
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Facultat de Filosofia i Lletres 

 
Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Diferències en les dinàmiques de creixement dels 

nuclis costaners de s’Estanyol, sa Ràpita i Colònia de 

Sant Jordi (1956-2019). 

 
Pau Ferrer Roig 

 
Grau de geografia 

 

Any acadèmic 2020-21 

 

 

 

DNI de l’alumne: 41571616J 
 
Treball tutelat per Onofre Rullan Salamanca 
Departament de Geografia 
 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb 
finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

    

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Índex 
 

1. Introducció……………………………………………………………………………………………………...1 
 

2. Metodologia…………………………………………………………………………………………………….1 
 

3. Contextualització…………………………………………………………………………………….…….2-7 
 

4. Desenvolupament……………………………………………………………………………………….7-35 
          4.1. Sa Ràpita………………………………………………………………………………………………...7-18 
          4.1.1. Introducció………………………………………………………………………………….…………7-8 
          4.1.2. Evolució històrica……………………………………………………………………………………8-9 
          4.1.3. Anàlisi demogràfica………………………………………………………..…………………….9-10 
          4.1.4. Canvis en la planificació, usos del sòl i tipologia………………………………….11-17 
          4.1.5. Anàlisi de l’oferta turística………………………………………………………..………..17-18 
 
         4.2. Colònia de Sant Jordi………………………………………………………………………..…….18-28 
         4.2.1. Introducció……………………………………………………………………………………..…..18-19 
         4.2.2. Evolució històrica……………………………………………………………………..………...19-20 
         4.2.3. Anàlisi demogràfica………………………………………………………………………….….20-21 
         4.2.4. Canvis en la planificació, usos del sòl i tipologia…………………………..………21-26 
         4.2.5. Anàlisi de l’oferta turística………………………………………………………..………...27-28 
 
·.       4.3. S’Estanyol……………………………………………………………………………………..….…...29-35 
        ·4.3.1. Introducció……………………………………………………………………………………….....….29 
         4.3.2. Evolució històrica………………………………………………………………..……………...29-30 
         4.3.3. Anàlisi demogràfica.…………………………………………………………………………….30-31 
         4.3.4. Canvis en la planificació, usos del sòl i tipologia………………………….…......31-34 
         4.3.5. Anàlisi de l’oferta turística……………………………………………………………..…...34-35 
 

5. Resultats i 
discussió…………………………………………………………………………….…………….….......35-37 

 
6. Conclusions……………………………………………………………………………………..….…….37-38 

 
7. Referències bibliogràfiques...........................................................................39-40 

 
8. Annex I................................................................................................................41 

 
      
 
 
      



 

 

Llista de figures 
 

Figura 1: Evolució del consum de ciment a les Illes Balears (1964-2003).......................................................5 
Figura 2: Els booms turístics a les Illes Balears.............................................................................................6 
Figura 3:comparativa ortofoto 1956-2018 de Sa Ràpita……………………………………………………………………..……9 
Figura 4:Evolució població Sa Ràpita (2000-2020)......................................................................................10 

Figura 5: Mapa de la superfície urbanitzada a Sa Ràpita sobre ortofoto de 1956……………………………...…..11 
Figura 6: ortofoto zones verdes Sa Ràpita………………………………………………………………………………………….…..13 
Figures 7,8,9,10: zones verdes Sa Ràpita…………………………………………………………………………………………........13 
Figures 11,12, 13,14,15,16: Tipologies Sa Ràpita……………………………………………………………………………….....14 
Figures:17,18,19,20: tipologies Sa Ràpita…………………………………………………………………………………………......15 
Figures 21, 22: tipologies Sa Ràpita………………………………………………………………………………………………….…...15 
Figures 23, 24: tipologies Sa Ràpita………………………………………………………………………………………………...…….15 
Figures 25, 26: tipologies Sa Ràpita……………………………………………………………………………………………………….16 
Figura 27: Distribució d'habitatges destinats a lloguer vacacional a Sa Ràpita………………..………………….….17 
Figura 28: Comparativa ortofoto 1956-2018 de sa Colònia de Sant Jordi………………………………………….…...19 
Figura 29 :Sòl urbà actual de sa Colònia de Sant Jordi sobre ortofoto de 1956………………………………….…..20 
Figura 30: zones verdes Colònia de Sant Jordi…………………………………………………………………………..….……….22 
Figures 31, 32,33,34: fotos tipologia Colònia de Sant Jordi…………….…………………………………………...………..23 
Figures 35, 36, 37, 38: tipologies Colònia de Sant Jordi……………………………………………………….……….…..23-24 
Figures 39,40,41,42: tipologies Colònia de Sant Jordi…………………………………………………………………............24 
Figures 43,44,45,46: tipologies Colònia de Sant Jordi…………………………………………….....…………………...…….25 
Figura 47:distribució d’habitatges destinats a lloguer vacacional a Colònia de Sant Jordi……………………...27 
Figures 48, 49: comparativa ortofoto 1956-2018 de s’Estanyol…………………….…………………..…………….…….28 
Figura 50: evolució població Llucmajor (1900-2019)..................................................................................29 
Figura 51: evolució població s’Estanyol (2000-2020).................................................................................30 
Figura 52: sòl urbà actual de s’Estanyol sobre ortofoto de 1956………………………………………………...………...30 
Figures 53,54,55,56: tipologies s’Estanyol………………………………………………………………………………………….....32 
Figures 57,58,59,60: tipologies s’Estanyol………………………………………………………………………………………..32-33 
Figura 61: distribució dels habitatges destinats al lloguer vacacional……………………………………..……………..34 

 

Llista de taules 
 

Taula 1: Evolució dels sectors econòmics a les Illes Balears entre 1975 i 2005………………………………..…...…7 
Taula 2. Evolució del sector turístic a Mallorca entre 1956 i 2010…………………………………………………..….…..7 
Taula 3: evolució població Campos (1900-2019)........................................................................................10 
Taula 4: Evolució habitatges i immobles Campos (1991-2001)..................................................................11 
Taula 5: Tipus d’habitatges de Sa Ràpita…………………………………………………………………………………………...….11 
Taula. 6:Qualificacions sòl Sa Ràpita………………………………………………………………………………….…………….…...12 
Taula 7: Tipus d’establiments i places, Campos…………………………………………………………………....……….....….16 
Taula 8: Població Ses Salines(1900-2019)..................................................................................................19 
Taula 9: Evolució nombre d’habitatges i immobles Ses Salines (1951-2011).............................................21 
Taula 10:Tipus d’habitatges de Colònia de Sant Jordi………………………………………………….………………………...21 
Taula 11: Qualificacions Colònia de Sant Jordi…………………………………………………………………………..…………..22 
Taula 12: Establiments i places, Ses Salines………………………………………………………………………………..………...26 
Taula 13: Qualificacions s’Estanyol…………………………………………………………………..…………………………………...31 
Taula 14: Evolució habitatges i immobles Llucmajor (1991-2001).............................................................31 
Taula 15 :Tipus d’habitatges de s’Estanyol………………………………………………………..…………………………...……..31 
Taula 16: tipus d’establiment i places, Llucmajor………………………………………………………………………..………...33 
 

 



 

Resum 
 
L’objectiu del present estudi és analitzar les diferències en les dinàmiques de creixement 
que han anat influint en el desenvolupament de tres nuclis costaners del sud de 
Mallorca, pròxims entre si i de característiques similars, des de l’any 1956 fins al 2019. 
Els tres nuclis han patit canvis forçats per un increment demogràfic i un canvi en el model 
de vida de la població de l'illa, sumat a un canvi en els usos del sòl i una importància 
cada cop major de l'activitat turística. Aquests canvis han afectat de manera distinta a 
cada un dels tres nuclis, modificant la seva estructura, tipologia, usos del sòl i població. 

La metodologia utilitzada per realitzar aquest treball combina l’anàlisi de la fotografia 
aèria (ortofoto IDEIB 1956-2018) i l'anàlisi demogràfica (IBESTAT i padrons municipals), 
juntament amb l'anàlisi de l'oferta turística, del procés d'urbanització  i els canvis d'usos 
i tipologies de les edificacions que han anat sorgint als nuclis analitzats. S'ha consultat la 
Seu Electrònica del Cadastre i s'ha recorregut a fonts primàries com entrevistes, 
recol·lecció de fotografies antigues i la realització de fotografies actuals. 

El nucli que ha registrat una evolució més notable és sa Colònia de Sant Jordi, lloc on 
l'activitat turística ha proliferat amb major força, mentre que el nucli de s'Estanyol és el 
que s'ha vist menys influït per aquest factor i el que menys ha variat en mida i forma. 
Per altra banda, sa Ràpita ha tingut com a principal força de canvi la popularització de 
les segones residències i una presència significativa de l'oferta del lloguer vacacional als 
darrers anys. 

Mapa localització. 
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1.Introducció 
 

Els nuclis costaners de s’Estanyol, sa Ràpita i sa Colònia de Sant Jordi és troben situats al 
sud de l’illa de Mallorca, els tres formen part de tres municipis distints però 
comparteixen uns inicis i una evolució històrica semblant. 
 
