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1. Introducció 
El present treball és un estudi i anàlisi de determinats factors que conformen la relació entre 

l’espai geogràfic i la comunitat “Lesbiana, Gay, Transsexual i Bisexual” –a partir d’ara 

representada per les segles LGTB- a la ciutat de Palma. 

Es tracta d’una comunitat relativament poc estudiada i bastant desconeguda dins la dinàmica 

social de la ciutat encara que, en els darrers anys, ha desenvolupat una oferta d’oci 

complementària important que passa desapercebuda. 

La pretensió principal que es formula i que es configura com eix vertebrador és, doncs, 

estudiar les interaccions del col·lectiu LGTB amb l’espai geogràfic palmesà. 

1.1. Justificació 

L’elecció d’aquest tema recau en la desconeixença de la comunitat LGTB de Palma. Tot i així, la 

creació d’una oferta complementària d’oci i esbarjo i la seva interacció amb els demés factors 

que integren la ciutat la configuren com una de les més interessants a l’hora de realitzar un 

treball d’aquestes característiques.  

En aquest sentit, els interessos personals també hi juguen un paper important. La motivació 

personal que causa dit tema es pot considerar el motiu principal pel qual es du a terme aquest 

treball.  

Encara que en un principi el propòsit era tractar la comunitat LGTB i el seu espai identitari, 

finalment es decideix fer més estret el lligam de dita comunitat amb l’espai geogràfic i, per 

tant, el concepte d’identitat adquirirà un segon lloc donant així prioritat a conceptes lligats de 

manera més íntima amb la disciplina geogràfica. 

D'aquesta manera, el treball que es presenta a continuació respon a una motivació per 

descobrir l'espai d'una comunitat que, tot i que tots sabem que existeix, es pot considerar una 

gran desconeguda dins la societat palmesana. 

1.2. Objectius i hipòtesis 

Aquest treball s'emmarca, tal i com s'ha esmentat, en l'àmbit d'estudi de la geografia social. Hi 

ha multitud d'aspectes que es podrien tractar des d'aquesta òptica però, dins d'aquesta 

situació, hi ha un objectiu clar que vol respondre a una pregunta essencial: quina és la relació 

entre la comunitat LGTB i l'espai geogràfic? Per tant, l'objectiu principal d'aquest treball és 

apropar i entendre els espais considerats pròpiament de dita comunitat amb la disciplina 

geogràfica. 

De l'objectiu primordial es deriven altres més específics, lligats de forma més estreta amb  

Palma i amb la comunitat LGTB resident o present a la ciutat: 

1. Localitzar els locals on es desenvolupa l'oferta d'oci de la comunitat LGTB a Palma. Encara 

que existeix una oferta verdaderament molt àmplia i rellevant -en comparació a altres indrets 

d'Espanya- a tota l'illa, un treball d'aquestes característiques requereix l'estudi en detall d'una 

zona més reduïda. En aquest sentit, es tria la ciutat de Palma per ser la que alberga una oferta 

més desenvolupada. 
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2. Identificar les característiques de l'entorn on s'ubiquen els espais LGTB. Per tal de poder 

entendre la distribució de l'oferta d'oci és necessari identificar els trets diferencials del seu 

entorn. 

3. Definir les relacions entre l'espai i l'oferta d'oci de la comunitat LGTB a la ciutat de Palma. El 

propòsit és relacionar els dos objectius anteriors. 

Una vegada formulats els objectius, cal esmentar les hipòtesis que es conformaran com el fil 

conductor del treball: 

1. Els espais de la comunitat LGTB es localitzen de forma dispersa a la ciutat de Palma i es 

troben allunyats de la resta de l'oferta d’oci. 

2. Els espais LGTB no tenen un lligam estret amb el seu entorn duent a terme la seva activitat 

de forma aliena i separada d’altres ofertes. 

1.3. Metodologia 

L'estudi que aquí es desenvolupa s'ha estructurat en la forma que adopten els treballs 

acadèmics i que, de forma aproximada, acostuma a seguir el següent esquema: introducció, 

marc teòric, marc pràctic, anàlisi dels resultats obtinguts i conclusions.  

En aquest context, els procediments metodològics segueixen un ordre que es veu reflectit en 

les passes següents: 

 Fase d’aproximació. 

Primerament s’ha dut a terme una aproximació inicial a la comunitat LGTB a partir d’una 

recopilació i anàlisi de la informació i estudis previs. S’ha disposat de publicacions i articles de 

referència de dita comunitat. 

En segon lloc, s’ha consultat a través d’Internet de varies planes web, blogs i articles en xarxa. 

En aquest cas, es tracta d’informació molt més subjectiva i dirigida pràcticament al públic 

homosexual. 

En tercer lloc, s’ha concertat una entrevista personal amb la principal associació LGTB a 

Mallorca: BenAmics. S’ha pogut disposar d’informació de primera mà sobre els espais més 

valorats pels integrants de dita comunitat. 

 Fase d’identificació. 

Una vegada finalitzada la primera aproximació al tema d’estudi, es procedeix a identificar els 

aspectes més rellevants per tal d’assolir els objectius i les hipòtesis prèviament formulats. 

En un primer moment, es du a terme una identificació dels indrets amb més rellevància pel 

que fa a l’oferta d’oci LGTB. Tot i que, com s’ha indicat línies amunt, la ciutat de Palma és, a 

Mallorca, la que té l’oferta d’oci més desenvolupada, un treball d’aquestes característiques ha 

de ser concís i detallat, pel que aquí només s’esmenta la mostra de locals que es considera més 

representativa i important vist des del punt de vista de la seva popularitat i valoració per la 

mateixa comunitat d’estudi. 
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En un segon moment, s’ha realitzat l’anàlisi de l’entorn on es desenvolupa l’oferta per mitjà de 

treball de camp i la recerca d’informació sobre els barris on s’ubica. Amb això, s’aconsegueix 

entendre les característiques essencials de dits espais. 

Tot seguit, sobre un mapa base extret de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes 

Balears (IDEIB) s’ha elaborat la cartografia dels elements analitzats a la zona d’estudi. Així 

mateix, també s’ha extret del mateix organisme oficial altres capes d’informació tals com el 

graf viari. 

El tractament de la informació i dades d’aquesta fase s’ha desenvolupat per mitjà de dos 

programaris. L’anàlisi estadística s’ha dut a terme al programa Microsoft Office Excel 2007, així 

com també l’elaboració de taules i gràfiques. D’altra banda, la cartografia s’ha desenvolupat 

amb el programari d’ESRI ArcGIS: ArcMap. 

 Fase d’anàlisi i extracció de conclusions. 

Finalment, la informació obtinguda es canalitza cap a una identificació de les interaccions entre 

la comunitat LGTB i l’espai geogràfic, el que dóna lloc a la presentació dels resultats obtinguts. 

Seguidament, s’elaboren les conclusions que s’han extret de les dues fases anteriors. 

2. Marc teòric 
Per tal de fixar una base teòrica útil que ajudi posteriorment a entendre de forma més clara les 

reflexions que es desenvolupen, a continuació es parla de la noció d’identitat fent un 

recorregut des de l’àmbit més general fins a l’àmbit més específic. Així, es fa una primera 

aproximació a la identitat humana en el seu conjunt, seguidament es passa a la identitat de 

gènere i espai, i finalment i com a punt decisiu, es fa un incís a la identitat de la comunitat 

LGTB. 

2.1. La identitat humana 

Per a començar, és necessari fer una primera aproximació al sentit del concepte d’identitat 

humana. 

Debarbieux (2006) ens exposa el usos i accepcions en vigor de la noció d’identitat dins la 

geografia. D’aquesta manera, ens indica quatre usos principals de la noció: 

- En un primer lloc tenim la identitat numèrica, la més antiga; és aquella que roman 

arrelada a pesar dels canvis que es puguin imposar en el temps.  

