dels serveis 
socials. 

• Dur a terme un procés de seguiment per tal d’aconseguir la inserció social i/o laboral de cada 
situació.  

 
Segons les dades facilitades per l’IMAS, a l’any 2014 es varen aprovar 14.769 concessions a tota 
Mallorca, de les quals 7.763 foren al municipi de Palma, la qual cosa suposa un 52% del total. Si 
davallem un nivell, ens trobem que les concessions del districte de Llevant Nord, al qual pertany 
Son Gotleu, representen un 16,8% de les concessions municipals. Si anem al tercer nivell, és a dir 
per barris, les concessions del barri de Son Gotleu representen un 42% de les totals de Llevant Nord 
i un 6,8% del total municipal.   A la gràfica següent podem veure la incidència que suposa les 
concessions de la RMI per al conjunt de Palma, el centre de serveis socials del districte de Llevant 
Nord i el barri de Son Gotleu, segons l’origen de la població que les demanda: 
 
 
 
 
 

                                            
11  Segons la Memòria Anual d’Activitats de l’IMAS, aprovada pel Consell Rector de l’Institut en la sessió 
ordinària del 18 de maig de 2015, en compliment del que s’estableix a l’article 9.2b.5.  dels Estatus de l’IMAS. 
Coordinació i edició : Area de Gerència. Secció de Planificació i Documentació de l’IMAS.  
12

  Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda mínima d’inserció (BOIB núm.120, de 6 
d’octubre de 2001) 
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Figura 28. Gràfica comparativa de la distribució de les concessions RMI a l’any 2014 segons origen de la població i 
residència. Dades extretes de la Memòria d’Activitats de l’IMAS 2014. 
 
Aquestes dades ens mostren que, quant més ens acostem a l’anàlisi del barri, menor diferència 
percentual existeix en quant l’origen de les persones que fan ús d’aquesta demanda. D’un 
percentatge 60-40 entre població espanyola i estrangera al total de Palma, passem a un percentatge 
51-49 sobre Son Gotleu. Aquest és un indicador clau sobre la situació de la immigració al barri ja 
que, essent major el nombre de concessions a espanyols, la diferència amb la població immigrada 
és molt petita. 
 
Segons les dades de l’IMAS el perfil del demandant de la RMI al barri de Son Gotleu presenta 
diferències en quant al sexe: 

• Si parlem de dones la seva edat oscil· la entre els 25 i 44 anys, fadrina o separada, estudis 
primaris o primer grau i amb dos o més fills a càrrec. 

• En quant als homes, la seva edat oscil·la entre els 45-64 anys, casat, amb fills a càrrec i 
sense estudis definits.  Aquest perfil s’ajusta al del col·lectiu de població que més ha patit 
les conseqüències de l’actual crisi econòmica, ja que molts d’ells són antics treballadors de 
la construcció sense formació qualificada que els pugui permetre canviar de professió. 

 
Així doncs, aquest programa és torna en una eina essencial per poder ajudar a la població amb greu 
risc d’exclusió, ja que no és tan sols una ajuda econòmica, sinó que es treballa la reinserció laboral 
d’aquella població que es troba a l’atur com una de les eines més importants  per poder lluitar amb 
la desigualtat social.  
 
 
El paper de les entitats sense ànim de lucre. 
 
Tal i com s’ha vist a l’apartat anterior, el paper dels serveis socials és fonamental per poder ajudar a 
la població en un context de crisi com l’actual, no tan sols en proporcionar una ajuda econòmica per 
a la subsistència, sinó en la protecció de la infància i la família. Però moltes vegades aquesta ajuda 
es torna insuficient. Les retallades dels darrers anys en el sector públic, ha fet que les entitats sense 
ànim de lucre assumeixin  un paper rellevant en la comunitat.  
 
