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Resum 

 

Aquest treball s’ha escrit amb la intenció d’analitzar la línia de tràfic regular entre les 

Illes Pitiüses, la qual registra el major nombre de passatgers del país. Es tracta d’una 

línia bastant curta, trajecte de 12 milles, operada per petites naus d’alta velocitat i algun 

que altre buc mixt de càrrega rodada i passatge. 

Tot i tenir poca durada, la ruta és d’una gran complicació pels diferents perills per la 

navegació existents. Amb el mal temps de l’hivern hi ha onades curtes i fortes corrents 

a Es Freus, mentre que a l’estiu el major problema és el gran volum de tràfic 

d’embarcacions d’esbarjo que requereixen atenció constant per evitar col·lisions. 

Desprès de descriure la ruta, es mostra informació de les flotes de les principals 

navilieres de la línia per tenir una idea general de com són els bucs que operen. Hi ha 

un poc d’història de les naus, les seves dades tècniques i una petita explicació sobre el 

que he aprés o m’han contat d’elles. 

Amb els fulls d’atrac dels dos ports ha set possible reconstruir els horaris de tots els 

bucs operatius en diferents moments de l’any, permetent fer una comparació de les 

sortides en diferents temporades i poder veure l’evolució entre el 2014 i el 2015. 

Per acabar es parla un poc dels tipus de nau d’alta velocitat i dels seus inconvenients, 

intentant trobar una explicació a que la majoria dels bucs que trobem a Formentera 

siguin bastant convencionals. 

La conclusió és que amb la quantitat d’anys que porta la línia sent explotada ja s’han 

pogut provar naus de quasi tots els tipus i no existeix una que sigui perfecta, però una 

flota heterogènia també pot ser igualment útil. 
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Abstract 

 

This essay has been written to analyze the regular shipping line between the Pitiüsa 

Islands, which is the biggest in the country in number of passengers. It’s a short voyage, 

only 12 miles, with small High Speed Crafts and some fast Ro-Pax. 

Despite the shortness, the route is complicated because of a lot of different dangers to 

navigation. During the winter, with bad weather, there are short waves and strong 

currents at Es Freus Strait, while during the summer the biggest problem is the big 

volume of pleasure crafts that demand constant attention to avoid collisions. 

After descripting the route, it is shown information about the fleet of the principal 

shipowners exploiting the line to give an idea of how their ships are. There is some 

history from the ships, their technical data and a brief explanation about what I learned 

from them or what I have been told about them. 

It was possible to reconstruct the schedules of the operative vessels in different times of 

the year using the berth assignation documents from the Port Authority, allowing me to 

do a comparison of the departures in different seasons and to see the evolution from 

2014 to 2015. 

By last, there is some information about High Speed Crafts and their disadvantages, 

trying to find an explanation about why most of the vessels we can found in Formentera 

are quite conventional. 

The conclusion is that this regular shipping line exists from long time ago, enough to 

allow the shipowners to try almost all the types of ship, and the perfect one does not 

exist. Nevertheless, a heterogeneous fleet could be as good as having the perfect one. 
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Introducció 

El principal objectiu d’aquest treball és fer un anàlisi de la línia de tràfic regular entre 

Eivissa i Formentera per tractar de definir les característiques que hauria de tenir un 

vaixell per ser perfecte per cobrir aquesta ruta. 

He escrit les següents pàgines amb la intenció de que tot el qui no conegui la línia 

pugui adquirir una visió general de com és i de com es treballa, i que les persones que 

ja estiguin familiaritzades amb ella tinguin accés a informació més tècnica o que els hi 

pugui resultar curiosa. 

El motiu pel qual vaig elegir fer aquest treball és que volia poder escriure sobre un tema 

del que hagués obtingut coneixement de primera mà. L’any passat vaig estar 6 mesos 

embarcat com Alumne de Pont a L’Aires de Formentera i el Blau de Formentera, dos 

naus d’alta velocitat de la naviliera formenterera Mediterrànea Pitiusa, formant-me per 

treballar de 1er Oficial en aquest tipus de vaixells. Tot aquell temps a l’illa em va donar 

l’oportunitat de conèixer be els vaixells, la ruta, la bogeria dels horaris i les necessitats 

dels passatgers, informació que intentaré transmetre a través d’aquest projecte. 

El treball tracta sobre tot el que té relació amb la ruta, començant per posar-la en el seu 

context: l’Illa de Formentera, el turisme del que viuen i la meteorologia de la zona. La 

ruta en si mateixa serà descrita amb atenció especial a les senyals de navegació, els 

perills i els punts d’interès. Pel que respecta als vaixells, s’han inclòs tots el que 

operaven l’estiu passat per les tres majors navilieres, a més d’alguns que van estar fins 

fa poc i encara són recordats. L’anàlisi del tràfic ha estat fet dels anys 2014 i 2015 al no 

haver-hi dades anteriors de les pàgines d’atracs de l’Autoritat Portuària de Balears. 

Els coneixements que vaig adquirir mentre estava treballant allí són la base d’aquest 

projecte, els quals complemento amb la informació que he obtingut dels contactes que 

tinc treballant allí o de les entitats amb presència a la ruta, com Puertos del Estado o 

Ports de Balears. 
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1. FORMENTERA 

1.1 L’ILLA 

 

Està formada per dos blocs de terra units per un istme de formació arenosa que en la 

seva part més estreta té només 1’5km d’ample.  

 

Il·lustració 1. Istme de Formentera vist des de La Mola. Font: Pròpia 

 

La trobem 3’7 milles al Sud de l’illa d’Eivissa, separada per una zona plena d’illots 

anomenada Es Freus. Té una superfície de 83km2 (el que suposa únicament un 1’64% 

de la superfície total de les Illes Balears) i un perímetre de 63km, amb una longitud 

màxima de 19km. 

Formentera té molt poc relleu, tan sols hi ha dos massissos plans que surten del mar 

formant penya-segats d’uns 100m. L’altitud màxima es dona a la Talaiassa de La Mola, 

amb 195m. 
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Il·lustració 2. Vista aèria de Formentera. Font: www.forocoches.com 

 

El cens de 2015 va donar un total de 11.878 habitants. La xifra real de població és molt 

més baixa realment ja que molts estrangers s’empadronen a l’illa per gaudir dels 

avantatges que això comporta, com la subvenció quasi total del bitllet de ferry que 

redueix el preu a pagar de 27€ a 3€.  

L’única via d’entrada a Formentera és pel Port de la Savina, i encara que l’illa compta 

amb molts de serveis bàsics, pels formenterers resulta inevitable tenir que viatjar a 

Eivissa de tant en tant, d’allí la importància de la ruta aquí a estudi. 

Juntament amb Eivissa, Menorca i Mallorca forma la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears. Administrativament tota l’illa està englobada en un sol municipi, el qual a partir 

de 2007 va passar a ser governat pel Consell Insular de Formentera (abans pel Consell 

Insular d’Eivissa i Formentera). 

Els nuclis urbans més importants són: 

- Sant Francesc Xavier: el poble més important, on es concentren les 

administracions públiques i la majoria de la població. 

- Sant Ferran de Ses Roques: segon poble més gran. 

- El Pilar de La Mola: es troba a l’Est, a la zona més alta de l’illa; la llunyania amb 

la resta de poblacions li ha donat una identitat diferent a la seva gent. 

http://www.forocoches.com/
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1.2 TURISME 

Amb el turisme s’han desenvolupat zones com La Savina i Es Pujols, amb major 

concentració d’hotels i opcions d’oci. El turisme és la major font d’ingressos dels 

habitants de l’illa. No només treballen en el sector, també es habitual que tinguin cases 

o pisos per llogar als turistes que busquen una experiència diferent a la que ofereixen 

els hotels i apartaments. 

 

Com es pot apreciar en la Il·lustració 3, el turisme és totalment estacional i els màxims 

es repeteixen sempre als mateixos mesos, quan el clima és més càlid. 
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Il·lustració 3. Arribades mensuals al Port de La Savina durant els darrers 10 anys. Font de les dades: Institut 

d'Estadística de les Illes Balears 
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Il·lustració 4. Arribades mensuals al Port de La Savina durant l'any 2015. Font de les dades: Institut d'Estadística 

de les Illes Balears 

 

A la Il·lustració 4 es veu una ampliació de les dades d’arribades només de l’any anterior 

per poder veure amb més detall la variació de l’afluència de viatgers durant tot l’any. 

Podríem diferenciar entre tres temporades: baixa, mitja i alta. 

Als mesos de Novembre, Desembre, Gener i Febrer el turisme és nul i es registren els 

mínims de passatge. S’anima un poc més en Març i Abril però es seguirà considerant 

Temporada Baixa.  

En Maig, les temperatures ja són més agradables i els dies més llargs, el que convida a 

venir a l’illa. En Octubre es donen condicions molt semblants. Les xifres d’arribades ja 

no són tan baixes com a la Temporada Baixa, però segueixen molt prop de la mitjana 

anual. Considerarem que aquests dos mesos conformen la Temporada Mitja, de 

transició entre les altres dues. 

La temporada alta ocupa la resta de mesos: Juny, Juliol, Agost i Setembre. En Agost es 

dona el màxim, seguit de Juliol, i desprès Juny i Setembre amb xifres molt similars. 
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Per acabar amb el turisme, en la Figura 3 veiem el total de passatgers que han arribat 

al Port de la Savina durant els darrers 10 anys. Sembla que el nombre tendeix a pujar 

així que es pot ser optimista de cara al futur del sector. 

 

El valor de l’any 2010 pot resultar estrany però té la seva explicació en la publicitat. En 

2009 la marca de cervesa Estrella Damm va rodar un anunci a l’Illa que intentava 

ensenyar com és la vida a Formentera durant l’estiu. No cal dir que va tenir molt d’èxit i 

va aconseguir donar a l’illa, abans sempre eclipsada per la seva germana gran Eivissa, 

la popularitat que es mereix. 

Si Mallorca és dels alemanys, Formentera és territori italià, amb tot el que això 

comporta. S’ha de tenir molta paciència amb el turista i molta mà esquerra. Saber 

parlar l’italià et facilitarà molt la vida. 
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Il·lustració 5. Arribades anuals al Port de La Savina durant els darrers 10 anys. Font de les dades: Institut 

d'Estadística de les Illes Balears 
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1.3 CLIMATOLOGIA 

El clima general característic de l’illa és el mediterrani (Il·lustració 6), englobant-se dins 

de la varietat climàtica de domini temperat-càlid. Sent més específics, dins d’aquesta 

varietat l’illa es trobaria en la subvarietat llevantina-balear. 

 

Il·lustració 6. Mapa de les àrees del mon amb Clima Mediterrani. Font: www.madridmasd.org 

 

Formentera, de la mateixa manera que la resta del Mediterrani Occidental, queda 

durant l’estiu a l’Est de l’anticicló de les Açores (Il·lustració 7). Això implica que hi hagi 

valors de màxima pressió, es produeixin els màxims termomètrics i les pluges siguin 

mínimes. 

A l’hivern en canvi, les altes pressions atlàntiques tenen una situació molt més 

meridional i el clima formenterer es veu afectat per una major activitat ciclònica, la qual 

ve acompanyada de pluges i fronts. 
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Il·lustració 7. Situació de l'Anticicló de les Açores a l'estiu (esquerra) i a l'hivern (dreta). Font: www.gevic.net 

 

En tots dos casos, l’illa de Formentera és la que gaudeix del clima més càlid i menys 

plujós de totes les Illes Balears. La temperatura mitjana és de 18ºC i la precipitació 

mitjana anual és de 370mm. La temperatura mitjana a les Illes Balears va augmentant 

(lleugerament) segons ens desplacem de Nord a Sud, amb 17ºC a Maó. Molt més 

significativa es la variació de les precipitacions anuals: 650 litres anuals a Menorca, 500 

a Mallorca, 400 a Eivissa i, per acabar, els 370 de Formentera (Il·lustració 8). 

http://www.gevic.net/
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Il·lustració 8. Mapa de pluges i temperatures a les Illes Balears. Font: www.enciclopedia.cat 

 

Les mitjanes anuals de precipitacions serveixen per fer una comparació del règim 

plujomètric a la llarga entre totes les illes però no es poden prendre com a referència 

per fer una previsió ja que la pluja és irregular d’any a any i de mes a mes. 

Els temporals de pluja es poden donar per diferents situacions meteorològiques: 

- Borrasques de procedència atlàntica que arriben a les Illes amb predomini de 

vents de component Oest a través de la Vall de l’Ebre. En aquest cas van des de 

el Golf de Biscaia fins a Balears, amb vents del W i NW. Les que provenen de 

l’Estret de Gibraltar van des del Golf de Cádiz fins les Illes amb vents 

predominants W i SW. 

- Els temporals de Llevant, amb vents E o NE, amb llarg recorregut sobre el 

Mediterrani, passen a través de l’Estret de Sicília o venen del Golf de Gènova. 

- Temps creat sobre les Illes amb gota freda en alts nivells, gravitant sobre aire 

molt càlid i humit en la superfície, amb marcada inestabilitat. Es creen núvols de 

gran desenvolupament vertical i pluges torrencials. 
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Les borrasques hivernals solen estar de 3 a 5 dies sobre les Illes, provocant nivositat, 

pluges i vent. Al acabar l’estiu, als mesos de Setembre i Octubre, són comunes les 

pluges torrencials, al igual que al Llevant peninsular. Es pot dir que la tardor i l’hivern 

són les èpoques de més núvols i precipitacions. 

Si entrem a valorar les diferències climàtiques entre les diferents zones de l’illa, ens 

trobarem que hi ha molt poques variacions. No sorprèn si tenim en compte les reduïdes 

dimensions de l’illa i l’escassa entitat del seu relleu (Il·lustració 9). Les variacions més 

destacables, principalment de temperatura i humitat, es donen entre les parts més 

baixes de l’illa i els promontoris de La Mola i el Cap de Barbaria. 

 

Il·lustració 9. Recorregut de la Mitja Marató de Formentera on es pot veure l'altimetria de l'illa. Font: 

unisportconsulting.com 
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Les Illes Balears estan situades en una zona del Mediterrani rodejada d’extenses 

masses continentals, la qual rep vent de totes les direccions i on es donen calmes amb 

freqüència. Tenen importància els acusats caràcters tèrmics de les masses continentals 

envoltants: la massa continental euroasiàtica és molt freda durant l’hivern i la del 

Sàhara és molt calenta a l’estiu. 

En la zona de les Illes està present una ciclogènesi de les masses d’aire que arriben 

fins allí, amb caràcter acusat i canviant. En època de calmes anticiclòniques hi ha llargs 

períodes de cels clars i absència de vent, però amb les borrasques per superfície o 

altura es donarà un temps variat. 

Els vents freds i secs del Nord arriben a les illes amb facilitat per dos camins diferents: 

- La Tramuntana, vent del Nord, per la Vall del Roine. 

- El Mestral, vent del Nord-Oest, per la Vall de l’Ebre. 

 

Il·lustració 10. Flux dels vents que arriben al Mediterrani. Faltaria el Ponent que ve pel Delta de l'Ebre. Font: 

comocriar.org 

 

Els vents temperats i humits venen d’un llarg camí a través del Mediterrani Oriental o 

de l’Estret de Gibraltar. 

- El Gregal, vent del Nord-Est. 

- El Llevant, vent de l’Est. 

- El Xaloc vent del Sud-Est. 

- El Lleveig, vent del Sud-Oest que sol portar pluja. 
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El Migjorn és un vent sec i reescalfat del Sud que ve dels deserts del continent africà  i 

podria recarregar-se lleugerament d’humitat al travessar el tros de mar que separa 

Àfrica de les Illes. 

Formentera destaca per la seva ventositat degut a que la illa té una superfície bastant 

llisa i el vent bufa durant quasi tot l’any. Els màxims anuals es donen en Desembre-

Gener i en Abril-Maig. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Percentatge de l'origen del vent anual. Font de les dades: www.estudiosnauticosta.com 

 

Els vents que més sovint bufen són el Lleveig, el Mitjorn i el Llevant, en aquest ordre. El 

Lleveig és el que dona més complicacions per a la navegació, obligant a remuntar cap 

a l’Oest quan es creuen Es Freus en direcció a La Savina. El Mitjorn dona pocs 

problemes al tenir la protecció de Formentera (el mateix passa amb la Tramuntana i 

Eivissa). En quant al Llevant, caldrà separar-se d’Eivissa per precaució però el sector 

d’Es Freus fins la Savina estarà ben protegit.  