- En un segon lloc, la identitat social: «és aquella identitat atribuïda per altres a un 

individu o a un grup per situar-los dins una representació de la societat1». En la 

identitat social es fa una qualificació en funció d'un criteri dominant, com per exemple, 

el sexe (home, dona). En aquest cas, la dimensió espacial es remet a la lògica de 

localització -com per exemple, els barris obrers- i, en altres casos, a la lògica ambiental.  

- En un tercer moment, Debarbieux (2006) ens parla d'identitat personal -configurada a 

través dels treballs de Locke (1689)- coneguda com aquella que sorgeix d'un exercici 

                                                           
1
 Els fragments citats procedents d’articles redactats en francès o anglès són una traducció pròpia i, per 

tant, la interpretació que se’n fa d’ells és personal.  
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de conscienciació de saber «que pens jo que soc». És, doncs, la identitat que neix en la 

consciència del mateix subjecte.  

- Finalment, en un darrer lloc, trobem la identitat col·lectiva la qual «designa el 

sentiment i la voluntat partint de varis individus que pertanyen a un mateix grup». Per 

tant, fa referència al sentiment, a la identificació comú. 

Pel que fa a la temàtica d'aquest treball i fent referència a les identitats que ens proposa 

Debarbieux (2006), la que resulta més interessant és la identitat col·lectiva. En aquest sentit, 

cal dir que els estudis geogràfics s'han centrat en parlar de les identitats territorials i 

diaspòriques -aquesta darrera fent referència a la identitat d’un poble que es troba lluny del 

seu territori ancestral-, és a dir, aquelles identitats que poden donar una configuració espacial 

basada en la presència d'un grup considerat el material primordial de la seva identificació. Així 

doncs, es pot deduir que es tracta d'una designació un tant subjectiva ja que es construeix 

arrel de les representacions que es fan d'un grup -representacions nostres, representacions 

dels altres i representacions classificatòries-. 

2.2. La identitat de gènere i espai 
Els primers anys de la dècada dels anys setanta són, a nivell geogràfic, un moment decisiu pel 

que fa a la identitat de gènere. Burnett (1973) i Buregel (1973) eren les primeres en criticar els 

models en geografia que existien per no comptar amb les relacions socials i de gènere. 

Aquesta primera crítica és la que marca l’inici del tractament de l’experiència de la dona a les 

ciutats dins l’àmbit acadèmic. Tot i així, els estudis des d’una perspectiva del gènere per se 

apareixen de forma significativa ja a la dècada dels anys vuitanta.  

Els estudis de gènere van canviant a mesura que la influència del pensament feminista dins la 

geografia cull força. Així, es deixa de banda l’objectiu inicial de fer visibles les dones per a 

poder avançar; i es passa a demostrar que l’espai urbà no és neutre, sinó que és un espai 

socialment construït (Ortiz, 2007). En aquest sentit, McDowell (1983) intenta superar la 

contraposició que hi ha entre el paper de la dona i el paper de l’home a la societat urbana, el 

qual ha provocat la zonificació de les ciutats en diverses àrees. D’altra banda, Wekerle (1984) 

indica que «el lloc de la dona es troba a la ciutat» ja que és on té més oportunitats per 

desenvolupar-se fora de la llar i on hi ha més accessibilitat als serveis quotidians. 

No és fins els anys noranta quan els estudis d’àmbit acadèmic es centren en les diferents 

identitats personals segons el gènere, l’edat, la sexualitat, les habilitats físiques, l’origen ètnic i 

cultural i la manera com dites categories es relacionen amb les divisions que es poden trobar a 

l’espai (Ortiz, 2007). 

Dins aquest context, alguns dels primers estudis que es realitzen dins la matèria són els que 

relacionen l’espai públic i el gènere: «els espais formen part de l’experiència quotidiana i 

amaguen continguts poderosos per la interpretació social i cultural» (Valle, 1997). En un 

primer moment, es conclou que les dones perceben l’espai de manera diferent depenent de la 

seva edat, sexualitat, condició social, el seu origen cultural o la seva representació del món que 

les envolta. Amb això, la geografia feminista tractarà d’explicar la influència de dites variables 

amb la construcció de les experiències dels espais quotidians.  
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Finalment, gràcies als treballs focalitzats en l’ús de l’espai de la vida quotidiana s’arriba a una 

mateixa conclusió: l’espai no s’utilitza de forma gratuïta, sinó que es deriva d’una determinada 

forma d’estructuració social (García Ballesteros, 1989). 

2.3. La identitat de la comunitat LGTB 

Com a punt de partida, cal fer esment que, actualment, no existeix una base espacial de la 

identitat gai -tant d'homes com dones; i molt menys de transsexuals i bisexuals-, tot i que 

tenen un paper molt important dins les dinàmiques socials que es desenvolupen a la ciutat. 

Això, fa molt difícil analitzar de forma generalitzada els comportaments dins la ciutat de dit 

col·lectiu. 

Stilling, Chor i Ballegaard (2013) ens parlen de l’ús que fa el col·lectiu gai de l’espai. A més, ens 

proporcionen una definició interessant dels espais gai: «els espais gai són, abans de res, llocs 

que són promulgats i utilitzats pels homosexuals –tant al lloc de residència com quan estan de 

vacances-». Paral·lelament, l’espai gai també es pot definir com aquell espai d’oci que pot 

exercir diferents funcions a diferents persones gais a diferents moments i en situacions 

diferents. 

En aquest sentit, i en el context de la vida quotidiana, l’orientació sexual predominant és –o sol 

ser- l’heterosexualitat. En conseqüència, els homosexuals (i afegeixo els transsexuals i 

bisexuals) es poden sentir alienats, menyspreats i fins i tot oprimits pels heterosexuals. Per 

aquesta raó, alguns homosexuals senten la necessitat d’expressar la seva identitat sexual de 

forma més explícita, el que es pot veure confirmat a través de la seva pertinença a una 

determinada comunitat (Stilling, Chor i Ballegaard; 2013). D’aquí, se’ns afirma que l’espai gai 

és la “base” de la identitat homosexual. D’acord amb Bristow (1989), «els homosexuals només 

poden ser gais en espais i llocs específics» pel que, en conseqüència, l’espai gai pot considerar-

se la manifestació física de la col·lectivitat gai. 

El que vertaderament és rellevant en la identitat de la comunitat LGTB és que en els espais de 

dit col·lectiu, gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals poden sentir-se part d’una comunitat; 

poden ser oberts pel que fa a la seva sexualitat i estar amb gent com ells, el que els fa sentir 

segurs dels prejudicis i la discriminació. Tot i així, el col·lectiu no té cap territori físic o geogràfic 

que pugui autentificar la identitat del grup, el que origina l’aparició de locals o comerços al seu 

entorn per tal d’aconseguir una identificació. 

D’altra banda, les comunitats LGTB -sobretot les lesbianes- són efímeres i no es concentren en 

barris específics de la ciutat (Binnie i Valentine, 1999). Per aquest motiu, és important i de 

bastanta significació estudiar els aspectes menys visibles de dites comunitats. És a dir, pot ser 

interessant que, en lloc de centrar el focus d'un estudi en analitzar únicament la presència o no 

d'aquests col·lectius en un indret determinat, es posi l'atenció en l'oferta d'oci dirigida a la 

comunitat LGTB per tal d'entendre els espais on hi pugui existir una certa noció d'identitat. Així 

doncs, una manera útil per avançar a nivell geogràfic en la comprensió de la relació entre dit 

col·lectiu i l'espai, és la realització de mapes on es localitzin els punts estratègics que facin més 

fluïdes les formes en les que interpretem dites comunitats. 



