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INTRODUCCIÓ 
 
 
A pesar de que a Palma, la llei de desamortització Mendizábal va fer un mal 
irreparable als edificis eclesiàstics, en aquesta ciutat, visitada per milions de 
turistes, hi trobam uns murs que conserven un gran patrimoni gelosament 
conservat, que conviden al silenci i l’assossec, lluny del bullici i l’activitat 
urbana: els convents.   
 
Malgrat el gran patrimoni artístic conventual que tenim a ciutat, Sant 
Francesc, Santa Clara, Sant Jeroni, Montesión, Convent de la Mercè, 
Convent dels Socors, Sant Antoniet, Sant Felip Neri, Santa Margalida, 
Santa Teresa, Les Caputxines i Santa Magdalena, no hi trobam itineraris 
culturals organitzats enfocats a visitar els convents de Palma. És per això, 
que en aquest treball s’intenta ressaltar la gran riquesa cultural que té la 
nostra illa i en especial la ciutat de Palma en relació a aquests edificis. És 
evident que seria impossible visitar tots aquest convents de Palma en un sol 
dia, és per això que jo he decidit centrar-me solament en la part alta de 
Palma, que per altra banda és la part més visitada pels visitants de la nostra 
illa. 
 
El treball està estructurat de la següent forma: es comença explicant que és 
un convent i en què es diferencia d’un monestir i d’una parròquia. 
Seguidament s’explica la història dels principals edificis religiosos de 
Mallorca i en especial de la ciutat de Palma, explicant a més el fenomen de 
la desamortització d’alguns d’aquest edificis, que tant va canviar l’escenari 
conventual de Mallorca. També s’ha volgut esclarir  la diferència d’un 
itinerari cultural i d’una ruta turística. Finalment ja m’he centrat en l’itinerari 
cultural que jo proposo, incorporant un mapa del recorregut i també les 
fitxes sintètiques dels convents que formen part d’aquest itinerari. 
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1. OBJECTIUS I METODOLOGIA 
 
1.1. Objectius 

 

 Donar a conèixer la riquesa patrimonial de Mallorca. 

 Certificar la consideració de Palma de Mallorca com a ciutat conventual 

 Divulgar el patrimoni artístic de Mallorca 

 Aprendre a confeccionar un itinerari cultural 
 

1.2. Metodologia 
 
S’ha treballat a partir de tota la bibliografia que s’ha pogut trobar sobre els 
convents i itineraris culturals a Mallorca, i també, a partir de visites a les 
esglésies i als convents de Palma i als carrers que surten a l’itinerari.  
 
S’ha dissenyat un recorregut que pogués ser realitzat en un màxim de dues 
hores a peu. La distància total és d’1’5 Km. per la zona alta de Palma, pel 
que es podria fer juntament amb la visita a la Catedral de Mallorca i que a 
més inclogués convents masculins i femenins de diverses èpoques. També 
s’ha tingut en compte iniciar el recorregut en el lloc on hi havia l’ important 
Convent de Sant Domingo ja desaparegut després de les mesures 
desamortitzadores imposades pel trienni constitucional (1820-1823) i els 
Decrets de Mendizábal de 1835-1836.  

 
 

 
2. PALMA, CIUTAT CONVENTUAL  

 
2.1. Diferències entre monestir,  convent i parròquia 
 
Convento1 
1. Casa o monasterio en que viven los religiosos bajo las reglas de su 
instituto. 
2. Comunidad de religiosos que habitan en una misma casa. 
 
 
Tant en un monestir com en un convent els religiosos decideixen viure en 
comunitat i regir-se per unes normes que solen ser bàsicament: el vot de 
pobresa, el vot de castedat, el vot d’obediència i el vot d’estabilitat. La 
diferència radica en que en els monestirs, els monjos i monges romanen en 
el mateix lloc fins a la seva mort i en canvi en els convents és possible la 
mobilitat entre uns i altres. 2 
 
 
 

                                                           
1
 Segons la Real Academia Española 

2 http://monasteriosyconventos.com Consultat el mes de febrer de 2013 
 

http://monasteriosyconventos.com/
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Una parròquia3 
1. Iglesia en que se administran los sacramentos y se atiende espiritualmente 

a los fieles de una feligresía. 
2. Conjunto de feligreses 
3. En los municipios rurales, demarcación administrativa, aunque carente de 

reconocimiento legal expreso. 
 
Podem veure que la ciutat de palma estava dividida en 5 parròquies, essent 
Santa Eulàlia la parròquia més important i englobava els convents més 
importants dels franciscans, dominics i Santa Clara. 
  
“La ciutat de Mallorca estaba dividida a finales del siglo XV en cinco 
parroquias: Santa Eulalia, Santa Cruz, San Jaime, San Nicolás y San 
Miguel” 4 
 
 
Un monestir, un convent, una casa religiosa, no consisteix únicament en 
una edificació per protegir del fred o de la pluja, sinó que reuneix unes 
condicions d'habitabilitat i a més està especialment dissenyat per complir 
l'objectiu que proposa el grup de persones que hi volen conviure. Els grans 
convents tenen una estructura medieval, doncs va ser en l'Edat Mitjana 
quan es va organitzar la vida de les Comunitats Religioses de l'Occident 
d'Europa. “Un convento tipo usual de Mallorca, tiene sus raíces en órdenes 
mendicantes y sigue las orientaciones cristalizadas en la regla de San 
Agustín”5  
 
Els convents solen constar de les següents dependències: 
 
• Oratori o Església – on se segueix la missa i es resa en comunitat la 
pregària oficial de l'Església o ofici diví, que està compost de la següent 
pauta: Matines i Laudes, Cosina, Tèrcia, Sexta i Nona, Vespres i 
Completes. Els primers resos es tenen quan encara és de nit i els últims al 
final de la jornada. 
 