  

FREQÜÈNCIA ANUAL DE DIRECCIÓ DEL VENT [%] 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tramuntana 4.16 3.92 4.33 3.75 3.5 

Gregal 7.83 11.08 10 9.66 5.08 

Llevant 13.75 22.83 14.5 12.83 10.58 

Xaloc 8.58 10.08 7.92 10.66 10.08 

Mitjorn 13.58 11.17 14.75 13.08 22.17 

Lleveig 19.02 15.33 18.58 18.08 17.67 

Ponent 5.83 4.08 5.42 10.08 8.83 

Mestral 10.92 7.33 5.08 8 8.75 

CALMA 16.33 14.18 19.42 13.33 13.33 
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2. LA RUTA 

El petit Port de La Savina, situat dins la Reserva Natural de Ses Salines d’Eivissa i 

Formentera, és imprescindible i vital per la vida quotidiana de l’illa de Formentera, ja 

que és l’única via d’entrada de mercaderies i passatgeres. Pels seus molls passen més 

d’un milió de passatgers a l’any. El port té capacitat per quatre vaixells de passatge i un 

RO-PAX alhora al Moll de Passatge (destinat als bucs de línia regular), mentre que 

s’aprofita el Moll Comercial pels bucs que no tenen una sortida imminent i els que fan 

excursions.  

Durant l’estiu les companyies navilieres busquen el negoci i posen en funcionament tots 

els seus bucs, arribant-se a superar les 80 sortides diàries entre tots els bucs de línia 

regular més els que fan excursions. Això porta a que surtin fins a quatre vaixells alhora 

en vàries ocasions cada dia. Es molt estrany que un buc faci una sortida sense 

competència. A més, com els bucs solen sortir en punt o a la mitja hora, i el temps de 

travessia de la majoria de bucs de línia regular és de mitja hora, es solen ajuntar les 

entrades amb les sortides i és habitual veure tres bucs esperant per atracar a que altres 

tres desatraquin i deixin el moll lliure. 

També s’ha de tenir en consideració l’elevat tràfic d’embarcacions d’esbarjo que hi ha a 

la temporada estival. Hi ha moltes embarcacions en travessia d’Eivissa a Formentera i 

viceversa, sobretot per anar a Illetes, una platja al nord de La Savina. Les 

embarcacions que van o surten d’aquesta platja s’encreuen contínuament en la ruta 

dels bucs d’alta velocitat.  

Tot el que s’acaba d’exposar són alguns dels motius, que no tots, pels quals és 

impossible mantenir un pla de viatge o seguir una ruta regularment. Segons com es 

vegi el mapa de vaixells en la zona ens decantarem per un rumb o altre, sempre 

respectant les zones de perill. 
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2.1 IMO ROUTE PLANNING (IMO Resolution 

A.893(21)) 

 

La Organització Marítima Internacional, seguint la recomanació del Subcomitè de 

Seguretat per la Navegació, va adoptar unes Directrius per Planificació de Viatges 

recollides en la Resolució A.893(21) del 25 de Novembre de 1999. 

Consta de 5 seccions: Objectius, Valoració, Planificació, Execució i Monitorització. 

 

OBJECTIUS 

Garantir la seguretat de la vida a la mar, la seguretat i eficiència de la navegació i la 

protecció del medi ambient marí mitjançant el seguiment de plans de viatge 

preestablerts. Tots els bucs hauran de tenir un pla de viatge i els més grans o els que 

transportin mercaderies perilloses hauran de tenir les seves peculiaritats en compte a 

l’hora d’elaborar el seu pla. 

 

VALORACIÓ 

S’ ha de tenir en compte tota la informació rellevant per al viatge, tals com condicions 

del vaixell i de la càrrega, requeriments de tripulació, certificats, ajudes de navegació 

actualitzades... Tota aquesta informació haurà de ser analitzada per tenir una valoració 

general del viatge i per tenir identificades totes les àrees de perill. 

 

PLANIFICACIÓ 

El viatge sencer, de moll a moll, ha de ser preparat amb detall. Tota la ruta ha d’estar 

plotejada en cartes d’escala apropiada, amb les zones de perill indicades. També 

s’hauran de definir tot el que tingui a veure amb l’eficiència i seguretat de la navegació, 

com els punts de canvi de rumb, mínim UKC, zones amb atenció a la màquina... Tot 

Pla de Viatge haurà de ser aprovat pel capità abans de la sortida. 
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EXECUCIÓ 

El pla s’ha de començar a executar quan l’hora de sortida i l’hora estimada d’arribada 

són definides. Requereixen especial atenció les hores d’arribada a punts crítics per 

altura de marea, les condicions meteorològiques o el tràfic, entre altres. 

 

MONITORING 

El pla haurà d’estar sempre disponible al pont perquè els oficials el pugin consultar. 

Tots els canvis que es facin al pla hauran de seguir les directrius d’aquesta resolució. 

 

Aquesta Resolució pretén servir de guia als oficials, per tal de que cap detall que pugui 

afectar a la seguretat en la navegació sigui oblidat. 

 

2.2 LA NAVEGACIÓ. PLA DE VIATGE 

La distància entre els dos ports és de quasi 12 milles nàutiques, amb navegació 

propera a la costa i travessant Es Freu Gros. Durant la navegació l’illa de Formentera 

ens protegeix dels vents del 1er i 2on quadrant, i l’illa d’Eivissa dels del 3er i 4t, per 

tant, en el moment en que passes Es Freus et trobes en una situació de navegació 

diferent de la que portaves fins aquell moment. 

Freu Gros 

Es Freu Gros és un petit pas de 1,27 milles entre l’Illa des Penjats i l’Illa des Porcs. A 

més, fa d’embut de 1,27 milles fins 20,5 milles des d’Es Vedrà fins el Cap de Barberia 

per la part de ponent i fins 32 milles des de Tagomago fins la Punta de Sa Creu per 

llevant. Aquest efecte d’embut fa que et trobis amb corrents importants al travessar 

aquest canal, el qual té un amplitud navegable de tan sols 8 cables degut a un espeque 

de Cardinal Nord que marca un baix perillós. Els corrents, de ponent o llevant 

normalment, solen anar en contra del vent en temporals, rompent la mar en tota 

l’extensió del canal i fent la navegació molt complicada. Les sondes van de 6 a 8,5 

metres amb fons de pedra. 
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Freu Mitjà 

Es Freu Mitjà és el pas entre l’Illa des Penjats i l’Illot des Caragoler. Té el fons d’arena 

amb una sonda màxima de 4 metres a la meitat del canal. Desprès de creuar-lo en 

direcció a Formentera es pot posar rumb Sud entre l’Illa des Penjats i les Illes Negres, 

tot i no ser aconsellable per les reduïdes sondes de la zona. Especial atenció s’ha de 

tenir amb la pedra de La Barqueta, al WSW des Cargoler, una seca a flor d’aigua. 

També alerta amb la seca de l’Enteniment de 1 metre de sonda, al Nord-Oest de l’Illa 

Negra Grossa. 

 

Il·lustració 11. Freu Mitjà. D'esquerra a dreta: Illa des Penjats, Freu Mitjà i Illot des Cargoler. Font: Pròpia 

 

Freu Petit 

Es Freu Petit és el pas entre l’Illot des Cargoler i Punta Portas. Tan sols es pot navegar 

amb calma per embarcacions molt petites, impracticable pels bucs de línia regular. 

 

Il·lustració 12. Freu Petit. D'esquerra a dreta: Illa des Cargoler, Freu Petit i Punta Portas. Font: Pròpia 
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A. Senyals, fars i sectors de perill (de N a S)  

 

1. Far de Botafoch: Té un sector de perill indicat amb llum vermella (215º - 226º) per 

advertir de la presència dels Malvins i l’Esponja.  

 l: 38º 54,243’N / L: 001º 27,237’E 

 Ocultacions Blanc/Vermell, 7 segons. 

 Abast: 14’ 

 Altura: 31 metres 

 

 

Il·lustració 13. Far de Botafoch. Font: Pròpia 
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2. Far des Dau Gros: Perill Aïllat  

 l: 38º 53,418’N / L: 001º 27,086’E 

 Grup de destells (2) Blanc, 5 segons. 

 Abast: 6’ 

 Altura: 13 metres 

 

Il·lustració 14. Far des Dau Gros. Font: Pròpia 

3. Far des Penjats: 

 l: 38º 48,872’N / L: 001º 24,71’E 

 Grup d’ocultacions (1+2), 14 segons. 

 Abast: 12’ 

 Altura: 27 metres 

 

Il·lustració 15. Far des Penjats. Font: Pròpia 
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4. Boia des Penjats: Cardinal S  

 l: 38º 48,593’N / L: 001º 24,488’E 

 Grup de destells ràpids (6) + Destell Llarg Blanc, 10 segons. 

 Abast: 5’ 

 Altura: 0 metres 

 

Il·lustració 16. Boia des Penjats. Font: Pròpia 

5. Espeque des Freu Gros: Cardinal N  

 l: 38º 48,339’N / L: 001º 25,181’E 

 Destells ràpids Blanc. 

 Abast: 4’ 

 Altura: 3 metres 

 

Il·lustració 17. Espeque des Freu Gros. Font: Pròpia 
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6. Far de s’Espardell: 

 l: 38º 48,289’N / L: 001º 28,694’E 

 Grups de destells (3) Blanc, 8 segons. 

 Abast: 8’ 

 Altura: 37 metres 

 

Il·lustració 18. Far de s'Espardell. Font: Pròpia 

7. Far d’en Pou (Illa des Porcs):  

 l: 38º 47,941’N / L: 001º 25,299’E 

 Grup de destells (3+1), 20 segons. 

 Abast: 11’ 

 Altura: 28 metres 

 

Il·lustració 19. Far d'en Pou. Font: Pròpia 
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8. Far de Castaví: Cardinal W  

 l: 38º 46,431’N / L: 001º 24,985’E 

 Grup de destells ràpids (9), 15 segons. 

 Abast: 4’ 

 Altura: 14 metres 

 

Il·lustració 20. Far de Castaví. Font: Pròpia 

9. Far de La Savina:  

 l: 38º 44,13’N / L: 001º 24,952’E 

 Grup de destells (4), 16 segons. 

 Abast: 7’ 

 Altura: 13 metres 

 

Il·lustració 21. Far de La Savina. Font: Pròpia 
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10. Far de La Mola: 

 l: 38º 39,797’N / L: 001º 35,035’E 

 Destell Blanc, 5 segons 

 Abast: 23’ 

 Altura: 142 metres 

 

 

Il·lustració 22. Far de La Mola. Font: Pròpia 

 

B. Baixos (de N a S)  

 

1. Pedra entre Es Daus: 0’5m  

2. Baix des Malvins: 8m  

3. Baix de s’Esponja: 11’2m  

4. Es Freus: 6m  

5. Freu de Castaví: 4’8m  
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C. Punts d’interès (de N a S)  

 

1. Illa Negra de l’Est: Té la vermella de la bocana del port d’Eivissa. Físicament es 

podria passar entre Eivissa i l’Illa Negre pues hi ha uns 150 metres de separació i més 

de 5 metres de sonda, però no té cap avantatge des de el punt de vista de la navegació 

o la operativitat i implicaria passar per fora del baliçament d’entrada al port.  

 

Il·lustració 23. Illa Negra de l'Est. Vermella d'entrada al Port d'Eivissa. Font: Pròpia 

 

2. Es Daus: Es troben a 1 milla al sud del far de Botafoch i són dos illots, es Dau Gros i 

es Dau Petit, i una seca enmig que està a mig metre i on va obrir una via d’aigua el buc 

Don Pedro l’any 2007 abans d’enfonsar-se.  

 

Il·lustració 24. Es Daus. Font: Pròpia 
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3. Pecio del Don Pedro: Els estudis posteriors a l’enfonsament del buc van determinar 

que no suposava cap perill per la navegació i no valia la pena reflotar-lo perquè el risc 

de contaminació era més gran que si es deixava al fons del mar.  

 

4. Illots Malvins: Amb bones condicions meteorològiques i sense trànsit sempre es 

deixaran per l’Oest. 

 

 

Il·lustració 25. Illots Malvins. Font: Pròpia 

 

5. Illot de s’Esponja: Si estem en navegació nocturna d’Eivissa a Formentera i 

passem per l’interior dels Malvins i s’Esponja hem de mantenir-nos veient el sector 

blanc del far de Botafoch. Sabrem que lliurem s’Esponja i ja podem caure a babord 

sense perill en el moment en que vegem l’enfilació dels fars de s’Espardell i La Mola.  

 

 

Il·lustració 26. Illot de s'Esponja. Font: Pròpia 
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6. Torre de sa Sal Rossa: Al Sud de Platja d’en Bossa, útil com referència. 

 

Il·lustració 27. Torre de sa Sal Rossa. Font: Pròpia 

 

7. Torre de ses Portes: A la Punta de ses Portes, Sud de la platja Es Cavallet. 

 

Il·lustració 28. Torre de ses Portes. Font: Pròpia 

8. Illa des Penjats: Límit Nord des Freu Gros. 

 

Il·lustració 29. Illa des Penjats. Font: Pròpia 
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9. Illa des Porcs: Límit Sud des Freu Gros. 

 

Il·lustració 30. Illa des Porcs. Font: Pròpia 

 

10. Torre de sa Guardiola: A la part de ponent de s’illa de s’Espalmador.  

 

Il·lustració 31. Torre de sa Guardiola. Font: Pròpia 
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11. Illot de Castaví: Físicament es podria passar entre Castaví i s’Espalmador ja que 

hi ha una profunditat de més de 4 metres i el canal és prou ample. Tot i així no resulta 

recomanable pel perill que representa. A Punta Castaví hi ha 3 seques anomenades 

ses Gorrinetes que van en direcció l’illot de Castaví i s’ha de conèixer molt be el pas 

per no caure massa tard o massa d’hora. 

 

Il·lustració 32. Illot de Castaví. Font: Pròpia 

 

 

Derrotes  

Com ja s’ha dit, la quantitat de tràfic que hi ha a les illes fa impossible seguir una ruta 

preestablerta però el que faríem en un cas ideal és el següent:  

 Sortida de la Savina aferrats a la verda, per costum del port i conveniència 

operativa. Rumb 349º.  

 Quan tinguem la Torre de sa Guardiola per l’est canviem a rumb 016º. 

 Quan tinguem el Dau Gros per l’est canviem a rumb 000º.  

 Entrada al port d’Eivissa per la verda.  
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Il·lustració 33. Fragment de carta 479A amb tots els elements de la ruta senyalitzats.  

Font: Institut Hidrogràfic de la Marina 
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2.3 ELS PORTS 

2.3.1 PORT DE LA SAVINA 

La zona de passatge del Port de La Savina està situada al Nord, propera al dic d’abric i 

a l’Estació Marítima. Té capacitat per atracar 5 bucs alhora, un d’ells mixt de càrrega 

rodada i passatge. 

Situació del port 

l: 38º 44,0’ N / L: 001º 25,0’ E 

Aproximació 

L’aproximació es realitza pel Nord, delimitada l’ensenada pel dic d’abric i el contradic. 

Perills per la navegació durant l’entrada a port 

 El calat està restringit als extrems del canal d’entrada delimitat per boies. 

 Existeix una gran quantitat de tràfic d’embarcacions ràpides i d’esbarjo. 

Calats 

 Bocana: 7 metres 

 Dàrsena comercial: 6 metres 

Meteorologia 

Les condicions meteorològiques adverses per l’entrada/sortida al port de La Savina 

pels vents de Ponent i Xaloc principalment, que són els vents dominants de la zona. 