8 El col·lectiu LGTB i l’espai urbà de Palma                                                                Curs 2015/2016 
Paula Ródenas Serra  

 

3. Els espais de la comunitat LGTB 
A continuació, es du a terme la part més empírica del treball. Així, els tres subapartats que aquí 

es desenvolupen corresponen als tres objectius secundaris formulats al primer apartat 

introductori. En el primer, s’indiquen els espais –ja siguin locals d’esbarjo, gastronòmics, de 

trobada (sexual o no), etcètera- que es consideren pròpiament del col·lectiu LGTB i alguns que, 

encara no ser-ho obertament, són molt populars dins l’esmentada comunitat. En el segon, es 

contextualitza i analitza l’espai on s’ubica l’oferta d’oci. Finalment, el tercer subapartat, és el 

que estableix les relacions existents entre l’oferta d’oci de la comunitat LGTB a Palma i l’espai 

on es localitza. 

3.1. Els espais de la comunitat LGTB a Palma 

Els espais considerats part de l’oferta d’oci del col·lectiu LGTB a Palma són visibles a partir de 

nombroses planes web i blogs accessibles des d’Internet. En aquest sentit, tot i ser una eina 

enfocada al turisme, és interessant parlar de l’existència del Mallorca Gay Map2. Com el seu 

propi nom indica, es tracta d’un mapa on es localitza bona part de l’oferta d’oci –ja que 

existeixen molts altres locals que no s’hi publiciten- dirigida al col·lectiu LGTB. És, 

exclusivament, un mapa focalitzat a dita comunitat on s’indiquen des de locals d’oci nocturn a 

allotjaments gay-friendly3 passant per tot un univers de bars, restaurants i llocs on practicar 

cruising4. 

El Mallorca Gay Map no només és accessible via Internet sinó que també es pot trobar en 

format paper en diversos locals i punts d’informació turística. És, sens dubte, una eina molt útil 

a l’hora de localitzar els espais que configuren aquest estudi. 

En un segon lloc, existeixen tot un seguit de guies i blogs –aquests sí que són exclusivament 

visibles via Internet- que indiquen al visitant els llocs més idonis o populars per a realitzar una 

activitat o una altra, quasi tots ells aportant comentaris i experiències personals. En aquest 

sentit cal destacar la Mallorca Gay Guide5 la qual no només aporta informació de locals sinó 

que també dóna a conèixer els esdeveniments dirigits al col·lectiu LGTB de tota l’illa. 

En aquest context és important recalcar la rellevància que adquireix el món del cruising dins 

les planes web. Tot i que les guies o blogs –com els que s’anomenen anteriorment- solen tenir 

un petit apartat dedicat a aquest món, és vertaderament destacable el gran nombre de webs 

dirigides única i exclusivament al cruising. Es tracta, doncs, d’una activitat que cal mencionar i 

tractar dins aquest treball ja que pareix haver collit una certa fama i una indubtable rellevància 

en els darrers anys no només a la ciutat de Palma sinó també a altres indrets de l’illa com per 

exemple Es Comú de Muro. 

                                                           
2
 Mallorca Gay Map accesible a través de www.mallorcagaymap.com 

3
 Gay-friendly: paraula d’origen anglosaxó. La seva traducció més aproximada pot ser “amigable cap els 

gais” (Colins Dictionary, 2016). Terme utilitzat arreu del món per fer referència a llocs, polítiques, 
persones o institucions que cerquen la creació d’un ambient amigable i confortable cap a les persones 
LGTB. 
4
 Cruising: terme anglès que defineix l’activitat de cercar sexe en llocs públics, com parcs, platges o 

descampats, principalment referit als homes homosexuals. Es tracta d’una recerca de parella sexual, de 
manera anònima i de mode ocasional, és a dir, d’una sola vegada. 
5
 Mallorca Gay Guide accesible a través de www.mallorcagayguide.com 
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Seguidament, cal parlar d’aquells indrets que, tot i formar part de l’oferta d’oci del col·lectiu 

LGTB, no apareixen oferts a cap dels mitjans de difusió esmentats. En aquest sentit, dins 

aquest grup es podria parlar de l’existència de dos tipus de perfil: per un costat, locals gay-

friendly que decideixen no exposar-se publicitàriament; i, d’altra banda, locals que, tot i no 

considerar-se gay-friendly, són molt populars i formen part activa de l’oferta d’oci LGTB.  

Aquest darrer fenomen pot parèixer poc significatiu però el fet és que existeixen moltíssims de 

locals que no apareixen a cap guia, plana, blog o mapa i que formen part –molts d’ells, des de 

fa molts anys- de manera activa de l’oferta d’oci dirigida al col·lectiu LGTB de Palma. En aquest 

context, seria interessant entendre les raons d’aquest “anonimat” voluntari però no és un 

tema que s’hagi de tractar dins aquest treball. 

Finalment, és necessari fer un petit incís en aquells organismes o associacions que participen 

activament en els esdeveniments dirigits al col·lectiu LGTB. En un primer moment, és del tot 

precís parlar de l’Associació BenAmics: associació sense ànim de lucre de les Illes Balears que 

pretén combatre la situació de discriminació legal i marginació social que sofreixen les 

persones de dit col·lectiu. Entre els seus objectius es troba la prestació de serveis –com 

orientació o atenció psicològica- i la creació d’espais de trobada per a la comunitat LGTB que 

posa en marxa a través de la realització de diferents activitats. A més, són una bona manera de 

conèixer els interessos del col·lectiu LGTB a les Illes Balears i una de les fonts d’informació més 

rellevants d’aquest treball. 

En aquest context, cal fer esment de l’Ella International Lesbian Festival el qual també 

promociona i dóna a conèixer la comunitat lesbiana i ofereix tota una sèrie d’activitats 

d’esbarjo com excursions, diades d’esport, festes o xerrades. 

En un darrer moment, i ja fent referència només a la ciutat de Palma, és interessant mencionar 

la plataforma Mythos Palma la qual es dedica a organitzar diverses activitats per a la comunitat 

LGTB com per exemple la Mythos Gay Boat. 

3.1.1. Localització de l’oferta LGTB a Palma 

A continuació es presenta un mapa de punts on es localitzen els locals més representatius pel 

que fa a la seva valoració i popularitat que conformen l’oferta d’oci de la comunitat LGTB a la 

ciutat de Palma  [Veure mapa 1 de l’annex cartogràfic].  

Primerament, i per tal de poder entendre correctament el mapa, cal fer una petita introducció 

del que més endavant conformarà la llegenda. En aquest punt, cal fer una diferenciació 

important de la qual ja se’n ha parlat línies amunt: 

 Locals immersos dins l’oferta d’oci del col·lectiu LGTB i publicitats al Mallorca Gay 

Map, guies, blogs i planes web. Es tracta d’aquells locals que es proclamen obertament 

gay-friendly –incloent també bisexuals i transsexuals- tot i que molts d’ells també 

formen part de l’oferta d’oci heterosexual. 

 

En aquest sentit, s’han establert varies divisions: 

1. Nit i marxa: oci nocturn. Localitza aquelles discoteques, bars i pubs que formen 

part de l’oci nocturn LGTB. Representats pel color morat. 



10 El col·lectiu LGTB i l’espai urbà de Palma                                                                Curs 2015/2016 
Paula Ródenas Serra  

 

2. Sauna i cruising. Indica les saunes, sex shops i locals de cruising. Aquest apartat és, 

sens dubte, el que indica espais freqüentats només per dit col·lectiu. Color vermell. 

3. Bars i restaurants. És l’apartat on l’oferta LGTB i l’oferta heterosexual es poden 

veure mesclades. Color verd. 