La intenció del present estudi és analitzar les diferències en les dinàmiques de 
creixement que han anat influint en el desenvolupament de tres nuclis costaners 
pròxims entre si, de característiques similars, des dels inicis del primer boom turístic fins 
a l’any 2019. És tria com a data d’inici l’any 1956 per ser l’any en el qual es realitza la 
primera fotografia aèria de la zona i que, a més, coincideix amb una època de creixement 
i evolució de l’activitat turística a l’illa. 
 
Els tres nuclis analitzats varen consolidar-se en un primer moment com nuclis de 
pescadors conformats per un nombre reduït d’habitatges i escars, així com també dels 
primers habitatges destinats a l’estiueig, distribuïts de manera més o menys irregular al 
llarg d’una primitiva via de comunicació sense asfaltar. 
 
La seva construcció data de finals del segle XIX i principis del segle XX, i es manté 
pràcticament intacta amb les seves formes fins arribar a la dècada dels  60. És en aquest 
moment quan es comença a observar un canvi en la ordenació i planificació del nuclis, 
així com també en la tipologia dels edificis i els seus usos. 
 
 

2.Fonts i metodologia 
 
Per a la realització d’aquest treball s’han combinat diversos mètodes d’estudi tant de 
caràcter descriptiu, com són la recerca bibliogràfica i d’arxius fotogràfics relacionats amb 
el tema d’estudi, com de caràcter comparatiu i analític mitjançant sistemes de projecció 
cartogràfica i treball de camp. 
 
Per tal de recollir les dades estadístiques referents a la demografia, les classificacions i 
qualificacions del sòl, i l’oferta turística, he consultat l’IBESTAT, l’INE i el MUIB, així com 
també plataformes com Airbnb, Booking o Vrbo. 
 
Per dur a terme les comparacions entre diferents períodes temporals he fet servir el 
visor de l’IDEIB (ortofoto 1956-2018), així com la consulta de l’arxiu fotogràfic municipal 
de Campos. Per altra banda, el treball de camp ha consistit en la realització de 
fotografies de les diverses tipologies d’edificacions, zones verdes i d’espai lliure públic. 
A més de la realització de cinc entrevistes a residents dels diferents nuclis per tal de 
conèixer l’evolució històrica de cada un d’aquests. 
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3.Contextualització. 
 
El segle XX ha suposat un període de canvi per a la societat mallorquina, un procés 
marcat per la consolidació de la modernitat capitalista que ha tingut repercussions en 
tots els sectors. Al llarg del segle passat la població de tradició majoritàriament agrícola 
es va veure immersa en un procés de globalització que va afectar de manera més o 
menys simultània al seu model de vida i al territori. 
 
Els avenços tecnològics i les noves dinàmiques de comerç i consum, així com els 
excedents de la producció industrial europea i la creixent circulació de fluxos econòmics 
internacionals, van fer de les illes un territori susceptible d’entrar en l'òrbita del capital 
europeu i convertir-se així en un important producte de consum. Aquesta estratègia de 
turistització que agafa força a mitjans de segle, primer com a “illa de la calma” i 
posteriorment inclosa dins del turisme de masses, instaura un model econòmic que 
acaba per transformar significativament la societat, el territori i la política insular. 
 
Harvey (1978) descriu el procés d’urbanització com l’efecte més o menys immediat del 
sistema econòmic en el que s’inscriu, la conseqüència d’un determinat model econòmic 
que produeix un espai per tal de poder seguir reproduint-se. A aquesta definició hi 
podem afegir també el fet que generalment les etapes dominades per grans economies 
productives són succeïdes per fases on predomina el domini financer, marcat per 
l’acumulació de capital sense producció de mercaderia. En el cas de l’Estat espanyol, el 
procés d’adaptació a la globalització financera és duu a terme mitjançant l’expansió del 
seu sector immobiliari i turístic. 
 
Els inicis d’aquest procés de canvi els trobam a principis del segle XX, moment en el qual 
es consolida una primitiva activitat turística a l’illa, especialment a l’eix s'Arenal-Palma- 
costa de Calvià. Aquest fet es dona primer gràcies als famosos llibres de viatges i demés 
relats literaris del segle XIX i principis del XX, i seguidament per la incorporació de 
Mallorca dins de les primeres guies de viatges internacionals com Baedcker al 1901. El 
Gran Hotel (1903), l’Hotel Príncipe Alfonso (1909) o l’Hotel Victoria (1910) són alguns 
dels hotels més emblemàtics d’aquesta època. 
 
Posteriorment aquest interès per Mallorca augmenta per la iconografia cinematogràfica 
creada a partir dels anys 20 i 30 amb filmacions com la de Burton Holmes (1920), “Flor 
de Espino” (1925), o ”El secreto de la pedriza”(1925), que perpetuen i popularitzen la 
idea de “l’illa de la calma”. En aquestes filmacions es donen a conèixer els espais naturals 
de l’illa i una imatge de la societat tradicional mallorquina que s’ha mantingut gairebé 
intacta a causa de l’aïllament insular, desconnectada de bona part dels canvis que han 
patit les societats industrials del centre d’Europa de la mà de la modernitat (Brotons et 
al., 2016). 
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És en aquests moments quan és comencen a fer més visibles les primeres edificacions 
lligades a un model turístic caracteritzat per l’absència de planificació pública i la 
discontinuïtat en l’espai,  en el qual es construeix sense constituir vertaderes unitats 
funcionals. Unes unitats dutes a terme amb més idea arquitectònica que urbanística, i si 
es vol, més urbanística que territorial. 

  
Aquesta primitiva oferta turística es basa en petits hotels i hostals, localitzacions que 
afavoreixen l’establiment d’una primitiva oferta complementària de negocis de petita 
escala o familiars. D'aquesta època destaca la construcció d’hotels com el Gran Hotel 
Alhambra (1920) o l’Hotel Formentor (1929). 
 
La demanda la constitueixen un nombre reduït de turistes oberts a una amplia gama de 
formes d’oci, sovint associats amb persones d’un elevat nivell cultural i econòmic, i 
interessades en descobrir els valors patrimonials de l’illa. Aquest auge del turisme es 
paralitza amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola (1936), i no es reactiva fins després 
del final de la II Guerra Mundial (1945), a partir de principis de la dècada dels 50.  
 
A mesura que avança la reconstrucció econòmica del vell continent i es produeix el 
reconeixement internacional del règim franquista per part de l’ONU (1951), s’introdueix 
de bell nou el turisme internacional a bona part de l’Estat espanyol, especialment al 
litoral mediterrani i als arxipèlags. Sent les Illes Balears un destí pròxim, segur i amb cert 
encant romàntic, que atreu visitants de les principals economies emergents europees. 
 
És a partir d’aquests moments que es popularitza el fenomen del turisme nacional a 
Mallorca, potenciat en aquest cas per una imatge de l’illa més centrada en el turisme de 
sol i platja, i lligat a una oferta d’oci complementari cada cop més potent que 
s’estructura al voltant dels nous hotels situats a la costa. És en aquests moments també 
que agafa força la campanya publicitària de “luna de miel en Mallorca” iniciat al 1946,  
que es manté fins a les dècades dels 60 i 70 com estratègia per captar el turisme 
nacional.  
 
A l’any 1950 arriben a Mallorca, segons estimacions, al voltant de 98.000 turistes (76.000 
nacionals i 22.000 estrangers), i al 1961 ja s'enregistren 361.000 (Barceló, 2000). A partir 
d’aquesta època es duu a terme la consolidació del sistema fordista i el creixement 
econòmic propicia el sorgiment d’una important classe mitja europea, fet que fa 
possible l’arribada de més d’un milió de visitants en un sol any.  És en aquesta època 
quan es comença a gestar el que serà el major procés de creixement econòmic i 
territorial de la història de l’arxipèlag (Rullan,1999). En paraules de Rullan: “el turisme 
crearà la nova urbanització, la urbanització crearà el nou territori; el turisme serà el 
motor de l’urbanisme i l’urbanisme el del territori”. 
 
La dècada dels 60 és la que posteriorment es coneixerà com a primer Boom turístic 
(1961-1973), i és quan s’estableix definitivament el model turístic fordista caracteritzat 
per l'homogeneïtzació de la oferta, la introducció de grans corporacions i la programació 
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de paquets turístics. Un model que és fonamenta sobre un creixement “urbanísticament 
intensiu i territorialment concentrat” (Rullan, 1999). 
 
L‘expansió d’aquest nou model es pot donar gràcies a una política turística que potencia 
el creixement sense control del sector, ignorant els possibles impactes mediambientals 
i que es possible gràcies a l'abaratiment dels costos de transport. Tot aquest procés es 
veu reforçat per la Llei del sòl de 1956, el Pla d’Estabilització Econòmica de 1959, i la Llei 
de Centres i Zones d’Interès Turístic Nacional de 1963, així com l’eliminació de visats o 
la llibertat de canvi de les divises. 

 
És dona així inici al que es coneix com turisme de masses, una època de creixement que 
es veu interrompuda per la crisi del petroli al 1973, any en el qual s’arriba a la xifra rècord 
de 3.812.791 de turistes a les Illes Balears, 2.850.000 en el cas de Mallorca. Aquestes 
xifres no es tornen a superar fins a 7 anys després, quan al 1981 arriben a les illes 
3.905.538 turistes (Colom, 2015) 
 
El 1973 s’aprova el Pla Provincial d’Ordenació de Balears que es ve a sumar a les zones 
d’interès turístic nacional marcades l’any 1963, 4 d’elles ubicades a Mallorca. Aquest Pla 
es veu afectat per la nova Llei del sòl de 1975 que limita el creixement en les zones que 
els plans municipals classifiquin expressament com urbanitzable i impedint 
l’aprofitament mínim que marcava l’anterior classificació com a sòl rústic. 
 
