
 

 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA CANDIDATURA “PALMA, PATRIMONI 

MUNDIAL” 

 
SESSIÓ DE DIA 18 DE DESEMBRE DE 2014 

 
“Complint l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palma, adoptat per unanimitat en sessió de dia 30 
de gener de 2014, es va aprovar mitjançant el Decret 05676, de dia 3 d’abril de 2014, constituir 
una comissió integrada per representants tècnics altament qualificats de les institucions 
públiques i privades, perquè avaluàs les possibilitats d’aconseguir el reconeixement per part de 
la UNESCO de la candidatura “Palma, Patrimoni Mundial”. Amb aquesta finalitat, se n’havien 
de perfilar els principals potencials, els termes i els continguts. Si les conclusions en resultaven 
positives, s’havia de definir una metodologia de treball i l’enfocament més adequat per a l’èxit 
de la proposta a la candidatura. 
 
La Comissió Avaluadora per a la definició de la candidatura, integrada per 10 entitats –el 
Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears, el Bisbat 
de Mallorca, la Societat Arqueològica Lul·liana, ARCA, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les 
Illes Balears, la FEPAE, la Federació d’Associacions de Veïns, FAAVV i l’Ajuntament de Palma–,  
s’ha reunit els dies 8 d’abril, 28 de maig, 23 de juny i 21 de novembre de 2014. A la darrera 
sessió, el Sr. Gilet, vicepresident de la Comissió, va presentar el contingut de la proposta 
elaborada pels tècnics municipals com a resultat de les aportacions dels seus membres, un cop 
analitzades la seva viabilitat amb representants de la UNESCO i la receptivitat per part dels 
grups municipals. 
 
Atès que la tendència predominant i actual de la UNESCO està centrada en criteris de paisatge 
cultural urbà, el contingut de la candidatura, més que fonamentar-se en el caràcter 
monumental de l’àmbit urbà de la ciutat, s’haurà de vertebrar i fonamentar en el  conjunt de 
valors i atributs sobre els quals s’assenta la ciutat i en el fet singular de la seva ubicació devora 
la mar; és a dir, un fil conductor que serveixi de nexe entre els monuments. 
 
El  contingut de la proposta de la candidatura gira entorn del concepte “PALMA: PAISATGE 
CULTURAL SOBRE LA MAR” i compleix dos dels criteris de la UNESCO recollits a l’article 77 de 
les Directrius pràctiques per a l’aplicació de la Convenció del patrimoni mundial sobre el valor 
universal: 
 
El criteri 2 sembla que és el més evident: “Testimoniar un intercanvi de valors humans 
considerables, durant un període concret o en una àrea cultural del món determinada, en els 
àmbits de l’arquitectura o la tecnologia, les arts monumentals, la planificació urbana o la 
creació de paisatges”. 
 
Però també hi podríem entrar pel criteri 5: “Ser un exemple destacat de formes tradicionals 
d’assentament humà o d’utilització de la terra o de la mar; representatives d’una cultura (o de 
diverses cultures), o d’interacció de l’home amb el medi, sobretot quan aquest s’ha tornat 
vulnerable per l’impacte provocat per canvis irreversibles”.    



 

 
En resum, Palma és un paisatge cultural urbà producte de la simbiosi de la idiosincràsia, cruïlla 
de cultures, devora la mar, mirant la mar, i vista des de la mar. La frase més definitòria seria 
“Palma, paisatge cultural sobre la mar”, i també la pronunciada pel rei Jaume I: “Un regne dins 
la mar”. 
 
Els fonaments de la candidatura es vertebraran amb els següents eixos: 
- LA SINGULARITAT DE PALMA atenent el fet insular com a caràcter propi i preservador, la 
riquesa natural com a principi d’un desenrotllament autònom i autosuficient, i la convivència 
cultural, que passa d’una cultura híbrida, formada per procedències i orígens diversos, a la 
producció d’una cultura original i autòctona. 
 
-LA CONTINUÏTAT DE PALMA amb la preservació, en major o menor grau, de les superposicions 
urbanístiques en què el conjunt d’edificis no ha patit una transmutació o una revocació radical, 
sinó que ha perviscut adaptant-se als nous estils i a les noves necessitats, sense perdre amb 
això la funcionalitat. 
 
CIUTAT MARÍTIMA i costanera, capital insular i cruïlla de cultures jueva, islàmica i cristiana; i 
continents. És la síntesi espacial i temporal, on espais distants s'entremesclen. 
Les marques jueva, islàmica i cristiana es poden trobar a molts racons de la ciutat: a la trama 
viària, en la decoració arquitectònica, en l'estructura urbana… Al-Humaydi, Ramon Llull i Jafuda 
Cresques varen ser oriünds de Palma. 
 
CIUTAT MERCANT de més de 2.000 anys, estretament relacionada amb el seu port, com a 
localitat d'intercanvis. 
 
SILUETA URBANA SOBRE LA MAR: pervivència de la seva façana urbana marítima, presidida per 
la seva imponent catedral gòtica, que recorre en el seu frontal principal des del segle XIII al 
segle XVIII. 
  
MATÈRIA I TÈCNICA CONSTRUCTIVA que troba la seva visibilitat i perdurabilitat en el temps a 
les cases senyorials i als seus patis característics, com també en els elements més rellevants de 
l'arquitectura civil.  
 
PATRIMONI IMMATERIAL que constitueixen les festes de Palma; entre aquestes, la Festa de la 
Conquesta (BIC). Va ser a Palma, a les parròquies i als convents de la ciutat antiga, on la Sibil·la, 
reconeguda com a patrimoni immaterial de la UNESCO, ha trobat la seva continuïtat durant 
segles fins als nostres temps. 
 
Per tot això el Ple aprova la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA CANDIDATURA DE “PALMA, 
PATRIMONI MUNDIAL”. 
 
La corporació municipal agraeix la col·laboració que han mostrat els membres de la Comissió 
Avaluadora, com també el seu oferiment per a donar suport als treballs que s’han 
d’emprendre, i igualment el treball dels tècnics municipals. A tots, els encoratja a seguir 
endavant amb aquesta llarga tasca, que culmini amb la  proclamació i la inscripció per part de 
la UNESCO com a “Palma, Patrimoni Mundial.” 



 

 
Així mateix, la corporació municipal es mostra satisfeta per haver arribat al màxim consens 
amb els grups municipals, els qual donen suport a totes les mesures i a les actuacions que sigui 
necessari adoptar perquè aquesta candidatura aconsegueixi un compromís estable i durador 
en la dinàmica de la conservació i la promoció dels valors culturals i paisatgístics amb el lema 
“PALMA: PAISATGE CULTURAL SOBRE LA MAR” .  
 
 
Palma, 18 de desembre de 2014 
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