• El cor – era el lloc de l'Església on es trobaven els seients i els 
reclinatoris dels membres de la comunitat i on tenia lloc de forma oficial el 
rés. Hem de tenir en compte que a més de la missa i eucaristia, 
congregaven obligatòriament els frares o monges per celebrar els cants 
litúrgics o resos ja comentats abans, a no ser que estessin dispensats per 
altres ocupacions pastorals6. D’aquí la importància del cor, aquest conjunt 
de seients fixes corresponents als membres de la comunitat on tenen lloc 
les pregàries litúrgiques. Els cors medievals a Espanya solien estar situats 
en mig de la nau major, encara que més endavant els cors varen ser 
moguts als àbsides, distanciant-los dels fidels. Normalment aquests seients 
eren de fusta treballada i cada seient té una misericòrdia.7 

                                                           
3
 Segons la Real Academia Española 

4
 BARCELÓ, M. (1988):22 

5
 MURRAY(1992):7 

6
 Com podia ser la predicació de la paraula de Deu, donar lliçons o l’administració urgent de sacraments 

7
 Una part del seient per poder-se recolzar en aquelles pregaries que s’han de fer drets 
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• La sala capitular – Sala de reunió oficial de la comunitat 
 
• El dormidor – Gran sala en la qual dormien els monjos des de l'Edat 
Mitjana. En èpoques més modernes es va substituir pels dormitoris, cel·les 
individuals. 
 
• El refectori o menjador 
 
• Claustre o pati - embolicat sovint d'una galeria coberta. Serveix per 
alleugerar l’existència per qui viu en clausura i gràcies a aquest es pot lliurar 
de la claustrofòbia. 
 
•  Infermeria – És una peça que existia a tots els convents i era molt 
freqüentada, tant masculins com a femenins. Cal tenir en compte que la 
dieta mallorquina medieval als convents estava basada principalment pel pa 
i molt dejuni a més d'una falta important de fruites i vegetals, és a dir 
mancada de vitamines. 
 
• En els convents masculins i en algun femení existia una llibreria o 
biblioteca on es trobaven les obres manuscrites i impreses. 
 
 
 

2.2. Introducció històrica dels edificis religiosos de Palma  
 
L’any 1229 es produí un canvi important en la història de les Illes Balears. 
Les Illes foren conquerides per les tropes del Rei Jaume I i per tant 
integrades dins el Regne d’Aragó i cristianitzades. Les illes foren repoblades 
majoritàriament per població d’origen català. A la mort de Jaume I sorgí el 
Regne de Mallorca, que tingué tres reis propis: Jaume II (1276-1311), Sanxo 
(1311-1324) i Jaume III (1324-1343/49). L'apogeu de l'Edat Mitjana: Al segle 
XIII es va optar per una arquitectura sòbria i econòmica que solucionés el 
creixement continuat de les comunitats religioses, que van ser afavorides 
pel Rei Jaume I i el seu successor Jaume II. 

 
“Els ordres religiosos contribuïren d’una manera eficaç a la transformació 
urbanística i a la renovació arquitectònica de Palma. La seva implantació fou 
afavorida també pels ajuts i privilegis que les autoritats, especialment la 
monarquia, els dispensarem.”8 Així podem veure que a Palma s’hi van 
traslladar multitud de congregacions i van transformar Palma en una gran 
ciutat conventual.  
 
En l'actualitat les facetes més representatives del gòtic primitiu les trobem a 
Santa Maria de Bellpuig, Santa Margalida i Santa Clara. 
Al gòtic monumental correspon l'església i claustre de Sant Francesc a 
Palma (segle XIV). Especial ressenya al desaparegut convent de Sant 
Domingo les obres del qual es van iniciar en 1231. 

                                                           
8
 DEYA(2004):252 
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El segle XV no va ser molt fructífer, no obstant això, va ser quan va créixer 
el monestir del Puig de María de Pollença.  

 
El Concili de Trento, convocat per a dur a terme la reforma de l'Església, es 
va reunir a Trento (Itàlia) el 13/12/1545. Aquesta reforma va suposar una 
restauració espiritual i moral que va donar lloc no solament a la renovació 
de les comunitats religioses ja existents sinó que es van fundar noves 
comunitats amb la posterior saturació de convents en moltes poblacions 
espanyoles, entre les quals es trobava Mallorca.  

 
Aquesta tendència va continuar al llarg del segle XVI i XVII, època 
d'esplendor per a moltes comunitats i de renovació arquitectònica. A 
conseqüència de l'escassetat de recursos econòmics, es rellentien les obres 
conventuals malgrat això, durant el segle XVII es van realitzar unes 12 
fundacions noves i no poques van renovar les seves edificacions. 
 
Cap a l'època barroca la crisi de l'arquitectura conventual es veu reflectida 
per les poques novetats acceptades que es mantenen fidels a la ideologia 
gòtica. L'arquitectura mallorquina del barroc, en allò referit als claustres, no 
va ser ni massa monumental ni tampoc variada. ”El modelo de claustro que 
tuvo más repercusión fue el de arcos escarzanos o rebajados con columnas 
de fuste algo abombado y capitel con volutas jónicas, muy propio del 
Barroco insular.”9 Com a exemples podem trobar: claustre de Santa Maria 
del Camí, Sineu i Muro, els dominicans d'Inca i de Pollença i els franciscans 
de Sóller i Artà. Les acaballes de l'arquitectura conventual també abasta el 
gran projecte barroc de la Cartoixa de Valldemossa. 

 
 

2.3. Les mesures desamortitzadores:  
 
La hisenda pública tenia greus problemes després de suportar els costos de 
la Guerra Carlista, per aquest motiu i amb l’objectiu de sanejar l’economia, 
es varen posar en circulació aquelles propietats eclesiàstiques no 
productives. El nom de la llei és el del polític Juan Álvarez Mendizábal 
(1790-1853), que va presentar al Parlament les mesures legislatives per 
canviar l'estructura econòmica del patrimoni de l'Església, quan ell era cap 
del Govern en 1835. La forma de vendre les propietats de l’església va ser 
mitjançant un procés de subhasta pública. 

 
A Mallorca entre 1835 i 1837 les lleis desamortitzadores van redundar 
seriosament sobre el patrimoni eclesiàstic. “Dels quaranta-tres convents que 
hi havia a Mallorca en 1836, trenta eren de religiosos i tretze de religioses; 
gens menys que trenta-tres van ser exclaustrats i desamortitzats”10.  

 
Aquest procés es va dur a terme amb molt poca planificació i poc criteri, 
amb la qual cosa es va crear un greu i irreparable perjudici per al patrimoni 

                                                           
9
 MURRAY(1992):13 

10
 MURRAY(1992):14 
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artístic més important que existia a Mallorca: el de l'Església. Entre els 
edificis desamortitzats es troben La Cartoixa i Sant Domingo, amb una 
riquesa artística i cultural difícil de calibrar. Afortunadament es van salvar 
moltes antiguitats que van ser traslladades a altres parròquies de tota 
Mallorca, (per exemple el monumental òrgan barroc de Sant Domingo, ara a 
la parròquia de Santanyi ) encara que una gran part va passar a mans 
privades.  