El segon Boom turístic, beneficiari de la inversió estrangera vinculada a la integració en 
els mercats europeus, es veu interromput puntualment per diverses crisis com la dels 
touroperadors britànics al 1980, i per la crisi espanyola de 1985. Seguidament es 
produeix la segona gran crisi del sector a les Illes Balears (1989-1992), la Guerra del Golf 
produeix una segona crisi del petroli que fa estancar el creixement de la xifra de visitants 
a la comunitat autònoma al voltant dels 6.500.000. 
 
En aquesta època es comencen a fer cada cop més visibles els impactes del procés 
urbanitzador lligat al sector turístic, i agafen força també les organitzacions ecologistes 
que demanen una major protecció del territori.  
 
El 1983 s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la comunitat autònoma 
assumeix diverses competències com: turisme, ordenació del territori i urbanisme, medi 
ambient, patrimoni entre d’altres. Es promulguen les primeres lleis encaminades a la 
protecció dels espais naturals més sensibles o de major valor, com són la Llei 
d’Ordenació i Protecció d’Àrees Naturals d’Especial Interès de 1984 o la Llei d’Espais 
Naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears de 
1991. Així com el Decret 30/1084 i Decret 103/1987, més coneguts com decrets Cladera 
I i II, que van fixar la ratio turística en un primer moment en 30 m² de solar per plaça 
d’allotjament, i posteriorment la van ampliar a 60 m². 
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En aquests anys es promulga també la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears 
(1987), que crea la figura de les Directrius d’Ordenació Territorial com un “instrument 
per a l'ordenació conjunta de la totalitat de l’àmbit territorial de les Illes Balears”. Aquest 
conjunt de lleis i el seu desenvolupament aconsegueixen preservar de l'especulació 
urbanística un gran nombre d’espais naturals de les illes que encara no han estat 
alterats, però no impedeixen el creixement iniciat en els nuclis ja existents. 
 
És important mencionar l’entrada de l’Estat espanyol dins de la Comunitat Econòmica 
Europea l’any 1986, fet que facilita l’entrada de capital estranger i la internacionalització 
de les cadenes hoteleres de Balears.  
 
Entre els anys 1993 i 2008 es produeix el tercer Boom turístic, les illes passen de registrar 
poc més de 7 milions de visitants durant el 1993 a 13,1 milions a l’any 2008 .La nova Llei 
de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de col·legis professionals de l’any 1997 i 
la Llei sobre règim del sòl i valoracions de 1998 propicien la continuació del procés 
d’urbanització tant lligat al sector turístic. 
 
Cal destacar també l’aprovació del Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística de Mallorca de 
1995, que com diu en el seu article 4, un dels seus objectius és “el reconeixement exprés 
del turisme com a motor principal de l’economia de l’illa”. Aquest pla pretén impulsar la 
modernització de l’oferta turística obsoleta així com fomentar la “implantació d’altres 
alternatives no basades en paràmetres purament quantitatius”. Seguidament s’aprova 
la Llei de sòl rústic de 1997, fet que fa augmentar l’especulació sobre aquest tipus de 
sòl, i per tant, sobre la resta del territori de l’illa que s’havia mantingut inalterat per les 
dinàmiques canviants de l’activitat turística. 
 
Al 2001 una nova crisi econòmica interromp la època de bonança, que no es recupera 
plenament fins a partir del 2005, any en el qual arriben a les illes 11,6 milions de turistes. 
El gràfic següent sobre el consum de ciment mostra clarament les èpoques de crisi 
mencionades anteriorment, moments en els quals es paralitza el creixement del sector. 

 
Figura 1: Evolució del consum de ciment a les Illes Balears (1964-2003). 

 
Font: Manera, Carles. “El creixement de l’economia turística a les Illes Balears ( 1975-2008)". 
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La recuperació de l’any 2005 arriba fins al 2009, moment en que es comencen a notar 
els efectes de la nova crisi econòmica coneguda com la Gran Recessió (2008), una crisi 
financera i immobiliària que tindrà el seu impacte en el sector turístic balear. 
A partir de l’any 2011 es nota una certa recuperació econòmica i arriben a les Illes 
Balears 12’3 milions de turistes. A partir d’aquí es produeix un fort creixement anual que 
no es veurà interromput fins al 2018.  

 
L’any 2013 es supera la xifra dels 13 milions de turistes, durant el 2015 es superen els 
14 milions, el 2016 els 15 , i al 2017 s'arriba a la xifra de 16.339.756 turistes. Durant el 
2018 només es registra una variació anual d’1’5% (16.583.654 ), i l’any 2019 es registra 
per primer cop a la dècada una variació anual negativa de -0’7 % (CAIB, anuari de 
turisme). 
 
La figura 2 mostra els quatre grans períodes de creixement del sector turístic a les illes, 
així com també els tres períodes de crisi, a través de les dades de tràfic de passatgers als 
aeroports de la comunitat. 
 

Figura 2 : Els booms turístics a les Illes Balears. 

 
Font: Rullan. O (2019). Islas globales y paisajes culturales postmodernos en las Islas Baleares 

 
Les taules següents demostren prou bé el creixement del sector turístic a les illes durant 
la segona meitat del segle XX i principis del XXI, així com els seus efectes sobre el territori 
i la resta de l’economia. Hem de tenir en compte que a la dècada del 1940 al voltant del 
40% de la població de les illes es dedicava al sector primari, mentre que a l’actualitat el 
percentatge és de poc més d’un 1%.         
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Taula 1: Evolució dels sectors econòmics a les Illes Balears entre 1975 i 2005.     

Evolució dels sectors econòmics 1975-2005 (%). 

Sector econòmic 1975 2000 2005 

Agricultura i pesca 5,7 1,6 1,4 

Indústria 13,3 10,3 4,9 

Construcció 12,9 8,8 9,8 

Serveis 68,1 79,3 85,4 
Font: Manera, Carles. “El creixement de l’economia turística a les Illes Balears ( 1975-2008)". 

 

La forta expansió del sector turístic provoca “la decisiva caiguda del sector primari 
entre 1975 i 2005, que segueix la tendència que ja s’albirava en dècades precedents; 
la reculada industrial, no exempta emperò d’avenços innegables en subsectors 
històrics, com és el cas del calçat; i el progrés de les activitats terciàries i les derivades 
de la construcció” (Manera,2009). 
 
Taula 2. Evolució del sector turístic a Mallorca entre 1956 i 2010. 

Mallorca 

Any Places turístiques Superfície urbanitzada 
Superfície urbanitzada 

primer km. de costa. 

1951 2.693 48,5 km² 13,03 km² 

2010 281.495 231,38 km² 86,64 km² 
Font: Pons, Antoni. ”Turisme, illeïtat i urbanització a les Illes Balears (1957-2006)”. 
 
Pons (2016) destaca el turisme i la illeïtat com a dos dels factors principals en el procés 
d’urbanització de les illes, tant en la seva distribució espacial com temporal. Aquest 
present treball no pretén contradir cap de les afirmacions de la tesi d’Antoni Pons 
respecte l’evolució global de l’urbanisme a les illes, si no determinar les diferències o 
particularitats que poden existir entre distints nuclis que no han sofert en la mateixa 
intensitat els factors que determinen l’urbanisme. De la mateix manera que la distància 
amb les principals infraestructures no determina completament la distribució de la 
urbanització, tampoc no determina on es localitza l’activitat turística. En el cas del 
creixement urbanístic lligat a segones residències, la localització vendrà determinada en 
major mesura per factors d’escala local o regional. 
 

4.Desenvolupament. 
4.1. Sa Ràpita 

4.1.1. Introducció 
 
Sa Ràpita és un nucli costaner del municipi de Campos que a l’actualitat té una població 
de 1.032 habitants, 928 al nucli principal de sa Ràpita i 104 a la urbanització de Dalt sa 
Ràpita. Analitzarem conjuntament les dues poblacions encara que Dalt sa Ràpita tengui 
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la consideració d’urbanització, ja que comparteixen la trama urbana i conformen un únic 
cos. 
És troba situat a 9 km del nucli de Campos (Ma-630) i a 41 km de l’aeroport de Son Sant 
Joan (Ma-19,Ma-630). Limita a l’oest amb una àrea considerada ZEPA, i amb el nucli de 
Son Bieló (Llucmajor) a 300 metres, i a l’oest de forma contigua amb el Parc Natural Es 
Trenc-Salobrar de Campos. 
 

4.1.2. Evolució històrica 
 
Aquesta zona de costa històricament s’ha trobat despoblada, la població de Campos 
residia a l’interior refugiant-se del perill de les incursions dels pirates. L’única 
construcció que trobam a la zona anterior al segle XX és la Torre de Son Durí construïda 
l’any 1595.  
 