La dàrsena interior té un cable d’ample i el dic dóna d’abric al mar però no té prou 

altura per proporcionar resguard del vent. 
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Situació i característiques dels fars i balices 

 

Il·lustració 34. Ajudes a la navegació del Port de La Savina.  Font: Mapa de Google Maps 

 

 Far de Cala Savina 

o l: 38º 44,13’ N / L: 001º 24,952’ E 

o Grup de destells (4) Blanc, 16 segons. 

o Abast: 7’ 

 Dic d’abric extrem 

o l: 38º 44,083’ N / L: 001º 25,145’ E 

o Grup de destells (2) Verd, 6 segons. 

o Abast: 3’ 

 Boia 4 (al extrem Est del dic d’abric) 

o l: 38º44,07’ N / L: 001º 25,294’ E 

o Grups de destells (3) Vermell, 19 segons. 

o Abast: 3’ 

 Boia 3 (al Nord de la Boia 4) 

o l: 38º 44,161’ N / L: 001º 25,368’ E 

o Grups de destells (2) Vermell, 15 segons. 

o Abast: 3’ 
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 Boia 2 (al Nord de la Boia 3) 

o l: 38º 44,237’ N / L: 001º 25,405’ E 

o Destell Vermell, 6 segons. 

o Abast: 3’ 

 Boia 1 (al Nord del Far de Cala Savina) 

o l: 38º 44,166’ N / L: 001º 25,051’ E 

o Destell Verd, 6 segons. 

o Abast: 3’ 

 Dàrsena pesquera, dic extrem 

o l: 38º 43,989’ N / L: 001º 25,136’ E 

o Grup de destells (4) Vermell, 15 segons. 

o Abast: 1’ 

 

Molls 

 

  

Il·lustració 35. Distribució del Port de La Savina.  Font: www.portsdebalears.com 
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1. MOLL DIC EXTERIOR 

Usos: Tràfic regular Eivissa-Formentera i de la Península. Reservat pels bucs 

Ro-Pax. Alguns cops a l’any ve un graneler amb sorra per construcció. 

Longitud: 120 metres 

 

2. MOLL DIC CENTRAL 

Usos: Tràfic regular Eivissa-Formentera. Amb dues rampes d’acer per l’embarc i 

desembarc de passatge del Blau de Formentera. 

Longitud: 44 metres 

 

3. MOLL INTERIOR 

Usos: Tràfic regular Eivissa-Formentera. 

Longitud: 40 metros 

 

4. MOLL DE PASSATGE 

Usos: Tràfic regular Eivissa-Formentera. Poden atracar dos ràpids alhora. 

Longitud: 93 metres 

 

5. INSTAL·LACIÓ NÀUTICA ESPORTIVA 

Usos: Embarcacions d’esbarjo, Marina de Formentera. 

Places: 60 

 

6. INSTAL·LACIÓ NÀUTICA ESPORTIVA 

Usos: Embarcacions d’esbarjo, Formentera Mar. 

Places: 90 

 

7. MOLL COMERCIAL 

Usos: Tràfic interior Eivissa-Formentera. Durant el dia arriben els bucs 

d’excursions des d’Eivissa. És on pernocta la major part de la flota de 

Mediterrànea Pitiüsa.  

Longitud: 101 metres 
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8. MOLL PESQUER 

Usos: Embarcacions de pesca. 

Longitud: 65.65 metres 

 

9. MOLL COMERCIAL EXTERIOR 

Usos: Reparació i combustible. 

Longitud: 60 metres 

 

10.  MOLL TESTER COMERCIAL 

Usos: Tràfic interior. Bucs d’excursions i alguns cops pernoctació de pesquers. 

Longitud: 20 metres 

 

 

Altra informació i precaucions  

Les comunicacions amb el control de tràfic del port de Formentera es realitzaran pel 

canal 14/16 VHF.  

En cas d’emergència al port de La Savina els contactes són:  

 Autoritat Portuària de Balears  Tlf. 971 322 130  

 Salvament Marítim    Tlf. 900 202 202 / 971 728 322  

 Policia Local    Tlf. 971 322 201  

 Urgències     Tlf. 112  
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2.3.2 PORT D’EIVISSA 

Al Port d’Eivissa les naus de passatge que tenen Formentera com destí atraquen al 

Moll Ribera Ponent, al Sud-Oest del port i propers a la seva Estació Marítima, on hi ha 

lloc per tan sols 4 bucs alhora. El Posidonia és una excepció, doncs està destinat al 

Moll Ro-Ro Sud (anteriorment al Moll Ro-Ro Ponent). L’Autoritat Portuària ha plantejat 

un projecte per moure tot el tràfic de Formentera als actuals Molls Ro-Ro que ha 

generat molta polèmica i del qual es parlarà desprès. 

Situació del port  

l: 38º 54,6’ N / L: 001º 26,5’ E  

 

Aproximació  

Recalant pel Nord, no confondre amb la Cala de Talamanca. L’ensenada està 

delimitada pel Dic de Botafoc (per Estribord) i l’Illa Negra de l’Est (per Babord). 

 

Perills per la navegació durant l’entrada a port  

No existeixen baixos ni esculls al canal navegable d’entrada un cop passats els illots 

Malvins, Daus i l’Illa Negre de l’Est.  

Existeix una gran quantitat d’embarcacions ràpides i d’esbarjo. Convé mantenir molta 

atenció a les recalades pel pas entre Malvins i Daus.  

El tràfic interior de vaixells també és molt elevat. Especial atenció a l’entrada pel 

contradic i a la dàrsena interior de Ribera Ponent. 

 

Calats  

 Bocana: 12m  

 Dàrsena comercial: 8m  

 Dàrsena interior: 6m  

 

Meteorologia  

Les condicions meteorològiques adverses per l’entrada al port d’Eivissa són les 

provocades pels vents del 2n quadrant, Est i Sud-Est especialment. 
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Situació i característiques dels fars i balices  

 

 

Il·lustració 36. Ajudes a la navegació del Port d'Eivissa.  Font: Mapa de Google Maps 

 

 Extrem Dic de Botafoch 

o l: 38º 54,191’N / L: 001º 26,845’E  

o Destell Verd, 3 segons.  

o Abast: 3’  

 Far Illa de Botafoc  

o l: 38º 54,243’N / L: 001º27,237’E  

o Ocultacions, sectorial Blanc/Vermell 34º (per sobre els illots Malvins i 

Esponja), 7 segons. 

o Abast: 14’ 

 Illa Negre de l’Est 

o l: 38º 54,186’N / L: 001º 26,46’E 

o Destell Vermell, 3 segons. 

o Abast: 5’ 
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 Pantalà Sud Molls de Botafoch 

o l: 38º 54,376’N / L: 001º26,964’E  

o Grup de destells (4) Grocs, 11 segons.  

o Abast: 1’  

 Pantalà Nord Molls de Botafoch 

o l: 38º 54,461’N / L: 001º26,943’E  

o Grup de destells (4) Grocs, 11 segons.  

o Abast: 1’  

 Extrem Dic Marina Botafoch 

o l: 38º 54,58’N / L: 001º26,969’E  

o Grup de destells (2+1) Verd, 11 segons.  

o Abast: 3’  

 Extrem Dic d’Abric Sud 

o l: 38º 54,648’N / L: 001º 26,57’E  

o Grup de destells (2) Vermell, 7 segons.  

o Abast: 3’ 

 Marina Ibiza – Dic Est extrem  

o l: 38º 54,777’N / L: 001º26,616’E  

o Grup de destells (2) Verd, 4 segons.  

o Abast: 1’  

 Angle Est Moll Comercial 

o l: 38º 54,774’N / L: 001º 26,418’E  

o Grup de destells (2+1) Verd, 8 segons.  

o Abast: 1’  

 Angle Est Contramoll 

o l: 38º 54,672’N / L: 001º 26,299’E  

o Grup de destells (3) Vermell, 9 segons.  

o Abast: 1’  

 Angle Oest Moll Comercial 

o l: 38º 54,799’N / L: 001º 26,318’E  

o Grup de destells (4) Verd, 11 segons.  

o Abast: 1’  
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 Angle Oest Contramoll 

o l: 38º 54,8’N / L: 001º26,6’E  

o Grup de destells (4) Vermell, 11 segons.  

o Abast: 1’  

 

 

Molls 

 

  

Il·lustració 37. Distribució del Port d'Eivissa.  Font: www.portsdebalears.com 
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1. MOLL ADOSAT I DUCS D’ALBA 

Usos: Creuers Turístics / Bucs convencionals 

Longitud: 169 metres 

 

2. MOLL DE LLEVANT  

Usos: Embarcacions d’esbarjo. 

Longitud: 236,28 metres 

 

3. CONTRAMOLL DE LLEVANT (MARTELL) 

Usos: Embarcacions d’esbarjo, Port Ibiza Town. 

Atrac per grans eslores. 

 

4. CONTRAMOLL NORD (MARTELL) 

Usos: Tràfic local. Excursions. 

Longitud: 50,85 metres 

 

5. CONTRAMOLL DE PONENT (MARTELL) 

Usos: Embarcacions d’esbarjo, Ibiza Magna. 

Places: 12 

 

6. MOLL INTERIOR O DE PONENT  

Usos: Embarcacions d’esbarjo, Ibiza Magna. 

Places: 78 

 

7. MOLL RIBERA PONENT  

Usos: Tràfic regular Eivissa-Formentera. 

Longitud: 210 metres 

 

8. INSTAL·LACIÓ NÀUTICA ESPORTIVA  

Usos: Embarcacions d’esbarjo, Club Nàutic d’Eivissa. 

Places: 275 
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9. DRASSANA DE RIBERA  

Usos: Manteniment i reparacions. 

Longitud: 48 metres 

 

10. MOLL PESQUER  

Usos: Embarcacions de pesca. 

Longitud: 150 metres 

 

11. PANTALÀ MOLL RO-RO NORD  

Usos: Embarcacions de pesca/esbarjo. 

Places: 27 

 

12. MOLL RO-RO NORD  

Usos: Salvament Marítim, Formentera Cargo i ràpids de Trasmapi inoperatius. 

Longitud: 117 metres 

 

13. MOLL RO-RO PONENT  

Usos: Bucs Ro-Ro Eivissa-Formentera, convencionals, granelers. Combustible. 

Atrac temporal dels ràpids. 

Longitud: 230 metres 

 

14. MOLL RO-RO SUD  

Usos: Bucs Ro-Ro Eivissa-Formentera, granelers. 

Longitud: 123 metres 

 

15. MOLL RO-RO LLEVANT  

Usos: Bucs Ro-Ro Eivissa-Formentera i Península. 

Longitud: 165 metres 

 

16. INSTAL·LACIÓ NÀUTICA ESPORTIVA  

Usos: Embarcacions d’esbarjo, Marina Ibiza. 

Places: 469 
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17. INSTAL·LACIÓ NÀUTICA ESPORTIVA  

Usos: Embarcacions d’esbarjo, Marina Botafoch. 

Places: 427 

 

18. PANTALÀ NORD BOTAFOCH – ATRAC 1  

Usos: Ro/Pax i creuers. 

Longitud: 218 metres 

 

19. PANTALÀ NORD BOTAFOCH – ATRAC 2  

Usos: Ro/Pax i creuers. 

Longitud: 218 metres 

 

20. PANTALÀ SUD BOTAFOCH – ATRAC 3  

Usos: Ro/Pax i creuers. 

Longitud: 218 metres 

 

21. PANTALÀ SUD BOTAFOCH – ATRAC 4  

Usos: Ro/Pax i creuers. 

Longitud: 218 

 

22. MOLL DE RIBERA  

Usos: Creuers, moll d’espera. 

Longitud: 360 metres 

 

23. DIC DE BOTAFOC  

Usos: Creuers, Ro/Pax, moll d’espera, tanker. 

Longitud: 427 metres 
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Altra informació i precaucions  

Les comunicacions amb els pràctics d’Eivissa es realitzaran pels canals 13/16 VHF. En 

cas d’emergència en port, els contactes són: 

 Autoritat Portuària de Balears  Tlf. 971 310 611  

 Pràctics d’Eivissa    Tlf. 971 315 371  

 Salvament Marítim    Tlf. 900 202 202 / 971 728 322  

 Policia Local    Tlf. 971 315 861  

 Urgències     Tlf. 112  

 

PORT D’EIVISSA: NOVA TERMINAL DE FORMENTERA 

Aquest projecte sorgeix com una solució a l’insuficient espai d’atrac pels bucs que 

operen a la línia. Als Molls Ro-Ro Nord i Ponent (Il·lustració 39) es construiran 3 nous 

pantalans i molls Ro-Ro disposats de manera que hi puguin atracar fins a 10 bucs 

alhora, de 40 a 122 metres d’eslora (Il·lustració 38), resolent el problema de saturació 

existent. 

Il·lustració 38. Projecte per la nova Terminal de les barques de Formentera del Port d'Eivissa. Font: 

www.portsdebalears.com 
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Encara que la Autoritat Portuària de Balears justifica el canvi per l’augment del tràfic i la 

necessitat de buscar una solució a la saturació del Moll Ribera Ponent, la realitat és 

que tan sols volen fer el trasllat per poder posar iots en tota la longitud del moll. Es 

tracta d’una acció molt egoista ja que prioritzen els diners per davant de les necessitats 

de la població de l’illa veïna. 

Altra argument que s’esgrimeix és el de la seguretat, però el fet és que el projecte dels 

nous molls té un espai de maniobra molt més reduït que el moll actual, obligant a 

començar les maniobres des de la zona del martell. El vent de Ponent podria posar en 

perill els petits pantalans projectats. A més el gran tràfic de bucs en un espai reduït 

congestionaria el canal contínuament, fent les maniobres encara més lentes i 

augmentant la duració total del trajecte. 

Però el major problema del nou projecte és la ubicació. La nova terminal estaria molt 

lluny del centre de la ciutat, a on la gent de Formentera va per realitzar tràmits, visites 

Il·lustració 39. Situació dels molls on es vol construir la nova terminal (vermell) i d’on atraquen ara els 

vaixells (blau). Font: www.portsdebalears.com 
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mèdiques, compres, anar a treballar o a estudiar. El canvi implicarà dependre de taxis i 

autobusos, comportant per Formentera un grau més d’insularitat. 

 

S’ha de tenir en compte que els viatgers que passen per Formentera, per la seva 

realitat geogràfica, venen sempre d’anada i tornada, al tenir l’illa una total dependència 

marítima en les seves comunicacions amb la resta del mon. Eivissa és l’única via 

d’entrada i sortida dels residents i turistes (excepte alguns viatges directes a la 

Península en Temporada Alta). 

Des de Formentera hi ha un rebuig total i absolut al canvi d’ubicació de la terminal. Tots 

els partits polítics de l’illa estan en contra i l’Associació de Veïns de l’illa de Formentera 

va aconseguí recollir més de 3.000 firmes per aturar el projecte (l’illa té poc més de 

5.000 habitants reals durant l’hivern). 

Per acabar, comentar l’última idea de l’Autoritat Portuària per convèncer als 

formenterers: que els bucs fessin una escala al Martell per deixar baixar al centre 

d’Eivissa a tots els passatgers que ho desitgessin, abans d’acabar el trajecte a la nova 

terminal. Tots els implicats ho van rebutjar immediatament, i es que dir que la proposta 

és ridícula és quedar-se curt. Hi ha ocasions en que arriben 3 bucs alhora, els quals, un 

per un, tindrien que fer maniobra per atracar al martell, desembarcar el passatge que 

desitgés baixar (que seria el 99%), desatracar i tornar a fer maniobra per entrar a la 

nova terminal. I aquests vaixells potser tindrien la sortida programada mitja hora 

desprès d’haver entrat al Port d’Eivissa. Totalment inviable, totes les associacions de 

Formentera van rebutjar la proposta. 

Tot i la gran oposició des de l’illa veïna, en el Port d’Eivissa estan convençuts a tirar el 

projecte endavant, s’haurà de vigilar com acaba la cosa. 
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3. NAVILIERES I ELS SEUS BUCS 

3.1 BALEÀRIA 

3.1.1 MAVERICK / MAVERICK DOS 

Aquests bucs bessons van ser adquirits per la naviliera de Dènia a finals de juliol de 

2011 per reforçar la línia entre les Pitiüses junt amb el Nixe i l’Arlequin Rojo. L’antic 

propietari és la naviliera Snav italiana, la qual els tenia operant: 

- Al Maverick (abans Snav Auriga) entre Nàpols i les illes de Sicilia i Eolie. 