A causa de la situació que pateix el barri, l’any 2004 es varen reunir tots els representants de les 
diverses entitats i serveis que actuen al barri com a resposta de les nombroses demandes fetes des 
del centre de salut, els educadors dels serveis socials i la parròquia Corpus Christi  sobre la 
necessitat de millorar el barri i la seva qualitat de vida, i reduir els conflictes socials. L’objectiu era 
fixar uns objectius comuns d’actuacions per la qual cosa es feia totalment necessari una coordinació 
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eficaç amb totes les entitats que hi intervenen. (Universitat de les Illes Balears,  2013), (Estrades et 
al, 2010). D’aquesta reunió sorgiren: 

• Consell de barri: espai de participació d’entitats, ciutadans, serveis i representants polítics 
per parlar del barri i prendre decisions comunitàries.  

• Plataforma d’Entitats i Serveis de Son Gotleu: Grup format per educadors de diversos 
serveis (escoles, centres de salut, parròquia) per dur a terme iniciatives comunitàries.  

• Comissió de convivència d’entitats: Grup format per totes aquelles entitats o serveis que 
actuen al barri les quals es reuneixen cada dos o tres mesos per a prendre decisions en 
comú.  

 
A continuació, s’exposa  el treball de dues de les entitats sense ànim de lucre que hi participen. La 
primera de les quals parlarem és Ayuda en Acción. Aquesta entitat és, bàsicament, una organització 
de cooperació de dimensió internacional dedicada a l’ajuda i desenvolupament de la població que 
viu sota un nivell de pobresa i amb un alt risc d’exclusió. L’objectiu de les activitats realitzades per 
aquesta entitat al barri és cercar la forma d’intervenir treballant a nivell col·lectiu, intentant 
promoure les capacitats de les persones cercant un entorn favorable per desenvolupar activitats, 
alhora que s’intenta fer accions preventives per tenir als infants protegits mitjançant la subvenció 
d’escoles d’estiu a on els infants puguin dinar i berenar a més de seguir estudiant.  
 
La situació més preocupant segon aquesta entitat és la falta d’aliments dels nens. Així doncs, al curs 
2013-14 es va posar en marxa el projecte “Berenars saludables per als nens” amb la implicació de 
les pròpies famílies. Es un projecte mitjançant el qual s’intenta la creació d’estructures 
organitzatives: les famílies dels nens amb situacions més desfavorides s’organitzen en torns per fer 
els berenars dels nins de forma saludable. Es fan tallers de formació de cuina saludable. D’aquesta 
forma es creen lligams en la comunitat i es dona un mínim de formació que pot ajudar en un futur a 
trobar una feina.13  
 
Una altra de les preocupacions que te aquesta entitat és la que existeix a l’estiu, una vegada acabat 
el període escolar reglamentari. Els campaments i escoles d’estiu que s’ofereixen al municipi, sigui 
de titularitat pública o privada, tenen uns preus molt elevats, per la qual cosa les famílies no poden 
fer front a aquesta despesa. També existeix la problemàtica de caire cultural, ja que moltes famílies 
immigrants, no veuen amb bons ulls, que els seus fills vagin a una escola amb monitors totalment 
desconeguts per a ells. A més, si la família no treballa, no veu la necessitat.  
 
Així doncs, el que fa Ayuda en Acción és cercar subvenció de l’escoles d’estiu que s’ofereixen  als 
centres públics de la zona (el CEIP Joan Capó és un dels col·legis més actius en aquest sentit) per 
atraure nins. A la vegada, subvencionen el títol de monitor de temps lliure als nins de 16 anys 
perquè treballin als centres de la zona a l’estiu. Així, les famílies compten amb persones de 
confiança que estan amb els nins i, a la vegada, es dona un incentiu per als joves per no romandre al 
carrer durant les vacances estivals. Per últim, continuen amb el seu projecte de “Berenars 
saludables” que han duit a terme durant l’hivern.  
 