4. Hoteleria. Indica els hotels gay-friendly de la ciutat. Color groc. 

 

 Locals que formen part activa de l’oferta d’oci LGTB però que no s’hi consideren 

obertament. Indicats en color blau. 

Seguidament, cal indicar que tot i que el mapa fa referència a la ciutat de Palma, també s’ha 

volgut indicar un local situat a la zona de Can Pastilla –la qual forma part del terme municipal- 

ja que és un dels millors valorats sobretot pel que fa al col·lectiu de lesbianes. 

 

A trets generals, es poden observar tres zones ben diferenciades  [Veure mapa 2 de l’annex 

cartogràfic]: 

o Zona nord. Constituïda per l’oferta LGTB ubicada a l’eixample de Palma.  

Composta per cinc locals, tres dels quals formen part del sector sauna i cruising.  

o Zona centre. Formada pels locals que es situen al centre de la ciutat.  

En aquest cas, es podria establir una divisió en dues subzones: el barri de Santa 

Catalina i el centre històric. Per una banda, el barri de Santa Catalina destaca pel que 

fa al sector de bars i restaurants; d’altra banda, el centre històric de Ciutat no es pot 

considerar que tingui un sector que predomini de forma notable sobre els altres. 

o Zona de ponent. Bàsicament es tracta de locals ubicats a l’Avinguda Joan Miró o als 

carrers molt propers a ella. 

És la zona més representativa pel que fa a l’oci nocturn i, en conseqüència, també hi 

formen part un gran nombre de bars i restaurants. És una de les més populars pel que 

fa al col·lectiu LGTB. 

 

Dels 44 locals que conformen l’oferta d’oci de la comunitat LGTB a Palma, només 6 no s’hi 

consideren obertament, el que suposa el 13’64% del total [Veure figura 1]. Encara que pugui 

parèixer un nombre amb poca significació, cal tenir en compte la seva popularitat i valoració 

dins el col·lectiu d’anàlisi i que, a més, és molt possible que el nombre real sigui major pel fet 

què, al no fer-se visibles des del món publicitari, molts dels locals d’aquest tipus no s’han 

pogut indicar dins l’estudi que ens ocupa. 
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(Elaboració personal a partir de recopilació de fonts indirectes indicades a la bibliografia) 

 

A continuació, fent un incís en aquells locals que formen part activa de l’oferta d’oci LGTB i que 

es publiciten com a tal, cal indicar les activitats que hi predominen en relació al total [Veure 

figura 2]. 

 

(Elaboració personal a partir de recopilació de fonts indirectes indicades a la bibliografia) 

El sector predominant és el de bars i restaurants (amb 16 locals indicats). Aquest fet, no és 

pura casualitat. En els darrers anys, per tal de diversificar la seva oferta i aconseguir més 

clientela, alguns bars i restaurants s’han començat a anunciar en els mitjans de difusió 

esmentats anteriorment. Alguns d’ells són propietat de parelles o persones que formen part 

del col·lectiu LGTB i que han volgut fer dels seus negocis un lloc de reunió i esbarjo per a altres 

persones de dita comunitat; altres, simplement s’han volgut sumar a aquesta oferta. Encara 

que existeix una certa dispersió, es pot observar una relativa importància del sector a les zones 

pròximes a l’Avinguda Joan Miró i al barri de Santa Catalina [Veure mapa 3 de l’annex]. 
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Seguidament, l’oci nocturn ocupa el segon lloc (representat per 10 locals). En aquest punt, cal 

indicar que aquest sector s’ha vist reduït de forma notable en els darrers anys per causes 

desconegudes o difícils d’aclarir. Anys enrere, la zona propera a la plaça Gomila estava 

envoltada de bars, pubs i discoteques LGTB que tenien un èxit notable. Poc a poc, 

probablement pels efectes de la crisi econòmica, foren els primers locals que tancaren a la 

zona i l’oferta es va veure reduïda significativament. Actualment, aquest sector es veu 

representat per locals amb una historia i popularitat pròpies que han aconseguit sobreviure a 

aquest procés de decadència. Així doncs, aquí també es pot observar la rellevància del sector a 

la zona de l’Avinguda Joan Miró. També cal destacar el Mandrágora, local ubicat a Can Pastilla, 

el qual és molt popular dins el col·lectiu de lesbianes [Veure mapa 4 de l’annex cartogràfic]. 

En tercer lloc, destaca el sector anomenat sauna i cruising (representat per 8 locals). Com es 

pot observar, aquest sector es troba més concentrat als sectors centre i nord [Veure mapa  5]. 

És, sens dubte, el que indica espais freqüentats només per la comunitat d’estudi –

essencialment pels homes homosexuals-. En aquest punt, cal diferenciar el concepte de sauna i 

el de cruising. Quan en aquest treball es parla de saunes, a part d’indicar els banys de vapor 

que tothom coneix, també es fa referència a un lloc on es tenen encontres sexuals de forma 

esporàdica i on, per tant, també hi ha un lligam amb el cruising. D’altra banda, amb el terme 

cruising dins aquest sector, ens referim a locals que es publiciten com a tal els quals compten 

amb habitacions –alguns equipats amb sales de cinema X o juguetes sexuals- on tenir els 

encontres de manera anònima.  

Finalment, en un darrer lloc es troba el sector d’allotjament hoteler gay-friendly, representat 

només per 4 hotels. Encara que no existeix proximitat entre ells, podem observar que dos es 

troben ubicats al centre històric de Palma mentre que els altres dos es troben propers a 

l’Avinguda Joan Miró [Veure mapa 6 de l’annex cartogràfic]. En aquest sentit, cal destacar que 

els dos darrers són els més coneguts i valorats dins la comunitat d’estudi. 

3.1.2. Mapa de densitats 

Després de l’elaboració del mapa de punts que conformen l’oferta d’oci del col·lectiu LGTB,  

s’ha considerat adient desenvolupar un mapa de densitats que relacioni el nombre de locals 

d’una zona amb una superfície determinada mesurada en m2 [Veure mapa 7 de l’annex]. 

En un primer moment, s’ha superposat sobre la zona d’estudi una malla de 540×530 metres. 

La mida escollida és la que s’ha observat més útil a l’hora de realitzar un anàlisi d’aquestes 

característiques. Una mida més grossa hagués comportat una representació menys clara de la 

distribució de l’oferta LGTB; mentre que si la malla hagués tingut una mida més petita, llavors 

la visualització del mapa hagués estat més dificultosa. 

La distribució espacial s’analitza mitjançant la densitat de locals LGTB. D’aquesta manera, 

podem observar zones amb una densitat alta –el que indica que hi ha més de 8 locals i es 

troben representades pel color més fosc- com és el cas de l’Avinguda Joan Miró. En un segon 

lloc, trobaríem aquelles zones que tenen entre 5 i 8 locals com succeeix amb Santa Catalina i el 

Passeig Mallorca. Seguidament, zones com el centre històric tenen entre 3 i 4 locals. 

Finalment, representades amb el color més clar i amb només 1 o 2 locals, trobem la zona nord 

i les voreres de la zona centre i de ponent. 
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Per tant, amb aquest mapa podem deduir quines zones o sectors són els que gaudeixen d’una 

major oferta d’oci dirigida al col·lectiu LGTB en referència al nombre de locals presents. Així 

doncs, l’Avinguda Joan Miró i el barri de Santa Catalina, es configuren com les àrees d’oci 

principals pel que fa a la comunitat d’estudi. 

3.1.3. Ubicació de les zones de cruising 

A continuació es presenta un mapa on s’ubiquen les zones més utilitzades per fer cruising. La 

informació s’ha extret de la plana web més detallada i específicament dedicada a aquesta 

activitat dins Mallorca6 [Veure mapa 8 de l’annex cartogràfic]. 