- Al Maverick Dos (abans Snav Alfa) des de Ancona i Pescara (ports italians) fins 

a Zara, Split i Starigrad (ports croates). 

El bucs van ser construïts a Noruega l’any 1990 per la drassana 

Kværner Fjellstrand A/S i navegaren pel seu país d’origen fins que Snav els va comprar 

l’any 2001. 

Amb l’expansió de Baleària al Carib, a finals de 2012 es va transportar el Maverick fins 

a Miami a bord del Maersk Texas. Juntament amb el Pinar del Rio operaria la ruta entre 

Miami i Bimini. Però el buc no s’adaptava a la travessia i es va decidir que tornés, 

operant novament entre les Pitiüses a principis de juliol de 2013. 

Abans del passeig del Maverick per Amèrica el Maverick Dos també va tenir la seva 

aventura. El 15 de febrer de 2012 embarrancava a l’Illa de Sa Torreta, quedant 

totalment fora de l’aigua. Va ser reflotat 98 dies desprès d’embarrancar i es va portar a 

Dènia per ser reparat. 
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Il·lustració 40. Vista general del Maverick Dos. Font: Pròpia 

 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 38.3 metres 

- Mànega: 9.4 metres 

- Calat: 1.6 metres 

- Casc: Catamarà / Alumini 

- Arqueig Brut: 442 GT 

- Velocitat Màxima: 33 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Waterjet 

- Potència: 4080 kW 

- Passatgers: 349 

- Port de Matrícula: Santa Cruz de Tenerife 
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Tot i poder navegar a 33 nusos, la velocitat de servei és significativament inferior, al 

voltant dels 25-27 nusos. El seu consum de 760 litres per hora pot tenir alguna cosa a 

veure. 

El buc tan sols compta amb una consola de comandaments, situada al centre del pont, 

entre els seients del capità i el 1er oficial. Això obliga a fer les maniobres amb molt 

mala visibilitat, necessitant de les indicacions de l’oficial per portar el buc al moll. 

 

 

Il·lustració 41. Popa del Maverick Dos on es pot veure la zona de maniobra, la planxa hidràulica de descàrrega i 

les motos i bicicletes que pot carregar a la banyera. Font: Pròpia 
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3.1.2 POSIDONIA 

És un Ro-Pax italià de càrrega mixta comprat a finals de 2013 per cobrir la línia 

substituint al mític Arlequin Rojo. L’anterior propietari era la companyia italiana Toremar 

(Toscana Regionale Marittima), per qui operava amb el nom Planasia. Va ser propietat 

de la mateixa naviliera des de que va ser construït l’any 1980 a Itàlia, per la drassana 

Luigi Orlando. 

 

Il·lustració 42. Vista general del Posidonia amb el Far des Penjats al fons. Font: Pròpia 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 71.13 metres 

- Mànega: 14.03 metres 

- Calat: 3.61 metres 

- Casc: Monocasc / Acer 

- Arqueig Brut: 2819 GT 

- Velocitat: 16.5 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Hèlix (1 timó) + Hèlix de proa 

- Potència: 5100 CV + 300 kW 

- Passatgers: 710 

- Metres Lineals: 160 

- Port de Matrícula: Santa Cruz de Tenerife 
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Al tenir tan sols un timó i poca potència a l’hèlix de proa, resulta bastant complicat per 

maniobrar. L’atrac en paral·lel és impossible amb aquest vaixell i quan bufa un poc de 

vent necessitarà dels caps o les àncores per poder atracar. 

 

Il·lustració 43. Vista de popa del Posidonia on es veu la rampa d'accés de vehicles. Font: Pròpia 

3.1.3 FORMENTERA DIRECT 

Es va incorporar a la flota de Baleària l’any 2014. A les illes ja havia navegat feia uns 

anys amb el nom de Pitiüsa Nova, encara que se’l coneixia com “Platanito”, nom que 

feia referència al color groc característic de la seva naviliera pel moment, Iscomar. 

El fast ferry va passar per moltes mans des de que fos construït l’any 1987 a Noruega 

per la drassana Westermoens Mandal. Aquestes són les navilieres que han sigut 

propietàries del buc en algun moment. 

- Gods-Trans A/S, de 1987 a 1992, amb el nom de Anne Lise. 

- Societé de Transportes Marítimos Bruderey Freres, de 1992 a 1995, amb el nom 

de Madikera, cobrint la ruta Martinique – Point-a-Pitre. 

- Elba Ferry, de 1995 a 1999, amb el nom de Elba Express, cobrint la ruta 

Piombino – Porto Ferraio. 

- Emeraude Lines, de 1999 a 2003, amb el nom de Solidor 4, cobrint la ruta St. 

Malo – Jersey i Guernsey 

- Fletat a una naviliera de Cabo Verde, de 2003 a 2005, amb el nom de Aline. 

- Iscomar, de 2005 a 2014, amb el nom de Pitiusa Nova. 
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Il·lustració 44. Formentera Direct entrant al Port d'Eivissa. Font: Pròpia 

 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 49.45 metres 

- Mànega: 13 metres 

- Calat: 2.04 metres 

- Casc: Catamarà / Alumini 

- Arqueig Brut:  1075 GT 

- Velocitat: 25 nusos 

- Tipus de Propulsió: 4x Waterjet 

- Potència: 8000 kW 

- Passatgers: 301 

- Capacitat de carga: 36 cotxes 

- Port de Matrícula: Santa Cruz de Tenerife 
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Il·lustració 45. Popa del Formentera Direct. Es veu la rampa de popa per l'accés de vehicles, un poc mes a babord 

una planxa per l’embarc de passatge a La Savina (on atraca babord al moll) i a la banda d'estribord altra planxa, 

aquesta hidràulica, per l'embarc de passatge a Eivissa (estribord al moll). Font: Pròpia 

 

El Formentera Direct té una relació d’amor-odi amb la gent de Formentera. Els 

passatgers comenten que resulta molt còmode viatjar amb ell però la velocitat real del 

buc no és tan alta com la que publiciten i no es compleixen els horaris. A més, les 

avaries freqüents que pateix s’ajunten amb anar amb el temps just i els retrasos que 

acumula poden ser importants. 

En quant a la maniobrabilitat, els propulsors no son capaços de desenvolupar prou par 

per les maniobres. Els desatracs amb vent atracant es fan eterns. No es estrany que 

comencin treballant sobre un spring, per passar a altre cap, després tornar al spring... 

La maniobra de sortida pot allargar-se fins als 10 minuts. 
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Comentar també l’excessiu fum negre que lliuren els motors res més passar la verda 

del port de La Savina, més propi d’una locomotora del segle XX que d’una nau d’alta 

velocitat que navega per aigües d’un parc natural. 

 

3.1.4 VIROT 

Aquest és l’últim buc que Baleària ha incorporat a la línia entre les Pitiüses, el qual es 

dedicarà tan sols al transport de càrrega rodada i mercaderies perilloses tot i haver-se 

dedicat també al passatge anteriorment. Va ser construït a Noruega l’any 1973 per la 

drassana Smedvik Mek. Verksted. 

El buc va començar a navegar per Noruega des de l’any 1974 fins al 2015, primer amb 

el nom de Storfjord fins al 2009, i desprès com a Vefsna fins que abandonà el Mar del 

Nord per venir al Mediterrani. 

 

Il·lustració 46. Virot atracat al Pantalà Sud dels Molls de Botafoch. Font: Pròpia 

 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 64.47 metres 

- Mànega: 11.13 metres 

- Calat: 3.01 metres 

- Casc: Monocasc / Acer 

- Arqueig Brut:  744 GT 

- Velocitat: 12 nusos 
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- Tipus de Propulsió: Hèlix simètriques proa-popa 

- Potència: 920 kW 

- Port de Matrícula: Santa Cruz de Tenerife 

 

 

Recorda molt a l’antic Arlequín Rojo que tan profitós va resultar per la companyia. Amb 

la seva incorporació és pretén alliberar al Posidonia durant els mesos forts d’estiu per 

centrar-lo en el passatge i transport de cotxes. 

El Virot resulta molt complicat de maniobrar al ser un buc “Double Ended” amb una 

hèlix i un timó a cada cap del buc. Aquesta configuració resulta molt útil pel tràfic dins 

rius o passos estrets però el capità s’hi tindrà que habituar. No es tothom que pot 

treballar amb tants de comandaments alhora.  

El casc també està pensat per navegar en rius, fiords o zones d’aigua calma, pel que 

en la seva nova ruta pateix molts moviments rotacionals provocats per la mar. Això 

tampoc suposarà un excessiu problema ja que aquest buc es va buscar com a reforç 

per l’estiu, quan es donen les millors condicions climatològiques. 

 

 

3.1.5 NIXE 

Aquest Fast Ferry i el seu bessó, el Nixe 2 (venut en 2008 a una companyia 

Taiwanesa, per qui opera amb el nom de Ocean Lala), van ser encarregats per Baleària 

a la drassana Marin Teknik de Singapur. Al 2004 va començar a cobrir la línia Eivissa-

Formentera transportant càrrega i passatge. Els 30 minuts que tardava en cobrir la ruta 

van suposar un rècord per un buc mixt. 

També ha estat operant en les rutes Formentera-Denia, a l’estret fent Algecires-Ceuta i 

a Canàries entre Lanzarote i Fuerteventura, fletat per la naviliera Armas l’any 2008. 

L’any passat va començar la temporada unint les Pitiüses per desprès passar a 

navegar Alcúdia-Ciutadella, la ruta on es troba actualment desprès d’estar aturat al port 

eivissenc uns mesos durant l’hivern. Veurem on el destinen per temporada alta. 
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Il·lustració 47. El Nixe atracat al Moll Ro-Ro de Ribera Ponent. Font: www.diariodeibiza.es 

 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 63 metres 

- Mànega: 16 metres 

- Calat: 2.6 metres 

- Casc: Catamarà / Alumini 

- Arqueig Brut:  2292 GT 

- Velocitat: 33 nusos 

- Tipus de Propulsió: 4x Waterjet 

- Potència: 16000 kW 

- Passatgers: 536 

- Metres Lineals: 110 

- Port de Matrícula: Las Palmas de Gran Canaria 

 

El Nixe és un buc excel·lent per treballar a les Pitiüses sempre i quan es respectin els 

seus límits operacionals en condicions adverses. El problema és que molts cops s’ha 

vist forçat a navegar amb massa mar i el buc ha patit molts d’esforços durant la seva 

vida útil. En quant a maniobrabilitat va més que sobrat, als quatre waterjets no els hi 

costa controlar el buc i posen a prova les amarres del qui està atracat a prop. 
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Il·lustració 48. El Nixe descarregant a La Savina per la seva rampa de proa, la qual l'ajuda a reduir el temps 

d'operativa en port. Font: www.diariodeibiza.es 

3.1.6 ARLEQUÍN ROJO 

El “Double Ended” francès va navegar per Baleària del 1998 fins al 2013 quan es va 

retirar, convertint-se en una referència a la ruta. Va portar els noms de Saint Gildas 

(1964-1993) i Saintongenais (1993-1998) abans de ser adquirit per la naviliera de 

Dènia. 

 

Il·lustració 49. L'Arlequín Rojo en navegació. Font: delamarylosbarcos.wordpress.com 
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Dades Tècniques: 

- Eslora: 67.7 metres 

- Mànega: 15.62 metres 

- Calat: 2.1 metres 

- Casc: Monocasc / Acer 

- Arqueig Brut:  1016 GT 

- Velocitat: 12 nusos 

- Tipus de Propulsió: Voith-Schneider 

- Passatgers: 118 

- Metres Lineals: 100 

- Port de Matrícula: Las Palmas de Gran Canaria 

 

Il·lustració 50. L'Arlequín Rojo atracat a la dent del Moll Ro-Ro Sud. Font: www.merchantships.info 
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3.1.7 BALEAR JET 

Aquest buc es va portar com a recanvi temporal del Maverick Dos varat a Sa Torreta 

l’any 2012 i tan sols va estar amb Baleària aquell estiu. Va ser construït l’any 1989 a 

Noruega per la drassana AA Marina Brødrene. 

 

Il·lustració 51. Balear Jet al moll Ro-Ro Ponent. Font: Sebas Pietrantoni, cazadorfotosbarcosibiza.blogspot.com 

  

Dades Tècniques: 

- Eslora: 33 metres 

- Mànega: 11 metres 

- Calat: 2.2 metres 

- Casc: Catamarà / Alumini 

- Arqueig Brut:  395 GT 

- Tipus de Propulsió: Waterjet 

- Passatgers: 308 

- Port de Matrícula: Limassol 

 

Com a particularitat, aquest buc contava amb dues faldes laterals de goma dura que 

mantenien l’aire que imprimien dos ventiladors baix el casc, de manera que tenia certa 

sustentació. Cal destacar la seva mala maniobrabilitat, causant de diversos incidents. 
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3.2 MEDITERRÀNEA PITIUSA 

3.2.1 ILLA PITIUSA 

“Sa Piti”, com se la coneix dins de l’empresa, es va incorporar a la naviliera 

formenterera l’any 2002 i és un buc que cau en gràcia a la gent de l’illa, tot i que els 50 

minuts que dura el trajecte fan que pocs es decideixin a agafar-la.  

 

Il·lustració 52. Illa Pitiusa navegant per davant Illetes. Font: Mediterrànea Pitiusa 

  

Dades Tècniques: 

- Eslora: 23.35 metres 

- Mànega: 5.7 metres 

- Calat: 1.2 metres 

- Casc: Monocasc / Fibra 

- Arqueig Brut:  47 GT 

- Velocitat: 17 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Hèlix 

- Potència: 360 kW 

- Passatgers: 150 

- Port de Matrícula: Eivissa 
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El monocasc és molt lleuger i navega molt be amb el mar en calma, però quan el temps 

empitjora es mou una mica massa per culpa de les seves petites dimensions. Als 

turistes que no tenen pressa per viatjar els hi encanta. Primer perquè poden fer la 

travessia a l’aire lliure als seients de la coberta superior gaudint de les vistes, i segon 

perquè poden estar al costat de la petita cabina del capità, el que permet una immersió 

total en l’experiència de navegar. 

En quant a la maniobrabilitat, al ser tan curt, amb el par de forces de les dues hèlixs i 

treballant un poc amb els caps te’n pots sortir bastant be. Sinó sempre queda l’opció de 

pegar una patada al moll per desferrar-te. Algun avantatge han de tenir els vaixells 

petits. 

 

 

Il·lustració 53. "Sa Piti" sortint a tota velocitat del Port d'Eivissa. Font: Mediterrànea Pitiusa 
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3.2.2 MENORCA EXPRESS 

Aquest petit monocasc d’aspecte futurista i esportiu va incorporar-se a la flota l’any 

2005, desprès d’haver estat navegant pel Canal de Menorca (d’allí ve el seu nom).  

  

Dades Tècniques: 

- Eslora: 23.7 metres 

- Mànega: 6.6 metres 

- Calat: 1.2 metres 

- Casc: Monocasc / Alumini 

- Arqueig Brut:  125 GT 

- Velocitat: 19 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Hèlix 

- Potència: 1220 kW 

- Passatgers: 180 

- Port de Matrícula: Las Palmas de Gran Canaria 

Il·lustració 54. Mallorca Express navegant, de proa i de través. Font: Mediterrànea Pitiusa (dalt), Pròpia (baix) 
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Il·lustració 55. Menorca Express de popa. Es poden veure les planxes d'embarc a les dues bandes, les quals 

pugen i baixen amb un cap i una politja. Font: Pròpia 

 

El Menorca Express cobreix el trajecte en 40 minuts, 10 més que les naus d’alta 

velocitat, però es un vaixell molt mariner. La seva petita eslora sumada a l’excel·lent 

estabilitat del casc fan que s’adapti perfectament als trens d’onades curtes habituals de 

la ruta. 