Altres associacions treballen per a la integració i en contra de l’exclusió social. Tal és el cas de 
Cáritas, la qual, a través de les demandes que rep de les parròquies, desenvolupa diferents accions 
grupals i individuals  per tal de poder donar ajuda als més necessitats.  El treball que realitza al barri 
de Son Gotleu, en quan a ajuda d’emergència social, no difereix de la que es fa a la resta del 
municipi.  
 

                                            
13

  Segons les dades oferides per N’Alex Gonzàlez a l’entrevista realitzada a la seu d’Ayuda en Acción a Mallorca 
a l’abril del 2015.  
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En canvi, en quant a accions per al desenvolupament i integració social, realitza activitats en cada 
un dels barris atenent a les necessitats pròpies de la zona segons el perfil de població necessitat. 
Com a exemple al barri de Son Gotleu  donen classes de llengua i cultura a la població immigrant, 
orientació laboral i recerca de feina per a les persones en atur... A més de donar assistència jurídica 
i coordinació entre altres entitats  per al benestar de la comunitat.  
 
Hi ha altres entitats que fan feina al barri tal com: 

• Comissió d’educació del barri de Son Gotleu, amb el projecte “El barri educa”, des del qual 
es fa una intensa feina en la integració dels nins i joves des de l’escola, amb la participació 
de tots els col·legis de la zona i educadors dels serveis socials. (Universitat Illes Balears, 
2013) 

• Médicos del Mundo. Aquesta ONG desenvolupa tasques de prevenció i tractament 
sanitaris, educació sexual cap a la dona immigrant, atenció sanitària a la població infantil 
sense recursos i, darrerament treballa per a la inserció de la població immigrant africana 
amb un programa d’inclusió amb classes pràctiques de llengua espanyola.14  

 
D- LA CONVIVÈNCIA DINS EL BARRI  

 
Tal i com s’ha pogut veure als apartats anteriors, Son Gotleu és un barri urbanísticament degradat, 
conseqüència d’una planificació urbanística que no ha resultat encertada, amb unes edificacions de 
baixa qualitat i amb una insuficiència d’equipaments i en el qual la falta d’intervencions e 
inversions públiques és notable. Arrel de tots aquets factors, la zona ha patit un canvi social 
significatiu, gràcies a la mobilitat de la població que ha pogut progressar econòmicament i canviar 
la seva residència a un altre barri. Com a conseqüència directa es produeix una concentració a la 
zona de població vulnerable d’exclusió social, agreujada per l’assentament del moviment migratori 
de la darrera dècada de població immigrant extracomunitària, amb baixos recursos que veuen 
aquesta zona com una oportunitat de trobar un allotjament econòmic gràcies als habitatges que han 
anant quedant buits. (Vecina, 2011). 
 
A dia d’avui, Son Gotleu és un barri amb un percentatge de població immigrant d’un 35% del total; 
una densitat de població elevada: 292 hab/hectàrea, tres vegades per sobre la mitjana de Palma, 
88,9 hab/hectàrea, (Observatori Municipal de Palma, 2014b) i una situació econòmica i social molt 
precària a causa de la crisi econòmica actual  Així doncs, no és d’estranyar que la convivència dins 
el barri es torni difícil, sobre tot entre els primers residents del barri dels anys 1960-1970 i els nou 
vinguts.  Els conflictes habituals dins el barri són fruit de situacions quotidianes però agreujades per 
la situació social i urbanística del barri, la qual cosa acaba per generar conseqüències negatives a la 
població resident.. Del treball de camp, anàlisi bibliogràfic i entrevistes realitzades a personatges 
clau en la convivència diària del barri, es poden destacar els següents factors i conflictes: 
 

• L’elevat nombre de persones residint a un mateix habitatge per part, sobre tot dels 
immigrants, degut a les dificultats econòmiques per afrontar les despeses de lloguer. 
S’estima que el 62,5% de les vivendes ocupades per immigrants estan habitades per 6 o 
més adults (Vecina, 2011), els quals conviuen en pisos de mesures molt reduïdes. Aquesta 
situació provoca molt de problemes en les comunitats de veïns, com per exemple la falta de 
pagament o repartiment equitatiu de les quotes d’aigua en aquells habitatges que tenen els 
comptadors comunitaris.  