A principis del segle XX,  el nucli neix com un conjunt de cases de pescadors i escars (14), 
així com també de les primeres cases d’estiueig dels residents del propi municipi. És a 
les dècades posteriors quan comença a créixer el nombre d’edificacions al llarg d’una 
primitiva via de comunicació sense asfaltar a pocs metres de l’aigua (20-50 m) , i 
pròximament és crea una segona línia. Aquesta és la situació quan s’arriba a mitjans del 
segle XX, un conjunt d’edificis més o menys alineats que no constitueixen una vertadera 
urbanització, però que serviran de base per a la futura planificació i ordenació del nucli.  
 
El creixement posterior parteix d’aquestes dues primeres línies “paral·leles” a la costa, 
ampliant-se en longitud però sobretot en profunditat cap a les terres de l’interior. 
Aquesta disposició facilita la incorporació i ampliació del traçat ortogonal o en 
quadrícula, que pot créixer terra endins perquè no es troba amb cap element natural, 
patrimonial o físic que el limiti. 
 
Durant els anys 70 i 80 comença a ser notable la presència de turistes allotjats 
segurament a sa Colònia de Sant Jordi, primer alemanys i suïssos, i posteriorment 
britànics. Aquests turistes visiten la costa de Sa Ràpita però no hi pernocten, ja que la 
oferta hotelera al nucli és inexistent, i encara no han proliferats els negocis que puguin 
donar una oferta complementària. 
 
Tot i que durant la dècada dels 80 es parla de la intenció de capital alemany i suís, ja 
establert a sa Colònia de Sant Jordi, de construir-hi diversos hotels, aquesta idea no 
s'arriba a materialitzar. 
És també en aquesta època que és comencen a construir un nombre important de 
segones residències dels propis residents del municipi. Aquest fet fa possible el lloguer 
d’habitatges durant l’època estival, normalment per un període d’un mes, per part de 
gent de Palma i d’altres pobles del sud de l’illa.  
 
Entre les dècades de 1960 i 1980 s’urbanitza bona part del nucli de Sa Ràpita, a l’any 
2000 ja s’ha urbanitzat tot Dalt Sa Ràpita, i al 2006 la darrera ampliació de Sa Ràpita. En 
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canvi, el procés d’edificació transcorr d’una manera molt més lenta. A dia d’avui encara 
queden àmplies zones per edificar classificades com sòl urbanitzable ordenat d’ús 
residencial, així com diverses zones destinades a equipaments i serveis. 
 
Amb els anys ha anat augmentant la compra i construcció de segones residències, i s’ha 
mantingut la “tradició” del lloguer d’habitatges durant l’estiu, un fenomen que és 
impossible contabilitzar ja que no es troba reglat ni es publicita. 
 
A aquest lloguer “tradicional” s’hi ha de sumar el lloguer vacacional de plataformes com 
Airbnb, que alguns residents afirmen que va arribar al nucli fa poc més de 5 anys. 

 
Figura 3: comparativa ortofoto 1956-2018 de Sa Ràpita.  

Font: Ortofoto sèries temporals 1956-2018 (IDEIB). 
 

4.1.3. Demografia 
 

Com podem observar a la taula següent, la població del municipi de Campos ha anat 
augmentant lentament al llarg del segle XX, i no es fins a la primera dècada del segle XXI 
que es pot notar un augment més sobtat. Entre els anys 1900 i 2001 la població total 
només va augmentar en  1.749 persones, mentre que entre el període 2001-2019 es va 
registrar un augment de població de 4.502. 
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Taula 3: evolució població Campos (1900-2019). 

Campos 

Any Població 

2019 10.862 

2011 9.712 

2001 6.360 

1991 6.419 

1981 6.491 

1970 6.668 

1960 6.939 

1950 6.564 

1940 6.171 

1930 6.306 

1920 5.379 

1910 4.682 

1900 4.611 

Font: cens i padró municipal (IBESTAT) 
 

Pel que fa referència al cas concret de sa Ràpita, el registre del que disposam només 
abasta el període del 2000 al 2020, en el qual s’observa un creixement més o menys 
sostingut fins arribar al 2013, any de major població registrada. A partir d'aquí la 
població ha tornat  augmentar lentament però encara no ha sobrepassat la xifra rècord. 
En els darrers 20 anys el nucli ha registrat un augment de població de 447 
persones. 

Figura 4:Evolució població Sa Ràpita (2000-2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal (IBESTAT). 
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4.1.4. Canvis en la planificació, usos del sòl i tipologia. 
 

En el mapa següent és veu la superfície urbanitzada i urbanitzable actual sobre una 
ortofoto de 1956, la superfície ha passat de 60.921 m² a 1.925.777 m² en 63 anys. Hem 
de tenir en compte que actualment trobam 976.500 m² considerats com a sòl 
urbanitzable en execució o no ordenat. 
 

Figura 5: Mapa de la superfície urbanitzada a Sa Ràpita sobre ortofoto de 1956. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a  partir de la classificació de sòl urbà i urbanitzable del MUIB. Ortofoto 1956 
(IDEIB). 

A continuació es mostren dues taules en les quals s’observa l’evolució del nombre de 
les edificacions totals del municipi de Campos i del nucli de Sa Ràpita en particular. 
 

Taula 4: Evolució habitatges i immobles Campos (1991-2001). 

Municipi 

Total 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2002-2011 

Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. 

Campos 4.920 6.758 342 420 506 638 835 1.214 686 995 542 869 566 994 

Font: Cens de població i habitatges 2011 ( Institut Nacional d’Estadística). 
 

Taula 5:Tipus d’habitatges de Sa Ràpita. 

Tipus d'habitatges de Sa Ràpita 

Any 

Nombre total 

d'habitatges 

Habitatges 

principals 

convencionals 

Habitatges 

secundàris Habitatges buits Altres 

1991 1350 86 1263 1 0 

2001 1515 276 1230 8 1 

Font: Cens de població 1991 i 2001 ( Institut Balear d’Estadística). 
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Amb el creixement del nucli i la popularització del turisme a la zona, sorgeixen un 
nombre important de negocis destinats a donar servei a la nova població, especialment 
a la que es concentra a l’època estival. És per això que la majoria són negocis de 
restauració situats a primera línia de costa, concretament 13 si tenim en compte els 2 
restaurants situats a la zona del club nàutic. A segona línia hi trobam 3 restaurants més, 
sumant així un total de 16. 
 
A primera línia s’hi situen altres negocis com són: dos supermercats, una sucursal 
bancària, una immobiliària i una farmàcia. La resta de serveis, negocis i equipaments es 
troben distribuïts de manera més dispersa pel nucli. Entre aquestes trobam: un estanc, 
un centre cívic, dos supermercats, un equipament religiós (1.730 m2) i diversos 
equipaments esportius.  
 
Taula 6: Qualificacions sòl Sa Ràpita. 

Qualificacions sòl Sa Ràpita (m2) 

Extensiva 

unifamiliar Turística 

Zones verdes i 

espai lliure públic Nucli antic 

Equipaments i 

serveis 

Extensiva 

plurifamiliar Port 

847.719 200.856 192.162 107.205 99.985 61.600 44.535 

Font: elaboració pròpia a partir de la classificació del MUIB. 

 
Les zones verdes i d’espai lliure públic, que ocupen una superfície total de 192.162 m2, 
poden tenir en aquest cas una consideració distinta de la resta de sistemes. Trobam tres 
places públiques i diverses zones verdes que ocupen un total de 40.810 m2 i responen 
a una clara intenció urbanística, zones que van ser planificades en un principi i que avui 
dia gaudeixen de cert manteniment. Però s’observa fàcilment que la resta de superfície 
destinada a tal finalitat ha estat conseqüència de reclassificacions fetes per tal de 
complir amb el percentatge mínim que marca la legislació urbanística, o directament per 
la paralització o inexistència de projectes d’edificació. Així, trobam petites àrees 
classificades com zones verdes que no són més que petites parcel·les d’illes urbanes que 
no han estat edificades completament.  

 
Aquest fenòmen no només s’ha donat a les zones que van ser ordenades amb 
anterioritat als anys 80 i 90, si no que també són exemples d’una falta de planificació 
més recent a la zona de Dalt Sa Ràpita. En aquesta urbanització una bona part de la 
superfície classificada en un primer moment com residencial ha acabat reclassificada 
com a zona verda, o destinada a la construcció de diversos serveis i equipaments públics.  
A continuació es mostren algunes de les zones que han estat reclassificades com zones 
verdes: 
 
 
 
 
 
 



Diferències en les dinàmiques de creixement dels nuclis costaners de s’Estanyol, Sa Ràpita i Colònia de 

Sant Jordi (1956-2019). 

 

  

 

13 

 

Figura 6: ortofoto zones verdes Sa Ràpita. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la classificació del MUIB. Ortofoto 2018/2019 (IDEIB).  
 

Figures 7,8,9,10: zones verdes Sa Ràpita  

 
Font: elaboració pròpia. 

 

 
 
 
 



Diferències en les dinàmiques de creixement dels nuclis costaners de s’Estanyol, Sa Ràpita i Colònia de 

Sant Jordi (1956-2019). 