Cal destacar que, tot i tractar-se d’un estudi focalitzat en la ciutat de Palma, s’ha considerat 

adient treballar tot el terme municipal per tal de poder explicar millor els espais més valorats 

per dur a terme el cruising. 

En aquest punt, és important remarcar que es tracta de llocs públics i de lliure accés. El fet de 

poder ser observats és un dels factors que més encoratgen als qui ho practiquen; vist, doncs, 

com un element primordial per a l’excitació sexual. D’altra banda, emperò, cal indicar que 

l’excitació que pugui provocar tenir sexe en públic no és la raó principal per la qual es practica 

el cruising ja que molts decideixen dur-ho a terme per tal de trobar parella sexual d’una 

manera anònima, ràpida, sense compromís ni lligams i de manera ocasional. 

Si es cerca un denominador comú entre tots els espais cruising de Mallorca –destacant zones 

també molt conegudes com per exemple Es Comú de Muro, La Porciúncula, sa Punta de 

n’Amer, s’Ermita a Inca o Sa Teulera, entre d’altres- es pot observar que es tracta d’espais 

generalment arbrats, de fàcil accés amb cotxe o a peu i on pugui haver-hi racons poc visibles 

als transeünts.  

En el cas del municipi de Palma, les quatre zones analitzades comparteixen els trets 

característics que s’esmenten al paràgraf anterior. Excepte les murades de la catedral –a la 

qual es farà un incís més endavant-, tant “La niña muerta” com Can Valero i la zona de Cala 

Major, són semblants en varis aspectes. En un primer lloc, les tres compten amb edificis o 

zones arbrades que poden ser utilitzades com amagatall. En un segon lloc, es tracta de zones 

conegudes però poc freqüentades a determinades hores del dia i, sobretot, són espais solitaris 

a la nit. En tercer lloc, són llocs de fàcil accés amb cotxe –on generalment també es practica el 

cruising- i tenen camins amb bona visibilitat pels quals transitar en la recerca d’una parella 

sexual. Finalment, és important destacar el fet que compten amb zones d’aparcament públic 

accessible fàcilment i que, a certes hores, queden buits. 

És necessari indicar que les tres zones de les que es parla al paràgraf anterior es troben 

ubicades a la perifèria de Palma; a uns 4 km la zona del Dic de l’Oest i Can Valero i a uns 6 km 

“La niña muerta” –des del centre de la ciutat-. Les raons que puguin explicar aquesta 

localització es poden deduir del que s’ha mencionat anteriorment: més accessibilitat i facilitat 

d’aparcament, menys freqüentació a determinades hores, zones amb amagatalls i 

generalment arbrades, àrees on hi ha bona visibilitat a l’hora d’escollir parella sexual i 

proximitat al centre de Palma. 

                                                           
6
 Plana accessible a: www.cruisingmallorca.com 
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En el terme municipal de Palma destaquen, essencialment, quatre zones: 

1. Dic de l’Oest / Cala Major. 

És probablement la zona menys concorreguda pel fet que hi ha càmeres que graven les 24 

hores del dia i que els amagatalls són relativament escassos. La seva freqüentació, en 

referència al cruising, es redueix al vespre i a l’època estiuenca.  

2. “La niña muerta”. 

També coneguda com “La Línea Muerta”, es troba situada a Cala Estància i compta amb un 

pinar amb molts d’amagatalls. En aquest cas, i a diferència de la zona anterior, es pot 

considerar una zona de cruising 24 hores i a totes les èpoques de l’any. La freqüentació es du a 

terme majoritàriament de dia encara que pels vespres es practica dins el cotxe als carrers i 

zones d’aparcament dels voltants. Cal dir que sol estar més concorreguda els caps de setmana 

i les matinades, o a les hores que ja és fosc a l’hivern. 

3. Can Valero. 

Era la zona més coneguda i concorreguda fa uns anys. En aquest cas, no només és freqüentada 

per persones que volen practicar el cruising sinó que també és utilitzada per parelles 

d’heterosexuals que cerquen intimitat. L’activitat comença a partir de les 21 hores quan les 

darreres empreses del polígon tanquen i dura tota la nit.  

Generalment el cruising es du a terme dins els cotxes en qualsevol dels carrers i carrerons del 

polígon, encara que existeix una petita i aïllada zona arbrada on també es sol practicar aquesta 

activitat. 

4. Murades de la catedral. 

És una de les zones més valorades pel col·lectiu d’estudi encara que la seva freqüentació es 

redueix a les darreres hores del dia i, en conseqüència, es pot deduir que té un horari 

essencialment nocturn.  

En aquest punt, s’ha considerat adient desenvolupar una zonificació de dita àrea de cruising 

per tal d’entendre millor el seu funcionament [Veure mapa 9 de l’annex cartogràfic]. Així 

doncs, el color verd representa la zona de contacte visual la qual ocupa tot el Passeig de Dalt 

Murada. S’estén des de el conegut Café Murada –uns metres abans d’arribar al Carrer de la 

Portella on s’ubica el Col·legi d’Arquitectes- fins al començament de les escales de baixada cap 

a s’Hort del Rei. Precisament, aquestes escales són les que conformen la zona de trobada  

(indicada en color vermell). A certes hores de l’horabaixa/vespre es configuren com un lloc 

obscur i poc transitat ideal per trobar-se amb la persona amb qui s’ha establit un contacte 

visual fructífer a la zona anterior. Des de les mateixes escales es pot accedir a la zona blava o 

zona de relació que comprèn tot s’Hort del Rei on es solen dur a terme els encontres sexuals. 
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3.2. Entorn i contextualització de l’espai 

Amb la localització de l’oferta d’oci del col·lectiu LGTB s’ha pogut establir una divisió de la 

mateixa en tres zones [Veure mapa 2]. En aquest apartat, el que es pretén és dur a terme una 

contextualització de l’espai per tal d’observar les seves característiques i trets distintius amb el 

propòsit de poder relacionar-ho amb la comunitat d’estudi. 

Cal indicar que gran part de la informació que aquí es presenta és accessible des de 

l’Ajuntament de Palma i des de les Dades per un diagnòstic dels barris de Palma7.   

3.2.1. Zona nord 

Es tracta de la zona ubicada a l’eixample de Palma. Pel que fa a la zonificació realitzada en 

referència als punts que conformen l’oferta LGTB, s’hi poden incloure exclusivament dos 

barris: Arxiduc i Marquès de la Fontsanta. 

En general, es tracta de barris amb una presència notable d’empreses destinades als serveis, 

on destaquen els comerços i restaurants. En aquest sentit, dos dels cinc locals analitzats es 

corresponen amb bars, mentre que els restants formen part del sector de sauna i cruising. 

 Barri d’Arxiduc. Es localitza entre el parc de les Estacions i els carrers de Jaume Balmes 

i 31 de Desembre.  

És uns dels barris més densament poblats de Palma –el 14è- amb 6.753 persones 

empadronades al gener de 2012. El 25% de la seva població ha nascut a algun país 

extracomunitari destacant els llatinoamericans; i un 8% a la Unió Europea. Pel que fa al seu 

creixement, des del 2004 ha experimentat un augment del 10’6%, molt similar al conjunt de 

Palma (Ajuntament de Palma, 2012). 

 Barri de Marquès de la Fontsanta. Es localitza entre el parc de les Estacions, les 

Avingudes i els carrers d’Aragó i de Jaume Balmes. 

Recentment, el barri acull a 6.286 persones –dades del gener de 2012-. En aquest cas, a causa 

de les seves reduïdes dimensions i per no comptar amb zones verdes- ocupa el 6è lloc pel que 

fa als barris amb major densitat de població de Palma. 

La presència de persones nascudes a l’estranger és molt rellevant, significant unes 36 persones 

de cada 100, 28 de les quals provenen de països extracomunitaris (Ajuntament de Palma, 

2012). 

