
EM4

 L’alçat Oest s’observa tant des del passeig marítim de Porto Pí com des 
de l’espai públic del port. L’entrada a l’edifici, formada per un pla de vidre, 
s’enmarca dins un perfil de zenc que reforça la diferenciació dels dos cossos que 
formen la volumetria: el cos de la planta baixa i el cos que creua per sobre de la 
plataforma del port. Unes grans lletres (EM4) d’acer cortén indiquen el nom de 
l’edifici de manera escultòrica.
 La geometría articulada del cos de les plantes pis transfereix moviment i 
dinamisme a la imatge de l’edifici. Aquest joc volumètric provoca que l’obser- 
vador perdi la noció de l’escala real de l’esdifici, aconseguint així que l’observador 
no es senti intimidat pel gran tamany de l’edifici. D’aquesta manera l’escala de 
l’edifici es proporcianal a la del creuer i al mateix temps es fa propera a la de 
l’observador.
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MATERIALS FAÇANA OEST
13% Vidre
85% Policarbonat
02% Zenc



 L’alçat Est és la imatge de rebuda dels creueristes, és la perspectiva que 
s’observa des del creuer quan aquest inicia les maniobres d’atracament, a 
manera de passeig arquitectònic dibuixat sobre la superfície de la mar. Aquest fet 
provoca que la geometria articulada de l’edifici, sumada al moviment de 
l’observador des del vaixell, provoqui canvis de perspectiva i lectura de l’edifici.
Al igual que a l’alçat Oest, a l’extrem Est es distingeix el cos alt del de la planta 
baixa mitjançant un marc de zenc que recull la vidriera del cos de la planta baixa, 
però en aquest cas el marc de zenc és dinàmic, quan arriba al sòl gira per 
enmarcar, també, la part inferior del volum i girar-se finalment cap a l’interior de 
l’edifici per perdre’s en la perspectiva. 
 Les transparències de l’edifici provoquen un joc de llum i ombres 
canviants durant el dia, aquest fet permet una lectura de l’interior de l’edifici, a on 
sempre és present en primer plà l’estructura metàl·lica de l’edifici. Una estructura 
que suposa un dels elements més importants de l’edifici: per una part fa possible 
la geometria i estabilitat de l’edifici, i d’altra banda, forma part protagonista de la 
imatge de l’edifici.
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Nord

SECCIÓ DEL MOLL DE PONENT* 
Secció hortizontal - E.1|200
 
_01 Defensa escut 
_02 Mòdul de pas d’instal·lacions 
_03 Caixò prefaricat de formigó
_04 Enrasament escollera
_05 Norai
_06 Cel·les replenes
_07 Reple granular

(*) L’any 1997 el moll de ponent va ser perllongat per l’autoritat 
portuaria de les Illes Balears per tal d’ampliar les linees 
atracament.
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MATERIALS FAÇANA EST
92% Vidre
08% Zenc
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 A l’alçat nord s’expressa el volum de zenc de la planta baixa en el sentit 
longitudinal, recollint en perpendicular sobre ell, el pes del cos de les plantes pis. 
Des d’aquest punt de vista el cos alt esdevé com una cara plana amb el gran 
forat de la plataforma mòbil. Al fons de la imatge el cos alt expressa el seu 
moviment perdent-se en la perspectiva.
 El cos de zenc de la planta baixa es presenta pla a l’extrem oest, 
mentres que a l’extrem est es separa en dues alçades, la part superior es retira 
cap a l’interior de l’edifici, i la part inferior segueix amb la planeïtat general del cos 
creant una obertura que dóna lloc a l’espai destinat a la recollida d’equipatges.

MATERIALS FAÇANA NORD
15% vidre
28% policarbonat
57% zenc

Seccions relacionades

Esquema d’entrades de bombers



PASSAREL·LA D’EMBARC SUD 1

 A l’embarc sud 1 es disposa una passarel·la d’embarc 
de la marca TEAM, model Kronus PR2. Aquesta passarel·la 
extensible permet salvar les distàncies entre el vaixell i l’edifici 
en el sentit longitudinal i perpendicular de la porta d’embarc de 
l’edifici. També disposa dels mecanismes necessaris per elevar 
el pont i adaptar-se a l’alçada de la porta d’accés al vaixell, 
d’aquesta manera es salva de manera òptima la distància entre 
el punt d’embarc de l’edifici i el punt d’accés del vaixell. 

l edifici. També disposa dels mecanismes necessaris per elevar 
el pont i adaptar-se a l’alçada de la porta d’accés al vaixell, 
d’aquesta manera es salva de manera òptima la distància entre 
el punt d’embarc de l’edifici i el punt d’accés del vaixell. 

 L’alçat destaca per la relació entre l’edifici i la passarel·la d’embarc 
preexistent que conecta tots els edificis del port. La imatge que ofereix l’edifici 
des d’aquest punt de vista, és la del pla vidriat de la porta d’embarc sud elevada 
per sota la que transcorre la passarel·la del port. Al fons de l’imatge es pot 
observar la resta de l’edifici que serpenteja cap al fons de la perspectiva per 
recolzar-se sobre el cos de zenc que cobreix la planta baixa.
 Aquesta és la cara de l’edifici que mira a l’interior del port, la que 
s’orienta cap a la zona protegida pel dic de l’oest formant una làmina d’aigua 
tancada i protegida de les inclemències de la mar oberta.

MATERIALS FAÇANA SUD
21% Vidre
53% Policarbonat
26% Zenc
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