 

  

 

14 

 

Tipologia de les edificacions 
 
Les cases de primera línia de costa de la zona considerada nucli antic són algunes de les 
primeres edificacions que ja es poden observar a la ortofoto de 1956. En aquesta zona 
encara es conserven un nombre significatiu d’habitatges unifamiliars d’una o dues 
altures, que tenen com a característica comuna l’existència d’un petit porxo o espai 
cobert adossat a l’habitatge. Tot i que amb el pas dels anys i l’ampliació de la primera 
línia, hi trobam també edificis plurifamiliars d’un màxim de fins a 4 plantes. 
 
Figures 11, 12,13,14,15,16: Tipologies Sa Ràpita. 

Font: elaboració pròpia. 
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A partir de segona línia i fins arribar al nucli de Dalt Sa Ràpita hi trobam una gran 
varietat d’edificis, tant unifamiliars com plurifamiliars, que poden tenir fins a 3 plantes. 
En aquesta zona no totes les parcel·les tenen espai exterior no edificat, però la gran 
majoria tenen un porxo o una planta baixa sense parets que es utilitzada com 
aparcament.  
 
Figures 17,18,19,20: tipologies Sa Ràpita. 

Font: elaboració pròpia.  
 

En algunes zones de l’oest i el nord del nucli de Sa Ràpita és redueix la superfície 
construïda en les illes urbanes i les parcel·les són més grans, així com també ho són els 
habitatges. Moltes d’aquestes parcel·les compten amb piscina, i fins i tot, algunes amb 
instal·lacions esportives com una pista de tennis o de pàdel. 
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Figures 21,22: tipologies Sa Ràpita. 

 
Font: elaboració pròpia. 
 
A la zona pròxima al port hi trobam un conjunt d’apartaments adossats i un 
d’apartaments aparellats de més recent construcció, alguns actualment en procés de 
construcció, que es destinen en gran part al lloguer turístic. 
 
Figures 23,24: tipologies Sa Ràpita. 

Font: elaboració pròpia.  

 
En la urbanització de Dalt Sa Ràpita hi trobam una combinació de parcel·les grans amb 
habitatges unifamiliars de 2 o 3 plantes, on s’ha reduït la superfície construïda en les 
illes urbanes, juntament amb apartaments aïllats unifamiliars de 2 plantes i un espai 
exterior més reduït. Una característica comuna en els dos models d’aquesta zona és 
que la major part de les parcel·les compten amb una piscina. 
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Figures 25,26: tipologies Sa Ràpita. 

 
Font: elaboració pròpia.  

 

4.1.5. Anàlisi de l’oferta turística 
 

El municipi de Campos té una oferta turística reduïda, la modalitat que més destaca és 
la dels agroturismes, que compte amb 30 establiments. Aquest tipus d’oferta ha anat 
agafant força durant la darrera dècada, agrupant una capacitat total de fins a 585 
places. A continuació es pot veure les diferents modalitats turístiques que són presents 
al municipi i les places de que disposen. 
 
Taula 7: Tipus d’establiments i places, Campos. 

Campos 

Tipus 

d'establiment 

Nombre 

d'establiments Places 

Agroturisme 30 585 

Hotel 1 76 

Hotel rural 3 74 

Hostal residència 1 41 

Turisme d'interior 2 58 

Font: IBESTAT.  

 
El nucli de Sa Ràpita no compta amb cap establiment hoteler, i la oferta complementaria 
es limita a un conjunt de petits comerços i un nombre significatiu de bars i restaurants 
que es concentren en els dos primers carrers situats en paral·lel a la costa. És important 
destacar la principal infraestructura del nucli, un port esportiu que funciona com un fort 
atractiu turístic. 
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Tradicionalment Sa Ràpita ha estat un nucli residencial amb una reduïda població 
estable i una important població flotant o estacional formada per altres residents del 
municipi. Amb el pas del temps s’ha consolidat com un nucli de segones residències tant 
de residents del propi municipi o de la resta de l’illa, com de nacionals i extrangers. 
Aquesta urbanització lligada a les segones residències impulsada durant la segona 
meitat del segle XX ha donat lloc als darrers anys a una important oferta turística de 
lloguer vacacional. 
 
Si combinam les dades de diverses pàgines web com Airbnb (135), Vrbo (125)  o Booking 
(83) veiem que al nucli hi trobam almenys 167 habitatges que a l’actualitat es destinen 
al lloguer vacacional. Aquests es troben distribuïts pràcticament d’igual manera per tot 
el nucli, sense que existeixi una diferenciació clara entre el casc antic i les zones 
residencials unifamiliars o plurifamiliars de més recent construcció. 
 
A continuació es pot observar la distribució dels habitatges destinats al lloguer 
vacacional: 
 

Figura 27: Distribució d'habitatges destinades a lloguer vacacional a Sa Ràpita. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Booking, Airbnb i Vrbo. 

 

4.2. Colònia de Sant Jordi 
4.2.1. Introducció 

 
Sa Colònia de Sant Jordi és un nucli costaner del municipi de Ses Salines que a l’actualitat 
té una població de 2.805 habitants. Durant l’època estival rep un augment important de 
població flotant lligada a les segones residències i a l’activitat turística. 
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Es  troba situat a una distància de 4,6 km. del nucli de Ses Salines (Ma-6100), i a 43’4  
km. de l’aeroport de Palma (Ma-6040, Ma-19). Limita al nord de forma contigua amb el 
Parc Natural de Es Trenc-Salobrar de Campos i a l’est amb una zona considerada com 
LIC i ZEPA. La principal infraestructura del nucli és un port esportiu situat al sud-est. 
 

4.2.2. Evolució històrica. 
 
Sa Colònia de Sant Jordi neix arrel de dues lleis (Llei sobre colònies agrícoles de 1855 i  
1868) que donaren lloc a la creació de nou colònies entre els anys 1874 i 1891. Aquestes 
lleis intentaven impulsar la creació de colònies mitjançant una sèrie de privilegis pels 
nous pobladors, alguns dels més importants foren l’exempció del pagament de la 
contribució fins un màxim de 25 anys o l’exempció de fer el servei militar  
 
El marquès del Palmer va ser qui va fundar la Colònia de Sant Jordi l’any 1870, i a l’any 
1879 es parcel·laren més de 200 hectàrees dins la possessió de Sa Vall. Per tal d’atreure 
compradors, es regalava un solar a cada nou poblador a canvi de que arrendàs almenys 
una parcel·la de terra de mínim quatre quarterades per un temps de 10 anys. 
 
A finals del segle XIX, a causa de la caducitat de les anomenades lleis i dels seus privilegis, 
gran part de les colònies van desaparèixer. Les quatre que van sobreviure van haver de 
canviar  la seva funció i convertir-se en ports pesquers o comercials (Pastor,1977). 
Aquest és el cas de sa Colònia de Sant Jordi, reconvertit en port pesquer a principis de 
segle XX, i posteriorment en lloc d’estiueig dels nadius en un primer moment, i del 
turisme europeu a mitjans de segle. 
 
A partir dels any 60 comencen a arribar els primers turistes, principalment alemanys i 
suïssos, i pocs anys després ja es comença a crear una primitiva oferta turística que 
s’anirà desenvolupant ràpidament les pròximes dècades. Entre els anys 1965 i 1985 es 
construeixen la major part dels hotels que trobam a l’actualitat, principalment amb 
capital alemany i suís. 
 
És també en aquesta època, a partir dels anys 70, que és comencen a construir les 
segones residències tant de residents dels municipis pròxims com d’estrangers. Així com 
el lloguer d’habitatges durant l’època estival, normalment per un període d’un mes, per 
part de gent de Palma i d’altres pobles del sud de l’illa. Amb els anys ha augmentat la 
compra i construcció de segones residències, i s’ha mantingut la “tradició” del lloguer 
d’habitatges durant l’estiu, un fenomen que és impossible contabilitzar ja que no es 
troba reglat ni es publicita. 
 
A aquest lloguer “tradicional” s’hi ha de sumar el lloguer vacacional de plataformes com 
Airbnb, que alguns residents afirmen que va arribar fa uns 8 o 9 anys al nucli. A 
continuació es mostra l’evolució del municipi mitjançant la comparació entre una 
ortofoto de 1956 i una de 2018. 
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Figura 28: Comparativa ortofoto 1956-2018 de sa Colònia de Sant Jordi. 

 
Font: Ortofoto sèries temporals (1956-2018) IDEIB. 

 

4.2.3. Anàlisi demogràfica 
 
Com podem observar a la taula següent, la població del municipi de Ses Salines ha anat 
augmentant lentament al llarg del segle XX, i no es fins a la primera dècada del segle XXI 
que es pot notar un augment més sobtat. Entre els anys 1930 i 2001 la població total 
només va augmentar en 1.834 persones, mentre que entre el període 2001-2011 es va 
registrar un augment de població de 1.618. 
 
Taula 8: Població Ses Salines(1900-2019). 

Ses Salines 

Any Població 

2019 4.960 

2011 5.007 

2001 3.389 

1991 3.009 

1981 2.538 

1970 2.231 

1960 2.036 

1950 1.924 

1940 1.625 

1930 1.555 

Font: IBESTAT.  
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Pel que fa referència al cas concret de sa Colònia de Sant Jordi, el registre del que 
disposam només abarca el període del 2000 al 2020, en el qual s’observa un creixement 
lent i sostingut fins al 2009. Després del 2009, any en que es registre un major nombre 
d’habitants, la població va disminuint fins arribar al 2017, moment en qual torna a 
augmentar. En els darrers 20 anys el nucli ha registrat un augment de població de 1.149 
persones. 