 
Cal dir que aquest procés ja havia començat a Mallorca amb la revolució 
lliberal l’any 1820 i grups incontrolats de ciutadans, intuint els canvis que 
s'aveïnaven, van assaltar la casa de la Inquisició, coneguda popularment 
com "*sa Casa Negra" i el convent de Sant Domingo. 

“El triunfo de la revolución liberal producido en 1820 en España 
inauguraba un breve período político conocido como el Trienio Liberal 
(1820-1823). En este momento se introdujeron las primeras 
desamortizaciones eclesiásticas”.11 
 

De les moltes accions promogudes per la llei de Desamortització de 
Mendizábal amb prou feines es van salvar les esglésies, encara així no 
totes, i alguns claustres, molts en estat deplorable fins avui, encara que ja 
s'estan recuperant o bé estan en vies de fer-ho. 

 
 

2.4. Establiment de l’itinerari cultural 
 

L'establiment de les directrius que han de definir als itineraris culturals en 
contraposició a les rutes turístiques ha obert un interessant debat sobre 
aquesta nova categoria patrimonial: 
 
• El Consell d'Europa promou la creació de vies que impulsin la 
consciència i identitat europea. La prioritat del Consell d'Europa és el vincle 
que uneix el patrimoni i la comunitat, així com el patrimoni com a recurs per 
al desenvolupament sostenible. 
 
• La UNESCO considera com a patrimoni cultural allò que té un valor 
universal excepcional des del punt de vista de la història, de l'art o de la 
ciència, un patrimoni que apel·la a valors comuns de la humanitat. 
 
• El Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) proposa una 
noció que es recolzi en fets històrics reals fent referència a vies que hagin 
afavorit la relació entre cultures en l'espai i el temps. 
Segons el vicepresident d ‘ICOMOS a Espanya: “No pueden confundirse los 
itinerarios culturales con las rutas turístico-culturales, porque los primeros 
responden a criterios históricos de autenticidad, de continuidad y de 
intercambios contrastados entre culturas, mientras que las segundas son 
invenciones turísticas de conveniencia, promovidas por agentes públicos o 
privados, que hilvanan redes de recursos patrimoniales más o menos 

                                                           
11 BESTARD(2013) 
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homogéneos y vinculados entre sí para la oferta de un producto comercial 
prefabricado y virtual , en ocasiones tematizado y autoconstruido con nula 
base científica” 12 
 
D'aquesta manera, la realitat històrica i antropològica s'ajusta amb calçador 
al concepte, produint mites que poden ser posteriorment instrumentalitzats 
per l'enginyeria turística que produeix rutes culturals. Sovint, les rutes 
turístiques tendeixen a la descontextualització dels patrimonis, a la 
desarticulació dels territoris i en definitiva a la construcció d'imatges 
territorials que no es corresponen plenament amb les realitats socials i 
culturals de les societats on s'implanten, en pro de la dinamització 
econòmica i el posicionament al mercat turístic internacional. 
 

 
  

                                                           
12

 HERNANDEZ(2011):229 
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3. ITINERARI CULTURAL 
 
 
3.1. Introducció 

 
Sense cap dubte un del edificis més visitats de Mallorca és la nostra 
Catedral i és per això, que he decidit crear l’itinerari pensant en la zona alta 
de Palma. Així l’itinerari cultural creat té un doble objectiu, per una part 
poder fer-se seguidament a la visita de La Catedral de Mallorca, essent un 
recorregut curt, d’ aproximadament 1,5 Km, per fer en dues hores de la part 
alta de Palma i per una altra poder visitar convents tant masculins com 
femenins i que integrin diversos estils i èpoques, a més d’ incloure un 
convent ja desaparegut i poder explicar el procés de desamortització de 
Mendizábal i la seva repercussió a Mallorca. 

 
 

3.2. Itinerari 
 

El nostre itinerari cultural s’inicia al creuer entre Carrer Victoria, Carrer 
Almudaina i Carrer Palau Reial per comprendre l’espai que ocupava l’antic 
Convent de Sant Domingo, on es farà la primera aturada per situar tots els 
convents que hi havia a Palma, seguidament  explicar la llei de 
desamortització de Mendizábal i tot l’itinerari previst. Després es continua 
pel carrer Palau Reial fins la plaça de Santa Eulàlia, seguim pel carrer Sant 
Francesc, per accedir directament a la Plaça Sant Francesc, on es farà la 
segona aturada per explicar la façana de l’església i entrarem al claustre 
del Convent de Sant Francesc. Un cop visitat el claustre, passarem a visitar 
l’església de Sant Francesc i tornarem pel mateix carrer Pare Nadal fins 
accedir a la façana de l’església de Montesión, on farem la tercera aturada. 
S’explicarà la façana i accedirem a visitar el claustre i l’església de 
Montesión. Seguidament des del mateix carrer Montesión, accedirem al 
carrer Seminari per arribar a la Plaça de Sant Jeroni, on farem la quarta 
aturada, explicarem la façana del Convent de Sant Jeroni i entrarem a 
l’església. Després anirem cap al sud pel carrer Porta de Mar fins al carrer 
de la Posada de Montserrat que el travessam per accedir al carrer de Sant 
Alonso i anam per aquest mateix carrer fins que trobam a ma esquerra el 
Carrer Fonollar, des d’on accedirem al Convent de Santa Clara, on farem la 
cinquena aturada i explicarem la façana a més d’accedir a l’església. 
 
El desaparegut convent de Sant Domingo 
Per fer-se una idea de la importància que tenia el Convent gòtic medieval 
més gran de Palma, hem d’analitzar les dimensions d’aquest desaparegut 
conjunt. El convent ocupava els terrenys on avui són el Palau March, el 
Cercle Mallorquí, la seu del Parlament Balear, i la resta d’edificis fins l’edifici 
Can Salas, avui anomenat “Edifici Ramón Llull” i que fa cantonada amb el 
carrer Victòria. Aquest conjunt va començar a construir-se a finals del segle 
XIII i estava format per: 
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 L’ església gòtica articulada a partir d’una nau central de vuit trams, 
flanquejats per capelles, entre les que sobresortia, per la seva 
importància, la del Roser, construïda cap a l’any 1480. 

 Els dos claustres, un de gran que ocupava la part central de les 
dependències conventuals i un altre més petit i també construït amb 
anterioritat. 

