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PORTO PÍ I EL PORT DE PALMA DE MALLORCA

 El port comercial de Porto Pí, es troba a l'extrem sud 
del litoral de la ciutat de Palma de Mallorca. La situació i 
comunicacions d'aquest punt de la ciutat el converteixen en un 
emplaçament molt apropiat per l'ús de port comercial.
 Aquest emplaçament es troba sobre una plataforma 
de terres guanyades al mar, entre la vessant del puig del castell 
de Bellver i la del puig de Son Vent, dins la badia de Palma de 
Mallorca.

 L'actual complexe d'estacions marítimes esdevé a 
mitjans dels anys setanta, quan es posà de manifest la 
importancia del gruix en augment del transit marítim a Mallorca.
 Des de que es va construir el port comercial de Porto 
Pí fins a l'actualitat, a l'extrem sud del passeig marítim, la zona 
s'ha anat revitalitzant fins a l'actualitat, transformant-se en un 
nou punt molt important de la ciutat a on ens hi trobem un gran 
centre comercial, multicinemes, el Reial Club Nautic, edificis 
d'oficines, prestigiosos hotels, discoteques, grans edifcisi 
d’habitatges, etc... A més és un punt d'entrada al centre de la 
ciutat i de comunicació amb les zones exteriors de la ciutat i 
principals vies de comunicació de l'illa. Aquesta superposició 
d'activitats (habitatge, comercial, oficines, transport, oci,...) fa 
que el complexe del port hagi de canviar el seu paper respecte 
al seu entorn, ha de deixar de donar l'esquena a la ciutat per 
incorporar-se a l'activitat que l'envolta i forma part activa de la 
ciutat.

 Des del moment en que es varen construir les 
estacions marítimes fins al dia d'avui el transit marítim ha 
canviat molt: el gruix de trànsit marítim ha augmentat molt i s'ha 
diversificat; s'han creat les noves comunicacions ràpides entre 
illes i península, nous vaixells de gran capacitat transporten mil 
passetgers i gran quantitat de càrrega en camions; i va en 
augment la rellevancia del turísme de creuers. Actualment 
existeixen tres edificis que cumpleixen les funcions d'estació 
marítima, cap dels tres edificis té una funció especifica i tots ells 
s'han anat reformant i ampliant sense molt de criteri ni previsió 
de futur, provocant que a l’actualitat ens trobem amb uns 
edificis que no tenen la capacitat de cumplir amb la seva funció 
d'estació marítima.

FUNCIONAMENT DEL PORT DE PALMA DE MALLORCA

 El port de Palma de Mallorca és un punt d'una gran 
activitat durant tot l'any, que es torna frenética durant l'estiu per 
l'augment de l'intensitat de tràfic, aquesta activitat frenètica 
s'incrementa any rera any, això ha provocat que des de 
l'autoritat portuaria, l'ajuntament de Palma i el govern Balear 
s'hagi posat enmarxa un pla de renovació del port. Després de 
molts de debats pareix que s'ha arribat a un concens en les 
qüestions de considerar que el port de Palma té molt de 
potencial per la seva configuració i situació, que no fa falta 
ampliar-lo, però que pateix d'una desorganització crònica per 
la seva mescla d'usos que provoca que el perímetre d'atrac no 
s'aprofiti al seu màxim rendiment.

 Per aquests motius s'ha decidit especialitzar cada 
zona del port a la funció específica més adient per la seva 
posició i possibilitats:
_Les actuals terminals de trànsit regular EM2 i EM3, s'uniràn 
creant un sól edifici més gran que absorvirà les funcions del 
tràfic regular Palma-pennínsula i interilles. Aquest tràfic regular 
és un tràfic mixt compost per vaixells ràpids i superferries, 
ambdos, de passatgers i vehícles.
_La EM1 és una terminal que només cumpleix les funcions 
d'embarc, actualment només s'utilitza en cas de saturació de 
les altres terminals per motius de retards o saturació de tràfic 
marítim. Està conectada através d'una passarel·la elevada a la 
resta d'edificis. Aquesta mateixa passarel·la és la que serveix 
d'embarc a totes les estacions marítimes de la part Est del port. 
Un cop el port comenci a funcionar correctament, la EM1 
començarà a tenir sentit i entrarà en funcionament òptim.
_La EM5 ha començat a funcionar com a terminal de trànsit de 
càrrega, degut a la seva posició, comunicació terrestre i la nova 
plataforma construida al dic de l'oest. Tot i això és freqüent que 
s'utilitzi com atrac de creuers i de trànsit regular degut als 
problemes de desorganització que pateix de moment el port.
_La EM4 és la que es destinarà al trànsit de creuers, el sector 
que més ha crescut en els últims anys i que més s'ha desatés 
en forma d'infraestructura i serveis. La necessitat es deu, en 
part, al creixent nombre de creuers que decideixen tenir el port 
de Palma com a port base. L'emplaçament escollit és òptim pel 
cas, ja que ofereix la possibilitat de donar servei directe a dos 
vaixells amb un sol edifici que creua la plataforma nort del port. 
A més l'extrem sud de l'edifici està conectat a la passarel·la que 
comunica tots els edificis del port, d'aquesta manera l'edifici es 
pot convertir en el reforç de les altres estacions marítimes quan 
sigui necessari. 
    

