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Es Carnatge (Palma) 

 

Pau Balaguer Huguet 

Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS‐SOCIB). Parc Bit, km 7,4 cra. 
de Valldemossa, 07121. Edificio Naorte, bloc A, pis 2on, 3ra porta. 

 

 

 

 

La zona del carnatge es localitza entre els nuclis de població del Coll d’en Rabassa (W) i de Ca’n 

Pastilla (E), constitueix l’únic tram de la zona costera pertanyent al terme municipal de Palma 

que encara roman fora urbanitzar. 

 

 

1.‐ Dades tècniques 

2.‐ Característiques de la zona des Carnatge 

3.‐ Es Carnatge al context costaner. Badia de Palma 

4.‐ Testimonis de l’era Quaternària 

5.‐ Es carnatge actualment. Una mica d’història “recent” 

 

 

 

 



  

  

  

   

  

  

  

 

  

  

  

  

 

   

  

  

 

  

  

   

 

  

 

 



1.‐ Resum (Dades Tècniques d’es Carnatge) 

 

Límits:  

Límit W: Punta d’es Reflector (Cala Gamba – Sant Joan de Déu) 

Límit E: Cova d’es Bufador o de sa Gata – Cova de sa Gató, a  l’oest des Caló de 
Son Caios (Ca’n Pastilla) 

Municipi: 

Palma de Mallorca 

Extensió: 

Al voltant de 30 ha (300.000 m2) 

Longitud de la línia de costa: 

1900 m lineals de costa 

Illot de sa Galera: 236 m  (element significatiu del tram costaner però fora dels 
límits d’es Carnatge) 

% Tipus de costa: 

Costes rocoses baixes: 91% 

Penya‐segats baixos: 5% 

Platja: 4% 

Graus de Protecció Ambiental:  

Sector  costaner  occidental:  4,5  ha  protegides  com  a  Àrea  Natural  d’Especial 
Interès  (ANEI; Llei 1/1991)  i Àrea d’Alt Nivell de Protecció  (AANP; PTI‐Mallorca 
(Pla Territorial Insular de Mallorca), 2004). 

Conjunt de  la  zona: 270 ha protegides com a Àrea de Risc d’Incendi Forestal  i 
370 ha Àrea de Protecció de la Costa (APT Costa) (PTI‐Mallorca, 2004). 

Importància biogeogràfica:  

Comunitats  vegetals  pròpies  de  litoral  rocós.  S’han  citat  savines  (Juniperus 
phoenicia),  Gatovell  (Launea  cervicornis),  presència  de  l’endemisme 
Helianthemum origaniflorum ssp serrae. Aucells marins com Gavina Corsa (Larus 
audouinii)  i Corb Marí  (Phalacrocorax aristotelis). Al  sector oriental  (cova d’es 
Gató) es té coneixença que en temps històrics hi habitaven una parella de Vells 
Marins. 

 



Importància Paleontològica:  

A  tota  l’àrea  és  comuna  la  presencia  de  registres  geològics  corresponents  als 
diferents  estadis  glacials  i  interglacials  ocorreguts  durant  el  Quaternari.  Els 
registres  geològics  (dipòsits  de materials)  corresponents  a  les  dues  darreres 
glaciacions  (Riss  i Würm)  són  els  que  es  poden  observar  amb  certa  facilitat 
(dunes  fossilitzades,  antics  nivells  de  platja,  nivells  de  paleosòls  (sòls 
fossilitzats)). Són especialment importants els registres geològics, localitzats a la 
banda de Ponent des Carnatge, corresponents a tres nivells de la mar superiors 
al nivell  actual d’edats  compreses entre els 135.000  i 100.000  anys  abans del 
present  (inicis  glaciació  Würm)  i  amb  presència  de  fauna  marina  (bivalves, 
gasteròpods) corresponent a un clima tropical. 

Importància Arqueològica: 

Presència  d’una  sèrie  de  jaciments  arqueològics  a  la  zona  d’es  Carnatge  i 
rodalies  (tots ells desapareguts o amb poques evidències visibles (d’època pre‐
romana  i musulmana). A  l’illot de sa Galera  (sector SE d’es Carnatge)  també hi 
han  jaciments  arqueològics  de  l’època  púnica  (al  voltant  del  segle  II  a.C.). 
Existència de  construccions d’èpoques més  recents però que han  contribuït  a 
caracteritzar la zona d’es Carnatge tal i com avui en dia el coneixem, es tracta de 
les cases d’es Carnatge (W) que daten de la meitat del segle XIX i dels “búnkers” 
militars de la primera meitat del segle XX. 

Importància social / lleure: 

És  una  zona  d’esbarjo  vertebrada  per  un  passeig  marítim  amb  carril  per  a 
bicicletes, que connecta els passejos de Cala Gamba – Coll d’en Rabassa i de Ca’n 
Pastilla,  des  del  que  es  poden  observar  les  antigues  pedreres  de marès,  les 
instal∙lacions militars  i els principals  jaciments del Quaternari. A més del trànsit 
de vianants  i ciclistes, el passeig també és una àrea d’esport  i té fàcil accés a  la 
mar per a la gent que utilitza aquest tram de costa com a zona de bany. L’espai 
litoral marí  sovint  és  utilitzat  per  les  embarcacions  d’esbarjo  com  a  zona  de 
fondeig.  L’existència  de  clapes  d’arena  en  el  fons  marí  i  el  bon  estat  de 
conservació  la  converteix  en  una  àrea  de  fondeig  eventual  d’embarcacions 
d’esbarjo en el centre de la Badia de Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.‐ Característiques de la zona des Carnatge 

La descripció de  la  zona des Carnatge comença amb  l’evolució del medi  físic  i  sobre que en 

sabem de perquè l’àrea tractada ofereix l’aspecte actual. La història geològica des Carnatge no 

es  pot  entendre  sense  tenir  en  compte  els  principals  trets  que  caracteritzen  el Quaternari. 

Aquesta  àrea  constitueix  una  de  les  zones  arquetip  del  darrer  estadi  interglacial  de  l’era 

Quaternària (135.000 – 100.000 anys abans del present),  la glaciació del Würm (la darrera de 

l’era Quaternària). Concretament en aquest indret es localitza un jaciment que reflexa una de 

les primeres pulsacions fredes de la que va constar aquesta glaciació. Per aquesta raó l’àrea ha 

estat  popularment  coneguda  per  l’abundància  de  fòssils  abans  de  que  bona  part  d’ella  fos 

coberta d’escombreres a finals dels 80 i principis dels 90. El tipus de costa dominant són costes 

rocoses baixes de naturalesa  calcarenítica  amb  alternança de  dipòsits  sedimentaris  (platges 

d’arena alternades amb acumulacions més de caire detrític) que defineixen els tipus de costa 

d’erosió en estrats (Rosselló, 1964) o tipus sapa (nip) (Butzer 1962; Rosselló, 1975). També hi 

han alguns trams,  localitzats als extrems oriental  i occidental de  l’àrea d’estudi en els que els 

materials calcarenítics (eolianites) assoleixen major entitat amb altures màximes al voltant dels 

3 m i 4/5 m respectivament. 

El  nom  de  l’àrea  d’estudi  és  degut  a  la  seva  funció  que  des  del  segle  XIX  va  tenir  en 

l’aprofitament d’animals morts. Les cases properes a la línia de costa a la part de Ponent reben 

el  nom  de  ses  Cases  d’es  Carnatge  perquè  era  allà  a  on  es  desenvolupament  les  tasques 

necessàries per a elaborar el greix per al cuiro i pinso per animals (Galiana, 2008). A finals de la 

primera meitat del segle XX (1940) es varen construir les bateries de defensa un cop finalitzada 

la guerra civil, aquestes estan localitzades a la part del Llevant de l’àrea (actuals cases properes 

a la carretera Coll d’en Rabassa – Ca’n Pastilla i els “búnkers” localitzats a primera línia de costa 

i des  d’on es pot observar tota la línia de costa de la ciutat de Palma). 

El passeig actual que uneix el passeig marítim del Coll d’en Rabassa – Cala Gamba (a l’extrem 

occidental) amb el de Ca’n Pastilla (a l’extrem oriental) es va fer a començaments del segle XXI 

i és una zona de trànsit pels vianants que s’acosten a la ciutat de Palma des de s’Arenal o que 

s’apropen a  la Platja de Palma des de Palma. A més d’una zona de pas (peatonal‐cicloturista) 

també  és  una  àrea  de  lleure,  pràctica  d’esport  i  bany.  Es  Carnatge  constitueix  el  darrer 

testimoni de línia de costa del terme municipal de Palma que roman sense edificar. Les raons 

de  perquè  aquesta  àrea  s’hagi  lliurat  de  la  transformació  urbanística  ha  radicat  en  la  seva 

condició militar i la posterior ampliació de l’aeroport de Son San Joan (anys 60). Es Carnatge es 

localitza a l’àrea d’aproximació d’una de les pistes de l’aeroport i aquest fet es un dels motius 

pels quals no s’ha edificat a més d’esser una àrea de protecció territorial (Àrea de Protecció de 



Risc  d’Incendis,  APR,  i  Àrea  de  Protecció  de  la  Costa,  APT)  i  d’esser  Àrea  d’Alt  Nivell  de 

Protecció  (AANP;   pel  fet de  constituir una Àrea Natural d’Alt Nivell de Protecció per  la  Llei 

1/1991) pel Consell Insular de Mallorca que ho reflexa al Pla Territorial Insular de Mallorca (PTI 

Mallorca) aprovat  l’any 2004. Els nivells més elevats de protecció es deuen a  la seva riquesa 

paleontològica, i a les característiques fisiogràfiques pròpies de les costes rocoses baixes.  

La  fisonomia del paisatge que ofereix  l’àrea  és d’aspecte  àrid,  colors bruns  clars,  vegetació 

herbàcia  i  arbustiva  a  la  línia  de  costa  i  foradat  pels  búnkers militars  de  defensa  i  per  la 

presència de pedreres d’extracció de marès. Algunes de  les seves pedreres  foren explotades 

fins a la meitat del segle XX (Galiana, 2008). 