• El deteriorament de les vivendes com a conseqüència de les contínues transaccions entre ell 
llogaters, amb contractes legals, que sub arrenden les vivendes a terceres persones de forma 
temporal, la qual cosa fa que la població d’un determinat habitatge varií constantment. 
Aquest és un greu problema ja que moltes vegades crea confusió a la comunitat de veïnats 

                                            
14  Galan, Raquel. Article de Diario de Mallorca de data 17 d’agost de 2015: La barrera del idioma. La principal 
asignatura pendiente en Son Gotleu.  
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respecte a la titularitat de la propietat en quant a la presa de decisions que afecten a les 
zones comuns.  

• Desconeixement per part de la població immigrada de normatives bàsiques de convivència. 
La diferència cultural es fa patent en quant l’immigrant, ja sigui per una sobre ocupació de 
l’habitatge o per un tret cultural, realitza gran part de la seva vida social al carrer, la qual 
cosa genera moltes queixes dels veïns en quant a renous continus.  

• Desconeixement i falta d’interès cultural dels residents cap a la població immigrant nou 
vinguda, la qual cosa fa que l’enteniment entre les parts sigui molt difícil. A més, es 
produeix un efecte “cridada” dels immigrants ja assentats cap als nou vinguts, que fa que 
aquets últims s’estableixin a prop dels seus compatriotes, la qual cosa provoca desconfiança 
en els veïnats ja residents. La procedència africana de la majoria de la població immigrant 
fa que aquesta desconfiança sigui major que en els altres barris del districte, a on la majoria 
immigrant és d’origen americà, amb un idioma, costums i cultura molt més propera a la 
nostra (Vecina, 2007).  

• Problemes socials i de convivència. Malgrat la procedència de la població del barri sigui 
diferent, existeixen factors comuns  com la mancança de recursos econòmics, formació, 
fracàs escolar... que dificulten la seva inserció social i laboral. La repercussió de les crisi 
econòmiques és major. 

 
Aquesta problemàtica es veu alleujada per la figura dels mediadors culturals. Persones com Víctor 
Uwagba15 realitza una gran tasca intentant posar solucions als problemes que sorgeixen entre els 
veïnats, reunint-se amb les parts, aïllar el problema i pactar una solució. Es treballen multitud 
d’objectius tal com: 

• Ensenyar a la població immigrada quines són les costums i formes de fer les coses en la 
convivència diària, com per exemple, responsabilitzar-se’n dels habitatges, mobiliari urbà, 
etc. 

• Intercedir en els conflictes de les comunitats de propietaris d’habitatges. 

• Ajudar a la població autòctona a veure a la població immigrada com a iguals, no com 
l’enemic a lluitar. 

• Dur a terme projectes per la inserció dels fills dels nou vinguts al barri. 

 
La figura del mediador cultural ha estat molt positiva al barri. Molts dels conflictes originats, sobre 
tot en quant a  la diferència cultural, s’han pogut aclarir gràcies a la seva mediació. Malgrat això els 
medis de comunicació es fan ressò contínuament dels problemes que existeixen al barri,  moltes 
vegades donant-li una dimensió equivocada, la qual cosa agreuja  la situació de degradació (Vecina, 
2008). 
 
Però si be la majoria dels conflictes es produeixen a causa de desavinences entre els veïnats, 
existeix al barri una problemàtica contra la qual l’administració no ha sabut lluitar: el tràfic de 
drogues, present des de la dècada dels anys 1980. Les comunitats nigerianes i gitanes es troben 
enfrontades per el control del tràfic de drogues15. A l’agost del 2009 els enfrontaments entre les 
dues comunitats varen provocar el control del barri per la policia durant 5 dies. Els ànims es varen 
calmar gràcies a la intervenció dels dos principals líders espirituals (Vecina, 2010). Malauradament 
dos anys després, agost del 2011, un jove d’origen nigerià moria a mans de la comunitat gitana, a 
causa presumptament del tràfic de drogues.  Les revoltes que varen tenir lloc als dies següents varen 
tornar a posar en el punt de mira de la població la inseguretat ciutadana que existeix al barri.  
 