 La sala capitular 

 La porteria amb un cèlebre sortidor i una atrevida traça gòtica de voltes, 
nervadures i columna central 

 
Amb l’arribada dels moviments lliberals de principi del segle XIX, el convent 
de Sant Domingo es va convertir en un dels principals objectius del poble 
liberal, degut a l’actitud de l’ordre dels frares dominics envers alguns 
aspectes, que si més no, foren antipopulars: la seva oposició al culte a 
Ramón Llull i la vinculació dels Predicadors dominics amb el Tribunal del 
Sant Ofici. Aquest Convent va poder superar les primeres desamortitzacions 
eclesiàstiques del breu període polític Lliberal (1820-1823) però hi havia 
molta incertesa sobre el futur, especialment del Prior i dels frares 
predicadors, per això es va decidir que tots els frares dominics de menys de 
65 anys abandonessin l’illa. Els anys posteriors van ser dominats pels 
absolutistes, el que va fer crispar més encara els ànims lliberals i les 
tensions socials, per això, amb la mort de Ferran VII, l’any 1833 es reactivà 
l’activitat desamortitzadora, i encarà amb més força i tenacitat que a l’etapa 
anterior. Així malgrat les protestes de la “Real Sociedad Económica 
Mallorquina de Amigos del País”, el Convent de Sant Domingo va ser 
subhastat i el 23 de gener de 1837 començaren les obres de demolició. 
 
Sant Francesc 
És un dels més antics convents religiosos que encara es conserven a 
Mallorca. Els orígens de l’ordre dels franciscans a Mallorca es troben 
immersos en certa confusió però tot apunta a que els franciscans van venir 
a Mallorca poc després de l’arribada de les tropes catalanes de Jaume I, de 
fet els primers documents trobats daten del 1238. El noble Guillem de 
Tortella fou el seu gran benefactor i per això va ser enterrat a l’església de 
Sant Francesc. La casa reial també va beneficiar l’ordre franciscana, de fet, 
molts personatges de la família reial d’Aragó ingressaren dins l’ordre 
franciscana. 13 
 
L’església presenta planta basilical de nau única amb capelles laterals, i el 
conjunt de l’església està cobert per voltes de creueria sostingudes per 
pilars fasciculars. És d’estil gòtic, encara que el portal principal té traça 
renaixentista, decoració manierista en el cos inferior i barroca en el cos 
superior, i el portal lateral és d’estil barroc .  
 
El cor de Sant Francesc estava situat al mig de la nau i va passar a la 
ubicació actual, l’àbsida alt, darrera del retaule barroc, l’any 161114.  Avui 

                                                           
13

 Podem trobar a l’àbsida posterior de l’església de Sant Francesc, el quadre de l’Immaculada amb 
retrats de la família reial d’Aragó que varen ingressar a l’ordre franciscana 
14

 MURRAY(1992):54 
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queden més de trenta seients però en el passat van arribar a ser més de 
seixanta. Cada seient presenta un medalló llaurat diferent on es presenten 
escenes bíbliques del vell i nou testament. Les misericòrdies del cor de Sant 
Francesc estan decorades amb els blasons heràldics de les famílies nobles 
que van contribuir a finançar-los. 
 
Les capelles contenen interessants retaules del renaixement i del barroc. A 
destacar el sepulcre del Beat Ramon Llull, situat a la primera capella del 
presbiteri, iniciada per Francesc Sagrera l’any 1487. Es tracta d’una 
composició de caràcter gòtic, adossada a la paret. El retaule major és d’estil 
barroc i té un gran caràcter escenogràfic.  
 

     
 
“El dia dels difunts de 1490 es produí dins l’església una gran baralla entre 
els bàndols del Espanyols i dels Armadams, amb un resultat de diversos 
morts i molts ferits. Les creus vermelles situades en la part superior de les 
columnes indiquen la nova benedicció de l’església, realitzada a 
conseqüència del conflicte sacríleg.”15 El segle XVII es confirmen els 
privilegis i la riquesa de la noblesa terratinent, i també hi ha nombroses 
lluites de poder entre diferents bàndols Palma. “Canamunt i Canavall van 
ser els bàndols clànics que dividiren a una part de la societat mallorquina 
durant uns setanta anys, la denominació dels quals atenia la divisió 
toponímica de la ciutat: la vila d'amunt i la vila d'avall. Aquests bàndols, més 
que adversaris eren enemics irreconciliables i hereus d'un llarg contenciós 
entre nobles que es remuntava, gairebé, als primers temps de la Conquesta 
de Mallorca.”16 
 
El claustre de Sant Francesc 
Les obres del claustre es començaren juntament amb les de l’església i es 
prolongarien fins el segle XV, encara que el brocal de la cisterna fou obrat 
entre el 1635 y 1638. El claustre adossat a l’església es configura a partir 
d’una planta trapezoïdal irregular, delimitada per uns arcs ogivals lobulats, 
sostinguts per fines columnes. Aquest conjunt d’arcs s’assenta sobre un 
sòcol, deixant una obertura a cada un dels costats per poder accedir al pati 

                                                           
15

 VALERO(1993):91 
16

 http://balearsculturaltour.net/itinerario.php?codcss=1_3&cod=30&id=5&id1=70&idioma=ca 
Consultat al  febrer 2013 

http://balearsculturaltour.net/itinerario.php?codcss=1_3&cod=30&id=5&id1=70&idioma=ca
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central. Les galeries altes varen ser afegides amb posterioritat, entre els 
segles XVI i XVII, i es repeteix el mateix esquema de galeria amb pilars 
octogonals i columnes de capitells jònics. Aquest claustre ha sofert 
nombroses intervencions amb el pas dels anys, per això es poden veure 
diverses disposicions de columnes i d’estils en els capitells. Es pot apreciar 
que l’ala adossada a l’església és la més antiga i presenta diferents gruixos 
de les columnes mentre que les ales més tardanes presenten una major 
uniformitat en el gruix de les columnes. Podem trobar nombrosos blasons i 
làpides en els murs de les galeries, això és degut a que aquest claustre va 
servir durant molt de temps de cementeri i s’hi troben enterrades setanta-
dues famílies de la noblesa mallorquina.  
 

             
 
Es difícil fer-nos la idea de la grandària del recinte conventual en el passat, 
ja que aquest ocupava més de deu mil metres quadrats de terreny. Amb la 
desamortització Mendizábal, el convent va passar a ser utilitzat per diversos 
serveis de l’administració pública i a més un terratrèmol a l’any 1851, va 
provocar que una part de l’edifici quedés en un estat ruïnós i per aquest 
motiu va ser en part venut i en part demolit, conservant-se encara el 
claustre adossat al temple.  
 