3.2.2. Zona centre 

Com el seu propi nom indica, es tracta de la zona del centre de la ciutat. Com s’ha introduït 

línees amunt, en aquest cas establim una divisió en dues subzones: Santa Catalina i centre 

històric. 

 Barri de Santa Catalina. Aquí també s’inclou el barri d’Es Jonquet.  

Es fa referència a uns dels barris més antics del municipi i, en el cas de Santa Catalina, al primer 

raval de Palma.  

                                                           
7
 Accesible a: www.palma.cat 
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Actualment, el barri de Santa Catalina compta amb una oferta molt important de restauració i 

és un dels llocs més visitats per tots els palmesans. A més, es troba inclòs en el Catàleg de 

protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma. 

Cal mencionar la modernització i renovació que ha sofert la zona en els darrers anys. Entre 

altres factors cal destacar la rellevància del procés conegut com a gentrificació8 el qual ha 

provocat l’arribada de gent estrangera però, sobretot, de gent jove amb un nivell adquisitiu 

elevat que considera la zona un lloc ideal en el que poder viure (El Mundo, 2012). D’aquesta 

manera, l’oferta d’oci que s’ha desenvolupat ha anat dirigida al nou tipus de demanda –

alternativa i jove-. Així doncs, no és estrany que hagin sorgit bars, restaurants i discoteques 

dirigides al públic LGTB, destacant aquestes activitats de forma notable sobre la resta dels 

sectors analitzats. 

Pel que fa als termes demogràfics, Santa Catalina és un dels barris amb major densitat de 

població de Palma amb 9.026 persones empadronades al gener de 2012. Des del 2004 el seu 

creixement ha sigut més pausat que el conjunt del municipi: 3’9% front al 10’9% de Palma. El 

27% de les persones empadronades han nascut fora d’Espanya, de les quals un 63% provenen 

de països extracomunitaris destacant Llatinoamèrica. En aquest cas, també és destacable la 

presència de persones provinents d’altres països de la Unió Europea (Ajuntament de Palma, 

2012). 

Finalment, pel que fa al barri d’Es Jonquet, podem dir que es tracta d’un dels més petits de 

Palma i amb una densitat mitjana. La població empadronada l’any 2012 era de 697 persones. 

En aquest cas, de cada 100 persones empadronades, 34 varen néixer fora d’Espanya, 23 de les 

quals provenen de països de la Unió Europea (Ajuntament de Palma, 2012). 

 Centre històric. En aquest apartat destaquen barris com Sindicat, Born, Cort, Sant 

Jaume i Mercat. És, per tant, la zona de ciutat d’intramurs. 

Arribada la dècada dels anys 80, alguns dels barris amb més problemes de caire social i de 

seguretat es trobaven dins la Ciutat Antiga el que va motivar que es duguessin a terme 

diverses actuacions i plans urbans. D’altra banda, el seu valor arquitectònic i històric li 

conferien un encant que va propiciar l’arribada de nombrosa població benestant, sovint de 

procedència extracomunitària (Ajuntament de Palma, 2012). 

Aquest nou esperit rehabilitador i renovador, ha donat lloc a l’aparició de nous establiments –

ja siguin bars, restaurants, hotels, etc.- de nou concepte molts dels quals s’han sumat a obrir 

les portes a la comunitat LGTB considerant-se gay-friendly o dirigint-se a dit col·lectiu per mitjà 

d’ofertes o activitats.  

Encara que per nombre destaca el sector de bars i restaurants, és difícil el considerar que 

existeixi un sector que predomini de forma significativa sobre els altres. Dels 10 locals que 

configuren aquesta subzona, 4 corresponen al sector bars i restaurants, 2 al de sauna i cruising, 

2 al sector d’hoteleria, un al d’oci nocturn i un altre al sector no obertament LGTB. 

                                                           
8
 Gentrificació: expulsió dels habitants originaris d’un lloc per motius econòmics i substitució dels 

mateixos per altres –normalment més joves i amb un nivell adquisitiu més elevat-. 
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Pel que fa al centre històric en el seu conjunt, cal destacar que actualment és un dels sectors 

amb menor volum de població, amb 25.357 persones empadronades al 2012; i també és un 

dels que menys ha crescut des del 2004 –un 2’7%, el que es troba molt per davall del conjunt 

de Palma-. La seva densitat, però, és la tercera més elevada de tot el municipi. D’altra banda, 

per cada 100 habitants 30 han nascut a l’estranger, 14 d’ells provinents de qualque país 

extracomunitari destacant, altre pic, els llatinoamericans (Ajuntament de Palma, 2012). 

3.2.3. Zona de ponent 

És la zona que comprèn l’Avinguda Joan Miró i els carrers propers a ella. Els barris que en 

formen part són tres: Portopí, El Terreno i Son Armadams. 

 Barri de Portopí. És el que es troba més allunyat del centre de Palma i només es troba 

representat per dos locals, un d’hoteleria i un altre de sauna i cruising. 

Es tracta d’un barri amb una superfície, volum i densitat mitjans. L’any 2012 hi havia 2.761 

persones empadronades, el que comporta un creixement del 16’7% respecte l’any 2004. A 

més, és un dels 10 barris amb major percentatge de persones d’origen estranger, amb un 

39’4% de persones nascudes fora d’Espanya –la meitat d’elles a països de la Unió Europea- 

(Ajuntament de Palma, 2012). 

 Barri d’El Terreno. Es troba delimitat per la mar i el Bosc de Bellver, així com pels 

torrents del Mal Pas i el de s’Aigo Dolça. 

Es tracta d’un dels barris pioners en matèria turística. Es va fundar una església anglicana –el 

que relatava ja la presència d’un gran nombre de persones nascudes a l’estranger- i la plaça 

Gomila i els seus voltants eren un centre d’oci molt valorat. Durant els anys cinquanta, s’hi 

varen establir nombrosos comerços. Des de llavors, el barri ha viscut varies etapes d’auge i 

decadència fins arribar a l’actualitat, on es pot considerar que es troba en el seu major 

moment de decadència i degradació (Ajuntament de Palma, 2012). 

Les persones empadronades l’any 2012 eren 6.533, un 8’2% més respecte al 2004. Ens trobem 

davant el 5è barri amb major proporció de persones nascudes a l’estranger –un 43’9%, 

concretament- (Ajuntament de Palma, 2012). 

 Barri de Son Armadams. Localitzat al nord-oest del passeig Marítim entre els carrers de 

Monsenyor Palmer i de l’Aigua Dolça. 

Els primers residents eren essencialment estrangers d’un nivell adquisitiu alt que només hi 

vivien durant l’estiu. Poc a poc, emperò, la població autòctona benestant va començar a 

arribar-hi (Ajuntament de Palma, 2012). 

En aquest context, per una banda el passeig Marítim el qual té una multitud de locals d’oci 

nocturn i hotels és una destinació turística i d’oci molt valorada; d’altra banda, a la part alta, 

també hi ha una important presència de locals d’oci però, en aquest cas, més dirigits a la 

població local. És un dels vint barris de Palma amb major volum de població empadronada: 

8.089 persones al gener de 2012. Tot i així, des del 2004 a disminuït la seva població en un 

0’6%. El 31% dels empadronats són nascuts a l’estranger dels quals més de la meitat provenen 

de països extracomunitaris –destacant els llatinoamericans- (Ajuntament de Palma, 2012). 
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La zona de ponent és la més representativa pel que fa a l’oci nocturn i és una de les més 

populars dins la comunitat LGTB [Veure figura 3]. 