Des dels  anys 60 del  segle  fins  a principis del  segle XXI es  carnatge  va  tenir un  cert procés 

continu  de  degradació  ambiental,  un  cop  acabada  la  fase  d’explotació  de  ses  pedreres  de 

marès i de constituir zona militar l’àrea va passar a tenir accés públic passant a esser una zona 

d’esbarjo  (bany,  esport)  i  d’abocador  incontrolat  de manera  eventual. Als  voltants  de  l’any 

2000 des d’uns metres de la vora de mar fins a la zona de pinar propera a la carretera tota la 

zona  estava  coberta  per  escombraries  provinents  de  la  construcció  i  del  desenvolupament 

d’obres  públiques  (millores  dels  carrers)  dels  nuclis  d’es  Coll  d’en  Rabassa  i  Can  Pastilla. 

Paral∙lelament  a  la  degradació  paisatgística  i  medi  ambiental,  la  degradació  social  també 

despuntava mitjançant la pràctica del cruising. El cruising consisteix en la relació entre homes 

d’identitat  incògnita  a  espais  públics  (que  tant  poden  esser  àrees  naturals  com  zones  de 

l’entramat urbà). Aquest fenomen no només és típic de la zona d’es Carnatge, també es patent 

a altres  localitzacions costaneres de  l’illa  (Punta de n’Amer, es Trenc, Cap Salines, sa Canova 

d’Artà, entre d’altres (Sanz & Balaguer, 2012)). Garcias (1999) realitzà un estudi en el que va 

caracteritzar  i classificar els usos pels quals era utilitzat  la zona d’es Carnatge. Garcias (1999) 

descriu  l’elevada  quantitat  d’escombreres  il∙legals  incontrolades  de  residus  sòlids 

(principalment provinents de  la  construcció)  inclús  vessaments de  contaminants  líquids  a  la 

zona  de  Cala  Pudent  mitjançant  camions  cisterna.  A  finals  del  segle  XX  encara  romanien 

algunes entrades  (fora pavimentar) per  a  vehicles que eren utilitzades per  vehicles pesats  i 

d’aquesta  manera  podien  realitzar  els  abocaments  (restes  de  la  construcció  i  substàncies 

líquides)  sense  cap  tipus  de  regulació. A  la  zona del pinar  i  especialment  vora de  les  cases 

properes a  la carretera (antigues cases militars) hi hagueren episodis prolongats d’habitatge  i 

construccions precàries  (barraquisme). A 1999, d’acord amb Garcias (1999), els usos que s’hi 

classificaren  foren  (de  menor  a  major  freqüència):  recolecció  de  recursos  (1%),  trànsit 

d’automòbils (2%), motociclisme (2%),    jogging (3%), ciclisme (9%), pesca (11%), bany (26%)  i 

passeig (46%). En aquest estudi es comptabilitzen màxims de 150 usuaris /dia. Actualment, en 

un treball encara en procés de publicació per part d’alumnes de  la  llicenciatura de Geografia 



de la Universitat de les Illes Balears, s’han comptabilitzat puntes de més de 1.000/día usuaris, 

d’aquesta manera se’n desprèn que el passeig marítim i el pla de recuperació ambiental (inicis 

segle XXI) ha contribuït a la dinamització social de la zona. 

Des de  finals del  segle XX  (anys 90) és  començaven a proposar  idees  i avantprojectes per a 

adequar l’àrea per al lleure públic i recuperació ambiental. No es fins passat l’any 2000 quan es 

procedí a  la construcció d’una duna artificial  i un passeig per vianants amb carril bici que va 

unir els passeigs marítims del Coll d’en Rabassa i Can Pastilla que també foren millorats. En els 

avant projectes també es contemplaven el desenvolupament d’un  jardí botànic  i d’un aquari 

com a projectes estrella que lideraren el procés de recuperació.  Actualment la connexió a peu 

o en bicicleta entre Palma i Platja de Palma i s’Arenal es pot realitzar per un passeig litoral que 

passa pel Carnatge. La condició d’esser l’àrea d’aproximació meridional d’una de les pistes de 

l’aeroport de Son San Joan atreu a gent encuriosida per l’escena que proporcionen els avions 

quan s’enlairen o quan aterren, (els estrangers sorpresos per aquest fet amb  la corresponent 

sessió fotogràfica “ja formen part del paisatge”). El sumatori dels processos caracteritzats per: 

a)  l’afluència  quasi  continua  de  gent  passejant,  b)  fent  esport,  c)  nadant,  d)  per  finalitats 

d’encontre  (amb  independència de  lo decorós del motiu),  e)  la  importància paleontològica, 

geològica i geomorfològica, f) les anècdotes de la seva història recent i g) la condició d’esser el 

darrer tram costaner fora edificar en el continu urbà litoral que s’estén des de Cala Vinyes fins 

a  Cala  Blava,  defineixen  aquest  espai  costaner  entre  Ca’n  Pastilla  i  Cala  Gamba  conegut 

genèricament com es Carnatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.‐ Es Carnatge en el context  costaner. Badia de Palma 

Es Carnatge es localitza en el centre la Badia de Palma localitzada al S‐SW de l’illa de Mallorca 

(Figures 1, 2 i 3). La Badia de Palma té uns 125 km de línia de costa i es troba compartida per 

tres  termes municipals, que d’Oest  cap a Est  són: Calvià, Palma  i  Llucmajor. Els  límits de  la 

Badia de Palma  són els  caps de Cala Figuera  (W, Calvià)  i Cap Blanc  (E,  Llucmajor), els  caps 

estan  separats  per  una  distància  de  13,6 milles  nàutiques  (25  km)  i  la  superfície  del mirall 

d’aigua és d’uns 260 km2 (Figura 3). Al voltant de 118 km de línia de costa pertanyen a l’illa de 

Mallorca i uns 5,6 km corresponen als illots propers a la línia de costa. La major part dels illots 

es concentren a la part occidental de la badia i es localitzen a poca distància de la línia de costa 

excepte l’illot del Sec que es troba a uns 500 m de la costa. La profunditat màxima és entre 50 i 

60 m.  Les  estructures  artificials  (esculleres, molls,  ports  esportius,  rampes  de  varada,  etc) 

s’estenen al  llarg de 56 km  lineals de costa. Les costes formades per materials no consolidats 

(platges)  tenen una  longitud d’uns 4 km  i una  superfície aproximada d’unes 42 ha  (420.000 

m2). Les costes rocoses baixes (amb altures inferiors als 3 m) s’estenen al llarg d’una longitud 

de  10  km  i  les  costes  altes  i  penya‐segats  presenten  una  longitud  de  54  kilòmetres,  però 

l’abundància  de  penya‐segats  amb  vessants  relativament  suaus  (perfils  còncaus)  permeten 

l’accés a la mar a bona part d’aquests tipus de costes.  

Tant la forma com l’emplaçament de la Badia de Palma es deguda a la disposició de les unitats 

morfoestructurals  que  constitueixen  l’illa  i  que  al  mateix  temps  confereixen  diferents 

característiques als diferents sectors costaners. La configuració de  la badia està condicionada 

per la conca de Palma (part central), relleus de la Serra de Tramuntana (a la part occidental) i 

pels  relleus  tabulars  post‐orogènics  (part  oriental).  Les  costes  de  la  Badia  de  Palma 

corresponents als vessants  sud‐orientals de  la Serra de Tramuntana es  localitzen a  la  sector 

litoral  de  l’Oest,  concretament  entre  la  zona  de  Cala Major  (Palma)  i  Punta  d’es Marroig 

(Calvià)  i es  tracta de costes de baixa altura  (entre 0  i 15 metres)  i morfologia variable amb 

majoria  de  perfils  verticals  (Balaguer,  2005).    Els  materials  responen  a  calcàries,  bretxes 

carbonatades, margues  i margocalcàries. Les costes desenvolupades a  l’àmbit de  la Conca de 

Palma  ocupen  la  part  central  de  la  badia  (entre  el  Port  de  Palma  i  Punta  de  ses  Olles, 

Llucmajor). La major part de la línia de costa d’aquest sector ha estat modificada per l’home a 

través de  la  construcció de passeigs marítims, esculleres, ports esportius  i  regeneracions de 

platja. En aquest sector de  la badia  l’única zona que queda parcialment sense modificar és  la 

zona  d’es  Carnatge,  formada  per  materials  del  Quaternari  i  constitueix  la  seqüència 

estratigràfica arquetip per a  l’estudi de  l’alternança de períodes  freds  i  temperats durant el 

Plistocè Superior per a la Mediterrània Occidental (Zazo, et. al., 2003; Bardají et al., 2009). Els 

materials  són  dipòsits  de  caràcter  al∙luvial,  argiles,  llims,  bretxes,  conglomerats,  eolianites, 

arenes  eòliques  i  de  platja  i  calcarenites  bioclàstiques.  Les  costes  formades  pels  Relleus 



Figura 1: Mapa topogràfic de la zona d’es Carnatge. Captura de la cartografia de la 
Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) del Servei d’Informació 
Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp.  
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Figura 2: Localització de l`àrea d’es Carnatge mitjançant la foto aèria de 2010 de la 
Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) del Servei d’Informació 
Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). 
  
  
  
  



Figura 3: Localització d’es Carnatge dins del context de la Badia de Palma. A la figura es 
mostren les Unitats Litorals de la que es composa la Badia de Palma (Balaguer et al. 2012). Es 
Carnatge (assenyalat mitjançant fletxes de color negre) constitueix l’única Unitat Litoral de 
tipus costa rocosa natural del tram costaner comprès entre la Unitat de Cala Falcó i Cap 
Enderrocat. Figura elaborada pel SIAS Division del SOCIB (Divisió de la Ciència de la 
Sostenibilitat i Gestió Integrada de Zones Costeres i Marines del Sistema d’Observació i 
predicció Costaner de les Illes Balears, http://socib.es/?seccion=siasDivision). 
 