Durant el darrer quart del segle XIX es va obrir el carrer de Sant 
Bonaventura17, moment en que les propietats del convent es van veure 
reduïdes a la meitat i a l’altre meitat es varen començar a construir cases 
particulars. Des de l’any 1906 l’església és ocupada per la Tercera Ordre 
Regular Franciscana i des de l’any 1944 ostenta el títol de Basílica Menor. 
  

                                                           
17

 Sembla que el carrer va quedar obert l’any 1870 .MURRAY(1992):44 
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Montesión 
Les primeres notícies referides a la fundació de la Companyia de Jesús 
daten de 1554, però va ser l’any 1561 quan s’instal·laren a la capella de 
Ntra. Sra. de Montesión, ubicada en el barri de la Calatrava i que en un altre 
temps fou sinagoga jueva. “Mientras la sinagoga (la primera en construirse) 
estuvo en el solar de la actual iglesia de Montesión, esta vía fue conocida 
como la calle Major del Call. Esta fue la sinagoga más grande y suntuosa de 
la judería. Jaime III la denominó como curiosam et valde formosam.” 18 
En poc temps van començar les seves activitats docents: “En el año 1562, 
el colegio jesuítico inició su andadura impartiendo los estudios de artes, los 
cuales se dividían en tres cursos: lógica, física y metafísica, de acuerdo con 
el orden señalado por las constituciones de la universidad mallorquina.“ 19 
Poc a poc van anar adquirint les cases veïnes i destinant-les a 
dependències de la comunitat i per fer una escola que va ser conclosa l’any 
1597, integrant d’aquesta forma capella i escola en un mateix edifici, encara 
que la façana de l’església s’inicia a partir del 1624. Durant quasi dos 
segles, el Col·legi de Montesión i l’ordre dels Jesuïtes van contribuir de 
forma molt notable en l’ ensenyança universitària de Mallorca, impartint 
estudis de gramàtica, retòrica, física, filosofia i teologia. 
 
Durant uns anys l’ordre Jesuïta desaparegué, “L’enorme influència cultural i 
socioeconòmica dels jesuïtes els enemistà amb el poder reial, que suprimí 
l’ordre des de 1767 fins l’any 1815.”20 i en aquest mateix edifici s’hi instal·là 
“La Universidad Literaria” fins que a l’any 1824 recuperà l’edifici l’ordre 
jesuïta i s’establiren novament les càtedres del passat, però a partir de l’any 
1837, el Ministeri d’Hisenda hi va establir  l’ Institut General i Tècnic, i altres 
institucions fins que a l’any 1917, mitjançant el Decret Alba, es separaren el 
que serien propietats de l’Estat i les propietats de l’Església, i els jesuïtes 
tornaven definitivament a aquest edifici històric. 
 
L’església de Montesión és un clar exemple de la transició estilística cap a 
formes barroques, encara que la seva estructura manté tocs gòtics i veiem 
molts elements renaixentistes i manieristes. La iconografia procura 
bàsicament l’exaltació a Jesucrist i a Santa Maria. És de forma rectangular i 
té sis capelles a cada costat. La coberta és de volta de mig canó. La tribuna 
del cor i les capelles estan cobertes per voltes de creueria. A destacar la 
capella de Sant Alonso Rodríguez, que fou porter de Montesión fins a la 
seva mort, l’any 1617, i que es diferencia de les altres capelles per la 
coberta, que presenta un aplacat de marbre de colors que contrasta amb la 
decoració de la cúpula. 
 
En el centre de la façana principal hi trobam el portal, i per sobre d’aquest el 
rosetó. A la portada,  s’alternen les pilastres i columnes decorades amb 
motius florals i de fruiteria. Per damunt, en el timpà, hi veiem un escut 
d’armes del patrocinador de les obres, Ramon de Verí, sostingut per dos 
àngels i rematat per una corona, i per damunt, en mig, la representació de la 
Inmaculada Concepció i a cada costat les imatges de Sant Francesc Xavier 
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 http://www.redjuderias.org/red/upload/imagenes/AG-22-2322_1.pdf 
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 GAMBÚS(1991):52 
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i Sant Ignasi de Loyola. El conjunt del portal està protegit per un 
trencaaigües semicircular.  
 
 

                 
 
L’actual col·legi conserva dos patis de planta rectangular i que determinen 
les entrades a les diverses sales de l’edifici, ambdós estan rodejats de 
columnes pseudojòniques.  
 
A destacar la sala principal que abans era l’antiga biblioteca jesuítica i que 
estava rodejada de prestatges de fusta de làrix i  i que va ser des de l’any 
1847 la Biblioteca Pública Provincial, però que l’any 1950 fou traslladada a  
la Casa de Cultura, formant part de la Biblioteca Pública de Mallorca 
incloent els imponents prestatges que encara a dia d’avui són propietat de 
l’ordre jesuïta.  
 

    
 
 
 
 
Sant Jeroni 
L’any 1336, una comunitat de religioses franciscanes ocuparen una casa 
procedent d’una donació, al mateix temps adoptaren les funcions 
conventuals. Abans, aquesta casa ja formava part dels edificis del Call jueu 
de Palma.   “La puerta de las "torres llevaneres", que se encontraba a la 
altura de la parte central del actual convento de "ses Jerònimes" – cuya 
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calle, por cierto, se ha conservado fosilizada en el interior del convento”21, 
encara es conserven les restes d’un carrer que comunicava la porta del 
tancat jueu amb l’actual plaça de Sant Jeroni. 
 
Amb els anys, van anar introduint noves cases, l’any 1485 el convent va ser 
ocupat per religioses de l’ordre de Sant Jeroni. Seguidament es construí la 
sala capitular i les cel·les superiors. 
 
Avui podem veure un edifici en forma de lletra “ela” amb tres pisos envoltant 
l’hort. El claustre té la planta rectangular, arcs escarsers i columnes 
octogonals de capitells motllurats.  
 
L’any 1649 es va esbucar una petita església que existia des del segle XV i 
que estava dedicada a Santa Isabel d’Hongria. Entre els anys 1651 i 1669 
es va construir l’església actual. El retaule principal és presidit per la imatge 
de Nostra Senyora de la Consolació, obra de Gabriel Moguer, de 1507. Les 
pintures gòtiques recreen la imatge de Sant Jeroni i són obra de Mateu 
Llopis.  Dins l’església ressalten el retaule principal i un orgue del segle XVII 
restaurat l’any 1971. 
 