 
Figura 29 :Població Colònia de Sant Jordi (2000-2020). 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal (IBESTAT). 

 
 
 

4.2.4.Canvis en la planificació, usos del sòl i tipologia. 
 
En el mapa següent és veu la superfície urbanitzada actual sobre una ortofoto de 1956, 
la superfície ha passat de 168.940 m² a 1.076.582 m² en 63 anys.  Aquesta superfície 
urbanitzada no es continua, a 200 metres al nord del nucli hi trobam una zona de 40.003 
m² dedicada una part a equipaments esportius i altres serveis municipals, i una altre part 
destinada a l’activitat turística. Cal tenir en compte que a dia d’avui tota la superfície del 
nucli es troba classificada com sòl urbanitzat, no hi ha prevista cap zona de creixement 
classificada com sòl urbanitzable. 
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Figura 30 :Sòl urbà actual de sa Colònia de Sant Jordi sobre ortofoto de 1956. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la classificació de sòl urbà del MUIB. Ortofoto 1956 (IDEIB). 

 
A continuació es mostren dues taules en les quals s’observa l’evolució del nombre de 
les edificacions totals del municipi de Ses Salines i del nucli de sa Colònia de Sant Jordi 
en particular. 
 
Taula 9: Evolució nombre d’habitatges i immobles Ses Salines (1951-2011). 

Municipi 

Total 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2002-2011 

Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. 

Ses 

Salines 1.678 3.565 120 206 225 453 349 963 245 691 165 426 92 246 

Font: Cens de població i habitatges 2011 ( Institut Nacional d’Estadística). 
 
Taula 10:Tipus d’habitatges de Colònia de Sant Jordi. 

Tipus d'habitatges de Colònia de Sant Jordi 

Any 

Nombre total 

d'habitatges 

Habitatges 

principals 

convencionals 

Habitatges 

secundaris Habitatges buits Altres 

1991 2.534 436 1.852 210 36 

2001 1.748 650 1.083 15 0 

Font: Cens de població 1991 i 2001 ( Institut Balear d’Estadística). 
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A l’actualitat la major part del nucli es troba qualificat com zona extensiva baixa 
plurifamiliar, aquesta coincideix amb la meitat nord del nucli, la de més recent 
construcció. En canvi, a la meitat sud predomina la intensiva baixa plurifamiliar. 
 
La zona qualificada com turística en concentra principalment al nord i l’est, encara que 
també hi ha petites àrees disperses per la zona central i al sud. 
 
Taula 11: Qualificacions Colònia de Sant Jordi. 

Qualificacions sòl Colònia de Sant Jordi (m²) 

Extensiva baixa Intensiva baixa Turistica Zones verdes Equipaments Port 

389.010 245.430 143.345 77.448 53.741 16.595 

Font: elaboració pròpia a partir del MUIB.  

 
Al nucli hi trobam també un conjunt de zones verdes que ocupen una superfície total de 
77.448 m². Bona part d’aquestes semblen ser fruit de l’espai no ocupat entre illes 
urbanes i en els primers metres de costa, més que fruit d’una planificació conscient. En 
canvi, sí que hi ha zones verdes més àmplies en les zones turístiques del nord i l’est del 
nucli. 

Font: elaboració pròpia. Figura 29: zones verdes Colònia de Sant Jordi 

 

 
Tipologia de les edificacions 

 
La zona sud del nucli i els voltants del port podrien ser considerats el nucli antic de sa 
Colònia de Sant Jordi, són les primeres edificacions que ja es poden observar a la 
ortofoto de 1956. En aquesta zona encara es conserven un nombre significatiu 
d’habitatges unifamiliars d’una o dues altures.  
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Figures 31,32,33,34: fotos tipologia 

 
Font: elaboració pròpia.  
 
Al centre i la zona nord del nucli és on hi trobam una major diversitat de tipologies, es 
combinen els habitatges unifamiliars de fins a dues altures amb edificis adossats o 
aparellats de fins un màxim de 4 plantes. El més característic d’aquesta zona és que 
pràcticament totes les parcel·les compten amb un espai exterior, sovint ajardinat, així 
com algunes també tenen un porxo o espai cobert adossat a l’habitatge. 
 
Figures 35, 36, 37,38: tipologies Colònia de Sant Jordi. 
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Font: elaboració pròpia.  
 
La zona del centre i l’est del nucli, la que envolta el carrer principal, està constituïda 
majoritàriament per edificis plurifamiliars aparellats de fins un màxim de 4 altures.  
Aquests habitatges són utilitzats majoritàriament com a segona residència o destinats 
al lloguer vacacional. 
 
Figures 39,40,41,42: tipologies Colònia de Sant Jordi. 

Font: elaboració pròpia.  
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La oferta hotelera es concentra principalment a la zona nord, on hi trobam edificis de 
creixement vertical lligats al turisme de masses i del tot inclòs, així com també edificis 
de creixement horitzontal o edificis adossats i aparellats que funcionen com 
apartaments turístics. 
 
La diferència principal entre aquests dos tipus de model és la superfície que ocupen. 
Els hotels de creixement vertical sovint estan compostos per un únic edifici de fins un 
màxim d’11 plantes, i una zona d’espai exterior que envolta una piscina, normalment 
de menors dimensions que el propi edifici. El principal exemple d’aquest model és 
l’Hotel THB Sur Mallorca, que amb 11 plantes és l’edifici més alt del nucli, i ocupa una 
superfície total de 5.224 m². 
 
Per altra banda, els hotels de creixement horitzontal ocupen una superfície major, no 
només per la pròpia tipologia de l’edifici sinó per la oferta complementaria o serveis que 
ofereixen. Com a principal exemple trobam el Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa, 
conformat per 9 edificacions, 3 piscines, 7 pistes de tennis i un camp de futbol. En aquest 
cas, només les instal·lacions esportives ocupen ja una superfície de 5.147 m², i el 
complex hoteler un total de 60.286 m².  
 
Figures 43,44,45,46: tipologies Colònia de Sant Jordi. 

Font: elaboració pròpia.   
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4.2.5. Anàlisi de l’oferta turística. 
 
Sa Colònia de Sant Jordi compta amb una àmplia i variada oferta turística que va des 
de l’establiment hoteler tradicional del tot inclòs a hostals o habitatges destinats a 
lloguer vacacional. A continuació es pot veure la varietat de l’oferta turística del 
municipi de Ses Salines. 
 
Taula 12: Establiments i places, Ses Salines 

Ses Salines 

Tipus d'establiment Nombre d'establiments Places 

Agroturisme 3 50 

Apartament turístic 12 470 

Hotel 14 3.296 

Hotel apartament 1 156 

Hotel rural 1 34 

Hostal 4 98 

Turisme d'interior 1 10 

Font: IBESTAT.  

 
L’oferta hotelera de sa Colònia de Sant Jordi està composta per 13 hotels que 
ofereixen un total de 3.212 places. La major part d’aquests és concentren a la meitat 
nord del nucli i a la zona pròxima al port. A més el nucli compta amb 22 apartaments 
turístics, 4 hostals i un aparthotels, que agrupen una capacitat total de 724 places.  
 
Per altra banda trobam també una important oferta d’habitatges de lloguer vacacional, 
la major concentració es dona en la zona sud, al nucli antic i al voltant del port. Si 
combinam les dades de diverses pàgines web com Airbnb (122), Vrbo (83) o Booking 
(14) veiem que al nucli hi trobam almenys 152 habitatges que a l’actualitat es destinen 
al lloguer vacacional.  
 
A continuació es pot observar la seva distribució:  
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Figura 47:distribució d’habitatges destinats a lloguer vacacional a Colònia de Sant Jordi. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Booking, Airbnb i Vrbo. 

 

En total l’oferta turística tradicional del nucli és de 3.936 places, un nombre important 
si tenim en compte que al nucli hi ha empadronades 2.805 persones. A aquesta xifra si 
haurien de sumar també les places de mínim 152 habitatges destinats a lloguer 
vacacional. 
 
Al nucli hi trobam una important oferta complementària destinada a satisfer les 
necessitats dels turistes a l’època estival, mentre que la resta de l’any la major part 
d’aquesta roman tancada. El sector de la restauració, un dels més estacionals, compta 
amb un total de 60 negocis oberts durant la temporada alta. Per altra banda, trobam 
també: 15 tendes de roba, 4 supermercats, 2 tendes de lloguer de cotxes, 2 tendes de 
lloguer de bicicletes, 1 negoci de excursions amb piragües, 1 galeria d’art i 1 joieria, entre 
d’altres. 
 
El Parc Nacional marítim-terrestre de l’arxipèlag de Cabrera és un reclam turístic 
important pel nucli, ocupa una superfície de 90.794 hectàrees i es troba a només deu 
milles nàutiques del port. A l’illa principal s’ofereixen diversos itineraris guiats (5) i 
autoguiats (4). 
 
Cada any visiten el parc nacional una mitjana de 84.514 persones. Hi ha dues empreses 
que es dediquen únicament a oferir excursions a l’illa de Cabrera a bord de vaixells amb 
capacitat per transportar fins a 80 persones.  
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4.3. S’Estanyol 
4.3.1. Introducció 

 
S'Estanyol és un nucli costaner del municipi de Llucmajor que a l’actualitat té una 
població de 537 habitants. Es troba situat a una distància de 14,7 km. del nucli de 
Llucmajor (Ma-6015), i a 35 km. de l’aeroport de Palma (Ma-6015, Ma-19). 
 