Tabulars Post‐orogènics s’estenen tant des de l’extrem oriental com des de l’extrem occidental 

de  la Badia de Palma. En el sector oriental  les costes d’aquesta unitat es manifesten entre  la 

Pta. de ses Olles i es Cap Blanc i en el sector occidental es manifesten a la zona de Porto Pi – 

Marivent i en el sector comprès entre la Platja de Magalluf i cap de Cala Figuera.  Existeix una 

variabilitat de formes de costa que poden esser tant costes rocoses baixes com penya‐segats 

de més de 80 m d’altura a la zona de Cap Regana – Cap Blanc (Balaguer, 2005). Aquesta unitat 

aflora en els caps que tanquen la badia lo que els hi confereix unes condicions biogeogràfiques 

(substrat  i flora) molt paregudes amb desenvolupament de màquia  i estepa mediterrània. Els 

materials  que  afloren  a  aquests  trams  costaners  són  calcàries  esculloses,  eolianites,  arenes 

eòliques i de platja i calcarenites bioclàstiques.  

Les àrees  terrestres  i marines de  la Badia de Palma protegides per alguna  regulació  legal en 

contacte amb  la  línia de  costa  tenen una extensió d’unes 8.200 ha de  les que 3.500 ha  són 

d’àmbit marí  i 4,700 ha  són d’àmbit  terrestre  (Figures 4  i 5).  Les àrees protegides marines, 

igual que  les  terrestres, s’estenen més allà dels  límits de  la badia  (Cap de Cala Figuera  i Cap 

Blanc) de manera que  l’extensió de  la superfície marina protegida a  les aigües  interiors de  la 

badia és d’unes 3.100 ha el que suposa un 12% de la superfície marina de la badia. La longitud 

de la línia de costa afectada per alguna figura de protecció (marina i/o terrestre) és de 38 km, 

el que significa el 31% del total de la línia de costa. 

Els nuclis urbans en contacte amb la línia de costa de la Badia de Palma concentren el 79%  (al 

voltant de 380.000 habitants segons IBESTAT, Institut Balear d’Estadística) de la població total 

dels tres municipis que es “reparteixen” les badies. Els nuclis turístics en contacte amb la línia 

de costa concentren el 42 % de la població total de Calvià, 85% de la població de Palma i 55% 

de la població de Llucmajor. Aquesta concentració de població és del voltant del 45% del total 

de l’illa de Mallorca, la qual cosa suposa una elevada pressió i densitat poblacional (sense tenir 

en  compte  les  95.000  places  turístiques,  d’acord  amb  el  POOT)  sobre  un  espai marítim  i 

terrestre d’elevada importància tant des del punt de vista socioeconòmic com natural. 

La zona d’es Carnatge representa  l’únic segment costaner fora edificar de  la franja costanera 

del terme municipal de Palma  (Figura 3), precisament és  l’única àrea “verda”, d’uns 2 km de 

línia de costa del continu urbà litoral que s’estén des de Cala Vinyes (W de la Badia de Palma, 

Calvià) fins a la urbanització de Bellavista – Cala Blava (E de la Badia de Palma, Llucmajor).  Es 

troba entre els nuclis de població des Coll d’en Rabassa (Cala Gamba)  i Ca’n Pastilla amb una 

població  de  10.654  i  5.390  habitants  respectivament  d’acord  amb  el  Padró  de  població  de 

2011 de  l’IBESTAT. Com  ja s’ha esmentat abans, el passeig peatonal – ciclista sosté un elevat 

trànsit de persones,  la seva  importància radica en  la seva funció com a eix de connexió de  la 

ciutat de Palma i zona de Ponent de la Badia de Palma amb la zona de la Platja de Palma  i Son 

Verí ‐ Cala Blava. Si es considera  l’elevat volum de població concentrat als   nuclis de població 



 
Figura 4: Ordenació espacial, terrestre i marina de la Badia de Palma. La figura fa referència a 
les àrees terrestres i marines protegides per alguna regulació legal (la protecció del PTI-
Mallorca no es reflexa). Figura elaborada pel SIAS Division del SOCIB (Divisió de la Ciència 
de la Sostenibilitat i Gestió Integrada de Zones Costeres i Marines del Sistema d’Observació i 
predicció Costaner de les Illes Balears, http://socib.es/?seccion=siasDivision). 
  
  



  

Figura 5: Vista de l’ordenació espacial, terrestre i marina, del sector oriental de la Badia de 
Palma. A la figura es pot apreciar la protecció com a ANEI tant de la franja litoral d’es Carnatge 
com de l’illot de sa Galera. Figura elaborada pel SIAS Division del SOCIB (Divisió de la 
Ciència de la Sostenibilitat i Gestió Integrada de Zones Costeres i Marines del Sistema 
d’Observació i predicció Costaner de les Illes Balears, http://socib.es/?seccion=siasDivision). 
 



en contacte amb  la  línia de costa de  la Badia de Palma (al voltant de 380.000 habitants),    les 

zones  litorals que constitueixen un espai verd com es Carnatge esdevenen en actius naturals 

necessaris per a  la descongestió urbana. L’estat de conservació “semi‐natural” d’es Carnatge 

respon a un procés de  recuperació dels valors ambientals de  l’àrea després d’haver patit un 

procés de degradació gairebé continu des de  finals dels anys 80  fins a principis del segle XXI 

(Figures 6 i 7). La transformació soferta arrel de  la seva explotació com a pedreres de marès, 

zona militar (des dels anys 40), construcció de la central tèrmica de Sant Joan de Déu (anys 60) 

i  l’ampliació  de  l’aeroport  de  Son  Sant  Joan,  ha  establert  els  límits  de  l’actual  zona  des 

Carnatge, (Figures 6 i 7). Des de finals dels anys 80 l’àrea sofrí una elevada pressió que produí 

la  pèrdua  de  la major  part  dels  seus  valors  ambientals,  arrel  del  seu  ús  com  a  abocador 

d’escombres.  Des  de  l’any  2002  es  dugueren  a  terme  les  iniciatives  per  a  la  recuperació 

ambiental, esdevenint la construcció d’un passeig marítim per a regular el trànsit de persones i 

una duna artificial que divideix la zona costera amb la zona del pinar que es troba en contacte 

amb la carretera Coll d’en Rabassa – Ca’n Pastilla (Figures 1 i 2). Actualment encara romanen 

una  sèrie  d’espècies  vegetals  i  d’aus  marines  d’importància.  És  el  cas  de  les  comunitats 

vegetals pròpies de litoral com les savines (Juniperus phoenicia) (es Carnatge és un dels darrers 

indrets del litoral de Palma a on es pot trobar algun exemplar), Gatovell (Launea cervicornis), i 

de  l’endemisme Helianthemum origaniflorum ssp serrae  i de  les aus marines com    la Gavina 

Corsa  (Larus  audouinii)  i  Corb  Marí  (Phalacrocorax  aristotelis)  (Figura  8).  Galiana  (2008) 

constata l’existència de testimonis que asseguraven que en el sector oriental (cova d’es Gató) 

a  principis  del  segle  XX  hi  habitava  una  parella  de  Vells  Marins  (Monachus  monachus). 

L’endemisme present en es Carnatge,  juntament amb els seus valors paleontològics, són uns 

dels principals  factors que  fan que  aquesta  àrea  sigui  reconeguda pels  seus  valors naturals 

(Garcias, 1999). 

El tipus de costa principal és la costa rocosa baixa (més del 90% de la zona d’estudi) formada 

per  eolianites,  la  presencia  de  dipòsits  dunars  fòssils  explica  la  naturalesa  dels  materials 

(marès) que han sigut explotats en les diferents pedreres que es distribueixen per tota l’àrea). 

La zona costera presenta un pendent suau més o manco uniforme tant en els àmbits marins 

com  terrestres.  En bona  part dels  sectors de  costa baixa  s’alternen  les  costes  rocoses  amb 

dipòsits de materials no consolidats (arenes, graves, còdols) que en conjunt configura un tipus 

de costa esglaonada en la que s’alternen materials amb diferents graus de consolidació (rocós i 

no consolidat). La presència de mantells d’arena en els fons propers a la línia de costa (zona de 

nearshore)  possibilita  la  seva  deposició  sobre  les  costes  rocoses  que  sovint  presenten 

superfícies  rugoses  i  esglaonades  que  permeten  la  retenció  del  sediment. Aquests  tipus  de 

costes coincideixen perfectament amb  les descrites per Butzer  (1962) com a costes nip o de 

tipus  sapa  a  la  primera  classificació  geomorfològica  de  les  costes  duta  a  terme  a  l’illa  de 
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Figura 6: Imatges aèries de la zona d’es Carnatge corresponents als anys 2010 i 2008. A 
les imatges  es pot apreciar el passeig marítim i el camí que passa per la cresta de la 
duna. S’han traçat unes línies rectes com a prolongació d’una de les pistes de l’aeroport 
de Son Sant Joan, l’àrea compresa entre la prolongació d’ambdues línies cap a la mar 
delimita bona part de la zona coneguda com es Carnatge. La foto aèria de 2010 de la 
Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) del Servei d’Informació 
Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). 
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Figura 7: Imatges aèries de la zona d’es Carnatge corresponents als anys 2002 (just 
abans del pla de recuperació ambiental) i 1956 (sense la presència de l’aeroport ni 
urbanitzacions. A les imatges  es pot apreciar el passeig marítim i el camí que passa per 
la cresta de la duna. S’han traçat unes línies rectes com a prolongació d’una de les pistes 
de l’aeroport de Son Sant Joan, l’àrea compresa entre la prolongació d’ambdues línies 
cap a la mar delimita bona part de la zona coneguda com es Carnatge. La foto aèria de 
2010 de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) del Servei 
d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). 
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Mallorca.  Butzer  (1962)  les  descriu  com  costes  rocoses  baixes  amb  una  mossa  o  petit 

escarpament  (d’altures  compreses entre 0,5  i 2 m). Aquests mateixos  tipus de  costa  també 

varen esser definides per Rosselló  (1964) com a costes d’erosió en estrats amb  les mateixes 

característiques  descrites  anteriorment.  Les  costes  amb majors  altures  es  localitzen  en  el 

sector oriental a  l’àrea a on es troben  les antigues  instal∙lacions militars. La  longitud total de 

les costes altes (amb altures superiors als 3 m) és de poc més de 100 m per a tota l’àrea d’es 

Carnatge essent penya‐segats baixos  (altures  compreses entre els 3  i els 15 m).  La  resta de 

costes es constitueix per petits redols amb acumulacions de dipòsits de platja (arenes i graves). 