A l’hora de maniobrar és un cas semblant a l’Illa Pitiusa però amb un metre més de 

mànega que el fa un poc més complicat. Tots els patrons que han passat per ella 

coincideixen, amb una petita hèlix de proa aquesta seria la nau perfecta per fer la ruta. 
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3.2.3 BLAU DE FORMENTERA 

 

Aquí tenim el cop sobre la taula de la naviliera formenterera per demostrar la seva 

intenció de competir amb els grans. La naviliera que va encarregar el Blau, 

originàriament construït per navegar per les Bahames, va passar per problemes 

econòmics i va renunciar al buc. Mediterrànea Pitiusa va trobar-se amb l’oportunitat de 

portar a les illes a bon preu una veritable High Speed Craft, i no la va desaprofitar. 

 

 

Il·lustració 56. Blau de Formentera  navegant a l'Est d'Eivissa, tornant de la seva varada anual a Mallorca.  

Font: Pròpia 

 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 37.5 metres 

- Mànega: 10.5 metres 

- Calat: 1.82 metres 

- Casc: Catamarà / Alumini 

- Arqueig Brut:  436 GT 

- Velocitat: 28 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Waterjet 

- Potència: 4000kW 

- Passatgers: 320 

- Port de Matrícula: Las Palmas de Gran Canaria 
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Probablement estem parlant del millor buc de passatge de la ruta. Porta dues turbines 

de waterjet amb Kamewa Rolls Royce que donen gran capacitat d’atrac en paral·lel. És 

un buc de semi-desplaçament, amb dos foils a proa i dues guillotines a popa controlats 

per una centraleta electrònica que permet ajustar el seu seient a les condicions 

meteorològiques i reduir el moviments produïts per la marxa i les onades. A més, està 

molt ben compartimentat amb gran quantitat de voids i compta amb doble fons, 

característica poc habitual en aquest tipus de bucs. Per la maniobra està equipat amb 

dos molinets a proa i dos a popa, indispensables per portar el buc al moll degut al seu 

gran tonatge. 

 

 

Il·lustració 57. A la popa del Blau es veuen les dues rampes que es mouen amb un sistema de cables. Són molt 

útils per embarcar ràpidament un gran nombre de passatgers. Font: Pròpia 
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3.2.4 AIRES DE FORMENTERA 

Amb aquesta incorporació l’any 2011 la companyia va retirar de la circulació a altre dels 

clàssics de la línia, el Aigües de Formentera. No el van comprar nou, però casi; la nau 

va ser construïda a Austràlia l’any 2007 per el Strategic Marine Shipyard de Henderson, 

encarregat per l’empresa francesa “Compagnie Corsaire” per fer la ruta Saint Malo – 

Jersey, on operava amb el nom Jacques Cartier. 

 

 

Il·lustració 58. Aires de Formentera en navegació, amb els Malvins de fons. Font: Pròpia 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 37.5 metres 

- Mànega: 7 metres 

- Calat: 1.82 metres 

- Casc: Monocasc / Alumini 

- Arqueig Brut:  239 GT 

- Velocitat: 26 nusos 

- Tipus de Propulsió: 3x Hèlix + Hèlix de Proa 

- Potència: 2364 kW + 55 kW 

- Passatgers: 204 

- Port de Matrícula: Las Palmas de Gran Canaria 
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Il·lustració 59. Les planxes de popa de l'Aires no s'usen perquè els portalons de popa tenen un escaló molt gran i 

son perillosos. Al moll es té una planxa més còmoda que s'ha de posar a pes entre dues persones a mitja eslora. 

Font: Pròpia 

 

És un buc sòlid, amb un casc hidrodinàmic i aerodinàmic perfecte per navegar a altes 

velocitats. Per propulsar-se compta amb tres motors connectats a tres hèlixs, sistema 

poc habitual. 

No té un timó per cada hèlix, sinó que compta amb dos descentrats. El fet de tenir els 

timons descentrats no influeix en excés a la velocitat operativa però en maniobra si que 

es troba en falta un poc més d’acció per la seva part. L’hèlix de proa amb la que està 

equipat resulta molt necessària per la maniobra al ser un vaixell molt llarg, estret i amb 

poc calat, el que el fa patir de molt d’abatiment i de poc par de forces entre les dues 

hèlixs exteriors (les úniques embragades quan es fa ciavoga).  

Un dels seus millors avantatges és el reduït consum que té, de 450 litres per hora, si el 

comparem amb la resta de naus que cobreixen el trajecte en mitja hora, les quals estan 

entre els 600 i els 800. 
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3.2.5 AIGÜES DE FORMENTERA 

 

Amb aquest ferry començava l’any 2000 l’aventura de Naviera de Formentera, ara 

Mediterrànea Pitiusa. Es va desballestar l’any 2010 però ha quedat en el record dels 

formenterers al ser un dels ràpids més característics de la ruta.  

Construït a les drassanes noruegues Westermoens Mandal l’any 1974, l’Aigües de 

Formentera pertany a una innovadora sèrie de catamarans anomenada Westamaran. 

Els Westamaran van substituir als hydrofils tot i desenvolupar menys velocitat ja que 

eren més còmodes, tenint un gran èxit entre Bergen i Stavanger (Noruega). 

Va néixer amb el nom de Trident 5, per després passar a ser Normandie Express, 

Pegasus y Vingtor fins arribar al nom amb el qual va operar a Formentera. 

Com a curiositat, l’any 2009 l’Aigües va aparèixer en el famós anunci de la cervesa 

Estrella Damm que tenia d’escenari Formentera. El protagonista arribava en el petit 

ferry al Port de La Savina i en ell marxava també al final. 

 

 

Il·lustració 60. El ja desballestat Aigües de Formentera. Font: wwferry.blogspot.com 
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3.3 TRASMAPI 

3.3.1 EIVISSA JET / FORMENTERA JET   [ N. 1 / 2 ] 

Van ser incorporats a la flota de la companyia l’any 1998 quan va quebrar ISNASA, la 

qual els tenia operant entre Ceuta i Algeciras amb els noms de Sevilla Noventa y Dos i 

Rápido de Algeciras des de l’any 1990. Anteriorment, des de que es van construir l’any 

1985 a Kværner Fjellstrand A/S, havien estat propietat de Viking Express Ltd i 

s’anomenaven Caribbean Princess i Bahamian Princess. 

 

Il·lustració 61. Eivissa Jet (dalt) i Formentera Jet (baix). El primer té baranes i l'altre té planxes d'alumini a la 

proa. Font:  Pròpia i www.merchantships.info 
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Il·lustració 62. Detall de la proa de l'Eivissa Jet amb les baranes. Font: Pròpia 

 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 40 metres 

- Mànega: 10 metres 

- Calat: 1.9 metres 

- Casc: Catamarà / Alumini 

- Arqueig Brut:  413 GT 

- Velocitat: 30 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Hèlix  

- Potència: 4000 CV 

- Passatgers: 310 

- Port de Matrícula: Santa Cruz de Tenerife 

 

A diferència dels seus cosins de la sèrie Maverick, aquests si que compten amb 

consola als alerons, facilitant la visibilitat a la maniobra. Altra diferència encara més 

important es que utilitzen un sistema de propulsió diferent, en els bucs de Trasmapi és 

d’hèlixs en comptes de jets, reduint significativament els costs del manteniment però 

també la capacitat de maniobra, sobretot per l’atrac en paral·lel. 
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3.3.2 ESPALMADOR JET N.3 

Aquest va ser, sense cap mena de dubte, el millor buc de passatge de la línia des de 

que va ser incorporat a la flota l’any 2008 quan Trasmapi i Baleària estaven 

associades. I dic “era” perquè aquest hivern Trasmapi l’acaba de vendre a la naviliera 

croata Krilo, qui li ha canviat el nom per Krilo Star i el destinarà a fer la ruta Split-

Dubrovnik. 

Va ser construït a Australia l’any 1999 per la drassana Austal Ships. Amb el nom de 

Draupner va operar per la noruega Hardanger Sunnhordlandske durant 9 anys, fins 

2009 quan va partir cap a les Pitiüses. 

 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 42 metres 

- Mànega: 12.5 metre 

- Calat: 1.9 metres 

- Casc: Catamarà / Alumini 

- Arqueig Brut:  736 GT 

- Velocitat: 33 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Hèlix + 2x Hèlix de Proa 

- Potència: 6000 CV 

- Passatgers: 356 

- Port de Matrícula: Las Palmas de Gran Canaria 

 

L’Espalmador Jet era el buc de passatge exclusivament amb la major capacitat de tota 

la línia, tenia un disseny elegant, era còmode, molt ràpid i maniobrava be. L’única pega 

que se li podria posar és que el pont és molt petit i estret, però almenys compta amb 

càmeres per fer la maniobra que poden ajudar bastant. 
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Il·lustració 63. El buc Happy Dover carregant l'Espalmador Jet per portar-lo a Croacia.  

Font: buques-en-las-islas-baleares.webnode.es 

 

Pot sorgir el dubte de per que l’han venut si era tan bo com es descriu aquí, però tenien 

tres bons motius. Per començar el buc tenia un consum molt elevat i la seva velocitat 

resultava inclús excessiva per la línia. A més, la ruta està saturada de bucs i sobren 

moltes places de passatge. Per acabar, el ferry ja començava a tenir uns anys i 

aquesta podria ser una oferta que difícilment es repetiria més endavant. 
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3.3.3 IBIZA JET N.4 

El de l’Ibiza Jet és un cas curiós. Trasmapi va comprar un bessó remodelat de l’Aigües 

de Formentera per incorporar-lo al 2010, però venia amb tot l’interior buit. Mediterrènea 

Pitiusa els hi va oferir les peces de l’Aires desprès de desballestar-lo. 

 

Il·lustració 64. Ibiza Jet entrant al Port d'Eivissa. Font: Pròpia 

 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 29.11 metres 

- Mànega: 9.05 metres 

- Calat: 1.4 metres 

- Casc: Catamarà / Alumini 

- Arqueig Brut:  189 GT 

- Velocitat: 25 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Hèlix 

- Potència: 3000 CV 

- Passatgers: 291 

- Port de Matrícula: Santa Cruz de Tenerife 
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Il·lustració 65. Ibiza Jet de travessat passant la Roja del Dic d'Abric a Eivissa. Es veuen les dues planxes 

hidràuliques per on embarquen el passatge. Font: Pròpia 

Amb l’Ibiza Jet  passa el mateix que amb la resta de catamarans d’hèlix sense 

propulsor de proa, que li costa un poc maniobrar. S’ha de ser molt precís i usar els caps 

o les defenses per portar el buc al moll. 

 

3.3.4 CASTAVÍ JET N.5 

El catamarà mixt va incorporar-se a la flota de Trasmapi en 2014, després d’haver estat 

més de 5 mesos a la drassana de Huelva canviant el seu sistema de propulsió de 

waterjets a hèlixs, instal·lant 4 motors nous amb les corresponents línies d’eixos i 

adaptant tota l’automàtica del buc. També s’ha aprofitat per netejar i remodelar tota 

l’habilitació. 

El Castaví va ser construït per la drassana Austal Ships de Fremantle, Austràlia, l’any 

1997 per a la naviliera turca Instanbul Deniz Otobusleri. El seu nom era Turgut Reis I i 

es va mantenir fins que va passar a mans de Trasmapi. 
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Il·lustració 66. Castaví Jet sortint del Port d'Eivissa. Font: Pròpia 

 

Dades Tècniques: 

- Eslora: 59.9 metres 

- Mànega: 17.5 metres 

- Calat: 2.8 metres 

- Casc: Catamarà / Alumini 

- Arqueig Brut:  2695 GT 

- Velocitat: 23 nusos 

- Tipus de Propulsió: 4x Hèlix + 2x Hèlix de Proa 

- Potència: 8000 CV + 2x 1600 CV 

- Passatgers: 450 

- Càrrega: 94 automòbils 

- Port de Matrícula: Santa Cruz de Tenerife. 
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Il·lustració 67. Rampa del Castaví per l'embarc de vehicles, amb una planxa a cada costat pels passatgers. 

Babord per La Savina, estribord per Eivissa. Font: Pròpia 

La actuació de Trasmapi canviant el mètode de propulsió resulta bastant qüestionable. 

Es diu que quan compraren el buc, els motors i les turbines estaven per tirar i per això 

van decidir-se per les hèlixs, però amb aquesta decisió s’ha passat de 30 a 23 nusos 

de velocitat. El trajecte s’anuncia com de 30-35 minuts però la veritat es que se’n va als 

40. 

En quant a la navegabilitat, desprès de la seva primera temporada van tenir que 

incloure-li estabilitzadors perquè no s’elevés tant sobre el mar. La solució es va 

demostrar efectiva però segueix sent un buc que va molt elevat per sobre la mar i que 

pateix amb mal temps. Probablement per això (i en part també per no complir-se les 

prediccions de demanda amb les que la companyia comptava) el Castaví Jet tan sols 

navega la meitat de l’any, quan es tenia la intenció de que estigués sempre actiu. 
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3.3.5 CALA SAONA N.7 

Aquest petit catamarà de fibra va incorporar-se a Trasmapi l’any 2008, procedent de 

l’empresa Royal Catamarans. Va ser construït l’any 2003 per Drassanes Dalmau 

(Arenys de Mar). 

 

Il·lustració 68. Cala Saona en navegació. Font: www.barcoibiza.es 

  

Dades Tècniques: 

- Eslora: 30 metres 

- Mànega: 8.5 metres 

- Calat: 1.4 metres 

- Casc: Catamarà / Fibra 

- Velocitat: 18 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Hèlix 

- Potència: 2000 CV 

- Passatgers: 260 

- Port de Matrícula: Las Palmas de Gran Canaria 

 

Cobreix la distància que separa els dos ports pitiüsos en 45 minuts i resulta molt 

agradable viatjar amb ell els dies de bon temps a la coberta superior totalment oberta. 
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3.3.6 MEDITERRANE 

Construït a Barcelona l’any 2004 i anomenat Mediterranea, se li va canviar el nom 

perquè no hi hagi confusió amb la companyia Mediterranea Pitiusa. Va incorporar-se a 

principis de l’estiu de 2015 per explotar la línia Platja d’en Bossa – Formentera, on 

Aquabus feia un gran negoci.  

 

 

Il·lustració 69. Mediterrane en navegació, encara amb el seu antic nom i colors. Font: ferrybalear.blogspot.com 

  

Dades Tècniques: 

- Eslora: 23 metres 

- Mànega: 8 metres 

- Casc: Catamarà / Fibra 

- Velocitat: 16 nusos 
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3.3.7 OFIUSA NOVA (FORMENTERA CARGO) 

Aquest buc és d’una empresa diferent, anomenada Formentera Cargo, la qual va 

trencar el monopoli de Baleària en el transport de càrrega entre les Pitiüses. La he 

inclòs aquí perquè Trasmapi és accionista i envien al Ofiusa tots els camions de 

càrrega i mercaderies perilloses que contacten amb ells. També es diu que tenen un 

acord amb Transmediterranea per portar fins a Formentera la càrrega que la naviliera 

espanyola tan sols pot fer arribar a Eivissa. 

Va ser construït l’any 1976, té 50 metres d’eslora per 14 de mànega i compta amb 160 

metres lineals. Abans havia navegat per aigües gregues amb el nom Stamatios F, per 

una naviliera del mateix país. 

 

 

Il·lustració 70. L'Ofiusa Nova sortint d'Eivissa carregat de mercaderies perilloses. Font: Pròpia 
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3.4 ALTRES NAVILIERES 

 

3.4.1 AQUABUS 

Aquabus és la quarta i última naviliera que opera la línia regular Eivissa-Formentera. 

Abans es dedicava a fer excursions per Eivissa amb petites embarcacions de fusta fins 

que van decidir entrar a la línia regular entre les Pitiüses oferint un producte diferent al 

de les tres grans. La seva flota no tenia el nivell per competir amb les naus d’alta 

velocitat així que baixaren els preus a menys de la meitat del que cobraven els seus 

competidors, emportant-se a tota la gent que valora el preu per sobre de la velocitat, la 

comoditat i la seguretat. A més, al sortir del Port d’Eivissa alguns viatges fan escala a 

Figueretes i Platja d’en Bossa (zones molt turístiques). 

El seu buc insígnia és el Regina Once, un catamarà de fibra de 22 metres d’eslora i 8 

metres de mànega conegut per navegar habitualment amb el disc Plimsoll per sota 

l’aigua. Va portar-se de Santander, on s’usava per fer excursions per la zona de la 

badia. 