SISTEMA CLÀSSIC EN PARAL·LEL
Avantatges 
_Edifici compacte de baixa ocupació
_Simplificació dels recorreguts
_Separació paral·lela entre els diferents tipus de trànsits
Desavantatges
_Servei directe a un sol vaixell
_Dependència de les passarel.les d’embarc
_Edifici “fita” per la seva volumetria i necessitats d’alçada
_Desenvolupament del programa sobre un eix llarg

SISTEMA PERPENDICULAR
Avantatges 
_Servei directe a dos vaixells
_Poca dependència de les pasarel·les d’embarc
_Riquesa de recorreguts
_Major possibilitat de joc volumètric
_Bona relació entre planta i alçada
_Major possibilitat d’integració del programa
Desavantatges
_Major ocupació
_Creuament dels diferents tipus de trànsit
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PROGRAMA A L’ENTORN DE L’EDIFCI

_01 Estacionament de bus
_02 Estacionament de taxi
_03 Estacionament de turismes
_04 Parada bus de linea
_05 Control de pas (policia del port)
_06 Estació transformadora
_07 Area de descans
_08 Plataforma logística
_09 Plataforma d’aparcament de vehícles en espera
_10 Estacionament de cotxes de lloguer
_11 Espai reservat per maniobres de grans vehicles

 A l’espai que envolta l’edifici un dels requisits bàsics és 
la obligatoria separació entre el trànsit rodat d’embarc i desem-
barc, el trànsit rodat públic (bus, taxi i turisme privat), el trànsit 
rodat de servei dels vaixells (camions d’aprovisionament, com-

bustible, trens d’equipatge, ...) i els fluxes peatonals, dels que 
també cal separar-ne els normals o públics dels de postfactura-
ció i dels de desembarc. És, sobretot, per aquests motius que 
a l’espai de l’entorn es troben separacions entre els diferents 
espais restringits. Separacions majoritàriament realitzades 
mitjançant el mur prefabricat “Murllum” d’Escofet. Aquests 
espais separats es comuniquen mitjançant punts de controls 
de la policia portuaria o bé barreres practicables pel personal 
autoritzat.

DADES DE L’ENTORN (projecte)  
 
_ Superfície tancada (EM_4)   04506 m² 
_ Superfície espai públic    09515 m²
_ Superfície àrea logística   06044 m² 
_ Superfície de trànsit de càrrega   34134 m²           
_ Superfície total     54199 m²      
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Aida Diva, Aida Blu, Aida Vita
Eslora: 249 m
Màniga: 32.20 m
Alçada: 36 m
Calat: 7.30 m

Cabines: 1025
Creueristes: 2450
Tripulació: 643
Cobertes: 13

Costa Fortuna, Nippon Maru, 
Millenium, MSC Música
Eslora: 272 m
Màniga: 35.50 m
Alçada: 44 m

Calat: 8.20 m
Cabines: 1358
Creueristes: 3470
Tripulació: 1090
Cobertes: 17

Murillo, Zurbaran, Pau Casals
Eslora: 185 m
Màniga: 25 m
Alçada: 29 m
Calat: 6.20 m

Cabines: 124
Passatgers: 550
Càrrega: 2000 m lineals
Cobertes: 13

Sorolla, Fortuny
Eslora: 172 m
Màniga: 26.20 m
Alçada: 34 m
Calat: 6.50 m

Cabines: 202
Passatgers: 1100
Càrrega: 1800 m lineals
Cobertes: 14

Manifest:
 L'arquitectura pel turisme, “l’arquitectura del sol”, ha 
tingut un paper marginal pels professionals de l'arquitectura, és 
hora de recuperar el poder d'aquesta disciplina cap a una millor 
calitat i un desenvolupament sostenible: "l'arquitectura com a 
resposta".

 L'actual estació marítima núm.4 es va construir durant 
els anys 60 i no estava destinada a les funcions d'embarc i 
desembarc de  passatgers, originalment era un porxo que servia 
de control de duana de càrrega. L'any 1995 es va sotmetre a 
reforma per adaptar-la a la funció d’estació marítima per creuers, 
tot i així s'evidencía el problema de l'inexistència de conexió 
adequada entre l'edifici i el nivell del hall dels diferents vaixells. 
Aquest problema provoca que l'embarc i desembarc es produeixin 
per zones del vaixell que no han estat dissenyades a aquests 
efectes i que la situació sigui desagradable, incòmode i, en 
algunes ocasions, fins i tot perillosa.

 Durant els últims anys els creuers han experimentat una 
gran evolució tecnològica i un notable augment de tamany, que 
provoca que l'embarc ideal es produeixi a gran alçada sobre el 
nivell del moll. Actualment aquest nivell d’embarc es situa a una 
alçada equivalent a una 4a o 6a planta d’un edifici d'habitatges. 
És per això, que un dels objectius del projecte consistirà en salvar 
aquesta alçada.
 