L’interior de l’església és d’una sola nau en quatre trams, amb dos capelles 
a un lateral i tres a l’altre. El presbiteri té una capçalera rectangular, mentre 
el cor està situat en una tribuna sobre el primer tram i presenta un cadirat i 
l’òrgan de principis del segle XVII. La coberta general de l’església és de 
volta de creueria.   
 
 

     
 
 
 
 
El dia 7 d’octubre de 1937, durant la guerra civil espanyola i a resultes d’un 
bombardeig sobre la ciutat, el convent va patir molts desperfectes que van 
afectar especialment a l’ infermeria, la sala de labors, sala capitular y part 
del claustre. L’any 1955 es va iniciar la restauració del claustre i l’any 1958 
es van realitzar tasques de restauració i conservació de l’església. Dins la 

                                                           
21

 http://www.diariodemallorca.es/palma/2012/04/22/palma-judia-call-almudaina-callet-call-
mayor/760746.html Consultat a l’abril 2013 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2012/04/22/palma-judia-call-almudaina-callet-call-mayor/760746.html
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dècada dels seixanta es van reformar nombroses dependències del convent 
i l’any 1972 es va restaurar el mur que tanca l’hort i que originàriament 
formava part de la murada del recinte àrab, reconstruint-se les cel·les i una 
antiga torre. 
 
L’accés al convent es troba al carrer Porta del mar, i encara es poden veure 
algunes portes tapiades de les antigues cases que van ser incorporades al 
conjunt conventual. Es tracta d’un edifici de tres plantes, a la planta baixa es 
disposen la cuina, el refectori i el claustre22, de planta rectangular amb arcs 
de tres per quatre, suportats per pilars octogonals de capitells modulats i 
amb coberta plana embigada. En el primer pis, es troben les cel·les  i el cor i 
en el tercer pis, el porxo. En el convent es troben interessants obres d’art: 
un retaule flamenc que fins l’any 1937 va estar a la sala capitular, un retaule 
del segle XVI i una important col·lecció de frontals bordats i altres objectes 
litúrgics. En el claustre es conserva un Via Crucis de ceràmica valenciana 
que pertany al segle XVIII. 
 
En quant a l’exterior, destaca el portal de Sant Jeroni, “responde al modelo 
de las portadas retablo absidales, articulándose mediante jambas sobre 
altos basamentos con pilastras decoradas por grutescos que delimitan los 
muros convergentes y se rematan en un entablamento que sostiene las 
arquivoltas de medio puntoornadas con motivos frutales y vegetales” 23 
 
 
 
Santa Clara 
Aquesta ordre va ser fundada per Francesc d’Assís com a branca femenina 
de l’ordre franciscana l’any 1212. L’ànima d’aquesta ordre va ser la deixebla 
de Francesc d’Assís, Clara de Favarone24, futura Santa Clara, a la que Sant 
Francesc va donar les primeres normes de la vida contemplativa, basades 
en l’estricta pobresa, el dejuni i el silenci. En pocs anys, aquesta ordre va 
créixer de forma espectacular, així, a la mort de Santa Clara, l’any 1253, ja 
hi havia 110 convents, 21 d’ells a Espanya. 25  
 
L’Abril de 1256, el bisbe de Mallorca, Don Ramon de Tortella, concedí 100 
dies d’indulgència a tots els cristians que ajudessin econòmicament per a la 
construcció de l’església i el Convent de Santa Clara. La casa Reial, 
seguida pels nobles, van recolzar aquestes ordres amb l’objectiu de 
cristianitzar i culturitzar els nous territoris conquerits, en aquest cas, el 
Regne de Mallorca. Varen venir de Tarragona Sor Catalina Berenguer i la 
seva germana, a les que es varen unir varies dones de la noblesa 
mallorquina. Jaume I va promoure aquesta fundació, així que el gener de 
1260, les religioses ja van poder habitar el convent, tancar la clausura i 
celebrar el culte a l’església. Evidentment,  això només era el començament 
d’un gran convent, una petita capella i algunes cases. A pesar de les 
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 Usat com a cementeri de la comunitat religiosa 
23

 GAMBÚS(1987):54 
24

 Clara de Favarone, de familia noble, nascuda l’any 1194 a Assís. 
25

 MURRAY(1992):57 
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aportacions dels nobles, durant el segle XIII, les clarisses van passar moltes 
penúries i van viure en la més absoluta misèria. 
 
En el segle XIV s’inicià una etapa de gran esplendor que es va mantenir fins 
al segle XIX. La documentació estudiada ens parla sempre d’una comunitat 
molt nombrosa, així l’any 1323, hi convivien 62 religioses. L’any 1803 les 
clarisses encara eren la comunitat més nombrosa de tots els convents 
femenins de l’illa i comptaven amb 58 religioses.  
 
Les clarisses sempre han comptat amb una gran reputació dins la societat 
mallorquina per la seva estricta observança de les normes de la vida 
contemplativa i l’estricte compliment de la clausura. 
 

         
 
 
 
El Convent de Santa Clara, no només es va beneficiar del favor de la 
noblesa i de la Casa Reial, sinó que també de la generositat del poble 
mallorquí, que canalitzaven la seva devoció mitjançant donacions, 
especialment en testaments, que eren utilitzats per poder finançar la 
construcció d’esglésies i convents. Hem de tenir en compte que els 
convents masculins, a més de donacions, podien tenir altres fonts 
d’ingressos com per exemple, els drets d’enterraments o les processons, 
però els convents femenins no tenien altres fonts d’ingressos, havien de 
viure de les donacions.  
 
Durant el transcurs dels segles, els grans monestirs foren poblats amb les 
filles de la noblesa i dels ciutadans més rics de Mallorca, que eren els que 
podien assumir la dot conventual26 d’entrada a la vida contemplativa. Per 
aquest motiu, la relació entre les clarisses i l’aristocràcia va ser molt estreta 
durant tota la història d’aquesta ordre. Els nobles solien deixar a les seves 
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 La dot conventual era menor que la dot matrimonial i a més, la religiosa renunciava a qualsevol dret 
d’herència, fins i tot a la legítima 
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filles als convents per poder rebre una bona educació, i així s’aconseguia 
que una part d’aquestes joves, es convertissin en futures religioses, per tant 
eren una font inesgotable de vocacions que garantia la continuïtat del 
convent. 
 
