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1- Antecedents: compra de sa Dragonera i Projecte 
d’urbanització  

 
- L’any 1974 l’empresa PAMESA compra sa Dragonera a 

l’anterior propietari, Joan Flexas, per 300 milions de 
pessetes. PAMESA era una empresa de capital català, 
constituïda expressament per a la compra de l’illa. Estava 
vinculada a la Banca Mas Sardà, a una immobiliària de 
Barcelona i a les Caves Codorniu. Manuel Reventós n’era 
un directiu. L’operació de compra venda suposa l’inici del 
procés per intentar urbanitzar l’illa, i l’inici de la polèmica. 
Va tenir molt ressò als mitjans de comunicació de 
Mallorca i també de Catalunya, que realitzaren un bon 
seguiment de la notícia. 

- Entre els anys 1974 i 1976 es tramita el Pla General 
d’Ordenació Urbana d’Andratx, envoltat de polèmica, 
deficiències i fins i tot oblits: a la informació pública del 
Pla General d’Andratx de juny de 1974 no hi figurava sa 
Dragonera. Alguns de les deficiències se subsanen sense 
passar a informació pública, fet que va ser clau en la 
tramitació del projecte de sa Dragonera. 

- Dia 6 de setembre de 1976, l’ajuntament d’Andratx 
aprova el Pla Parcial de Ordenació Urbana de l’Àrea 
Turística del sector VI, Polígon I de l’Illa de sa Dragonera, 
així com el Pla Especial de l’illa. 

 
Val la pena fer una descripció detallada del projecte del qual estam 
parlant. Afectava a 75 de les 288 Ha de l’illa. Es tractava d’un 
projecte d’urbanització de luxe, prevista inicialment per a unes 
4.500 persones.  
Les construccions s’estructuraven en 15 de les anomenades 
“aldeas turísticas” (concepte introduït al Pla General d’Ordenació 
de Balears de 1973), escampades per la vessant de xaloc de l’illa, 
al voltant de cala Lladó i davant la zona des Calafats, on s’havia 
d’ubicar el futur port, el poblat més gran (“a modo de poblado de 
pescadores”, segons es recull a diversos documents de l’època). 
Altres aldees s’enfilaven per la pendent de na Pòpia.   
Les aldees estarien comunicades entre si mitjançant els 
corresponents vials i accessos, així mateix es preveia l’existència 
d’aparcaments. Els promotors matisaren que els vials serien per a 
vianants o per a vehicles elèctrics. En un d’aquest nuclis 
aglutinaria els serveis “civíco- socials” propis de la urbanització 
(museu, temple, centre assistencial, aules, sala de 
conferències...). També es va plantejar la possibilitat de construir 
una sèrie de vivendes unifamiliars a sòl rústic. La resta del terreny 
estaria dedicat a zones verdes privades i zones verdes públiques. 
Cada una de les aldees dedicaria un 30% del terreny a parcs i 
jardins públics. En total, un 23’47% de la superfície de l’àrea 



turística era zona de parcs i jardins, la major part d’aquest 
terrenys situats de forma perimetral, com a transició a l’àrea rural 
i la zona preservada. 
La part més alta de l’illa i la zona de penya-segats de la vessant de 
mestral quedaven al marge de la urbanització, qualificades com a 
paisatge protegit i paisatge preservat. 
El proveïment d’aigua potable estava previst realitzar mitjançant 
dessalinització d’aigua de mar. Les “aldeas” estarien dotades de 
xarxa de clavegueram, connectada a una estació depuradora. Les 
aigües depurades es destinarien al reg de les zones verdes i 
agrícoles. 
El subministrament d’energia elèctrica es realitzaria mitjançant la 
connexió amb cable submarí des de Mallorca. La instal·lació 
d’aquesta conducció submarina des de  Sant Elm hauria implicat 
l’ús d’explosius en els fons marins. S’havien d’habilitar també les 
corresponents estacions de transferència elèctriques. L’illa havia de 
comptar amb el corresponent enllumenat públic. 
Es proposa la construcció a sa Dragonera d’una “planta de 
trituració, empaquetat i transport” dels residus a abocadors públics 
de Mallorca. 
La zona de serveis inclou també un heliport. Així mateix es dotaria 
sa Dragonera de correu, telèfon, telègraf i tèlex. 
La comunicació amb Mallorca era un dels punts fonamentals del 
projecte, fins i tot va esdevenir un dels punts febles. El projecte va 
incloure un port esportiu de 600 amarraments i un port de serveis. 
Aquestes actuacions requerien una tramitació específica, un Pla 
especial de costes que havia d’informar i autoritzar la Jefatura de 
Costas y Puertos. 
El port esportiu preveia estar dotat de 600 llocs d’amarrament (un 
15% més gran que aleshores el Club de Mar i moltes altres 
instal·lacions de Mallorca). Així mateix s’havia de construir un port 
de servei, imprescindible durant les obres i també per abastir la 
població que es preveia a l’illa.  
Aquests infrastructures es pretenien ubicar a la zona des Calafats. 
Entre aquests illots i  sa Dragonera s’havia de construir una gran 
plataforma de ciment, a més dels dics i estructures i serveis propis 
dels ports.  
L’objectiu era, amb aquests instal·lacions portuàries, substituir cala 
Lladó com a accés a l’illa, i en aquest punt “construir” una platja 
artificial, dipositant l’arena retinguda per un dic submarí. També es 
pretenia fer més platges artificials en altres calons de la costa de 
xaloc: cala en Regan, cala Llebeig, cala en Cocó... Al  llarg de tota 
aquesta costa s’hi construirien  nombrosos camins i solàriums. 