 Ens trobem en un límit artificial entre dos móns naturals: 
la terra i el mar. Aquests límits històricament naturals i actualment 
adaptats per la mà de l'home es confronten per diferències: la 
terra dominada per l'home té una inèrcia de canvi natural molt 

lent, en canvi, el mar té una força de canvi ferotge, és capaç de 
canviar d'una topografia plana i calmada a una topografia 
encrespada i violenta, imposible de dominar per la mà de l'home. 
 El domini de la topografia terrestre permet pensar en 
una estació marítima que opera, visual i funcionalment, com una 
suau transició através del límit entre terra i mar; una topografia 
artificial de sòlid que es converteix en líquid, protegida per una 
potent caixa.
 La fluidesa dels espais afavoreix l'eficàcia dels 
recorreguts: a la planta baixa l'usuari pot adquirir la seva targeta 
d'embarc, informació sobre el viatge o la ciutat, també pot 
comprar el diari o prendre un café. La transició entre planta baixa 
i les plantes superiors es duu a terme mitjançant unes rampes 
que transiten entre els espais del nucli situats a diferents alçades 
i condueixen cap a les portes d'embarc nord i sud, passant pel 
restaurant, zona shopping, terrassa exterior, ... 
 La major alçada s'assoleix a la porta d'embarc nord, 
possibilitant l'embarc al creuer al nivell del hall principal del creuer. 
La porta d’embarc sud és doble, a la part superior l’edifci es 
conecta directament amb el vaixell, igual que a la porta d’embarc 
nord, i a una menor alçada (+6 m) es troba la porta d'embarc 
que conectarà amb la resta d'estacions marítimes per l'embarc 
a vaixells atracats a altres molls. I a una alçada intermitja es situen 
el restaurant, cafeteria, tendes, terrassa, ... en el centre de tots 
els desplaçaments, des d'aquesta situació es pot observar tota 
l'activitat que es desenvolupa dins i fora de l'estació marítima.

 Aquesta operació tranquila de trànsit entre la terra i el 
mar, es desenvolupa en un punt des d'on es tenen privilegiades 
vistes a la ciutat i a la badía, que contrasten amb l'activitat frenètica 
del tràfic marítim regular que envolta a l'edifici.
 
La terminal de creuers creix en alçada per poder enfrontar-se 
amb el gran tamany dels creuers, a més, per una necessitat 
funcional s'aixeca per poder assolir l'alçada d'entrada natural 
als grans trasatlàntics. Tot i que el tamany de l'edifici pot pareixer 
desproporcionat en relació amb la resta d'edificis del port, no ho 
sembla quan el comparem amb el tamany d'un creuer.

DADES DEL PROJECTE
 
_ Superfície construïda    15497 m² 
_ Superfície útil     14610 m²
_ Ocupació     07183 m²

WELCOME TO MALLORCA!?ACTUALITAT DEL PORT DE PALMA

 El creixement i desenvolupament del port no s'ha realitzat 
en consonància amb les noves necessitats i el creixement del 
trànsit marítim. La manca d'especialització de les infraestructures 
portuaries provoca una irregular superposició d'usos que 
desemboquen en una desorganització de les diferents funcions 
portuàries. Tot això és deu a que no existeix cap estació marítima 
especialitzada en una funció determinada i, molt menys, cap 
estació marítima polivalent.
   És per això que en el nou pla de reforma del port, es preveu 
la creació d'edificis destinats a una funció específica: dues 
terminals per linees regulars (EM 2+3), una terminal per creuers 
(EM 4), un edifici polivalent o edifici d'embarc (EM 1) i una estació 
marítima per trànsit de càrrega, situada al dic de l'oest (EM 5).

TRÀNSIT DE CREUERS

 El turisme de creuers està en augment en el Mediterrani, 
i el port de Palma incrementa la seva importància a l'entorn 
d'aquest turisme en el Mediterrani. 
Durant l'any 2005 varen passar pel port de Palma 463 creuers i 
481 durant l'any 2007 dels que 198 tenien el port de Palma com 
a port base del seu trajecte. La importància d'aquest port fa que 
pels propers anys ja es preveu un augment del trànsit de creuers, 
i també han augmentat les peticions de nous creuers per utilitzar 

el port de Palma com a base. A més, està prevista l'escala de 
grans creuers com el Queen Elisabeth II, el creuer més gran del 
món. Que suposa tot un desafiament per l'infraestructura portuària 
de la ciutat de Palma de Mallorca.

ESTADÍSTICA I CREIXEMENT

_01 Hall d’entrada
_02 Facturació
_03 Administració i logística
_04 Control de seguretat
_05 Shopping
_06 Restaurant
_07 Porta d’emabarc nord
_08 Porta d’embarc sud 1
_09 Porta d’embarc sud 2
_10 Aturada de taxi
_11 Pasarel·la d’embarc del port
_12 Recollida d’equipatges
_13 Hall de sortida (arribades)
_14 Plataforma logística
_15 Plataforma d’embarc de càrrega
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PLANTA BAIXA PLANTA NIVELL 1 PLANTA NIVELL 2 PLANTA NIVELL 3 PLANTA TÈCNICA COBERTA
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