Les costes rocoses baixes s’estenen al llarg de més de 1.900 m lineals de costa. El conjunt de la 

línia  de  costa  constituïda  per  platges  (la major  part  d’arenes  gruixades  i/o  graves)  te  una 

longitud de costa al voltant de 90 m lineals. 

En quant al grau de Sensibilitat Ambiental de la línia de costa, entesa com la capacitat d’auto‐

recuperació davant un episodi de contaminació, les costes que presenten una alternança entre 

substrats  rocosos  i materials  no  consolidats  es  presenten  com  les més  sensibles  de  l’àrea. 

Malgrat  el  grau  de  sensibilitat  de  la  línia  de  costa  estigui  dissenyat  per  vessaments 

d’hidrocarburs  des  dels  anys  70  (NOAA,  2002),  també  es  pot  aplicar  als  episodis  de 

contaminació marina més  comunes  (residus  sòlids  com  plàstics,  buretes, matèria  orgànica, 

etc.) (Balaguer et al., 2012).   La mobilitat dels sediments no consolidats (arenes  i graves) pot 

donar  lloc a processos d’enterrament dels contaminants, fent que aquests es mesclin amb el 

sediment  i  compliquin  les  tasques de neteja per  a  facilitar  la  seva  auto‐recuperació.  És per 

aquest fet que en aquests tipus de costes, els usuaris han de tenir cura de no deixar residus. 

Les costes des Carnatge en general presenten un bon estat de conservació i la major part dels 

residus que arriben a la línia de costa provenen de la mar i es retiren una vegada ha passat els 

temporals. 

Degut a que  la major part de  les costes  rocoses d’es Carnatge són baixes  i amb un pendent 

suau,  l’acció  marina  penetra  gairebé  fins  a  les  zones  d’interior  (cresta  de  l’actual  duna 

artificial). La zona de batuda d’onatge assoleix fins a la desena de metres terra endins els dies 

de  forts  temporals de S  i SW, aquest  fet  implica que  la mar empeny  l’aigua cap a  la  línia de 

costa  i dona  lloc a una “teòrica” pujada del nivell mitjà de  la mar. És per això que durant els 

dies de temporal marí de S‐SW els esquits  i el ruixim  (esprai marí) de  la mar arriben gairebé 

fins a la zona del passeig (l’esprai marí arriba perfectament fins a la cresta de la duna artificial). 

L’acció  marina,  juntament  amb  la  naturalesa  calcària  del  substrat  rocós  permet  el 

desenvolupament d’una superfície  rugosa propera a  la  línia de costa  i doni  lloc a geoformes 

pròpies de rascler litoral (cocons, pinacles, crestes, etc.) (Gómez‐Pujol, 2006). Des d’un punt de 

vista  geomorfològic  (geomorfologia  litoral)  a  la  costa  d’es  Carnatge  es  poden  observar 

desenvolupament de notch o viseres (normalment més propis dels trams de costes més altes), 
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plataformes  litorals (normalment reben el nom comú de tenasses  i  l’exemple més significatiu 

és  la  plataforma  localitzada  davant  del  jaciment  de  les  cases  d’es  Carnatge  (W)),  i  coves 

d’abrasió marina (l’exemple més significatiu és la cova des Bufador o de sa Gata (E)). 

A  l’interior  d’algunes  pedreres  també  es  poden  trobar  morfologies  d’erosió  marines 

fossilitzades, corresponents a temps pretèrits del Quaternari i a altres emplaçaments de la línia 

de  costa  quan  el  nivell  de  la  mar  era  superior  a  l’actual.  En  una  d’aquestes  pedreres 

(localitzada  a  la  part  central  d’es  carnatge  entre  el  passeig  marítim  i  la  mar)  s’observen 

evidències d’antics notchs o viseres  i una cova d’abrassió marina (Cuerda & Osmaston, 1978; 

Fornós et al., 2012) (Figura 9).  

A Cala Pudent s’observen processos d’erosió diferencial pels quals uns nivells argilosos de color 

marró s’erosionen més fàcilment davant l’onatge i el vent que els nivells d’eolianites localitzats 

a la part superior, aquest fet dona lloc a un retrocés de la línia de costa. Aquest fenomen es va 

analitzar mitjançant  la  superposició  de  fotografies  aèries  de  1956  i  20021  i  els  retrocessos 

estimats  de  la  línia  de  costa  oscil∙len  entre  els  ‐2,5 m  i  els  ‐14,7 m  (±1),  aquestes  taxes 

convertides a valors d’erosió anual són ‐0,5 mm/any i ‐3,2 mm/any respectivament (Figura 10).  

Referent  als  temporals  marins,  durant  els  episodis  de  mal  temps  són  freqüents  les 

acumulacions de Posidonia oceanica formant banquetes o bermes vegetals (Roig, 2011) a Cala 

Pudent (sector occidental) i a les costes rocoses baixes del sector de Llevant. Aquest fet també 

es descrit en el treball de Garcias (1999). A les costes més altes, en el sector on es localitzen les 

bateries militars,  aquestes  acumulacions  sovint  es dipositen  fins  a uns 3 m d’altura. Com  a 

curiositat, l’acumulació de Posidonia oceanica provoca una olor molt forta, fet que atribueix el 

nom a la Cala Pudent (Galiana, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Les estimacions de retrocés de la línia de costa es varen realitzar dins l’entorn del Projecte I+D+i GIZC 
(Gestió  Integrada  de  la  Zona  Costanera)  de  l’IMEDEA  (Institut Mediterrani  d’Estudis  Avançats)  i  la 
Conselleria  d’Economia, Hisenda  i  Innovació.  Concretament  en  el  projecte  específic:  “Estimación  del 
retroceso de la línea de costa”. Els resultats es poden consultar a:  
http://www.costabalearsostenible.com/Fichas_individuales/Castellano/es_variabilidad/es_variabilidad_
retroceso.pdf 
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 Figura 10: Estimació del retrocés de la línia de costa de Cala Pudent a partir de la interpretació 

de les fotografies aèries de 1956 i 2002. El retrocés estimat calculat oscil∙la entre ‐0,5 mm i ‐3,2 

mm ±1.  

http://www.costabalearsostenible.com/Fichas_individuales/Castellano/es_variabilidad/es_vari

abilidad_retroceso.pdf   



4.‐ Testimonis del període Quaternari 

En aquest apartat es descriurà un jaciment paleontològic corresponent al Quaternari (període 

geològic que comprèn entre els 2,5 milions d’anys (Ma) abans del present i l’actualitat) (Figura 

11),  es  tracta  del  jaciment,  localitzat  a  la  part  de  Ponent  de  la  zona  d’es  Carnatge. Aquest 

jaciment  correspon  al  registre  geològic  que  han  deixat  els materials  dipositats  a  la  línia  de 

costa durant el darrer estadi  interglacial (entre  les glaciacions del Riss  i Würm) amb una edat 

compresa entre els 135.000 i 100.000 anys  (Zazo et al., 2003; Bardají et al. 2009; Fornós et al., 

2012), rep el nom de Camp de Tir i presenta quatre nivells de materials propis d’un nivell de la 

mar més  elevat  que  l’actual.    La  interpretació  d’aquest  jaciment  és molt  important  per  a 

reconstruir  la  història  geològica  del  darrer  estadi  interglacial  a  la  regió  de  la Mediterrània 

Occidental  (Zazo  et  al.,  2003;  Bardají  et  al.,  2009).  Abans  de  descriure  la  seqüència 

estratigràfica d’aquest jaciment és precís fer un repàs ràpid del període Quaternari a l’àmbit de 

les Illes Balears2. 

El Quaternari és el període geològic més recent i comprèn els darrers 2,5 milions d’anys (Ma), 

es divideix  en dos períodes,  el  Plistocè  (2,5 Ma  i  12.000  anys  abans del present)  i  l’Holocè 

(darrers 12.000 anys) (Figura 11). Durant el Quaternari tingueren lloc sis grans períodes glacials 

en els quals els gels dels casquets polars arribaven  fins a  latituds més meridionals provocant 

l’acumulació  d’aigua  i  provocant  baixades  del  nivell  de  la mar  (per  davall  el  nivell  actual) 

donant lloc a un procés de regressió marina. Les sis grans glaciacions són Biber (2 Ma), Donau 

(1.8 Ma), Günz (1.1 Ma), Mindel (0,5 Ma), Riss (0,2 Ma) i Würm (0,1 Ma). Els períodes glacials 

estan  separats  pels  períodes  interglacials  en  els  quals  les  condicions  climàtiques  són més 

càlides, provocant el desgel dels casquets polars  i  la pujada del nivell de  la mar (per damunt 

del nivell actual) donant lloc a processos de transgressió marina. Les variacions del nivell de la 

mar a causa de les glaciacions donen lloc a formes d’erosió i/o dipòsits de materials localitzats 

a  diferents  altures  de  la  zona  costanera  respecte  del  nivell  actual  de  la mar. Aquestes  són 

visibles en  forma de paquets dunars  fossilitzats,  coves d’abrasió marina, mosses,  i diferents 

formes d’erosió esculpides al llarg de les parets dels penya‐segats costaners. 

Al  llarg del Quaternari  les cotes a  les quals ha arribat el nivell de  la mar durant els períodes 

interglacials  ha  anat  disminuint,  de  la mateixa manera  que  ho  fan  les  altures  del  registres 

geològics d’aquests estatges.  Les  causes de  la baixada progressiva dels nivells màxims de  la 

mar al llarg del Quaternari ha estat i són objecte d’investigació i de discussió continua, algunes 

de  les teories que han explicat aquest fet es recolzen en: a) fluctuacions de  la radiació solar, 

atribuïdes a les variacions de les inclinacions de l’eix de la terra provocant èpoques amb menor 

                                                            
2 d’acord amb el descrit en els treballs de Cuerda (1989), Zazo et al. (2003),  Bardají et al. (2009), Pons & 
Vicens (2007), López et al. (2010), Fornós  et al. (2012), sobre notes del Quaternari en general i sobre la 
descripció del jaciment del Camp de Tir de la zona d’es Carnatge. 