                                            
15  Entrevista realitzada amb Victor Uwagba  a la sortida de camp de maig de 2015 
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Arrel d’aquets fets, els medis de comunicació han posat un especial interès en publicar tota classe 
d’articles de caire sensacionalista16 (Vecina, 2010). La conseqüència és la visió negativa del barri 
per part de la població de la resta de Palma, on es veu a Son Gotleu com un barri especialment 
perillós per a residir-hi degut a l’augment de població immigrant que s’ha traslladat a la zona i que 
promou tot tipus d’activitats il·legals com el tràfic de drogues, prostitució, delinqüència... El 
missatge és erroni ja que Son Gotleu no és un barri degradat per presentar una forta presència de 
població immigrant, sinó que a causa de la seva degradació la població immigrant amb recursos 
baixos s’ha instal· lat a la zona.  
 
 
9.CONCLUSIONS. 
 
Una vegada exposats els resultats de l’estudi urbanístic , social i econòmic, fruits de la recerca 
bibliogràfica i anàlisi estadístic, es poden extreure les següents conclusions: 
 

1- La història de Son Gotleu és la de molts de barris de les grans ciutats espanyoles creats a la 
segona meitat del segle XX per donar cabuda a les masses de treballadors desplaçats des 
del sud i centre de la Península, amb una economia subjecta al sector de l’agricultura i 
ramaderia, cap a les zones en procés d’industrialització del nord i est d’Espanya. Barris on 
es construïen polígons de vivendes a la perifèria de les ciutats, amb una planificació 
urbanística molt feble i una ordenació inadequada, amb uns costos molt econòmics i amb 
una mancança greu d’infraestructures i serveis, amb l’únic objectiu de proporcionar un 
habitatge a la població treballadora nou vinguda fora de la ciutat. La segregació urbana 
actuals són les conseqüències directes d’aquest fet.  

 
2- La falta d’inversió pública en quant a la millora o manteniment de les infraestructures, 

juntament amb la baixa qualitat dels habitatges i la degradació ambiental i social de la zona, 
accelera el procés de degradació del barri. L’Ajuntament de Palma s’ha “oblidat” de Son 
Gotleu alhora de dur a terme reformes integrals de barris, com les realitzades als barris d’Es 
Jonquet, Sa Gerreria, Puig de Sant Pere o Polígon de Llevant. Aprovar i dur a terme un 
PERI  a la zona, la qual  degut a la seva localització propera a la Via de Circumval·lació de 
la Ciutat es troba situada en un punt neuràlgic de Palma, seria una bona oportunitat per 
acabar amb la degradació predominant del barri.  

 
3- La degradació urbanística que ha sofert el barri és patent en l’estat actual dels habitatges, 

molts d’ells construïts durant els anys 60 i 70 i sense cap tipus de rehabilitació posterior. 
Els desperfectes dels edificis s’han anant accentuant al llarg del temps degut a que es troben 
habitats per població amb molt baixos recursos econòmics. La seva tipologia, la falta de 
manteniment en els espais interiors comuns, l’existència de comptadors d’aigua 
comunitaris  i la sobre ocupació de les vivendes, fa que sigui molt difícil arribar a acords 
per poder dur endavant un manteniment mínim dels habitatges.  

 
4- Es necessari una major implicació dels serveis municipals per a la conservació i 

manteniment de l’entorn, en quant al mobiliari urbà i la neteja dels carrers. Però es torna 
indispensable una tasca de conscienciació ciutadana de conservació del medi, ja que no és 
productiu mantenir el barri si els veïnats no tenen voluntat de conservar-ho. La població 
que viu al barri no es pot permetre un habitatge millor, però en el moment que la seva 
condició econòmica millora cerca un altre lloc per a residir-hi. Aquest és un dels principals 
motius per els quals ningú cuida els equipament de la zona, ja que és tractada com una zona 
de pas a on cada vegada més el preu de mercat és més barat per la degradació ocasionada i 
on es prefereix estalviar per anar-se’n o es necessita els diners per viure el dia a dia.  

