
 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen 
de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Obertura al públic del conjunt monumental de  
La Llotja i el Consolat de Mar 

 
Posar a disposició dels ciutadans el patrimoni cultural de les Illes Balears és una obligació 
de les institucions democràtiques i una oportunitat per actuar sobre la desestacionalització 
de la temporada turística i satisfer les exigències d’una mena de visitants que interessa 
atreure. 
 
Si calen iniciatives per facilitar la visita del patrimoni cultural, les que impliquin l’accés al 
patrimoni cultural de titularitat pública, són ineludibles. En aquest sentit, l’exemple de la 
Llotja de Mercaders de Palma, obra de Guillem Sagrera, resulta feridor. Comptam amb un 
edifici magnífic, considerat un dels més importants del gòtic civil, amb escultura també de 
molt de mèrit, i, tot i que les Illes Balears som una potència turística mundial, el tenim tancat, 
tret que s’usi com a local d’exposicions. 
 
La vàlua i personalitat de la Llotja no requereix d’aportacions addicionals per ser digna de 
visita, les seves columnes-palmera han estat objecte d’elogi universal. Després de la darrera 
restauració, també hauria de ser possible l’accés al terrat, d’un atractiu indiscutible, sempre 
complint els requeriments de seguretat, física i patrimonial, escaients. 
 
I no és només La Llotja, sinó tot el conjunt monumental que forma amb el Consolat de Mar, 
capella gòtica, porta del Moll... El Consolat és la seu de la Presidència del Govern, però avui 
tots els països democràtics obrin les seves institucions a visites populars: estam obligats a 
enginyar fórmules, no per permetre la visita del Consolat, sinó per promoure-la. 

 
Per això, el grup municipal MÉS presenta la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
L’Ajuntament de Palma insta el Govern de les Illes Balears a adoptar els acords escaients a 
fi d’obrir al públic La Llotja de Mercaders de Palma durant tot l’any, regulant l’accés, el més 
ampli possible, i a les dependències d’interès patrimonial del Consolat de la Mar. 
 
Palma,   07 de març de 2013 
 
 
 
 
 

Antoni Verger Martínez 
Portaveu del Grup Municipal 

MÉS 

Antoni Noguera Ortega 
Regidor del Grup Municipal 

MÉS 
 