 

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura  11:  Segment  de  l’escala  de 

temps  geològic  corresponent  al 

Quaternari.    (extret  de  López  et  al., 

2010).  En  aquesta  taula  figuren  els 

estadis glacials els   que el nivell de  la 

mar assolia nivells superiors a l’actual 

(períodes regressius)  i períodes  inter‐

glacials  (pisos  marins  mediterranis) 

en  els  que  els  nivells  de  la  mar 

assolien  nivells  superiors  als  actuals 

(períodes  transgressius).  Aquesta 

taula  es  pot  consultar  a  la  direcció: 

http://es.scribd.com/doc/30513443/

Geolodia‐10‐Mallorca 

  (sortida de camp de  la geologia de  la 

badia de Palma) 



radiació i provocant una davallada de les temperatures a l’estació càlida (fase glacial‐regressió) 

o  bé  augmentant  la  radiació  i  augmentant  les  temperatures  mitjanes  (fase  interglacial‐

transgressió)  (Cicles de Milankovitch) és  la  teoria que millor  justifica aquests esdeveniments 

geo‐ambientals;  b)  teories  sobre  la  reducció  progressiva  de  la  radiació  solar  (es  tracta  de 

teories  actualment més  o manco  descartades);  i  c)  teories  d’enfonsament  isostàtic,  per  les 

quals  l’enfonsament de zones oceàniques donà  lloc a una baixada progressiva del nivell de  la 

mar durant el Quaternari. 

Els registres deixats pels estadis  interglacials a  l’inici del Quaternari (Plistocè  inferior) (Figura 

11) solen correspondre amb dunes fossilitzades localitzades lluny de la línia de costa a altures 

compreses entre els +120 m i + 55 m respecte el nivell actual de la mar.  

El Plistocè mitjà, comprèn el període interglacial Mindel‐Riss que rep el nom de Paleotirrenià i 

té durada d’uns 250.000 anys (Figura 11). D’acord amb la fauna trobada aquest període podria 

haver tingut un clima paregut a l’actual. També va tenir lloc una intensa excavació de les grans 

valls  fluvials  alpines  de  la  regió mediterrània,  s’atribueix  a  aquest  període  la  presència  de 

ventalls al∙luvials del SE de  la Serra de Tramuntana  (Raiguer)  i bona part del  rebliment de  la 

zona del pla de Mallorca. L’altura a la que es troben aquests dipòsits és al voltant dels +20 m 

respecte del nivell actual de  la mar  (els més antics es  localitzen devers +30 m), excepte a  la 

zona de Punta Plana –  s’Estalella  (Llucmajor) que és  localitzen entorn als +4, +5 m d’altura. 

Aquest  darrer  cas  és  degut  a  la  basculació  de  la  Plataforma  de  Llucmajor  cap  a  l’est 

conseqüència de moviments de reajustament tectònic (recollit a Cuerda & Sacarès, 1992) pel 

que fa que l’altura de la costa vagi disminuint a mesura ens apropem cap a Llevant . Aquest fet 

és ben visible observant la disminució de l’altura dels penya‐segats entre es Cap Blanc i Punta 

Plana  (Llucmajor).  Amb  aquest  exemple  s’il∙lustra  bé  la  possible  interferència  d’alguns 

processos  (en  aquest  cas de  tipus  tectònic  –basculament de  la Marina de  Llucmajor‐) en  la 

interpretació de  l’edat dels dipòsits quaternaris tenint en compte únicament criteris d’altura. 

Al final d’aquest període tingué lloc l’inici de la glaciació del Riss amb la conseqüent regressió 

marina assolint nivells màxims de la mar compresos entre els ‐100 i ‐150 m respecte de l’actual 

nivell de la mar. La regressió provocada per la glaciació del Riss va disposar gran quantitat de 

sediment arenós en condicions subaèries i que es va acumular en forma de dunes a les actuals 

àrees litorals, actualment els nivells dunars fòssils del Riss comprenen tant nivells marins com 

subaeris. La glaciació del Riss tingué fins a 4 fases regressives. Les dunes fòssils del Riss estan 

separades  per  uns  nivells  de  llims  vermellosos  degut  a  la  formació  de  paleosòls  durant 

períodes de clima sec i càlid entre els diferents màxims glacials. 

El Plistocè superior s’inicia amb el final de la glaciació del Riss amb una evolució del clima cap a 

un període més càlid  (interglacial Riss‐Würm, que correspon a  l’Eutirrenià)  (Figura 11)    i per 

tant  s’inicià una nova  transgressió amb nivells màxims de  la mar més propers a  l’actual. Els 



màxims  valors  de  la mar  es  situen  entorn  dels  +15 m  i  +12 m  respecte  l’actual.  En  aquest 

primer  estadi  fou  de  clima  càlid  subtropical  i  les  espècies  fòssils  dels  jaciments  d’aquest 

període  coincideixen  amb  les que  avui habiten  les  costes del  Senegal  (latituds més  càlides) 

rebent el nom d’espècies senegaleses  (Figura 12). La presència d’espècies senegaleses en els 

registres fòssils del Quaternari ens indicarà que ens trobem a l’Eutirrenià (Figura 12). 

Un dels principals  jaciments geològics/paleontològics d’aquest període (Eutirrenià) de tota  la 

conca de la Mediterrània Occidental és l’anomenat Es camp de Tir  també anomenat jaciment 

d’es Carnatge  localitzat prop de  les  cases d’es Carnatge, entre  la  línia de  costa  i el passeig. 

Com  a  mostra  de  la  importància  d’aquest  jaciment  és  que  ha  sigut  interpretat  a  moltes 

publicacions  científiques  centrades  en  l’estudi  del  Quaternari,  tant  a  escala  nacional  com 

internacional.  Fornós  et  al.  (2012)  realitza  una  compilació  dels  principals  estudis  que  han 

descrit  aquest  jaciment  i  ha  aportat  noves  dades  per  a  la  interpretació  d’aquest  període  a 

l’àmbit Mediterrani. Els dipòsits que constitueixen aquest  jaciment  responen als  registres de 

quatre estadis en els que el nivell de  la mar estava situat uns metres per damunt de  l’actual 

(Figura  13).  Els  dipòsits més  antics  d’aquest  jaciment  (135.000  –  117.000  anys  abans  del 

present)  són  uns  nivells  de  calcarenites  amb  presència  de  còdols  típics  d’un  ambient  de 

planura de marees, amb presència d’abundant fauna fòssil corresponent a la fauna senegalesa 

(l’espècie més important d’aquest grup d’espècies és l’Strombus bubonius (Figura 12) (nivells 1 

i 2/ U1, U2, Figura 13). Ambdós nivells es troben separats per una capa fina i discontinua d’un 

nivells de materials  fins vermellosos amb presència de còdols angulosos  (bretxes) provinents 

de les dunes fòssils sotajacents (dunes fòssils del Riss). El següent nivell (nivell 3/U3, Figura 13) 

representa uns nivells de còdols  imbricats, són relatius a un nivell de  la mar més baix que  la 

dels  anteriors  dipòsits  (molt  proper  al  nivell  actual),  amb  una major  energia  de  l’onatge  i 

d’acord amb  l’estudi de la fauna, amb un clima més fred que l’anterior. L’edat d’aquest nivell 

és molt  pareguda  a  la  unitat  que  la  precedeix  (117.000  anys),  es  troba  part  de  la  fauna 

senegalesa  però  no  hi  ha  registres  de  l’espècie  emblemàtica,  l’Strombus  bubonius.  El  quart 

nivell  i més “jove” (nivell 4/U4, Figura 13) d’aquest  jaciment es  localitza més proper a  la  línia 

de costa  i cobreix parcialment els demés nivells,  consisteix en dipòsits  calcarenítics d’origen 

biològic (petxines de fauna marina) a la base i que evolucionen cap a sostre (a la part superior 

del nivell)  cap  a  conglomerats de  platja.  La  fauna  fòssil no  respon  a  fauna  pròpia de  clima 

tropical, és més pareguda a l’actual excepte per la presència d’Acar plicata, una espècie que no 

figura  en  els  registres  fòssils  posteriors  de  l’Holocè  (fet  que  confirma  que  és  un  nivell  de 

l’Eutirrenià) amb una edat d’uns 100.000 anys.  

A l’àrea es troben més jaciments i nivells de materials d’edat coetània a l’acabat de descriure. 

El més proper al  jaciment d’es Caranatge o Camp de Tir és el que s’observa a Cala Pudent. A 

aquest  indret  s’observen un nivells vermells de paleosòls amb  fauna  terrestre  i  registres de 
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Figura 13: Explicació del  jaciment d’es Camp de Tir d’es Carnatge  localitzat   vora de  les cases 

d’es  Carnatge.  A  la  figura  apareixen  dues  interpretacions  del  jaciment  completament 

complementàries, els números (1,2,3,4) que a pareixen a les sub‐figures A i B coincideixen amb 

U1, U2, U3  i U4 respectivament. A  i B)  Interpretació del  jaciment per Bardají et al. (2009). C) 

Interpretació del jaciment d’acord amb el treball de Fornós et al. (2012).  El nivells 1/ U1 i 2/U2 

son uns nivells de calcarenites amb presència de còdols típics d’un ambient de marees, amb 

presència  d’abundant  fauna  fòssil  corresponent  a  la  Fauna  Senegalesa  (Figura  12),  ambdós 

nivells estan  separats per una capa de poc grossor de colors vermellosos. El nivell 3/U3  són 

relatius a un nivell de la mar inferior als anteriors i proper a l’actual, està constituït per còdols 

imbricats  i  la  fauna  fòssil  trobada  respon a part de  la Fauna Senegalesa  (Figura 12)  i  la seva 

edat és entorn als 117.000 anys. El nivell 4/U4 són dipòsits calcarenítics d’origen biològic i que 

de  la base  cap  al  sostre  evolucionen  cap  a  conglomerats de platja,  la  fauna no  és de  tipus 

tropical i la seva edat és d’uns 100.000 anys.  



presència  d’arrels  (rizocrecions),  sobre  aquests  es  disposen uns nivells  calcarenítics  (textura 

d’arenes gruixades) marins amb presència de fragments de mol∙luscs , gasteròpodes i bivalves 

que en alguns estudis s’han relacionat amb  la fauna senegalesa. L’edat d’aquesta unitat  i del 

jaciment en  conjunt ha  sigut objecte de discussió  científica, però  la  correspondència  lateral 

amb  l’anterior  jaciment  (Camp de Tir)  acabat de descriure,  i  el  registre  fòssil evidencia que 

pertanyi a l’Eutirrenià (Fornós et al., 2012). 