                                            
16  Com a exemples podem citar els articles del Diario de Mallorca publicats els dies 21 i 23 d’agost de 2009: Los 
vecinos denuncian que la violencia en Son Gotleu se remonta a 2001.Aseguran estar aterrorizados y se sienten 
indefensos. / Con lo tranquilo que era este barrio respectivament.  
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5- Amb una densitat de 292 hab/hectàrea, Son Gotleu es un barri amb una alta densitat de 

població, malgrat la pèrdua demogràfica dels darrers anys. Aproximadament, un 35% dels 
residents són d’origen estranger, la majoria dels quals són d’origen africà i que han 
substituït el buit dels primers immigrants que han anant abandonant el barri quan les seves 
condicions de vida han millorat. Aquests nou vinguts s’han assentat al barri degut als preus 
econòmics dels habitatges i la invisibilitat que els proporciona un barri perifèric amb una 
taxa d’estrangeria tan alta. L’esclat de l’actual crisi econòmica ha afectat greument a aquest 
col·lectiu, ja que molts d’ells treballaven al sector de la construcció, el qual ha estat el gran 
perjudicat. Amb una formació molt deficient i sense recursos, es veuen obligats a compartir 
habitatges entre vàries famílies, sigui en forma de lloguer o de forma il· legal ocupant 
vivendes buides, la qual cosa crea un greu malestar entre els veïnats.  

 
6- Les dificultats econòmiques de la població fa que els recursos dels que disposen els serveis 

socials municipals no arribin a tota la població. Tal i com s’ha vist en aquest treball, les 
demandes més importants tenen a veure amb dificultats econòmiques per a la supervivència 
diària. Les institucions, tant a nivell públic com privat, fan feina en aquest sentit. Però 
l’ajuda per lluitar en contra de l’exclusió social no s’ha de traduir només en ajuda 
econòmica. La integració per part dels immigrants i la formació en general són les 
principals eines per poder millorar la seva qualitat de vida. Programes com la RMI, per part 
de l’IMAS, i “Berenars saludables” per part d’Ayuda en Acción, són un bon exemple de 
com canalitzar l’ajuda econòmica a través de la formació. 

 
7- La vulnerabilitat social de la generalitat de la població, les dificultats econòmiques, la no 

cobertura de les necessitats bàsiques, el baix nivell formatiu, l’elevat índex de població 
immigrant no integrada...  provoca una falta de cohesió social que dificulta l’enteniment de 
les diferents cultures que habiten al barri. El desconeixement i compliment de les 
normatives i ordenances municipals per part dels immigrants fa que els conflictes entre els 
residents i nou vinguts siguin habituals. Les institucions fan feina en aquest sentit a través 
de la figura dels mediadors culturals, els quals realitzen la seva tasca directament al carrer, 
treballant amb els immigrants i els autòctons per la resolució de conflictes, implicant 
ambdues parts.  

 
8- El paper dels medis de comunicació en la publicació de qualsevol notícia que te relació 

amb el barri sempre és dona en caire negatiu. La mostra la tenim amb els darrers successos 
a la zona dels enfrontaments entre població nigeriana i gitana i la mort d’un jove nigerià. 
Moltes vegades la difusió de notícies d’aquest tipus, de caire sensacionalista, té més a veure 
amb l’expansió d’una lectura negativa i perillosa del barri que amb una realitat quotidiana, 
ja que aquesta visió ajuda a la devaluació del sòl, la qual cosa pot ajudar a una possible 
especulació immobiliària, com ja ha ocorregut a altres barris com la Gerreria.  
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