
 

 

I tu, què pots fer 

 

Com a persona que estimes el Molinar pots fer-hi molt... 

 

• Si formes part d'una entitat, adheriu-vos a la Plataforma 

Son Bordoi Viu. 

• Vine a les reunions de  la Plataforma  i participa a les 

nostres pròximes accions reivindicatives. Informa't al 

telèfon 971496060. 

• Penja un llençol al balcó de ca teva, amb el lema “Son 

Bordoi VIU" 

• Contacta amb nosaltres a l’adreça 

sonbordoiviu@gmail.com 

• Difon aquesta informació entre els teus coneguts. 

 

PLATAFORMA SON BORDOI VIU 
 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Bordoi, horta de Palma. Es Molinar. 



Son Bordoi, la darrera gran àrea rural de Palma 

El valor paisatgístic de tota la zona agrícola del Molinar és incalculable. 

Son Bordoi és un sector de sòl urbanitzable no programat de 112.882 

m2 que, a dia d'avui, és encara una àrea rural amb usos agrícoles-

ramaders a l'horta de Palma, darrera el Molinar.  

 

Què implica el projecte urbanístic? 

La urbanització de Son Bordoi seria només el principi de la destrucció 

total de l’àrea rural del Molinar.  

Suposaria un creixement poblacional insostenible (2.500 persones 

més), una saturació del trànsit rodat i accentuaria la manca de serveis 

ja existent en aquests moments. En aquest sentit, cal esmentar que el 

projecte urbanístic vigent no té resolta la problemàtica dels 

accessos,  no té el proveïment d'aigua potable assegurat, ni preveu 

aparcaments suficients. 

 

Què volem? + serveis, - saturació 
Les persones i entitats que formen part de la Plataforma Son Bordoi VIU 

consideram  inacceptable i irresponsable el creixement urbanístic del 

Molinar. Més en una zona rural que serveix per esponjar, dóna oxigen al 

barri i que hauria de servir per la gent del barri. També per donar 

cabuda a alguns serveis com un institut o una zona esportiva.  

A Palma hi ha 45.000 habitatges buits - 13.000 de recent construcció 

i que no es venen - que poden esdevenir una borsa d'habitatge de 

protecció oficial, per tant consideram que l'imprescindible política 

d'habitatge no ha d'implicar nous creixements ni possibilitar noves 

actuacions d'especulació urbanística. 

 

 Per tant, demanam:  

 Que es retiri el projecte urbanístic de Son 

Bordoi 

 La protecció total i definitiva de l'àrea rural del 

Molinar eliminant a més el projecte de vial de 

quatre carrils  que la xaparia en dos i seria el 

preàmbul de la destrucció.  

 La restauració, protecció i catalogació dels 

elements arquitectònics (síquies, molins, sínies, 

murs de pedra,...) de la zona. 

 La recuperació de terrenys en desús per a què 

els veïns puguin fer horts urbans. 

 L'adequació, neteja i manteniment dels camins i 

els torrents. 

 Iniciatives per fer visites culturals, 

pedagògiques, escolars, turístiques,... 

 Que es doti al barri dels serveis necessaris sense 

destruir-ne el caràcter. 