Al final de l’Eutirrenià tingué lloc la primera pulsació freda de la glaciació del Würm (el Würm 

va  tenir  de  l’ordre  de  4  pulsacions  fredes).  Cuerda  (1989)  atribueix  a  la  “primera  pulsació 

freda” del Würm  com  l’estadi que  separa  l’Eutirrenià del Neotirrenià que  va  esser un  altra 

període  càlid.  Els  registres  paleontològics  del  Neotirrenià  (Figura  11)  presenten  part  de  la 

fauna senegalesa que evidència un nou escalfament del clima, però  la característica principal 

que el diferencia dels registres fòssils de l’Eutirrenià es l’absència d’Strobus bubonius. El Würm 

I és el període que  representa el  tall entre  l’Eutirrenià  i el Neotirrenià.   Els valors  regressius 

màxims assolits en el conjunt de  la glaciació del Würm, són al voltant de ‐100 m respecte del 

nivell actual de la mar. 

Amb  la glaciació del Würm  (Würm  III) s’acaba el Plistocè  i comença  l’Holocè  (Figura 11) que 

constitueix el període comprès entre els darrers 12.000 anys (aprox.) i l’actualitat. A la darrera 

pulsació freda del Würm el nivell de la mar es localitzava ‐100 m per davall de l’actual, a finals 

del Paleolític i començaments del Neolític, el nivell de la mar es localitzava uns ‐30 m per davall 

de l’actual. Hi hagué un canvi climàtic progressiu de connotacions temperades paregudes a les 

condicions climàtiques actuals. El  segueix  la darrera  transgressió post‐glacial,  la  transgressió 

Flandriana (Figura 11) que assolí valors màxims de +2, +4 m per sobre del nivell actual fa 6.000 

anys.  Els  registres  geològics  i  paleontològics  del  Flandrià  són  dipòsits  litorals,  amb  còdols 

arrodonits retreballats per l’acció marina i intercalació de llims arenosos, la fauna que presenta 

sol  estar  destruïda  degut  al marcat  caràcter  litoral.  L’aspecte  dels  dipòsits  solen  esser  de 

coloracions  obscures  i  poca  consolidació  fet  que  ajuda  a  diferenciar‐los  dels  jaciments 

Plistocens. El Flandrià es manifesta a les costes rocoses on hi ha presència de mosses o viseres 

a  les roques  (“notch”)  i són freqüents a cales resguardades  i a  l’interior de torrents protegits 

per l’onatge. 

 

 

 

 

 

 

 



5.‐ Es carnatge actualment. Una mica d’història “recent” 

Actualment els elements que més destaquen en una visita a n’es Carnatge són les pedreres de 

marès que s’estenen per tota l’àrea, les cases d’es Carnatge (localitzades just enfront de la mar 

al sector occidental), les instal∙lacions militars tant a la part de la mar com les construccions de 

dins del pinar  i  la perspectiva  gairebé  completa de  la  línia de  costa  compresa entre es Cap 

Enderrocat i Cap de Cala Figuera. 

Des d’un punt de vista arqueològic la zona d’es Carnatge i rodalies presenta vestigis d’activitat 

humana al llarg de la història des de l’època pre‐romana (restes púnics). Galiana (2008) reflexa 

informació  sobre  restes  de  l’època  púnica  al  Llevant  de  les  cases militars,  on  hi  trobaren 

fragments  de  ceràmica  i  un  ham  de  coure,  la  zona  de  les  troballes  probablement  ha  estat 

engolida per la darrera promoció urbanística de finals del XX i principis del XXI. Ja a la zona del 

Caló de Son Caios (fora de  l’àmbit d’es Carnatge) es té constància de  la presència d’una cova 

d’enterrament  pre‐romana.  A  l’illot  de  sa  Galera  es  suposa  que  podria  haver  existit  una 

factoria‐mercat  i  va  constituir  un  dels  9  assentaments  púnics  de Mallorca  del  segle  II  a.C. 

(Guerrero, 1993). També recollit a Galiana (2008), a  les  immediacions de Son Mosson Nou es 

descobriren  restes  musulmanes  en  unes  excavacions  fetes  en  els  anys  60,  les  datacions 

corresponien  als  segles  IX  i  XIII  d.C.,  tal  vegada  aquestes  restes  pertanyien  a  una  alqueria 

agrícola que la construcció de l’autopista va fer desaparèixer aquest darrer jaciment. 

Tota  la  zona  rep  el  nom  actual  degut  a  la  presència  de  les  Cases  d’es  Carnatge  (Annex 

Fotogràfic)  que  foren  construïdes  l’any  1890  (Galiana,  2008)  amb  la  finalitat  d’aprofitar  les 

restes  dels  animals morts.  En  aquestes  cases  els  cadàvers  dels  animals  eren  tractats  per  a 

obtenir pells, greix de  cavall,  farina o  coles a partir dels ossos  i  les  restes de  carn que eren 

cuites, troçejades i secades per a destinar‐se a pinso per als animals. En una primera època les 

restes dels animals no eren enterrades, la qual cosa provocà algun tipus de malestar social en 

el  Coll  d’en  Rabassa,  després  les  restes  es  cremaven  sistemàticament.  Les  cases  es  varen 

utilitzar com a carnatge fins a finals dels anys 50 del segle XX. 

Les pedreres de marès de  la zona d’es Carnatge anaven explotant‐se a mesura que  les de  la 

zona del Coll d’en Rabassa s’anaven esgotant  i augmentava de  la necessitat d’obtenir marès 

per a la construcció. No es solen tenir dades de l’inici de l’explotació de les pedreres, tampoc 

sobre la finalització de l’activitat i el que tenim són testimonis directes o indirectes de la gent 

que hi va fer feina directament o dels seus parents. Galiana (2008) fa menció a un trencador 

del Coll d’en Rabassa de malnom Mestre Miquel Menut que hi va fer feina durant  la primera 

meitat del segle XX. Algunes de les pedreres de la part central d’es Carnatge, que es troben a 

uns  pocs metres  per  sobre  del  nivell  de  la mar,  avui  dia  romanen  tapades  per  la  “duna” 

artificial que es construí a partir de 2002, aquestes foren utilitzades pels militars com a camps 



d’entrenament de tir. A la part del Llevant, just a l’àrea a on es localitzen les bateries militars, 

hi ha una gran densitat de pedreres, a una d’elles es va agafar, al febrer del 2002, una mostra 

(dos fragments rocosos) que actualment estan exposats al museu Cosmocaixa de Barcelona al 

Mur  Geològic  (El  Mur  Geològic  del  Cosmocaixa  mostra  7  talls  geològics  que  representen 

diferents episodis de  la història geològica,    les mostres des Carnatge són un d’aquests  talls  i 

representen el Quaternari / sediments eòlics (dunes fòssils)). El titular d’aquesta memòria va 

tenir la oportunitat de conèixer el net d’un d’aquests trencadors de pedra que feien feina a les 

pedreres d’es Carnatge,  i es donava testimoni que gairebé fins els anys 60 aquestes pedreres 

eren explotades i a més hi existia una certa llibertat en quan a l’obtenció de material (marès) 

aparentment exempt de permisos. De fet, d’acord amb aquest testimoni, un edifici de Palma 

localitzat a la intersecció dels carrers Bisbe Cabanelles i Bartomeu Torres, està construït amb el 

marès d’es Carnatge. Però aquest  testimoni  circumstancial  s’hauria de  verificar  ja que a  les 

dades assenyalades coincideix amb que la citada zona ja era militar, d’aquí es podria arribar a 

pensar amb una certa compatibilitat d’usos. 

La  informació  sobre  les  instal∙lacions militars  s’ha obtingut a partir d’informació del Museu 

Militar  i d’internet3. La zona militar d’es Carnatge es va construir com a part de  les mesures 

preventives de defensa de l’estat espanyol dins del context de la Segona Guerra Mundial. El 3 

de  novembre  de  1939  començà  la  redacció  del  projecte  per  a  construir  4  explanades 

protegides per a sostenir un canó (4 canons de 10,10 cm) (Figura 14). La aprovació del projecte 

va esser efectiva el 12 de febrer de 1940, les obres començaren el 9 de maig i es finalitzaren el 

30 de novembre del mateix any (1940) (Figura 15). La idea inicial fou que les peces d’artilleria 

instal∙lades  les durien de  les bateries de Llenaire  (Badia de Pollença)  (2 canons)  i de Muleta 

(Sóller)  (2  canons), però a  la  fi es varen  instal∙lar 4 peces d’artilleria antiaèria  (italianes) del 

Regiment d’Artilleria Antiaèria  (10ª Bateria) que havia estat dissolt. Crida  l’atenció que totes 

les obres  varen  començar  sense que  l’exèrcit  tingués  “oficialment”  els  terrenys. A  1958  les 

bateries de defensa  (i  la zona militar en conjunt) es trobava en  la situació “en quadre”  (amb 

pocs efectius, pocs homes destinats) i a 1967 es trobava en situació de reserva, i entre aquest 

darrer  any  i  1970  les  bateries  varen  esser  des‐artillades.  Testimoni  del  declivi  de  les 

instal∙lacions militars, l’any 1968 la zona de les bateries (propera a la mar) es va destinar com a 

balneari (zona de bany) per a suboficials i familiars. L’any 1978 les bateries i el conjunt de les 

construccions militars  ja  es  trobaven  en un  estat  tècnic d’abandonament.  El  conjunt de  les 

estructures  queden  ben  ocultes  en  el  terreny  per  la  complexa  topografia  constituïda  pels 

                                                            
3 Bona part de la informació sobre l’època militar a la zona d’es Carnatge s’han extret de la direcció web: 

http://perso.wanadoo.es/marcoconde/C%20PASTILLA/C%20PASTILLA.htm, així com també d’informació 

recollida al Museu Militar de Palma de Mallorca. 