El segon buc més gran és la Joven Antonia II, amb casc de fusta, 25 metres d’eslora i 4 

de mànega. 
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La resta de la flota són petites embarcacions de fusta com el Delfin Verde o la Coqueta, 

d’uns 15 metres d’eslora. Les més petites no es solen destinar a la ruta entre illes. 

3.4.2 ULISES CAT 

Aquesta naviliera es dedica tan sols a fer excursions, el que la limita a un sol viatge per 

buc i per dia, havent de vendre els tickets d’anada i tornada. Compten amb dos 

catamarans de fibra bessons: l’Ulises Cat (2001) i l’Ulises Cat Dos (2003). 

 

Ulises Cat Ulises Cat Dos 

- Eslora: 25.15 metres 27.18 metres 

- Mànega: 8.5 metres 9.3 metres 

- Velocitat: 15 nusos 15 nusos 

- Tipus de Propulsió: 2x Hèlix 2x Hèlix 

- Potència: 1700 CV 1700 CV 

- Passatgers: 300 310 

 

 

Il·lustració 71. Regina Once (esquerra) atracat al Sud del Moll Ribera Ponent i Joven Antonia II (dreta) atracat al 

Moll Comercial de La Savina. Fonts: Pròpia i ferrybalear.blogspot.com 
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3.4.3 CRUCEROS PORTMANY 

La zona de la ciutat d’Eivissa no és l’única des d’on surten els vaixells que van a 

Formentera. De Sant Antoni de Portmany, a l’Oest d’Eivissa, parteixen cada dia l’Illes 

Margalides o el Marina Princess, propietat de Cruceros Portmany. 

L’Illes Margalides és un catamarà de fibra construït a la drassana Rodman Polishyps de 

Vigo l’any 2001. Té 20 metres d’eslora i 7.5 de mànega, i els seus motors amb una 

potencia total de 1500 CV li permeten navegar a 15 nusos. La seva capacitat és de 150 

passatgers. 

El Marina Princess és un monocasc de fibra construït per Drassanes Dalmau (Arenys 

de Mar), que compta amb dos motors de 1000 CV cada un. Té 30 metres d’eslora, 6.88 

metres de mànega i capacitat per 214 passatgers. 

 

Il·lustració 72. Illes Margalides (dalt) i Marina Princess (baix). Font: www.crucerosportmany.com 
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3.4.4 CRUCEROS SANTA EULALIA 

 Aquesta naviliera que opera des de Santa Eulàlia des Riu, al Nord-Est d’Eivissa, és 

l’última que es mencionarà a aquest escrit tot i que hi ha més embarcacions unint les 

dues illes regularment. 

Cruceros Santa Eulalia té dos catamarans de fibra que van a Formentera a diari, el 

Capità Jack (del qual no hi ha informació) i l’Euro Jet, construït a Drassanes Dalmau, 

amb 30 metres d’eslora, 8,2 de mànega i capacitat per 250 passatgers. 

 

 

  

Il·lustració 73. Euro Jet (esquerra) i Capità Jack (dreta). Fonts: www.drassanes-dalmau.com i www.marinetraffic.com 
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3.5 EL RÀPID ESTÀNDARD 

 

En la Taula 2 apareixen els vaixells de passatge que cobriran la ruta en mitja hora 

l’estiu que ve, desprès de que Trasmapi vengués l’Espalmador Jet. 

 

Taula 2. Taula de dades de tots els ràpids que operaran a la línia l’estiu de 2016 

 

Veient aquestes dades és fa evident el prototip del ràpid de passatgers estàndard: un 

catamarà d’alumini de 315 places, 4000 kW, 40 metres d’eslora i 10 de mànega 

(adaptant-se a les dimensions dels molls de La Savina). 

Desviant-se de la mitjana estan l’Ibiza Jet i l’Aires de Formentera. L’Ibiza Jet és un 

Westamaran restaurat i renovat, més petit i menys potent que la resta de ràpids però 

així i tot té quasi les mateixes places que la resta i no es gaire inferior en velocitat. 

L’Aires de Formentera és l’únic monocasc, el que el fa tenir menys mànega i menys 

capacitat, però amb punts forts en el consum (un 40% menys que els catamarans de 

4000kW) i la gran navegabilitat en condicions difícils. És ideal per l’hivern, quan les 

seves 204 places són sempre més que suficients.  

Buc Maverick Maverick Dos
Blau de 

Formentera

Aires de 

Formentera
Eivissa Jet Formentera Jet Ibiza Jet

Companyia Baleària Baleària Med. Pit. Med. Pit. Trasmapi Trasmapi Trasmapi

Passatgers 349 349 320 204 310 310 291

Eslora 38.3 38.3 37.5 37.5 40 40 29

Mànega 9.4 9.4 10.5 7 10 10 9

Casc Catamarà Alumini Catamarà Alumini Catamarà Alumini Monocasc Alumini Catamarà Alumini Catamarà Alumini Catamarà Alumini

Potència 4080 kW 4080 kW 4000 kW 2364 kW 4000 CV 4000 CV 3000 CV

Construcció 1990 1990 2008 2007 1986 1986 1974 - refet 2010

BUCS DE PASSATGE 30'
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4. ANÀLISI DEL TRÀFIC 

4.1 HORARIS 

Al principi d’aquest treball ja s’ha parlat del nombre de passatgers que arriben al Port 

de La Savina, així que ara toca centrar-se en les sortides diàries de bucs des de tots 

dos ports, el de La Savina i el d’Eivissa. 

A continuació es presentaran i explicaran una sèrie de taules amb els horaris (de les 

tres principals navilieres) dels vaixells en circulació els anys 2014 i 2015. Hi haurà un 

horari de Temporada Baixa (principi de Març) i tres de Temporada Alta (final de Juny, 

meitat d’Agost i final de Setembre). No s’inclou cap horari de la Temporada Mitja 

perquè la variació amb la Baixa és mínima, els bucs tenen prou capacitat com per no 

tenir que ampliar el servei. 

 

Arribades de passatgers a La Savina Març 2014: 30,698 

Arribades de passatgers a La Savina Març 2015: 32,699 (+2,001) 

 

Buc IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR

Aires de Formentera 07.00-07.30 08.30-09.00 09.30-10.00 13.00-13.30 15.30-16.00 18.30-19.00

Formentera Jet 08.30-09.00 09.30-10.00 11.30-12.00 13.30-14.00 16.00-16.30 17.30-18.00 19.00-19.30 20.30-21.00

Ibiza Jet 07.30-08.00 09.00-09.30 11.30-12.00 13.30-14.00 16.00-16.30 17.30-18.00 19.00-19.30 20.30-21.00

Maverick 07.30-08.00 09.00-09.30 10.00-10.30 11.30-12.00 12.30-13.00 15.30-16.00 17.00-17.30 18.30-19.00 20.00-20.30 21.30-22.00

Nixe 07.00-07.30 08.00-08.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 15.00-15.30 16.30-17.00 18.00-18.30

Posidonia 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 17.00-18.00 20.30-21.30

07 MARÇ 2014

Buc IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR

Aires de Formentera 07.00-07.30 08.30-09.00 09.30-10.00 13.00-13.30 15.30-16.00 18.30-19.00

Eivissa Jet 07.30-08.00 09.00-09.30 11.30-12.00 13.30-14.00 16.00-16.30 17.30-18.00 19.00-19.30 20.30-21.00

Formentera Jet 08.30-09.00 09.30-10.00 11.30-12.00 13.30-14.00 16.00-16.30 17.30-18.00 19.00-19.30 20.30-21.00

Maverick 08.00-08.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 14.30-15.00 15.30-16.00 18.00-18.30 20.00-20.30

Posidonia 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.30-15.30 16.30-17.30 17.45-18.45 19.00-20.00 21.30-22.30 22.45-23.45

05 MARÇ 2015

Taula 4. Horaris de tots els bucs operatius en Març de 2015. Font de les dades: www.portsdebalears.com 

Taula 3. Horaris de tots els bucs operatius en Març de 2014. Font de les dades: www.portsdebalears.com 
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Comentari de Taules 3 i 4 

Durant el 2014 ja va veure Baleària que no calia tenir dos vaixell de càrrega mixta 

durant l’hivern així que l’any següent va parar el Nixe, el qual té un consum molt alt, per 

deixar al Posidonia com únic medi d’entrada de carga a Formentera. I no va ser tan 

sols per el consum, el Nixe no deixa de ser una nau d’alta velocitat, pel que pateix amb 

condicions meteorològiques adverses, i a més té 50 metres lineals menys de espai de 

càrrega que l’antic buc d’origen italià. Amb l’aturada del Nixe es perden 4 viatges diaris, 

així que el Posidonia passa a fer-ne 5, 2 més que l’any anterior a aquesta altura. 

No només es perden viatges de càrrega amb l’aturada del Nixe, també es perden 

viatges ràpids (de mitja hora), cosa que no sembla importar massa a Baleària ja que a 

més de no activar una de les seves NAVs (Nau d’Alta Velocitat) per reforçar, el 

Maverick passa de 5 a 4 viatges diaris. 

Mediterrànea Pitiusa, com es habitual a l’hivern, tan sols te un vaixell operatiu fent 3 

viatges diaris. Aquest sol ser l’Aires de Formentera pel seu consum bastant moderat, 

navegar be amb mala mar i tenir capacitat de sobres pels viatgers que es porten en 

Temporada Baixa. 

A Trasmapi es canvia l’Ibiza Jet per l’Eivissa Jet, un moviment sense motiu comercial, 

aquests bucs es van tornant per mantenir-se en bones condicions operatives sempre. 

No hi ha res pitjor per un buc que romaner amarrat. 

A partir de Setmana Santa / Abril, les navilieres comencen a activar progressivament la 

seva flota segons les previsions que tinguin de cara a la temporada que entra tot i no 

tenir problemes de capacitat en cap moment. El fet és que tenen molta tripulació a la 

que es veuen “obligats” a donar feina durant prou temps cada any com per que no es 

plantegin anar-se’n de la companyia. 
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Arribades de passatgers a La Savina Juny 2014: 108,12 

Arribades de passatgers a La Savina Juny 2015: 115,250 (+7,124) 

 

Comentari de Taules 5 i 6 

Els de Baleària mantenen el mateix nombre de viatges d’un any per l’altre però canvien 

el Nixe pel Formentera Direct, de menor capacitat, al comprovar que el Castavi Jet de 

Trasmapi els hi robava gran part dels automòbils que solien transportar. Els dos ràpids 

de la sèrie Maverick es mantenen igual que l’any passat, amb algun petit canvi en les 

hores. 

Mediterrànea Pitiusa va començar l’estiu de 2014 molt previnguda amb el Blau de 

Formentera a 3 viatges i l’Illa Pitiusa encara aturada. L’any 2015 van estimar que el 

més adequat era que els bucs treballessin a ritme de Temporada Alta des del primer 

moment per tenir un horari més complet que atragués als passatgers. Llavors el Blau 

Buc IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR

Aires de Formentera 07.00-07.30 08.30-09.00 10.00-10.30 11.30-12.00 13.00-13.30 15.30-16.00 17.30-18.00 18.30-19.00

Blau de Formentera 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 20.00-20.30 21.00-21.30

Cala Saona 08.30-09.15 09.30-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 14.30-15.15 15.30-16.15 16.30-17.15 17.30-18.15 18.30-19.15 19.30-20.15

Eivissa Jet 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 12.30-13.00 16.00-16.30 17.00-17.30 19.30-20.00 20.30-21.00

Espalmador Jet 10.30-11.00 11.30-12.00 12.30-13.00 13.30-14.00 17.30-18.00 18.30-19.00 20.00-20.30 21.00-21.30

Formentera Jet 07.30-08.00 09.00-09.30 10.00-10.30 13.30-14.30 15.30-16.00 18.00-18.30 19.00-19.30 20.30-21.00

Ibiza Jet 06.00-06.30 07.30-08.00 08.30-09.00 10.00-10.30 11.00-11.30 12.00-12.30

Ibiza Jet (2) 16.00-16.30 17.00-17.30 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30 23.00-23.30

Maverick 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 15.00-15.30 16.00-16.30 17.00-17.30 18.30-19.00 20.30-21.00

Maverick Dos  07.00-07.30 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 15.00-15.30 16.30-17.00 17.30-18.00 19.30-20.00 21.30-22.00

Menorca Express 08.00-08.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 16.00-16.45 17.30-18.15 19.00-19.45 20.00-20.45

Nixe 07.00-07.30 08.00-08.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 14.00-14.30 16.30-17.00 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30

Posidonia 07.00-08.00 09.00-10.00 11.30-12.30 13.00-14.00 17.00-18.00 18.30-19.30 20.30-21.30 22.00-23.00

26 JUNY 2014

Buc IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR

Aires de Formentera 07.00-07.30 08.30-09.00 10.00-10.30 11.00-11.30 13.00-13.30 15.00-15.30 16.00-16.30 17.30-18.00

Blau de Formentera 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 18.30-19.00 19.30-20.00 20.30-21.00 21.30-22.00

Cala Saona 10.00-10.45 11.00-11.45 15.15-16.00 16.30-17.15 17.30-18.15 18.30-19.15 19.30-20.15 20.30-21.15

Castaví Jet 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 12.30-13.00 16.00-16.30 17.00-17.30 18.30-19.00 19.30-20.00 20.30-21.00 21.30-22.00

Eivissa Jet 08.00-08.30 09.00-09.30 12.00-12.30 14.30-15.00 16.30-17.00 17.30-18.00 19.00-19.30 20.00-20.30

Espalmador Jet 09.30-10.00 10.30-11.00 12.30-13.00 13.30-14.00 14.30-15.00 15.30-16.00 18.00-18.30 19.00-19.30 21.00-21.30 22.00-22.30

Formentera Direct 07.00-07.30 08.00-08.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 14.00-14.30 16.30-17.00 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30

Formentera Jet 07.30-08.00 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.00-12.30 15.30-16.00 16.30-17.00 20.00-20.30

Ibiza Jet 07.30-08.00 08.30-09.00 10.30-11.00 11.30-12.00 13.30-14.00 16.00-16.30 17.00-17.30 18.00-18.30

Illa Pitiusa 08.45-09.30 10.00-10.45 11.00-11.45 14.00-14.45 18.00-18.45 19.00-19.45

Maverick 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 15.00-15.30 16.00-16.30 17.00-17.30 18.30-19.00 20.30-21.00 22.15-22.45 23.00-23.30

Maverick Dos  07.00-07.30 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 15.00-15.30 16.30-17.00 17.30-18.00 19.30-20.00 20.30-21.00

Menorca Express 08.00-08.45 09.30-10.15 10.30-11.15 11.30-12.15 17.30-18.15 18.30-19.15 19.30-20.15 20.30-21.15

Posidonia 07.00-08.00 09.00-10.00 11.30-12.30 13.00-14.00 17.00-18.00 18.30-19.30 21.30-22.30 22.45-23.45

25 JUNY 2015

Taula 6. Horaris de tots els bucs operatius en Juny de 2015. Font de les dades: www.portsdebalears.com 

Taula 5. Horaris de tots els bucs operatius en Juny de 2014. Font de les dades: www.portsdebalears.com 
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de Formentera ja va estar a 4 viatges des de la seva entrada en funcionament (el 8 de 

Juny) i l’Illa Pitiusa va començar a 3 viatges uns dies més tard. 

En quant a Trasmapi, els dos anys van activar tots els seus bucs disponibles per poder 

seguir presumint de ser l’empresa líder de la línia, però al tenir al Castavi Jet llest 

abans en 2015 no es van veure en la necessitat de doblar tripulació al Ibiza Jet i van 

poder treure-li protagonisme al Cala Saona. Així el Ibiza Jet passava de 6 a 4 viatges i 

el Cala Saona de 5 a 4, però el Castavi Jet en faria 5 d’alta velocitat. A més, a 

l’Espalmador Jet li van donar un viatge més, passant de 4 a 5. El resultat: 3 viatges 

diaris més respecte al 2014, 4 viatges més d’alta velocitat. 

