
 

Palma compta amb bandera blava per primera vegada a  totes 
les seves platges 

Cala Major recupera la bandera que havia perdut 

• Les 5 platges de Palma, guardonades per primera vegada amb 

banderes blaves (Can Pere Antoni, Platja de Palma, Cala Estància, 

Cala Major i Ciutat Jardí), compten amb serveis especials i  obren la 

possibilitat de gaudir-ne a tots els ciutadans en condicions de 

seguretat. 

• A més, Palma compta enguany amb la distinció temàtica en 

informació i educació ambiental. 
  

• L’Ajuntament de Palma acosta enguany la mar a les persones amb 
capacitat visual i auditiva reduïdes.  

Palma, 18 de juny de 2010. Palma compta amb bandera blava per primera vegada a les cinc 
platges que hi ha al municipi: Platja de Palma, Cala Estància, Cala Major, Ciutat Jardí i Can 
Pere Antoni. La bandera blava acredita la qualitat de l’entorn, l’excel·lència de les instal·lacions, 
dels serveis, de les activitats d’educació ambientat i la qualitat de l’aigua. 

La platja de Cala Major ha recuperat la bandera  que havia perdut per problemes amb la 
qualitat de l’aigua, que ja es resolgueren l’any passat. Ara, atès que aquesta millora s’ha 
consolidat, Cala Major obté la bandera blava.  

L’any 2009 Palma comptava amb quatre platges amb bandera blava; els anys 2006, 2007 i 
2008, amb tres platges amb aquest guardó. 

Les cinc platges de la ciutat compten amb serveis especials i obren la possibilitat de gaudir-ne 
a tots els ciutadans en condicions de seguretat. Són uns serveis que augmenten la qualitat de 
vida dels ciutadans i de les ciutadanes i, alhora, milloren i amplien l’oferta turística. 

Distinció per a Palma en Informació i Educació Ambiental   

A més, també per primera vegada, Palma ha obtingut enguany una de les tres distincions 
temàtiques existents a Espanya en la categoria d’Informació i Educació Ambiental. ADEAC 
concedeix les denominades “distincions temàtiques” a municipis espanyols que han obtingut la 
bandera blava i que han realitzat un esforç digne de difusió com a exemple d’excel·lència. A 
Palma, els tallers d’informació i educació ambiental són a càrrec de Creu Roja.  

Aquest guardó s’ha d’afegir al de ruptura de barreres arquitectòniques i atenció a persones 
amb necessitats especials l’any 2005 i de salvament i primers auxilis l’any 2007. Amb el guardó 
2010 d’Informació i Educació Ambiental, Palma compta amb les tres distincions temàtiques que 
atorga ADEAC. 



L’Ajuntament de Palma ha obert aquesta setmana els serveis a les persones amb 
mobilitat reduïda amb l’objectiu que tothom pugui gaudir de la mar i d’un bany segur a les 
platges de la ciutat. Tota la resta de serveis de platges és plenament operativa des del passat 1 
de maig, quan comença la temporada de bany.  

Més lavabos i banys  

Enguany s’han instal·lat banys a la platja de Cala Estància, on no n’hi havia, i s’han ampliat els 
banys de Ciutat Jardí.  

Manteniment i neteja al llarg de tot l’any  

Al llarg de tota la temporada baixa, l’Ajuntament  ha comptat amb la col·laboració de persones 
en programes d’inserció laboral, que han reforçat les empreses concessionàries en equips de 
neteja, manteniment  i condicionament de les zones de bany a les cinc platges de ciutat. S’han 
desenvolupat actuacions de recollida selectiva de residus, neteja, reparació i manteniment de 
les infraestructures (torres de salvament, cartells, recorreguts, baranes...) i s’han creat nous 
accessos, com a la platja de Can Pere Antoni o de Cala Estància. Durant la temporada alta, els 
concessionaris s’encarreguen de la neteja i el manteniment. A més, es fan enquestes de 
satisfacció entre els usuaris i es duen a terme programes d’informació ambiental sobre cans a 
les platges.  

Nous serveis d’atenció a persones amb deficiència v isual i auditiva  

L’Ajuntament de Palma ha incorporat dos nous serveis per a persones amb discapacitat. 
Aquests serveis es posen en marxa a través del personal de la Creu Roja i consisteixen en la 
custòdia dels audífons i d’un servei d’atenció personalitzada a persones amb discapacitat 
visual.  

Les persones que vulguin guardar el seu audífons a un lloc segur ho podran fer a través dels 
socorristes. Amb aquest efecte, s’han habilitat unes capses de seguretat a les instal·lacions de 
la Creu Roja.  

Com a novetat, enguany l’Ajuntament posa també a disposició de les persones invidents un 
servei d’atenció personalitzat que consisteix que l’usuari pot telefonar al 971 260171 amb una 
antelació de 24 hores per confirmar l’hora en què arribarà a la platja. Quan hi arriba, el 
socorrista encarregat d’accessibilitat el recull i l’acompanya al llarg de platja, i també cap a 
l’aigua. Aquest és un servei molt útil, ja que les persones invidents no tenen referències a la 
platja; hi ha molts d’obstacles, i els és difícil accedir en bones condicions a la mar. L’ONCE s’ha 
compromès a fer-ne difusió entre els seus afiliats i afiliades.  

Serveis per a tothom a les cinc platges de Palma:  

• Zones d’aparcament amb places adaptades reservades per a persones amb 
capacitat reduïda.  

• Transport públic adaptat i carrils bici per a una mobilitat sostenible. 

• Voravies amb paviments accessibles per on es pot transitar en condicions de 
seguretat per arribar als accessos amb zones de descans. 

• Equipaments de bars i restaurants. 

•  Zones de para-sols per a evitar les hores més agressives de sol.  
 



•  Rampes de fusta o de ciment que connecten amb les 
passarel·les, alternatives a les escales per a usuaris amb cadires de rodes i gaiatos,  
gent amb dificultat per a caminar, persones grans o amb cotxets d’infants.  

 

•  Boies que delimiten les zones permeses per a banyar-se en 
condicions de seguretat, especialment útils per a les persones amb discapacitat visual 
ja que els serveixen d’orientació. 
 

•  Passarel·les damunt l’arena amb recorreguts a zones accessibles. 
 

•  Vestidors, dutxes i banys adaptats. Banys amb baranes de suport 
tant a l’inodor com a les dutxes, amb paviments antilliscants de dimensions amples per 
als girs de les cadires de rodes.  

 

•  Personal de la Creu Roja per ajudar a accedir a l’aigua a les 
persones amb capacitat reduïda.  

 

•   
 

• Cadires amfíbies; cadires especials perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin 
transitar per l’arena i surar a l’aigua. Crosses amfíbies, perquè persones amb dificultats 
de moviment puguin entrar a l’aigua més fàcilment. 

 