El Convent de Santa Clara, va ser durant segles un dels convents més 
sol·licitats pels aristòcrates per proferir l’educació de les seves filles. 
Gairebé dos terços de les religioses de l’ordre de Santa Clara provenien de 
famílies aristòcrates.  
 
En relació a les dependències monàstiques, al Convent de Santa Clara 
tenim un bon exemple del que s’anomena el gòtic primitiu. El conjunt està 
format per tres grans ales que es distribueixen al voltant del claustre: l’ala 
nord correspon a l’església, la de llevant, conté el refectori i el dormitori i la 
de ponent, conté la sala capitular. El claustre forma un gran rectangle amb 
un hort central, on hi ha un estany. El conjunt no presenta un caràcter 
unitari,  ja que a dia d’avui només es troben complertes les galeries del sud i 
les de l’oest. De la galeria del nord només queden uns pocs arcs, pel que no 
se sap si va ser sempre així o si va ser destruït parcialment per alguna de 
les ampliacions. Els arcs ogivals apareixen sobre pilastres octogonals amb 
capitells molt senzills. 
 
La sala capitular és una peça magistral del gòtic primitiu a Mallorca. La seva 
forma original sobresortia per damunt les taulades com si es tractés d’una 
torre i s’aconseguia il·luminació mitjançant dos finestrals gòtics. La sala 
capitular és de principis de segle XIV i en el sostre té dos arcs creuats 
diagonalment. Durant el renaixement, la segona meitat del segle XVI i 
durant el segle XVII, van realitzar-se diverses obres per guanyar en 
comoditat i per actualitzar les obres cap a tendències més acords amb el 
renaixement. Una d’aquestes obres va ser la divisió de la sala capitular en 
dos plantes. Aquesta sala fou reformada novament  l’any 1992. 
 
“El dormidor: se trata de uno de los edificios más importantes del gótico del 
siglo XIII en Mallorca”27  
Hem de tenir en compte que el dormidor va patir una profunda reforma per 
poder crear una nova ala per a la infermeria. El dormidor avui, després 
d’una cuidada reforma, està format per una espectacular nau de 80 metres 
de llarg per 8 d’ample, i compta amb 24 cel·les.  
 
La façana oriental també va ser reformada i encara es poden veure les 
finestres tapiades, tant les originals del segle XIII, com les posteriors. La 
reforma més important que van patir el convent i l’església varen ser durant 
el renaixement. Encara així, el temple conserva elements gòtics com per 
exemple els arcs del cor i altres arcs ogivals cegats que es poden veure a la 
façana sud.  
 
El campanar també té una base gòtica, com demostra l’arc de mig punt que 
li dóna accés. La decoració està ben carregada, amb abundància de fruits, 
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motllures, angelots, màscares, etc., pròpies de la influència renaixentista i 
que ja s’anticipava al barroc. En el campanar s’hi troben dues campanes, 
una amb caràcters gòtics de l’any 1300 amb la figura de Sant Miquel i l’altre 
data de 1850. També cal destacar  les gelosies que apareixen a la façana 
exterior. 
 

                  
 
 
El refectori de Santa Clara és l’únic que queda de l’època medieval. 
L’austeritat dels bancs i les taules harmonitzen perfectament amb la 
perspectiva dels arcs apuntats. Tant el refectori actual, com la cuina, varen 
ser habilitats en la planta baixa del dormidor. 
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3.3. Fitxes sintètiques 

 
DENOMINACIÓ: SANT FRANCESC28 
 

             
 

CONGREGACIÓ: Masculina. Religiosos de l’ordre dels franciscans 

DIRECCIÓ: Carrer de Sant Francesc, 7 

TELEFON: 971 716111 

FUNDACIÓ DEL CONVENT: 1281 

ESTIL ARQUITECTÒNIC: Església: Gòtic, 1281-1384. Claustre: Gòtic del segle XIV I 
XV. Portal: Barroc, 1618-1700 

ELEMENTS MÉS RELLEVANTS:  
Claustre amb planta trapezoïdal i regular. Els arcs són ogivals lobulats recolzats sobre 
115 columnes. En el  sòtil es representen motius heràldics. La galeria nord, que és la 
més antiga, presenta columnes de major i menor gruixa i també dues castes de 
capitells. Al centre del claustre s’hi troba un coll de cisterna de 1638. 

L’església té planta basilical d’una sola nau amb capelles laterals de planta 
rectangular. La capçalera és poliabsidal, a partir d’una distribució radial de les set 
capelles. La coberta és de volta de creueria sostinguda per columnes fasciculars. El 
cadirat de l’antic cor data del segle XV. Destaquen les finestres apuntades i el retaule 
major que és barroc. A destacar el sepulcre de Ramón Llull, realitzat d’alabastre l’any 
1487.  

La façana fou aixecada entre 1618 i 1621, en substitució de l’anterior gòtica, destruïda 
per un  llamp,  i el portal barroc fou bastit a la segona meitat del segle XVIII. El portal 
és absidal i obra en dos fases de realització de Pere Horrach i de Francisco de 
Herrera. Els brancals se situen sobre pedestals amb nínxols que acullen les imatges 
de Sant Domingo i de Sant Francesc. El fris es troba decorat amb temes vegetals i 
caps d’àngels. El timpà presenta un conjunt escultòric d’estil barroc naturalista i amb 
estàtues hieràtiques a la part inferior. Quatre cariàtides sostenen l’arc exterior, que és 
una garlanda entrellaçada per àngels. El centre del conjunt és presidit per la 
Immaculada Concepció, coronada per l’Esperit Sant. El rosetó é original del vidrier 
Pere Comes. 
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DENOMINACIÓ: MONTESION29 
 

          
 

CONGREGACIÓ: Masculina. Religiosos de l’ordre dels jesuïtes 

DIRECCIÓ: Carrer de Montesion, 22 

TELEFON: 971 711481 

FUNDACIÓ DEL CONVENT: 1571, antiga sinagoga 

ESTIL ARQUITECTÒNIC: Barroc inicial, 1571-1683, amb elements d’ornamentació 
renaixentistes i manieristes. 

ELEMENTS MÉS RELLEVANTS: Format per un claustre rodejat de columnes 
pseudojòniques que determina les entrades a les diverses sales de l’edifici. 

L’edifici que configura l’església, té nau única i sis capelles rectangulars a cada costat. 
La coberta és de volta de mig canó sostinguda per pilastres de fust estriat. Tant les 
capelles com l’absis tenen volta de creueria. A destacar la capella de Sant Alonso 
Rodríguez amb planta cruciforme i alçat recobert de plaques de marbre, coberta de 
voltes de canó i cúpula damunt petxines en el creuer. El retaule major, de l’artista 
milanès Camillo Silvestre Parrino, un dels millors mobles classicistes que queden a 
Mallorca.  