 

 

Arribades de passatgers a La Savina Agost 2014: 151,760 

Arribades de passatgers a La Savina Agost 2015: 193,546 

 

Buc IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR

Aires de Formentera 07.00-07.30 08.30-09.00 10.00-10.30 11.30-12.00 13.00-13.30 15.30-16.00 18.00-18.30 19.00-19.30

Blau de Formentera 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 18.30-19.00 19.30-20.00 21.00-21.30 22.30-23.00

Castavi Jet 08.30-09.00 10.00-10.30 11.15-11.45 12.30-13.00 14.00-14.30 16.00-16.30 18.30-19.00 19.30-20.00

Eivissa Jet 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 14.45-15.15 15.30-16.00 16.15-16.45 17.00-17.30 18.00-18.30 19.00-19.30

Espalmador Jet 09.00-09.30 09.45-10.15 10.30-11.00 11.30-12.00 12.30-13.00 13.30-14.00 17.00-17.30 18.00-18.30 19.30-20.00 20.30-21.00

Formentera Jet 07.30-08.00 08.30-09.00 09.15-09.45 11.00-11.30 12.00-12.30 13.30-14.00 15.00-15.30 15.45-16.15 16.30-17.00 20.00-20.30

Ibiza Jet 06.00-06.30 07.30-08.00 08.30-09.00 10.00-10.30 11.00-11.30 12.00-12.30

Ibiza Jet (2) 15.30-16.00 16.30-17.00 17.30-18.00 19.00-19.30 20.00-20.30 21.00-21.30 22.00-22.30 23.00-23.30

Illa Pitiusa 09.00-09.45 11.00-11.45 12.30-13.15 14.00-14.45 17.00-17.45 18.00-18.45 20.00-20.45 21.00-21.45

Maverick 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 15.00-15.30 16.00-16.30 17.00-17.30 18.30-19.00 20.30-21.00 22.15-22.45 23.00-23.30

Maverick Dos  07.00-07.30 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 15.00-15.30 16.30-17.00 17.30-18.00 19.30-20.00 21.30-22.00

Menorca Express 08.00-08.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 16.00-16.45 17.00-17.45 19.00-19.45 20.30-21.15

Nixe 07.00-07.30 08.00-08.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 14.00-14.30 16.30-17.00 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30

Posidonia 07.00-08.00 09.00-10.00 11.30-12.30 13.00-14.00 14.30-15.30 15.45-16.45 17.00-18.00 18.30-19.30 20.30-21-30 22.00-23.00

14 AGOST 2014

Buc IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR

Aires de Formentera 07.00-07.30 08.30-09.00 10.00-10.30 11.00-11.30 13.00-13.30 15.00-15.30 16.00-16.30 17.30-18.00

Blau de Formentera 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 18.30-19.00 19.30-20.00 20.30-21.00 22.00-22.30

Cala Saona 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 16.30-17.15 17.30-18.15 18.30-19.15 19.30-20.15 20.30-21.15

Castaví Jet 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 12.30-13.00 16.00-16.30 17.00-17.30 18.30-19.00 19.30-20.00 20.30-21.00 21.30-22.00

Eivissa Jet 08.00-08.30 09.00-09.30 12.00-12.30 14.30-15.00 16.30-17.00 17.30-18.00 19.00-19.30 20.00-20.30

Espalmador Jet 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 13.30-14.00 14.30-15.00 15.30-16.00 18.00-18.30 19.00-19.30 21.00-21.30 22.00-22.30

Formentera Direct 07.00-07.30 08.00-08.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 14.00-14.30 16.30-17.00 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30

Formentera Jet 07.30-08.00 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.00-12.30 15.30-16.00 16.30-17.00 20.00-20.30

Ibiza Jet 07.30-08.00 08.30-09.00 10.30-11.00 11.30-12.00 13.30-14.00 16.00-16.30 17.00-17.30 18.00-18.30

Illa Pitiusa 08.45-09.30 10.00-10.45 11.00-11.45 14.00-14.45 18.00-18.45 19.00-19.45

Maverick 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 15.00-15.30 16.00-16.30 17.00-17.30 18.30-19.00 20.30-21.00 22.15-22.45 23.00-23.30

Maverick Dos  07.00-07.30 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 15.00-15.30 16.30-17.00 17.30-18.00 19.30-20.00 20.30-21.00

Menorca Express 08.00-08.45 09.30-10.15 10.30-11.15 11.30-12.15 17.30-18.15 18.30-19.15 19.30-20.15 20.30-21.15

Posidonia 07.00-08.00 09.00-10.00 11.30-12.30 13.00-14.00 17.00-18.00 18.30-19.30 21.30-22.30 22.45-23.45

13 AGOST 2015

Taula 8. Horaris de tots els bucs operatius en Agost de 2014. Font de les dades: www.portsdebalears.com 

Taula 7. Horaris de tots els bucs operatius en Agost de 2015. Font de les dades: www.portsdebalears.com 
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Comentari de Taules 7 i 8 

Aquest més té poc per comentar. Agost és el més de màxima activitat i era habitual que 

tingués més sortides que cap altre però Baleària i Mediterrànea Pitiusa ja van arribar al 

màxim eficient de freqüència en 2014 i els canvis per 2015 van ser mínims, sobretot 

relacionats amb optimitzar els horaris. 

Trasmapi va adonar-se’n que en 2014 va traspassar el límit i va exprimir massa les 

seves tripulacions, així que en Agost de 2015 va continuar amb el que tenia al Juny. 

La competitivitat és màxima i la situació recorda molt a la Competència Perfecta, on 

tots els empresaris intenten donar la millor oferta i el més beneficiat és el usuari, el qual 

pot gaudir d’una freqüència mai vista abans. 

 

Arribades de passatgers a La Savina: 87,406 

Arribades de passatgers a La Savina: 122.513 

 

 

Buc IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR

Aires de Formentera 07.00-07.30 08.30-09.00 10.00-10.30 11.30-12.00 13.00-13.30 15.30-16.00 18.00-18.30 19.30-20.00

Blau de Formentera 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 16.00-16.30 17.30-18.00 20.00-20.30 21.00-21.30

Castavi Jet 08.30-09.00 10.30-11.00 11.30-12.00 12.30-13.00 14.00-14.30 16.30-17.00 18.00-18.30 19.30-20.00

Eivissa Jet 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.00-12.30 13.30-14.00 15.30-16.00 17.00-17.30 19.00-19.30 20.00-20.30 21.00-21.30

Formentera Jet 07.30-08.00 09.30-10.00 11.00-11.30 12.00-12.30 13.30-14.00 16.00-16.30 18.00-18.30 20.30-21.00

Ibiza Jet 07.30-08.00 08.30-09.00 10.30-11.00 11.30-12.00 12.30-13.00 17.30-18.00 19.00-19.30 20.00-20.30

Maverick 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 15.00-15.30 16.00-16.30 17.00-17.30 19.00-19.30 20.00-20.30

Maverick Dos  07.00-07.30 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 15.00-15.30 16.30-17.00 17.30-18.00 19.00-19.30 21.30-22.00

Menorca Express 08.00-08.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 17.00-17.45 18.00-18.45 19.00-19.45 20.30-21.15

Nixe 07.00-07.30 08.00-08.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 14.00-14.30 16.30-17.00 18.00-18.30

Posidonia 07.00-08.00 09.00-10.00 11.30-12.30 13.00-14.00 17.00-18.00 18.30-19.30 20.00-21.00 21.30-22.30

25 SETEMBRE 2014

Buc IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR FOR-IBZ IBZ-FOR

Aires de Formentera 07.00-07.30 08.30-09.00 10.00-10.30 11.30-12.00 13.00-13.30 15.30-16.00 16.00-16.30 17.30-18.00

Blau de Formentera 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 18.30-19.00 19.30-20.00 20.30-21.00 21.30-22.00

Castaví Jet 09.30-10.00 10.30-11.00 11.30-12.00 12.30-13.00 16.00-16.30 17.00-17.30 18.30-19.00 19.30-20.00

Eivissa Jet 07.30-08.00 08.30-09.00 10.00-10.30 11.00-11.30 12.00-12.30 13.30-14.00 14.30-15.00 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30

Formentera Direct 07.00-07.30 08.00-08.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 14.00-14.30 16.30-17.00 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30

Formentera Jet 07.30-08.00 10.30-11.00 11.30-12.00 12.30-13.00 15.30-16.00 17.00-17.30 18.30-19.00 21.00-21.30

Ibiza Jet 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.00-12.30 13.30-14.00 16.30-17.00 18.00-18.30 19.00-19.30 20.00-20.30 21.00-21.30

Maverick 10.30-11.00 11.30-12.00 13.00-13.30 15.00-15.30 16.00-16.30 17.00-17.30 18.30-19.00 21.00-21.30

Maverick Dos  07.00-07.30 09.00-09.30 10.00-10.30 11.00-11.30 12.30-13.00 15.00-15.30 16.30-17.00 17.30-18.00 19.30-20.00 20.30-21.00

Menorca Express 08.00-08.45 10.00-10.45 11.00-11.45 12.00-12.45 17.30-18.15 18.30-19.15 19.30-20.15 20.30-21.15

Posidonia 07.00-08.00 09.00-10.00 11.30-12.30 13.00-14.00 17.00-18.00 18.30-19.30 21.30-22.30 22.45-23.45

24 SETEMBRE 2015

Taula 9. Horaris de tots els bucs operatius en Setembre de 2014. Font de les dades: www.portsdebalears.com 

Taula 10. Horaris de tots els bucs operatius en Setembre de 2015. Font de les dades: www.portsdebalears.com 



 Ruta Eivissa-Formentera. Anàlisi per trobar el vaixell de passatgers més adequat 
 

 

 

 
88 

 

Comentari de Taules 9 i 10 

A finals de Setembre tot el negoci que s’havia de fer ja ha estat fet i es comencen a 

retirar els vaixells per deixar l’Octubre en serveis de Temporada Baixa. 

Baleària resta al Maverick un viatge, tot i que deixa al Formentera Direct a 5, a 

diferència del que va fer l’any anterior amb el Nixe. 

A Mediterrànea Pitiusa aguantaren el Blau de Formentera fins que l’Aries de 

Formentera va tornar de la seva cita amb drassanes a mitjans de Setembre, tenint així 

una nau d’alta velocitat operativa sempre. L’Illa Pitiusa es va retirar de la línia mentre 

que el Menorca Express continuà també amb el Blau. 

Trasmapi va treure un viatge al Castaví Jet i va aturar el Cala Saona, compensant un 

poc amb un 5è viatge per l’Eivissa Jet i l’Ibiza Jet. 

A meitat d’Octubre ja queden tots els horaris de Temporada Baixa i es deixen molts 

bucs amarrats fins almenys Setmana Santa. És el temps de fer manteniments, donar 

vacances a la tripulació i preparar el planning pel pròxim any.  
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4.2 FREQÜÈNCIES 

HORA MARÇ '14 MARÇ '15 JUNY '14 JUNY '15 AGOST '14 AGOST '15 SETEMBRE '14 SETEMBRE '15

06.00

06.30

07.00 XZ Z XZ XZ XZ XZ XZ XZ

07.30 X X X X X X X X

08.00 X X

08.30 X X XY X XXX X XX X

09.00 X XX XX XX XX XX XX

09.30 X X X XXY X XY X X

10.00 X X XXY XYY XXY XXYY XY XXY

10.30 XXX XXX XX XXX XXX XXX

11.00 Z Z XY XXX XXYx XXX XX XX

11.30 XX X XXZ XYZ XXZ XYZ XXZ XXZ

12.00 XY X XY XY XY XY

12.30 X X XX XX XXX XX XX XX

13.00 X X XX XX XX XX XX XX

13.30 X X X X X X X X

14.00 Y XY Y X

14.30 Z Y X Zx X X

15.00 X XXy X XX X X

15.30 X X X X Xx X X X

16.00 X X XX XX Xx XX XX XX

16.30 X XY XX XX XX X X

17.00 Z XZ XZ XYZ XZ XZ XZ

17.30 X Xz XXY XXY X XXY XX XX

18.00 X X XY X XY X

18.30 XX X XXY XXY XX XXY XXY

19.00 X X XX XXY XXX XXY XX XX

19.30 X XY XX XY X X

20.00 X XX X X X XZ X

20.30 X X XZ XXY YZ XXY XY XY

21.00 X X XY X X X

21.30 X Z X XZ X Z X XZ

22.00 x x Xx

22.30 X

23.00 X X* X X*

TOTAL 23 20 52 61 62 61 42 48

X = 30min

Y = 45min

Z= 60min

SORTIDES PER HORA - PORT D'EIVISSA

MINÚSCULA = 15MIN MÉS TARD

Taula 11. Totes les sortides per hora des del Port d'Eivissa. Font de les dades: www.portsdebalears.com 
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Comentari de Taula 11 

Els grans beneficiaris de la competència a la línia han set els passatgers,  ja que han 

vist com els horaris s’han anant fent cada cop més complets i surten bucs cada mitja 

hora habitualment.  

Desprès del 2014 les navilieres van veure que les sortides als quarts d’hora no tenien 

massa sentit ja que el temps de planxa per embarcar passatge i vendre tickets era 

massa curt i s’acumulaven retards o es sortia molt poc carregat. Aquesta pràctica es va 

extingir quasi totalment en 2015, millorant la productivitat de cada viatge. 

En els horaris des del Port d’Eivissa veiem que la primera sortida era a les 7 del matí 

durant tot el passat any i l’última era a les 21.30 en hivern i a les 23.00 durant l’estiu, 

quan Trasmapi va anar rotant els seus catamarans lleugers, evitant posar una doble 

tripulació a l’Ibiza Jet perquè pogués cobrir un horari més ample. 

En Març de 2015 les navilieres van redistribuir les sortides, evitant que dos bucs 

sortissin alhora en cap moment i reduint el temps d’espera entre viatges. El període 

més llarg sense sortida és un d’una hora i mitja, la resta surten cada mitja hora o una 

hora. Una petita millora respecte l’any anterior quan hi havia un període de dues hores i 

altre d’hora i mitja sense activitat al port. I tot això s’aconsegueix amb 3 viatges diaris 

menys. 

En Juny de 2015 ens trobem amb 9 sortides més que al 2014, amb sortides cada mitja 

hora des de les 07.00 fins les 10.00 i una última sortida a les 23.15. A qualsevol mitja 

hora hi havia l’opció d’embarcar en una nau d’alta velocitat, excepte a les 14.00, una 

oferta molt difícil de millorar. Hi havien sortides triples en 9 ocasions, on 5 d’elles es 

concentraven entre les 09.30 i les 11.30 ja que pel matí molts de turistes que estan de 

vacances a Eivissa decideixen anar a Formentera a passar el dia i gaudir de les seves 

platges. 

A l’Agost és la mateixa situació que al Juny, el horaris tan sols pateixen canvis mínims i 

és concentren durant el matí per portar tota la gent possible a Formentera, gent que 

desprès tindrà que tornar a la tarda. Especial menció per les 10.00, quan hi ha 4 

sortides alhora. 
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El Setembre de 2015 té 6 sortides diàries més però no millor freqüència que l’any 

anterior degut a les triples sortides que es donen a 4 hores diferents, per 2 a l’any 2014. 

A les 18.30 es va passar de no tenir sortida a tenir-ne 3 a l’any següent, degut 

segurament a l’arribada d’un vol una estona abans. 

Totes les sortides alhora, amb vaixells navegant pràcticament buits són prova de que la 

flota ha sobrepassat les necessitats de l’usuari. 