 
L’expedient s’analitza de forma extensa i es discuteix 
detalladament a diverses reunions de la Comissió Provincial 
d’Urbanisme entre el mes d’abril i maig de 1977. Finalment, dia 5 
de juliol, la CPU aprova de forma condicionada (amb restriccions, i 



necessitat de fer-hi modificacions i subsanar deficiències) el 
projecte. Va ser el detonant de l’ocupació. 
 
 
2- L’ocupació 
Dia 7 de juliol de 1977 uns quaranta joves ocuparen l’illa com a 
protesta contra el projecte d’urbanització. Eren persones 
d’ideologia llibertària vinculades al col·lectiu Talaiot Corcat. Del bar 
amb el mateix nom d’aquest grup, al carrer Antillon de Palma, 
havia sortit l’expedició.  
El grup va accentuar en tot moment el seu caràcter assembleari, 
no hi havia líders visibles ni persones conegudes en aquell 
moment. A la premsa no apareixen noms, només els qualifiquen 
com a “grups de joves que es reunien a Talaiot Corcat”. 
Varen fer la travessia des Freu, entre Sant Elm i sa Dragonera, 
nedant, en matalassos, balses inflables i petites embarcacions. 
Un grup queda a Sant Elm, de suport, no va poder passar. Quan 
les barques podien passar abastien d’aliments. Es comunicaven 
mitjançant senyals amb llums i banderes. 
Va haver relleus en el grup, emperò en alguns moments durant els 
dotze dies de l’ocupació la Guàrdia Civil impedí la navegació. 
Assemblees permanents a St. Elm i Palma. Manifestacions 
espontànies de suport, “dissoltes a cops per la policia”, segons es 
recullen als documents de l’època. 
Els ocupants deixaren l’illa dia 18 de juliol de 1977.  

 
 
 

 



 



 
 



 





 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
3- Protecció de sa Dragonera 
 
Els anys següents es varen realitzar nombroses manifestacions a favor de la 
preservació de sa Dragonera. El GOB va agafar la bandera i a més de la 
mobilització ciutadana impulsà la via judicial per impedir que prosperés el 
projecte urbanístic. 
Després d’altres votacions a favor de la urbanització, dia 24 de febrer de 
1983 el Consell General Interinsular suspèn la vigència del Pla General 
d’Andratx i tots els plans que afectaven sa Dragonera. Iniciativa presentada 
per Miquel Pascual, Conseller d’ordenació del territori. 
El 1984 es suspèn la urbanització per defecte de forma. Es produeix la 
resolució de l’Audiència Nacional favorable al GOB, el primer indici que la 
qüestió es podria resoldre finalment amb la protecció de l’illa.  
PAMESA va recórrer al Tribunal Suprem, que també sentencià a favor del 
GOB.  
El mes de febrer de 1987 es produeix la sentència definitiva de la Sala 
Quarta del Tribunal Suprem, que dóna la raó l’advocada del GOB, Lina Riera. 
Rebutja els recursos contenciosos administratius presentats successivament 
per PAMESA. La urbanització ja era legalment impossible. 
Finalitza una batalla legal de 10 anys. 
 
 
El Consell de Mallorca decideix comprar l’illa l’any 1987 (es formalitza la 
compra l’any 88). L’any 1995 es va declarar Parc Natural.  
 
 



 