  

   

Figura  14:  Fitxa  de  la  “Jefatura  de  Artilleria”  per  la  que  es  descriuen  algunes  de  les 

característiques,  viabilitat  i  localització  aproximada  de  les  bateries  d’artilleria  antiaèria  d’es 

Carnatge. 
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Figura  16:  Distribució  de  les  6  plataformes  o  “nius”  de  la  zona militar  d’es  Carnatge  i  la 

distribució  dels  túnels  subterranis  que  els  comunicaven.  En  el  plànol  hi  figuren  els  “nius” 

destinats a sostenir peces d’artilleria antiaèria i la posició del goniòmetre i telèmetre. 

   

  

  

 

   



paquets dunars  fòssils  i per  les depressions causades per  l’explotació de  les pedreres  (annex 

fotogràfic  i Figura 14). Entre  les bateries  també es poden  trobar  testimonis de  trinxeres que 

foren excavades estratègicament. 

A  la zona des Pinar proper a  la Carretera (Camí de Ca’n Pastilla) es troben els edificis  i altres 

restes de les instal∙lacions militars, en la qual feien part de la seva vida diària una dotació d’uns 

100 homes  (tropes  i oficials) que pertanyien al Regiment A.A. nº 5. Aquest  regiment  també 

tenia  bases  a  Llenaire  (Pollença),  Castell  de  Sant  Carles  (Porto  Pi),  Son Moix  (Palma),  Son 

Orlandis (Palma) i Muleta (Sóller). A prop de les cases militars (poc metres cap a l’est) hi ha un 

tall del terreny, paregut al llit d’unt torrent que es dirigeix cap a  la línia de costa, si s’observa 

amb atenció, aquest “llit” o canal, és artificial  i acaba ben a prop de  les cases a un garatge o 

zona coberta. Aquest garatge o zona coberta era a on es guardava el fonolocalitzador (Figures 

16 i 17).  Aquest era guardat com a uns 100 m de la línia de costa i el canal de direcció capa a la 

mar era per a  in es desplaçava el  fonolocalitzador per a col∙locar‐se a  la vora de  les bateries 

d’artilleria antiaèria (“búnkers”). Hi havia un total de sis “nius” a la zona de les bateries, quatre 

eren per a sostenir les peces d’artilleria antiaèria, una era per al goniòmetre i l’altra era per al 

telèmetre  (Figures 16  i 17).  Les bateries d’artilleria  estaven  comunicades per una  trama de 

passadissos  subterranis excavats dins de  la  roca  (duna  fòssil). Actualment  l’entrada principal 

d’aquests passadissos subterranis ha estat  tapada des dels  inicis del segle XXI quan es varen 

començar  a  urbanitzar  els  terrenys  més  orientals  de  la  zona  d’es  Carnatge,  els  nius 

corresponents  a  la bateria  antiaèria més oriental  i  el  corresponent  al  telèmetre  (Figura 16) 

també  varen  desaparèixer  degut  al  mateix  procés  urbanitzador.  Els  túnels  (passadissos) 

subterranis  que  connecten  les  bateries  presenten  càmeres  de  reserva  d’aire,  sales 

d’emmagatzematge i cada bateria que sostenia artilleria tenia un ascensor per a proveir‐la de 

munició (Figura 18). Aquests túnels presenten un estat d’abandó successiu des de finals dels 

anys 70 quan les instal∙lacions militars foren abandonades. La construcció del passeig marítim 

entre Can Pastilla  i el Coll d’en Rabassa  i  l’adequació de  les pedreres a on es  troben no ha 

impedit que aquests continuïn freqüentant‐se per persones amb  qualsevol curiositat menys la 

turística (pràctica del cruising, Sanz & Balaguer, 2012). 

La construcció de  la Central Tèrmica de Sant Joan de Déu en els anys 60,  juntament amb  la 

prèvia transformació del territori per part de  l’acció militar  i  l’ampliació de  l’aeroport de Son 

Sant Joan varen marcar  l’inici de  la tendència de degradació ambiental que es Carnatge sofrí 

fins els inicis del segle XXI. A més, la darrera promoció urbanística que afectà a es Carnatge va 

fer que aquesta zona perdés fins a una cinquena part de la seva àrea  (Garcias, 1999). Les àrees 

amb  una major  pressió  d’es  Carnatge  abans  d’executar‐se  el  pla  de  recuperació  ambiental 

(inicis del segle XXI) eren la línia de costa (especialment la franja compresa entre la Punta d’es 
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Figura 17: A) Exemple de fonolocalitzador. 

Els fonolocalitzadors estaven formats per 

unes bocines que captaven i amplificaven el 

so. Mitjançant uns auriculars el tècnic militar 

que ho escoltava podia arribar a saber la 

direcció del so degut als diferents temps 

d’arribada. Quan es s’aconseguia que el 

renou dels motors dels avions arribessin amb 

la mateixa intensitat per ambdós auriculars 

un marcador donava el rumb de l’avió i 

s’avisava al comandament. B) Exemple de 

funcionament d’un telèmetre. El telèmetre 

calcula la distància a l’objecte observar a 

partir de la longitud de la base i dels angles 

entre l’eix dels objectius i la línia de base. 

Quan més ample sigui la línia de base el 

telèmetre serà més precís. C) Exemple d’un 

goniòmetre. Aquest aparell treballa 

conjuntament amb les dades del telèmetre i 

és essencial per a establir una direcció de tir 

correcte. També es coneix amb el nom de 

teodolit. 
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Reflector  i Cala Gamba  (part W))  i  les àrees  interiors del pinar  i properes a  les cases militars 

vora la carretera (Garcias, 1999). 

L’any  1991,  amb  l’aprovació  de  la  Llei  1/1991  de  30  de  Gener,  d’espais  naturals  i  règim 

urbanístic de  les àrees d’especial protecció de  les Illes Balears (LEN)4, es va protegir part de 

l’àmbit  costaner  del  que  actualment  coneixem  com  es  Carnatge.  La  figura  de  protecció 

assignada és la d’ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès), comprèn una àrea d’unes 4,5 ha i es va 

declarar  principalment  per  la  importància  paleontològica  (presència  dels  jaciments  del 

Quaternari  (Plistocè  superior)  localitzats a  la part de Ponent).  L’execució quasi 15 anys més 

tard del passeig marítim construït arrel del pla de recuperació ambiental del Ministeri de Medi 

Ambient  es  veuria  retardada  perquè  el  citat  pla  posava  en  perill  els  valors  principals  de 

protecció de la citada ANEI i es va tenir que modificar el traçat inicial del passeig marítim. 

Pla de  recuperació ambiental. Des de mitjans dels anys 90 el Govern Central, mitjançant  la 

Demarcació  de  Costes  de  les  Illes  Balears  depenent  del  Ministeri  de  Medi  Ambient,  va 

començar  a  redactar  l’avantprojecte  del  que  hauria  d’esser  el  pla  que  recuperés 

ambientalment  i dinamitzés  la zona d’es Carnatge. A  la fi, aquest projecte es va executar a  la 

legislatura 2000 – 2004. Una de les parts i objectius més importants d’aquest projecte era unir 

Ca’n Pastilla amb el Coll d’en Rabassa  i deixar‐ho  lo més paregut possible a  la situació  inicial 

abans de que les urbanitzacions, l’extracció de recursos, abocaments, ampliació de l’aeroport i 

la condició militar modificaren aquesta zona. El projecte de recuperació ambiental de  la zona 

d’es  Carnatge  va  constar  de  dues  fases  La  primera  basada  en  la  recuperació  dels  valors 

naturals bàsics  i  la constituir  la connexió dels nuclis urbans  litorals de  la Badia de Palma. La 

segona fase es basava més en construccions de nova planta i infraestructures per a perpetuar 

la recuperació de l’àrea. La llavor del projecte de recuperació es va basar en la modificació de 

la  delimitació  del  Domini  Públic Marítim  i  Terrestre  (DPMT)  de  la  zona  costera.  El  DPMT 

actualment passa per la cresta de la duna artificial (que és per a on també es troben soterrades 

les  línies  telefòniques),  d’aquesta manera  entre  la  cresta  de  la  duna  i  la  línia  de  costa  el 

Ministeri de Medi Ambient  (Demarcació de Costes de  les  Illes Balears) va poder actuar.  Les 

zones posteriors (entre la cresta de la duna artificial i la carretera) també es va poder actuar ja 

que constituïa la servitud de protecció que s’estén fins a 100 m des del DPMT i ampliable a 100 

m més depenent dels valors de conservació (Llei 22/1988 de Costes). L’Avantprojecte (que es 

començà a redactar des dels anys 90) preveia: 

                                                            
4  La  LEN 1/1991 de  les  Illes Balears  va protegir  al  voltant d’un 40% de  la  superfície  total de  les  Illes 
Balears. Llei 1/1991 de 30 de Gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció 
de les Illes Balears. 



a) La  construcció  d’una  cetària  (viver  d’espècies  marines,  crustacis)  d’espècies 

mediterrànies, amb finalitats d’investigació i explotació per al consum. 

b) Construcció  d’un  Jardí  Botànic  a  mode  de  Parc  Temàtic  (localitzat  entre  la  duna 

artificial i el pinar proper a la carretera). 

c) Construcció de les oficines de la Demarcació de Costes de les Illes Balears, oficines del 

Parc Nacional de Cabrera  i oficines del Parc Temàtic  (Jardí Botànic). Tots els edificis 

havien d’estar semi‐enterrats amb altures no superiors als 3 m (baix impacte visual). 

d) Recuperació de les instal∙lacions militars incloses les galeries subterrànies. Però al final 

es  va  veure  que  amb  aquesta  darrera  intervenció  el  projecte  s’encaria  molt  i  la 

recuperació  de  les  instal∙lacions  militars  es  va  limitar  a  recuperar  les  bateries 

localitzades a la costa del Llevant de l’àrea. 