Limita a l’est amb una zona classificada com ZEPA i amb la urbanització de Son Bieló (171 
m.), i a l’oest amb una zona considerada LIC i ZEPA. La principal infraestructura del nucli 
és un port esportiu que ocupa bona part de la zona de costa enfront del nucli. 

 

4.3.2. Evolució històrica. 
 
La zona on s’ubica el nucli de s’Estanyol no ha estat habitada històricament, de la 
mateixa manera que tampoc no ho han estat Sa Ràpita i sa Colònia de Sant Jordi, i no és 
fins a principis del segle XX que es construeixen les primeres cases de pescadors i escars, 
així com també de les primeres cases d’estiueig. 
 
El conjunt de cases i el camí principal que entra terra endins (avui carretera Ma-6015) 
que podem observar a la ortofoto de 1956 serveixen de base per a la futura planificació 
i ordenació del nucli. El creixement es dirigeix cap a l’interior, i pràcticament no s’amplia 
la primera línia edificada a la costa. Agafant la Ma-6015 com a referència s’incorpora el 
traçat ortogonal o en quadrícula per a la resta del nucli més enllà de la primera línia de 
costa.  

Figures 48, 49: comparativa ortofoto 1956-2018 de s’Estanyol. 

Font: ortofoto sèries temporals 1956-2018 (IDEIB). 
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El seu creixement es desenvolupa en paral·lel al de Sa Ràpita, entre les dècades de 1960 
i 1980 s’urbanitza la major part de la superfície actual. Posteriorment només es fa una 
nova ampliació en la qual s’urbanitzen 12.900 m².  
 
Quan arriben els primers turistes als anys 70 no troben oferta turista d’allotjament al 
nucli, i pràcticament tampoc oferta complementària (només el Club Nàutic Estanyol), i 
la seva presència es concentra a la platja d’es Racó de s’arena i la zona de s’Estalella. 
 

4.3.3. Anàlisi demogràfica 
 
Com podem observar a la taula següent, la població del municipi de Llucmajor va anar 
augmentant lentament fins a la dècada del 1960, moment en el qual es dispara el 
creixement, que no es veu interromput fins al 2011. Entre el període de 1900-1960 la 
població només augmenta en 1.810 habitants, mentre que entre el període de 1960-
2011 la població registra un increment de 26.214 habitants. Després del 2011 es 
ralentitza el creixement i en nou anys la població només augmenta en 919 persones. 
 
El període de màxim creixement es troba estretament lligat a la forta expansió del sector 
turístic en diverses zones costaneres del municipi de Llucmajor, una expansió que 
curiosament no arriba a s’Estanyol. 
 

Figura 50: evolució població Llucmajor (1900-2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: IBESTAT. 

 
Pel que fa referència al cas concret de s’Estanyol, el registre del que disposam només 
abarca el període del 2000 al 2020. En aquestes dues dècades es registra un creixement 
lent que es veu interromput entre els anys 2012 i 2015, però continua creixent fins al 
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2020 (36.914). Durant el període dels anys 2000-2020, la població del nucli augmenta 
en 322 habitants. 

Figura 51: evolució població s’Estanyol (2000-2020) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font:Elaboració pròpia a partir de dades del padró municipal (IBESTAT). 

      

4.3.4. Canvis en la planificació, usos del sòl i tipologia. 
 
En el mapa següent es veu la superfície urbanitzada actual sobre una ortofoto de 1956, 
la superfície ha passat de 35.359 m² a 183.810 m² en un període de 63 anys. 
Pràcticament tota la superfície del nucli està classificada com sòl urbà, només 2.113 m² 
resten com sòl urbanitzable no ordenat. 

 
Figura 52: sòl urbà actual de s’Estanyol sobre ortofoto de 1956. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Classificació sòl urbà i urbanitzable del MUIB. Ortofoto 1956 (IDEIB). 
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     A partir de la dècada de 1970 es creen els primers negocis de restauració al nucli, sent 
el primer el Club Nàutic Estanyol, construït el 1970. El port és la infraestructura més gran 
del nucli, i ocupa una superfície aproximada de 18.500 m2. A l’actualitat els únics negocis 
que hi trobam són 6 restaurants que es concentren al voltant del port i el carrer principal 
que connecta amb la carretera Ma-6015.  
 
Distribuïdes per nucli hi trobam 4 zones d’espai lliure públic que ocupen una superfície 
total de 10.200 m², així com un equipament esportiu (2.700 m²) i un equipament religiós 
(2.700 m²). La major part de sòl urbà del nucli es troba qualificat com extensiu 
unifamiliar (113.479 m²), encara que hi ha almenys dos edifici plurifamiliar de 3 plantes 
(1.936 m²). 
 
Taula 13: Qualificacions s’Estanyol 

Qualificacions sòl s'Estanyol (m2) 

Extensiva unifamiliar 

Zones verdes i 

espai lliure públic Port 

Equipaments i 

serveis 

Sòl urbanitzable 

no ordenat 

113.479 10.200 18.500 5400 2.113 

Font: MUIB 

 
A continuació es mostren dues taules en les quals s’observa l’evolució del nombre de 
les edificacions totals del municipi de Llucmajor i del nucli de s’Estanyol en particular. 
 
Taula 14: Evolució habitatges i immobles Llucmajor (1991-2001). 

Municipi 

Total 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2002-2011 

Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. Edif. immob. 

Llucmajor 10.140 20.142 776 1.137 905 2.589 1.567 2.905 1.725 2.709 1.652 3.749 1.502 4.699 

Font: Cens de població i habitatges 2011 ( Institut Nacional d’Estadística). 

 
Taula 15 :Tipus d’habitatges de s’Estanyol. 

Tipus d'habitatges de s'Estanyol 

Any 

Nombre total 

d'habitatges 

Habitatges 

principals 

convencionals 

Habitatges 

secundàris Habitatges buits Altres 

1991 591 42 446 83 0 

2001 438 85 350 3 0 

Font: Cens de població 1991 i 2001 ( Institut Balear d’Estadística). 
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Tipologia de les edificacions 
 
Les cases de primera línia de costa de la zona considerada nucli antic són algunes de 
les primeres edificacions que ja es poden observar a la ortofoto de 1956. En aquesta 
zona encara es conserven un nombre significatiu d’habitatges unifamiliars d’una o 
dues altures, juntament amb edificis unifamiliars més moderns d’un màxim de tres 
plantes.  
 
Figures 53,54,55,56: tipologies s’Estanyol 

 

 
 

Font: elaboració pròpia.  

 
A partir de segona línia trobam tipologies més variades, la major part dels habitatges 
son unifamiliars d’entre una i 2 altures, llevat de dos edificis plurifamiliars de tres 
plantes. En aquesta zona bona part de les edificacions tenen un porxo o espai cobert 
adossat al propi habitatge. 

 
 Figures 57,58,59,60: tipologies s’Estanyol. 
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Font: elaboració pròpia.  
 

4.3.5. Anàlisi de l’oferta turística. 
 
El municipi de Llucmajor compta amb una oferta turística important i variada distribuïda 
per diversos nuclis costaners,  sent especialment important l’activitat turística de 
s’Arenal. Si agrupam totes les modalitats turístiques, Llucmajor té un total de 72 
establiments i una capacitat màxima de 14.616 places. 
 
Taula 16: tipus d’establiment i places, Llucmajor. 

Llucmajor 

Tipus d'establiment Nombre d'establiments Places 

Agroturisme 23 595 

Apartament turístic 2 1.956 

Fonda 1 26 

Hotel rural 36 11,284 

Hotel apartament 1 346 

Hotel rural 2 92 

Hostal 3 161 

Hostal residència 3 128 

Turisme d'interior 1 28 

Font: IBESTAT.  

 
Al nucli de s’Estanyol no hi trobam cap establiment hoteler, però si una petita oferta 
turística de lloguer vacacional conformada per un total de 16 establiments, que 
conjuntament ofereixen una capacitat màxima de 92 places turístiques. A continuació 
es mostra la seva  distribució: 
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Figura 61: distribució dels habitatges destinats al lloguer vacacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Booking, Airbnb i Vrbo 

 

 
5. Resultats i discussió 
 
Analitzant l’evolució urbanística dels tres nuclis s’observa que l'època de major 
creixement és dóna entre els any 65 i 85, sent sa Colònia de Sant Jordi la que registra un 
creixement més ràpid a les dècades de 1960 i 1970. Per altra banda, s’Estanyol a l’any 
1980 ja ha urbanitzat pràcticament tota la superfície actual, mentre que Sa Ràpita és la 
que presenta un creixement més allargat en el temps i en superfície. 
 
Pel que fa a la classificació del sòl, trobam que sa Colònia de Sant Jordi no té cap zona 
classificada com urbanitzada, mentre que s’Estanyol només té classificats 2.113 m² 
d’urbanitzable. En canvi, Sa Ràpita té 976.500 m² classificats com a sòl urbanitzable en 
execució o no ordenat. Si observam la qualificació del sòl, crida l’atenció que bona part 
dels 976.500 m² que inicialment foren qualificats com d’ús residencial, posteriorment 
han estat requalificats com a zones verdes o  destinades a equipaments i serveis. 
 