El portal presenta un complex sistema de rebranques que alternen pilastres i 
columnes decorades amb motius florals. Sobre la porta, el fris i les arquivoltes molt 
decorades. En el timpà l’escut del patrocinador de les obres, Ramón de Veri, i al seu 
costat, les estàtues de Sant Francesc Xavier i de Sant Ignasi. Corona el portal la 
imatge de la Immaculada Concepció, i més amunt l’escut dels Loyola. A la part 
superior, un rosetó amb motllures llises. 
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DENOMINACIÓ: CONVENT DE SANT JERONI30 
 

      
 
CONGREGACIÓ: Femenina. Religioses de l’ordre Sant Jeroni 

DIRECCIÓ: Carrer de la Porta del Mar, 1 – Plaça de Sant Jeroni 

TELEFON: 971 727398 

FUNDACIÓ DEL CONVENT: 1336 

ESTIL ARQUITECTÒNIC: Convent Gòtic. Sala capitular, 1585. Església: Arcaisme 
gòtic 1651-1669. Portal de Sant Jeroni: elements arcaics renaixentistes de transició al 
barroc, 1679. 

ELEMENTS MÉS RELLEVANTS:  Edifici amb tres pisos envoltant l’hort. El claustre 
usat com a cementeri de la comunitat, de planta rectangular amb arcs escarsens i 
columnes octogonals de capitells motllurats. La sala capitular fou destruïda per un 
bombardeig durant la guerra civil. L’església té planta de nau única dividida en quatre 
trams i cinc capelles irregulars. Coberta de creueria i de volta de canó sobre la 
capçalera. 

El retaule principal és presidit per una imatge de Nostra Senyora de la Consolació, 
obra de Gabriel Móguer, de 1507. Destaquen les pintures de Sant Jeroni, d’estil gòtic, 
obra de Pere Terrenys. També hi ha un magnífic orgue del segle XVII situat en el cor. 

El portal és absidal, brancals decorats situats sobre altres bases i rematats per un 
entaulament que sosté arquivoltes de mig punt amb ornamentació vegetal. En el 
timpà hi trobam la imatge de Sant Jeroni, i per sobre el capell del sant entre dos 
lleons. 
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DENOMINACIÓ: SANTA CLARA31 
 

        
          

CONGREGACIÓ: Femenina. Religioses de l’ordre de les clarisses 

DIRECCIÓ: Carrer Fonollar,2 – Carrer de Santa Clara 

TELEFON: 971 710061 

FUNDACIÓ DEL CONVENT: 1571,  

ESTIL ARQUITECTÒNIC: Convent: Gòtic, s.XIII – XVI. 
Església: Barroc, segona meitat s. XVII 

ELEMENTS MÉS RELLEVANTS:  
Claustre rectangular amb arcs apuntats distribueix les distintes dependències. Sala 
capitular del segle XVI, amb planta cuadrada amb volta ogival i columna central.  

L’església té planta de nau única dividida en sis trams,  amb capelles laterals i 
capçalera semicircular. Les capelles de l’esquerra són de planta rectangular i coberta 
de volta de creueria sostingudes per arcs de mig punt i pilastres motllurades. La 
coberta de l’absis presenta un quart d’esfera amb una gran copinya amb 
ornamentació vegetal. 

La façana presenta en el lateral esquerra un campanar de planta quadrangular i un 
mur en tres cossos. El tercer cos s’alça sobre una cornisa en voladís envoltada per 
una barana balustrada. El portal data de 1671, els brancals estan decorats amb 
motius vegetals i cares monstruoses. L’entaulament té un fris amb ornamentació 
vegetal i una cornisa rematada per un frontó trencat amb un medalló que conté un 
relleu que representa la imatge de santa Clara. 
Vora el portal d’entrada, al recinte conventual es pot veure un carreró sense sortida o 
atzucac,  típic element del tramat urbà musulmà. 
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4. CONCLUSIONS 

 
La realització d’aquest treball ha suposat moltes hores de recerca i 
l’endinsament dins una Palma molt diferent a la d’avui, on la vida conventual 
formava part de la vida quotidiana de molts religiosos i religioses de l’illa.  
 
Tal i com hem pogut comprovar, a Palma tenim un gran patrimoni conventual 
que tal vegada ha estat poc ensenyat als nostres visitants durant els darrers 
anys i es justament per això que es proposa un itinerari cultural de dues hores 
per la zona alta de Palma. Aquest itinerari només mostra una petita part del 
patrimoni conventual de la nostra illa, però d’aquesta forma es podria promoure 
una visió del patrimoni artístic que existeix a Palma, evitant fer un mal ús 
d’aquest patrimoni i impedint la banalització d’aquest. A les Illes Balears el 
principal motor de la nostra economia és el turisme, i consider que el patrimoni 
conventual de Palma està poc aprofitat en quant a la captació de nous visitants 
amb altres expectatives que els visitants més habituals de les nostres illes. S’ha 
demostrat que en un curt itinerari es pot presentar Palma com la ciutat 
conventual que va ser i on també es poden entendre els antecedents i les 
conseqüències de la desamortització i subhasta de gran part del patrimoni 
artístic que eren les propietats eclesiàstiques. De ben segur que es poden crear 
altres itineraris diferents a aquest i igualment interessants. 
 
Són abundants les recerques que constaten que en moltes ocasions les 
organitzacions i institucions fan ús propi del patrimoni com un recurs econòmic i 
factor d'identitat. Per tant, hauria de ser la comunitat Balear la que hauria de 
protagonitzar el desenvolupament turístic de les nostres illes, impedint la 
banalització de la seva identitat i del seu patrimoni cultural, el seu plantejament 
és que les rutes turístiques s'ajustin a l'organització comunitària, promovent una 
visió integral del patrimoni cultural basada en els usos i valors simbòlics 
autòctons.  
 
Esperem que en el futur, sigui el mateix Govern de les Illes Balears, el que 
aprofundeixi en recuperar, mantenir i promocionar aquest patrimoni cultural que 
tenim a les nostres illes i és tant poc conegut per milions de turistes que ens 
visiten cada any. Crec que seria un proposta més per a intentar aprofitar el 
nostre patrimoni artístic i a la vegada potenciar la desestacionalització turística. 
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