El projecte de recuperació d’es Carnatge es presentava com a un   projecte emblemàtic  i com 

resposta  a  les  queixes  populars.  Davant  la  importància  creixent  d’aquest  projecte  de 

recuperació que constava de dues parts/fases, el Govern Balear va voler assumir l’execució de 

la segona part/fase5. Actualment es Carnatge deu el seu aspecte a aquest pla de recuperació, i 

les accions dutes a terme d’acord amb cada fase són: 

Projecte de recuperació Fase 1: 

‐ Construcció  de  passeig  peatonal‐ciclista  (acabat)  (la  presència  dels  jaciments 

paleontològics  va  retardar  les obres perquè  el  projecte  inicial  no  els  respectava 

prou). 

‐ Construcció de  la duna artificial  (ajudat d’escombres presents a  l’àrea, dipositats 

des dels anys 80) (acabat). 

‐ Rehabilitació de les cases d’es Carnatge (actualment aturat). 

‐ Rehabilitació de  les  instal∙lacions militars properes  a  la  costa de  Llevant  (acabat 

parcialment). 

‐ Inici de la creació i desenvolupament del Jardí Botànic (aturat). 

‐ Tancament  de  la  duna,  instal∙lació  de  barreres  a  la  part  superior  (parcialment 

acabat)  (el  tancament  de  la  duna  i  en  general  de  la  zona  d’es  Carnatge  més 

propera a la carretera havia de constituir els límits del parc temàtic/jardí botànic). 

 

 

                                                            
5 El Govern de les Illes Balears va assumir la segona fase del projecte de recuperació d’es Carnatge al 
mateix temps que també ho va voler fer per a recuperació/rehabilitació de la zona de la Gola del Port de 
Pollença que va finalitzar a la primavera de l’any 2009. 



Projecte de recuperació Fase 2:  

‐ Entrada de  l’autopista de  Llevant amb  la  construcció d’una  rotonda de 50 m de 

diàmetre propera a la zona de la carretera (actualment descartat). 

‐ Manteniment del Jardí Botànic, construcció del centre d’interpretació (actualment 

el Jardí Botànic no existeix). 

‐ La  cetària  es  descartava  però  es mantenien  els  laboratoris  per  a  la  investigació 

(actualment descartat). 

‐ Rehabilitació  dels  passadissos  subterranis  militars  (actualment  aturat  ja  que 

s’adonaren que per a realitzar una recuperació d’aquest tipus feia falta un projecte 

específic per a aquesta finalitat). 

‐ Construcció  de  les  oficines  de  la  Demarcació  de  Costes  de  les  Illes  Balears 

(actualment descartat). Les oficines de costes actualment es localitzen a la zona del 

Polígon de Llevant a l’edifici de l’administració perifèrica de l’estat. 

‐ Reforma, construcció d’oficines del parc temàtic  i habilitació com a magatzem de 

les cases militars properes a la carretera (actualment descartat). 

A Desembre de  l’any 2004 es va aprovar el Pla Territorial  Insular de Mallorca  (PTI Mallorca) 

pel  Consell  Insular  de Mallorca.  El  PTI Mallorca  va  considerar  el  conjunt  de  la  zona  d’es 

Carnatge  com  a  una  Àrea  de  Protecció  de  Riscos  d’Incendis  (APR‐Incendis)  i  una  Àrea  de 

Protecció  Territorial  de  la  Costa  (APT‐Costa)  (Figura  19).  El  PTI Mallorca  també  reconeix  la 

importància del tram costaner d’es Carnatge protegit des de 1991 per  la Llei 1/1991 d’espais 

naturals  i règim urbanístic com a ANEI  (Àrea Natural d’Especial  Interès), el PTI  li confereix  la 

condició d’ Àrea Natural d’Especial  Interès d’Alt Nivell de Protecció (AANP) (Figura 19).   Tant 

els àmbits  reconeguts com a APR‐Incendis com APT‐Costa d’es Carnatge s’estenen des de  la 

línia de costa fins a  la carretera (camí de Ca’n Pastilla)  i comprenen  les àrees de  les cases de 

Can Ferroll  i Camí Establecedores  i  la zona de  l’antic camp de futbol del Collerense (que avui 

dia presenta una estructura de columnes en el que va  ser  l’intent de construcció d’una nau 

comercial  però  que  va  esser  aturada  perquè  es  troba  massa  aprop  d’una  de  les  pistes 

d’aterratge de  l’aeroport de Son Sant  Joan). L’àrea de  l’àmbit considerat APR‐Incendis és de 

27,5 ha,  i  l’àrea de  l’àmbit considerat com a APT‐Costa és de 37,3 ha. L’àrea de  la AANP és 

d’unes 4,5 ha (aquests valors s’han calculat d’acord amb la cartografia digital de PTI‐Mallorca). 

Amb l’aplicació de les figures esmentades (APR, APT i AANP) per part del PTI‐Mallorca la zona 

d’es Carnatge s’hi combinen 4 figures de protecció (APR, APT, AANP i ANEI) a les que hi ha que 

afegir  la condició de Domoni Públic Marítim  i Terrestre (DPMT, Llei de Costes 22/1988) de  la 

meitat de l’àrea i la condició de Servitud de Protecció (Llei de Costes, 22/1988) entre la cresta 

de la duna artificial i la carretera. 



A

B

C

 
Figura 19: Graus de protecció de la zona d’es Carnatge per part del Pla Territorial 
Insular de Mallorca aprovat l’any 2004 (PTI-Mallorca). A) Delimitació de l’ANEI-
AANP (Àrea Natural d’Especial Interès – d’Alt Nivell de Protecció). B) APT-Costa 
(Àrea de Protecció Territorial de la Costa) per la qual es prohibeix la construcció de 
noves urbanitzacions. C) APR-Incendis (Àrea de Protecció de Riscos d’Incendis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’àrea d’es Carnatge com a darrer reducte natural o semi‐natural de costa rocosa fora edificar 

de  la  línia de costa del Municipi de Palma deu  la seva configuració al conjunt de pressions  i 

transformacions del territori que hi ha hagut tant dins de  la pròpia zona (funció de carnatge, 

pedreres, militar,  funció  de  dipòsit  de  residus)  com  a  zones  exteriors  (urbanitzacions  dels 

nuclis de Ca’n Pastilla  i Coll d’en Rabassa,  construcció  i ampliació de  l’aeroport de Son Sant 

Joan). Malgrat tot, després del conjunt de pressions ambientals als que l’àrea ha sigut sotmesa 

durant  el  segle passat  (XX),  en  els darrers  temps  la  zona d’es Carnatge ha  sigut objecte de 

protecció tant per part del Govern de les Illes Balears (Llei 1/1991 LEN), per part del Ministeri 

de Medi Ambient  (Demarcació de Costes de  les  Illes Balears, pla de recuperació ambiental)  i 

Consell Insular de Mallorca (PTI‐Mallorca). 
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ANNEX FOTOGRÀFIC 

 

 

SORTIDA ES CARNATGE (PALMA DE MALLORCA) 



Part del llevant d’es Carnatge en els anys 50. Les bateries militars quedaven ben 
camuflades en el terreny. Foto extreta de l’arxiu militar de Palma de Mallorca.



Vista aèria de la part oriental d’es Carnatge i 
del nucli de Ca’n Pastilla

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista aèria de la part oriental d’es Carnatge i 
del nucli de Ca’n Pastilla.
El carrer gairebé sense cases més proper a 
n’es Carnatge és el Carrer Congre.

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Cases de Son Mosson Nou (una de les finques que antigament comprenien part 
d’es Carnatge. Actualment aquesta construcció ha estat eliminada per la seva 
excessiva proximitat a una de les pistes de l’aeroport de Son Sant Joan.
Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista de la part central d’es Carnatge 
amb les cases militars i de Son 
Mosson al fons. Imatge dels anys 90, la 
vegetació arbustiva de colors bruns 
cobrien els munts d’escombres

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista de la part central d’es Carnatge amb les cases militars i de Son Mosson al 
fons. Imatge dels anys 90, en primer terme es poden apreciar les acumulacions 
d’escombres
Dins del cercle vermell es localitza el lloc a on es protegia el fonolocalitzador dels militars

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista de la costa de la part central d’es Carnatge en els anys 90. Es pot apreciar 
la presència d’un automòbil. En aquella època els accessos no estaven tancats

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista de les cases d’es Carnatge en els anys 90

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista de les cases d’es Carnatge en els anys 90

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista de Cala Pudent i Punta d’es Coll d’en Bernadet (al fons) en els anys 90

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista de Cala Pudent i en els anys 90

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista de les cases d’es Carnatge des de Cala Pudent en els anys 90

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Cases d’es Carnatge en els anys 90

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Cases d’es Carnatge en els anys 90

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Pedreres de la zona militar d’es Carnatge en els anys 90, al fons Ca’n Pastilla

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Cases militars d’es Carnatge en els anys 90. Des dels anys 70 
aquestes construccions pateixen una degradació constant

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Detall d’una de les bateries militars d’es Carnatge en els anys 90

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Vista d’es Carnatge des de la zona de les cases de Ca’n Ferroll en els anys 90. 
Es pot observar la gran quantitat d’escombreries.

Foto de l’arxiu personal de D. Félix Bonnin Portas



Detall d’un tram de costa rocosa baixa (eolianites quaternàries) del sector 
oriental d’es Carnatge. Es pot apreciar la rugositat de la superfície  pel 
desenvolupament del rascler o karst litoral.



Vista actual de la zona de les pedreres orientals 
d’es Carnatge amb l’illot de sa Galera al fons



Vista actual de la zona d’es Carnatge l’any 2002 durant el transcurs de 
les obres de construcció de la duna artificial i del passeig marítim