Des del punt de vista demogràfic, sa Colònia de Sant Jordi és el nucli que més ha crescut, 
en els darrers 20 anys el nucli ha registrat un augment de població de 1.149 persones. 
Encara que pràcticament els 3 han duplicat la seva població durant les darrers dues 
dècades. 
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Si comparam l’oferta turística, veiem que Sa Ràpita i s’Estanyol no disposen d’oferta 
convencional, encara que els darrers anys s’hi ha introduït de manera significativa el 
lloguer vacacional en habitatges, especialment a Sa Ràpita (163 establiments). Tot i que 
és complicat contabilitzar aquest tipus d’oferta, ja que trobam habitatges publicats a 
diverses pàgines, i alguns no deixen veure la localització exacte sense reserva. Així com 
també es fa complicat destriar el nombre d’habitatges en oferta si es troben en 
habitatges plurifamiliars de diverses plantes. A més de suposar que a part dels legals, 
s’hi ha de sumar al voltant de la meitat més pel fet que molts s’ofereixen de manera 
il·legal sense publicitar-se. 
 
En canvi, sa Colònia de Sant Jordi té una àmplia i variada oferta hotelera, a més de 
comptar també amb la modalitat més recent de turisme vacacional en habitatges. 
Només tenint en compte l’oferta tradicional, aquesta ja agrupa un total de 3.936 places, 
a les que s’han de sumar les dels 152 habitatges destinats a lloguer vacacional que s’han 
contabilitzat. Queda clar que sa Colònia de Sant Jordi té una oferta turística molt 
superior als altres dos nuclis, així com també succeeix el mateix amb l’oferta turística 
complementària. 
 
Des d’un punt de vista territorial, s'observa també  que l’activitat turística no té perquè 
està lligada necessàriament a l’expansió urbanística. Sa Ràpita és el nucli que ha registrat 
un major creixement, lligat en aquest cas a una forta demanda de segones residències 
per part de nacionals i estrangers. S’Estanyol ha seguit tímidament l’exemple de Sa 
Ràpita, en aquest cas el que marca la diferència és el factor polític.  

 
Sa Colònia de Sant Jordi en canvi, va rebre un fort impuls gràcies a l’arribada de capital 
estranger a la segona meitat del segle XX, fet que li va permetre anar consolidant-se com 
un important destí turístic a tenir en compte al mateix temps que es produïa un 
creixement de l’oferta complementària, i inclús turística hotelera, de capital dels propis 
residents. 
 
Durant el temps que he estat realitzant aquest treball m’han anat sorgint una sèrie de 
dubtes que intentaré respondre en la conclusió final. Respondre el perquè de les 
diferències en les dinàmiques de creixement dels tres nuclis analitzats mitjançant 
únicament dades quantitatives ens porta només a una resposta parcial. No es poden 
quantificar els factors polítics a diferents escales que han influït durant més de 50 anys 
de creixement urbanístic, des de l’època franquista a la descentralització vinguda de 
l’estatut d’autonomia. Així com tampoc no es poden calcular i comparar plenament els 
factors socials i econòmics que han intervingut en la conformació de cada un d’aquests 
municipis. 
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 A continuació exposaré alguns dels dubtes que han anat sorgit durant el treball, 
analitzant dades o durant converses amb residents dels diferents nuclis.  Aquestes són: 

 
● Com és que un municipi com Llucmajor, on el turisme hi té un pes tan important, 

no ha impulsat l’activitat al nucli de s’Estanyol? 
 

● Com és que Campos, un municipi que tradicionalment ha tengut governs 
municipals conservadors, no va aprofitar també la oportunitat d’explotar 
econòmicament al màxim una zona amb tant potencial ? 
 

● Com és que la primera onada turística i l’interès del capital suís i alemany arriba 
a sa Colònia de Sant Jordi almenys una dècada abans que a sa Ràpita? 
 

● Quin és el motiu pel qual sa Ràpita, que ha urbanitzat més sòl residencial que tot 
el conjunt de classes de sòl de sa Colònia de Sant Jordi, té menys de la meitat de 
població, negocis i equipaments? 
 

 
Conclusions 

 
Després d’analitzar i sospesar la intensitat dels diferents factors que influeixen en el 
creixement orgànic d’un nucli poblacional, en aquest cas costaner, és pot afirmar que el 
factor turístic és el que condiciona l’atracció d’una major activitat econòmica i, per tant, 
també afavoreix el creixement demogràfic. El procés d’urbanització però, pot estar lligat 
a altres factors, inclús podríem dir socials o culturals, i respondre a altres interessos més 
locals. Recordem que bona part de l’oferta turística de les nostres illes està finançada 
per capital estranger, en el cas de sa Colònia de Sant Jordi n'és responsable 
d’aproximadament la meitat. 
 
No es pot negar que és el factor turístic el que ha propiciat el gran creixement urbanístic 
i econòmic de sa Colònia de Sant Jordi, però sa Ràpita, sense tenir una oferta turística 
convencional, quasi duplica la seva extensió si tenim en compte el sòl urbanitzat i 
l’urbanitzable ordenat. De fet, sa Ràpita ha urbanitzat més sòl residencial que tot el 
conjunt de classes de sòl de sa Colònia de Sant Jordi. 
 
Si intentam respondre el perquè d’aquest creixement tan diferenciat, poden ser diverses 
les teories i més d’una les possibles respostes. Un dels factors que ha permès la 
construcció de l’oferta hotelera a sa Colònia de Sant Jordi i no a Sa Ràpita o s’Estanyol, 
és el fet que el creixement a sa Colònia de Sant Jordi s’ha donat dins d’una península on 
tot el sòl era susceptible de ser urbanitzat i edificat. La disposició inicial del nucli antic i 
les grans propietat que envoltaven la península han propiciat la total construcció 
d’aquesta, mentre que la intenció de créixer a sa Ràpita o s’Estanyol sempre ha requerit 
de noves ampliacions.  
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En aquest cas ha influït també un factor social o cultural, i la variable temporal, la major 
part de la construcció hotelera ja s’ha dut a terme a Sa Colònia de Sant Jordi en el 
moment en que el capital estranger comença a demostrar interès en Sa Ràpita o 
s’Estanyol. En aquests moments bona part de l'opinió pública ha canviat, sorgeixen amb 
força les organitzacions i plataformes ecologistes que demanen una major protecció del 
territori i s’oposen als nous projectes urbanístics situats en zones sensible o d’alt valor 
natural. Per aquests motius a Sa Ràpita no s’arriba a materialitzar el projecte d’un camp 
de golf i diversos hotels, i en el cas de s’Estanyol, no es construeix l’urbanització de 
s’Estalella. 
 
Un altre factor que pot explicar la falta d’interès de la població de Campos en el sector 
turístic és que és durant la dècada dels anys 70 i 80 quan es viu la millor època del sector 
agrícola i ramader lligada a la producció lletera. Una revolució econòmica que possibilita, 
entre d’altres coses, la construcció de segones residències a Sa Ràpita. 

 
El gran creixement residencial a Sa Ràpita no només es dóna per la gran demanda de 
segones residències, tant per part de residents del propi municipi o dels voltants, com 
d’estrangers. El factor que impulsa aquest procés d’urbanització sense tenir clar com 
serà l’edificació, sense planificar segons la demanda, respon clarament a un interès 
especulatiu. La prova d’aquesta creixement sense tenir en compte la demanda real és 
que a l’actualitat bona part de la superfície inicialment destinada a ús residencial ha 
acabat reclassificada en zones verdes o destinades a equipaments i serveis. L’expansió 
del nucli de s’Estanyol a les darreres dècades del segle XX pot ser també respon en part 
a un interès especulatiu, però sembla que si és així es va planificar amb més precaució.  
 
Si es pensa amb les perspectives de creixement dels nuclis de s’Estanyol i Colònia de 
Sant Jordi, veiem que s’Estanyol només té classificats 2.113 m² de sòl  urbanitzable no 
ordenat, mentre que sa Colònia de Sant Jordi no té cap zona classificada com a 
urbanitzable. És a dir, és veu que després del gran procés  d’urbanització dels anys 70 i 
80, i la posterior edificació (fins a dia d’avui incompleta en els dos nuclis), no han 
aparegut noves intencions d’expandir els nuclis. Pot ser també perquè les noves 
modalitats de turisme no requereixen de l’ampliació de la superfície dels nuclis urbans, 
pel fet que s’aprofiten de les reformes interiors i de construccions ja existents en el sòl 
rústic. 
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Annex 1. Preguntes de les entrevistes 

 
 

1. Com són els inicis de la creació del nucli? 
 

2. Quin any apareixen els primers negocis al nucli? 
 

3. Quin és el període de major creixement urbanístic? 
 

4. Quin any creus que comencen a arribar els primers turistes?  
 

5. Quina nacionalitat predomina? Ha variat en el temps? 
 

6. Quin any es comença a desenvolupar l’oferta turística? 
 

7. Perquè creus que els nuclis de sa Colònia de Sant Jordi, sa Ràpita i s’Estanyol han 
tengut un creixement de l’activitat turística tan diferenciat? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