 

(Elaboració personal a partir de recopilació de fonts indirectes indicades a la bibliografia) 

Els sectors més importants a la zona són el de bars i restaurants i el d’oci nocturn. En un segon 

lloc destaquen els locals no obertament LGTB i, en darrer lloc, trobem el sector d’hoteleria i el 

de sauna i cruising. En aquest sentit, cal remarcar que és la zona d’esbarjo nocturn per 

excel·lència i que, si fem una comparació, l’oferta pròpiament LGTB és molt reduïda en 

referència a la resta. 

3.3. Interrelacions entre la comunitat LGTB i l’espai geogràfic 

En primer lloc, si fem una valoració i comparativa de tota l’oferta d’oci de Palma9 amb la 

específicament LGTB, veiem que la dirigida a la comunitat d’estudi és molt limitada. Partint 

d’aquí, cal indicar que és difícil poder establir un patró general que defineixi les relacions entre 

dit col·lectiu i l’espai geogràfic. 

En aquest sentit, és interessant fer un incís en els problemes que sorgeixen a l’hora d’observar 

i analitzar les interrelacions que aquí es presenten. En primer lloc, és destacable la poca 

visibilitat del col·lectiu, el que complica notòriament una primera aproximació als seus trets 

distintius o als possibles patrons de conducta dins l’espai geogràfic. En un segon moment, cal 

indicar que a nivell empresarial no es prioritza la comunitat LGTB. Amb això es fa referència a 

la difícil acollida o acceptació del col·lectiu dins el món empresarial –el qual conforma l’oferta 

d’oci i, per tant, l’objecte d’anàlisi-.  

Existeix, doncs, una barrera “invisible” que distància i posa límits a les relacions entre la 

comunitat d’estudi i l’espai on es desenvolupa la seva oferta d’oci. Per una banda, tot i que 

s’ha avançat molt en els darrers anys, es pot considerar que el col·lectiu LGTB encara no es 

troba integrat de forma completa dins la societat actual, el que provoca un allunyament i 

distanciament de dita comunitat amb la resta. D’altra banda, és difícil poder dur endavant un 

“local d’ambient” en un lloc on l’oferta és prioritàriament una altra. 

                                                           
9
 Tot i que el conjunt de l’esmentada oferta no s’ha estudiat, el que s’afirma procedeix del coneixement 

directe de l’autora del treball. 
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Tot i així, gràcies a l’anàlisi de les densitats en referència a la localització dels locals que 

conformen l’oferta d’oci LGTB, veiem que a la ciutat de Palma existeixen dues zones 

conegudes i ben valorades que destaquen sobre les altres: Santa Catalina i l’Avinguda Joan 

Miró. 

L’Avinguda Joan Miró i la plaça Gomila poden ser considerats punts neuràlgics de l’oferta d’oci 

del col·lectiu d’estudi on, anys enrere, es podria dir que hi havia una concentració de “locals 

d’ambient”. Actualment, tot i que encara és una zona molt valorada, l’oferta s’ha reduït de 

forma notable –ja sigui per la crisi o per la decadència del barri- i s’ha anat disseminant. Tot i 

així, les relacions no han canviat i es pot dir que es tracta de la zona on hi ha hagut una millor 

acollida i integració d’aquest tipus d’oferta dins la dinàmica social del barri. En aquest context 

és destacable la contraposició que hi ha entre la plaça Gomila i el passeig Marítim, essent 

ambdues zones d’oci nocturn amb important presència de població resident. Mentre que la 

primera es troba integrada; pocs metres més avall, al passeig Marítim, la situació és 

pràcticament l’oposada: no hi ha cap local d’ambient. És més, els que s’hi intenten establir –

com és el cas de la discoteca Mithos- no funcionen bé i desapareixen als pocs mesos. 

En un segon lloc trobem la zona de Santa Catalina. En aquest sentit, amb la decadència i el 

tancament d’alguns locals d’ambient a la zona de la plaça Gomila, el col·lectiu d’estudi va posar 

les seves esperances en el desenvolupament de la modernització de la zona de Santa Catalina, 

pensant que hi apareixerien nous locals que substituirien als que s’havien perdut. Actualment, 

tot i comptar amb alguns locals gay-friendly i amb una “discoteca d’ambient” (La Demence), es 

pot considerar que els resultats obtinguts no són els esperats. La raó, altre pic, la podem 

trobar en l’àmbit empresarial i econòmic: posar una bandera gai a un local pot “espantar” als 

heterosexuals i reduir notòriament els clients potencials. 

En aquest context, es pot indicar que no existeix una zona on la concentració de l’oferta LGTB 

sigui clara i significativa en relació a la resta –la zona de l’Avinguda Joan Miró destaca però 

perquè es pot considerar el centre d’oci nocturn més rellevant de Palma-. La raó que expliqui 

aquesta dispersió resideix en que part del col·lectiu LGTB prefereix allunyar-se de la resta per 

evitar ser jutjat. 

Fent referència al que va comentar l’associació BenAmics (entrevista personal 30/03/2016), es 

pot deduir que dins la comunitat d’estudi existeixen dues postures. Per una banda, es troben 

els qui pensen que hauria d’existir un lloc on es concentrés tota l’oferta i que es configurés 

com un lloc de trobada. D’altra banda, es troben els que no estan a favor d’una concentració 

de l’oferta –cal indicar que és grup minoritari- ja que es produiria un ambient incòmode. 

Finalment, es pot concloure que la distribució de l’oferta LGTB respon a la recerca d’un espai 

on es puguin evitar les crítiques i on poder sentir-se còmodes en un ambient sense ser jutjats. 

En definitiva, no importen tant les característiques o serveis del barri o de l’espai en el que 

s’ubiquen, sinó que el que vertaderament és considerat rellevant és la seguretat d’establir-se 

en un lloc fora de la mirada crítica i on poder ser un mateix. És per això, que en el cas de Palma 

és molt difícil parlar d’un espai identitari, ja que no existeix una cohesió entre el col·lectiu LGTB 

i l’espai geogràfic en el que desenvolupa les seves activitats d’oci. 
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4. Resultats 
Els resultats obtinguts s’han d’entendre en relació als objectius formulats. 

En primer lloc, a partir de la localització dels locals on es desenvolupa l’oferta d’oci de la 

comunitat LGTB a Palma, es dedueix que es tracta d’una oferta focalitzada en l’oci nocturn, 

destacant aquest sector per sobre dels altres i, en conseqüència, també el de bars i 

restaurants.  

Gràcies a aquesta primera aproximació, podem definir tres zones ben diferenciades: zona 

nord, zona centre –dividida en dues subzones que són Santa Catalina i el centre històric- i zona 

de ponent.  En aquest sentit, sempre prenent com a base el mapa de punts, s’estableix una 

jerarquia entre zones. Així, es pot dir que la zona de ponent, on es localitza l’Avinguda Joan 

Miró i la plaça Gomila, és la que presenta una major densitat de “locals d’ambient” destacant 

notòriament aquells destinats a l’oci nocturn. En aquest cas és important remarcar que, tot i 

tenir una major representativitat, si s’estableix una comparació amb la resta de l’oferta, veiem 

que la LGTB és molt limitada. En un segon lloc, pel que fa a la seva densitat, trobem la zona 

centre. Aquí destaca la rellevància que adquireix el barri de Santa Catalina el qual en els 

darrers anys ha anat establint una oferta moderna i jove a la que s’hi han adherit alguns locals 

LGTB. En aquest cas, cal indicar que tot i el sorgiment de diversos locals gay-friendly, els 

resultats finals no corresponen als desitjos i esperances que en un primer moment havia posat 

el col·lectiu d’estudi sobre aquest espai. Finalment, la zona nord és la que presenta una menor 

densitat i destaca per la presència de tres locals del sector sauna i cruising. 

En referència a les zones de cruising al municipi de Palma, a trets generals veiem que excepte 

la de les murades de la catedral, es tracta de zones ubicades a aproximadament 4 km del 

centre de la ciutat i que es caracteritzen per ser llocs públics de fàcil accés els quals 

generalment compten amb zones arbrades i racons que serveixen d’amagatall. Encara que és 

difícil entendre els motius que atreuen o encoratgen als qui ho practiquen, és una activitat que 

tot i ser bastant desconeguda per a la resta de la societat palmesana té una acollida important 

dins la comunitat d’estudi. Així, al municipi de Palma destaquen quatre zones principalment 

pel que fa a la seva popularitat i valoració dins el col·lectiu gai: “La niña muerta”, el Dic de 

l’Oest/Cala Major, Can Valero i les murades de la catedral. En aquest sentit, cal esmentar que 

cadascuna d’elles compta amb un públic determinat i amb uns horaris de freqüentació 

diferents. 

En un segon moment, s’identifiquen les característiques de l’entorn on s’ubiquen els espais 

LGTB prèviament analitzats per tal d’establir una contextualització del mateix. Així, veiem que 

cadascuna de les tres zones indicades, té uns trets que la diferencien de les demés. A mode de 

resum, es dedueix que la zona centre és la que ha viscut una major renovació i restauració i, en 

conseqüència, la que ha comportat una oferta més moderna en la que s’ha donat lloc al 

sorgiment de locals LGTB en els que destaquen els bars i restaurants. Es pot considerar la zona 

més cosmopolita ja que processos com la gentrificació han donat pas a l’arribada d’estrangers 

provinents, sobretot, d’altres països de la Unió Europea. Tot seguit, veiem que la zona de 

ponent és la que es troba més degradada i la que ha sofert un procés de decadència bastant 

rellevant en els darrers anys. Com s’ha dit anteriorment, destaca sobretot per el nombre de 

locals que conformen l’oci nocturn –molts d’ells sent dels primers que s’instauren a l’illa-. En 
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aquest cas, també és remarcable la quantitat de població extracomunitària (llatinoamericans). 

En darrer lloc, la zona nord comprèn dos dels barris més densament poblats de tot el municipi 

on destaquen el nombre d’empreses destinades als serveis –sobretot pel que fa a comerços i 

restaurants-. En aquest sentit, cal recalcar que és la que té una menor representativitat quant 

a locals LGTB. 

Finalment, i com objectiu últim d’aquest treball, es proposava definir les relacions entre l’espai 

geogràfic i l’oferta d’oci de la comunitat LGTB a la ciutat de Palma. Partint de que és 

vertaderament difícil establir un patró que defineixi dites relacions, sí que es pot afirmar que 

no hi ha una zona on la concentració de l’oferta LGTB sigui clara i significativa en relació a la 

resta. Es pot deduir, doncs, que existeix una barrera “invisible” que limita les relacions entre el 

col·lectiu d’estudi i l’espai. Per una banda, és evident que dita comunitat no es troba 

completament integrada dins la societat palmesana sinó que més bé es troba allunyada de la 

resta. D’altra banda, el món empresarial posa traves a l’hora d’establir un “local d’ambient” en 

un lloc on l’oferta és majoritàriament una altra. 

La interrelació, per tant, és pràcticament nul·la. En el cas de Palma no existeix un espai 

identitari ni tampoc una cohesió entre el col·lectiu LGTB i l’espai geogràfic. La distribució de 

l’oferta que aquí s’analitza respon a la recerca d’un espai on es pugui evitar ser jutjat. És a dir, 

no importen els trets diferencials del barri on es localitzen, sinó que el que importa és la 

seguretat de trobar-se en un indret allunyat de la mirada crítica i de la discriminació. 

5. Conclusions 
En base a l’estudi de les relacions entre el col·lectiu LGTB i l’espai urbà de Palma, s’ha pogut 

concloure que: 

- El col·lectiu LGTB no es troba integrat completament dins la societat. És necessari que 

tingui una major visibilitat per així rompre les barreres “invisibles” i poder crear uns 

vincles més forts que donin lloc al sorgiment de més establiments LGTB on es trobin 

allunyats de tota crítica i on els heterosexuals també es puguin sentir còmodes. 

 

- És difícil establir o indicar correctament el grau de dispersió. En el procés d’elaboració 

del treball s’ha obert l’interrogant i s’ha considerat adient mesurar la dispersió en 

posteriors treballs. Per tant, no es pot afirmar encertadament que els espais de la 

comunitat LGTB es localitzen de forma dispersa a la ciutat de Palma. El que sí es pot dir 

és que depenent de la zona on s’ubiquen es troben allunyats de la resta de l’oferta. 

Així, per exemple, a la zona de ponent els locals LGTB es troben bastant integrats i 

propers a la resta d’establiments que conformen l’oferta d’oci; mentre que a 

determinats barris del centre històric sí que existeix un distanciament notable. 

 

- El cruising és una activitat relativament desconeguda però que té una important 

acollida dins el col·lectiu gai. El municipi de Palma és un dels que compta amb més 

espais cruising de tota l’illa i, a més, es troben molt ben valorats per dit col·lectiu. Es 

tracta de llocs públics i generalment allunyats del centre de la ciutat que compten amb 

zones arbrades i de fàcil accés. 
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- En els darrers anys l’oferta d’oci dirigida exclusivament a la comunitat LGTB s’ha reduït 

considerablement. Diversos factors com la crisi econòmica provocaren el tancament 

de nombrosos establiments i ara és difícil que se’n tornin a obrir d’altres i encara és 

més costós que arribin a tenir èxit. En aquest sentit, cal esmentar que dins el món 

empresarial posar la bandera LGTB a un nou local es veu negativament pel fet que 

“espanta” als potencials clients heterosexuals. Veiem, també, que la societat 

palmesana encara no es troba del tot còmoda amb el col·lectiu d’estudi. 

 

- Lligat amb el darrer punt, es pot concloure que la comunitat LGTB es segueix sentit 

incòmoda, criticada i jutjada per la resta i, per això, cerquen llocs allunyats dels 

prejudicis i les mirades ofensives. 

 

- Finalment, es pot afirmar que els espais LGTB no tenen un lligam estret amb el seu 

entorn. La distribució de l’oferta LGTB respon a la recerca d’un espai on evitar ser 

jutjats. És a dir, no importen tant les característiques o serveis del barri o entorn en el 

que s’ubiquen, sinó que el que és rellevant és establir-se en un lloc fora de la mirada 

crítica. Per aquesta falta de cohesió entre la comunitat d’estudi i l’espai geogràfic es 

diu que, en el cas de Palma, no es pot parlar d’espai identitari. 
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8. Annex cartogràfic 
 

A continuació es presenta la cartografia que s’ha elaborat personalment a partir de les fonts 

indirectes indicades a la bibliografia. 

 

 Mapa 1 – Localització de l’oferta LGTB a Palma (mapa de punts). 

 Mapa 2 – Zonificació de l’oferta LGTB. 

 Mapa 3 – Ubicació sector bars i restaurants. 

 Mapa 4 – Ubicació sector oci nocturn. 

 Mapa 5 – Ubicació sector sauna i cruising. 

 Mapa 6 – Ubicació sector hoteleria. 

 Mapa 7 – Densitats. 

 Mapa 8 – Zones de cruising. 

 Mapa 9 – Zonificació murades de la catedral. 
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Mapa 1: Mapa de punts. 
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Mapa 2: Zonificació de l’oferta LGTB. 
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Mapa 3: Ubicació sector bars i restaurants. 
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Mapa 4: Ubicació sector oci nocturn. 
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Mapa 5: Ubicació sector sauna i cruising. 
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Mapa 6: Ubicació sector hoteleria. 
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Mapa 7: Densitats. 
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Mapa 8: Zones de cruising. 
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Mapa 9: Zonificació murades de la catedral. 