 

 

 

HORA MARÇ '14 MARÇ '15 JUNY '14 JUNY '15 AGOST '14 AGOST '15 SETEMBRE '14 SETEMBRE '15

06.00 X X* X X*

06.30

07.00 X X XX XX XX XX XX XX

07.30 X X X X X X X

08.00 X X XX XY XY XY X XY

08.30 X X X Xy X Xy X X

09.00 XZ XZ Z XZ YZx XZ Z Z

09.30 X X XY X Xx X X X

10.00 X XXX XXX XXX XXX XXX XX

10.30 X XXY X XY X X

11.00 X X XXY XXYY XXY XXYY XX XXY

11.30 X X XXX XXX XXX XXX XXX XXX

12.00 Y X X X X X

12.30 X XX XX XXY XX XX XX

13.00 Z Z XZ XZ XXZ XZ XZ XZ

13.30 X X X X X X X X

14.00 X X X X X X

14.30 X X X

15.00 X X X XX X X X

15.30 X X XY X XXz X X X

16.00 X X XY XX XY XX X X

16.30 Z X XXY XX XXY XX XX

17.00 X XX XX XXY XX X XX

17.30 X X XY XY X XY X XY

18.00 X X XX XY XXX XXY XXX XX

18.30 XZ XYZ XZ XYZ Z XXZ

19.00 X XZ XY X XY X XX X

19.30 XY XXY XX XXY X XXX

20.00 X XXX XXX XXY XX XXX XX

20.30 XZ X XX XXY XX XXY X

21.00 X X X XX

21.30 X X Z

22.00 Z X XZ X

22.30 z z z z

23.00 X X X

TOTAL 23 20 52 61 62 61 42 48

X = 30min

Y = 45min

Z= 60min

SORTIDES PER HORA - PORT DE FORMENTERA

MINÚSCULA = 15MIN MÉS TARD

Taula 12. Totes les sortides per hora des del Port de La Savina. Font de les dades: www.portsdebalears.com 
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Comentari de Taula 12 

Del tràfic al Port de La Savina queda poc per comentar, pues és un mirall del que passa 

al Port d’Eivissa. El mateix buc de Trasmapi que la nit abans va fer el viatge de les 

23.00 des d’Eivissa, passarà la nit a Formentera i sortirà a les 06.00, viatge pensat per 

portar gent a l’aeroport pels primers vols del matí. 

El viatge de les 07.00 que fa Mediterrànea Pitiusa tot l’any és molt important per la gent 

de Formentera ja que els hi permet arribar a temps a l’escola o la feina a Eivissa. En 

estiu un dels Maverick reforça l’horari per la gent que va a l’aeroport. 

En Març de 2015 transcorre una hora i mitja sense sortides en varies ocasions, 

compressible si tenim en compte que el total diari és de tres menys que l’any anterior. 

Tot i així, l’última passa a ser 2 hores mes tard, a les 22.30, deixant temps suficient per 

treballar tota la tarda per Formentera abans de tenir que tornar a casa. 

Al Juny i l’Agost el que hi ha són molts de viatges concentrats al matí per tenir bucs 

disponibles contínuament per carregar a Eivissa i portar gent. Desprès, per la tarda, 

també es succeeixen les dobles i triples sortides a partir de les 16.00 fins les 20.30, 

quan va tornant tota la gent de la platja. L’última sortida és del Maverick a les 23.00, 

donant l’oportunitat al turista inclús de sopar abans de donar la visita a l’illa per 

finalitzada. 

En Setembre el Maverick ja va deixar de sortir a les 23.00 i l’última sortida era del 

Posidonia un quart d’hora abans (viatge que es manté durant tot l’any). Al igual que a 

Eivissa, les triples sortides fan que els 6 viatges extra respecte l’any anterior no 

impliquin un millor horari pel passatger, el qual tampoc té molt de motiu de queixa ja 

que de les 07.00 a les 21.00 estan sortint ràpids cada mitja hora excepte a les 09.00 

(Posidonia) i a les 14.30 (sense servei). 
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4.3 CAPACITAT DE TRANSPORT I OCUPACIÓ 

Pot ser interessant aturar-se a mirar quin és el total de passatgers que són capaços de 

transportar els bucs en servei i la mitjana d’ocupació que registren. Aclarir abans de 

començar, que tan sols es tindran en compte les places dels bucs de línia regular de 

Baleària, Mediterrànea Pitiusa i Trasmapi, però al nombre d’arribades al Port de La 

Savina que ha estat extret de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears també s’inclou 

al passatge d’Aquabus i a les excursions. Això significa que el percentatge d’ocupació 

real serà inferior al que surti aquí. 

Considerem que tots els habitants de Formentera que viatgen a Eivissa hauran de 

tornar i que tots els turistes que arriben d’Eivissa hauran de sortir desprès així que 

només cal analitzar un dels sentits de la ruta ja que l’altre serà igual. 

Començant amb la Temporada Baixa, en Març de 2015 navegaven:  

Aires de Formentera(3·204) + Eivissa Jet(4·310) + Formentera Jet(4·310) + Maverick(4·349) + 

Posidonia(5·710) = 8038 places/dia → 249178 places/mes 

32699 arribades Març / 249178 places → 13’1% d’ocupació 

Perquè sigui més gràfic, el buc mitjà de 300 passatgers en portaria 39 per viatge. 

Si anem ara amb la Temporada Alta, en Agost de 2015 navegaven: 

Aires de Formentera(4·204) + Blau de Formentera(4·320) + Cala Saona(4·260) + Castaví Jet(5·450) + 

Eivissa Jet(4·310) + Espalmador Jet(5·356) + Formentera Direct(5·301) + Formentera Jet(5·310) + Ibiza 

Jet(4·291) + Illa Pitiüsa(3·150) + Maverick(5·349) + Maverick Dos(5·349) + Menorca Express(4·180) + 

Posidonia(4·710) = 20125 places/dia → 623875 places/mes → 2’5 vegades més que a l’hivern 

193546 arribades Agost / 623875 places → 31% d’ocupació 

Llavors el buc mitjà de 300 passatgers estaria portant 93 passatgers per viatge, una 

xifra que sembla encara bastant baixa però que ara analitzarem. 
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Rendiment 

Els bitllets d’un sol trajecte pels ràpids costen aproximadament 27€ i el consum de 

combustible del ràpid mitjà és d’uns 350 litres. Per simplificar direm que 1 litre costa 1€ 

(el preu és menor). 

Llavors en un viatge es gasten 350€ en combustible, que dividit per 27€/passatger és 

igual a 12’96 → Portant 13 passatgers el viatge està amortitzat 

- En Temporada Baixa: 39 passatgers · 27€ - 350€ = 703€ per viatge. 

- En Temporada Alta: 93 passatgers · 27€ - 350€ = 2161€ per viatge. 

- Suposant un 100% d’ocupació: 300 passatgers · 27€ - 350€ = 7750€ per viatge. 

Que hi hagi un bon nombre de sortides en hivern és beneficiós per la gent perquè no 

s’han d’esperar molta estona per poder tornar a casa, però en estiu resulta excessiu. 

Tenir 3 vaixells de maniobra de sortida i 3 d’entrada esperant alhora significa que els 

temps de maniobra s’allarguen molt. Al cap i a la fi, el total de gent a transportar serà el 

mateix independentment del nombre de vaixells en servei i la reducció d’aquests 

significaria un gran estalvi per les empreses, les quals veurien ampliat el seu rendiment. 

Això no és possible perquè ara mateix el mercat està en una situació bastant semblant 

a la competència perfecta, on tots volen acabar amb tots, inclús fent-se mal a si 

mateixos si es necessari. 
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4.4 UN DIA AL BLAU DE FORMENTERA 

Sembla interessant parlar també dels horaris de feina dels marins que treballen als 

vaixells de la línia. El Blau va mantenir aquest horari del 8 de Juny fins al 30 de 

Setembre, durant quasi tota la seva campanya, amb algun petit canvi de mitja hora. No 

és l’horari més dur de tots els bucs però tampoc es pot dir que fos poc exigent. 

El Blau sempre atraca al mateix lloc perquè te unes rampes pel passatge a popa que 

necessiten d’unes plataformes al moll que eviten una excessiva inclinació. Al arribar 

bastant tard a La Savina, el seu port de pernocta, i sortir relativament d’hora, se’l 

permetia dormir al seu atrac estalviant a la tripulació un canvi d’atrac. 

La tripulació era de 7 persones: Capità, 1er Oficial, Alumne de Pont, Jefe de Màquines, 

dos mariners i un engrasador. No hi havia personal de fonda ni es tenia contractat un 

servei de neteja, tots els tripulants havien de coberta havien de colaborar. 

La jornada començava a les 08.00, quan es començava a netejar el buc per deixar-lo 

llest per embarcar els passatgers a partir de les 09.00, mitja hora abans de la sortida 

(09.30). El temps va molt just ja que el Blau té menys tripulants que la resta de bucs de 

la seva capacitat. 

L’embarc requereix de 4 tripulants mínim, un controlant l’entrada i agafant tickets, un 

venent tickets a bord i dos dirigint als passatgers i estibant les maletes, que en la 

Temporada Alta no son poques. 

A l’arribada a les 10.00 a Eivissa es desembarca el passatge, es comprova que estigui 

tot en ordre dins i es comença l’embarc de seguit per poder sortir a les 10:30. En arribar 

a Formentera a les 11.00 es fa el mateix: desembarc, repàs dins i embarc. 

S’arriba a Eivissa a les 12.00 i desprès del desembarc i la neteja pertinent, si no hi ha 

cap feina urgent, es pot fer un petit descans fins les 12.30, hora en que es comença a 

embarcar de nou per partir a les 13.00. Apart del passatge, aquest vaixell també porta 

sobres i petits paquets (i no tan petits) per la gent de Formentera a canvi d’una 

“propina” i a aquesta hora és quan se’n reben més. A més, l’atrac del Blau a Eivissa 

està al costat de l’Estació Marítima i les rampes de popa donen al parking  
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d’espera per l’embarc dels cotxes, de manera que és molt còmode per les furgonetes 

descarregar la paqueteria allí. 

En arribar a Formentera a les 13.30 ja s’hauran fet dos dels quatre viatges diaris que li 

toquen. Es desembarca el passatge i es reparteixen els paquets als propietaris que 

esperen al moll el més ràpid que es pot, ja que toca fer un canvi d’atrac. La pròxima 

sortida és a les 18.30, en 4 hores, i les places d’atrac als Molls de Passatge són 

escasses així que toca anar al Moll Comercial, a l’altre costat del port. Podem parlar de 

45 minuts entre l’arribada, el canvi d’atrac i deixar el buc aturat per la pausa. Els 

tripulants poden marxar a les 14.15 i no han de tornar fins les 17.30. Són més de tres 

hores per anar a casa a dinar o fer una mica de vida. 

A les 17.30 amb tothom a bord es torna a fer neteja i a les 18.00, quan l’Ibiza Jet deixa 

l’atrac lliure, es torna al Moll de Passatge per carregar i partir a les 18.30. Desprès serà 

altre cop arribada a Eivissa 19:00, desembarc, neteja, embarc, sortida 19.30, arribada a 

Formentera 20.00, desembarc, neteja, embarc, sortida a les 20:30, arribada a Eivissa 

21.00, desembarc i neteja. Les dues neteges dels viatges provinents de Formentera 

són laborioses perquè la gent ve de les platges de Formentera plena d’arena i també 

solen deixar les restes del berenar pels seients. En general el passatge no té cap 

respecte pel vaixell. 

El pròxim embarc serà a les 21.30, deixant una petita estona per sopar. La sortida a les 

22.00 i arribada a Formentera a les 22.30. L’últim viatge coincideix amb l’arribada de 

vols a l’aeroport d’Eivissa i es porta molta gent i molta maleta, que combinat amb 

l’humitat de la nit i les plataformes d’acer per les rampes del moll fa que s’hagin 

d’extremar les precaucions en l’últim desembarc perquè cap passatger no rellisqui i 

pateixi un accident. Desprès tan sols quedarà fer un petit repàs als seients i deixar el 

vaixell llest per passar la nit. La tripulació per fi podrà marxar a casa a descansar a les 

22.50 aproximadament, deixant la neteja pel matí següent. 

Realment és una jornada que es fa llarga, i el calor sufocant i la poca educació d’alguns 

dels turistes que es porten no ajuden precisament. Però el sou que es rep es bastant 

correcte, per no dir bo si el comparem amb el que es cobra a la marina mercant 

espanyola actualment. El problema és que aquests bucs pernocten a Formentera i allí 

la vida es molt cara, però si el marí només busca fer la temporada és una bona opció. 
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5. HSC. HIGH SPEED CRAFTS 

Antigament els formenterers que volien anar a Eivissa s’ho havien de prendre amb 

calma, com si sortissin de passeig. Un sabia quan sortia però no el que trigaria en 

arribar. Sobretot a l’època dels vaixells propulsats a vela. 

Ara el concepte de la línia és molt diferent, els fast ferries han envaït els ports de les 

Pitiüses i han canviat per sempre la manera de veure el trajecte pels usuaris locals. A 

dia d’avui, si un vaixell no pot cobrir el trajecte en mitja hora, els habitants de 

Formentera el consideraran de segona, agafant-lo només si no tenen altre remei. 

Aquest canvi de mentalitat, de passar de viure una aventura a poc més que anar en 

autobús, va iniciar-se amb l’arribada de les primeres naus d’alta velocitat. El 

formenterer pot anar a deixar els nens a l’escola, agafar la barca per Eivissa, fer tots els 

tràmits o les compres que hagi de fer y tornar a Formentera a temps per recollir els 

nens perquè saben que la barca sortirà a la seva hora i haurà arribat en 30 minuts.  

En un món on tot es mou tan ràpid, està clar que els vaixells no es podien quedar 

enrere. Sembla apropiat parlar de les naus d’alta velocitat ja que una gran part de la 

flota que opera aquí pot ser considerada com HSC. 

Però quins requisits ha de complir un vaixell de passatge per poder ser considerat 

d’alta velocitat? Amb el desenvolupament d’una gran quantitat de nous tipus de HSC en 

els anys 80 i 90, la International Maritime Organization (IMO) va decidir adoptar una 

nova regulació internacional que tractés les necessitats especials d’aquest tipus de 

vaixells. En 1996 va entrar en vigor el HSC Code 1994, revisat posteriorment l’any 2000 

per readaptar-se a la realitat del sector.  
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Segons el HSC Code: 

High-speed craft és una nau que pot assolir una velocitat màxima, en metres per segon 

(m/s), igual o superior a: 

3.7 𝛻0.1667 

on: 𝛻 = volum de desplaçament corresponent a la línia de flotació de disseny (m3)  

excluint les naus el casc de les quals està suportat completament lliure de la superfície 

de l’aigua per forces aerodinàmiques – HSC Code 2000. 

 

Aquestes naus de passatge, durant el transcurs del seu viatge, no podran allunyar-se a 

més de quatre hores de navegació, a velocitat d’operació, d’un lloc de refugi. 

Actualment el mercat mundial dels vaixells de passatge d’alta velocitat està dominat 

pels catamarans i a la ruta entre Eivissa i Formentera no es dona una excepció. 

L’avantatge principal dels catamarans sobre els monocascs és la relació superior entre 

places pel passatge i metres d’eslora. Els molls d’atracament de Formentera estan 

pensats per vaixells de 40 metres d’eslora i un catamarà ofereix molta més capacitat de 

càrrega. 

Apart dels clàssics monocascs i catamarans que tothom coneix, hi ha altres alternatives 

més modernes que usen sistemes de major complexitat per poder assolir majors 

velocitats. A continuació s’exposaran alguns d’aquests sistemes. 
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5.1 BUCS D’EFECTE SUPERFICIE  

 

Els bucs d’efecte superfície usen dos sistemes de ventiladors per desplaçar-se. El 

primer sistema crea una bossa d’aire baix la nau per elevar-lo per sobre l’aigua i poder 

reduir la resistència que exerceix la mar al casc. El segon sistema proporciona 

propulsió i govern a la nau, permetent-la avançar i canviar de direcció. 

Perquè els ventiladors puguin vèncer el pes del buc serà necessari que hi hagi un coixí 

d’aire per sota el casc. El disseny més habitual consisteix en segells flexibles a proa i 

popa, i dos cascs laterals. Els segells de proa i popa acostumen a estar construïts en 

goma però les característiques del seu disseny han d’estar adaptades a la seva posició: 

- El segell de proa consistirà en una bossa (o falda) flexible oberta contra els 

cascs laterals (Il·lustració 74). La continuïtat de la bossa, fent la funció de 

pantoc, servirà perquè no entri aigua al coixí d’aire quan el buc tingui moviment 

endavant i que la proa treballi les onades. En posició d’equilibri, el forat entre el 

fons de la bossa i la superfície de l’aigua és molt petit, d’uns 3cm. 

 

Il·lustració 74. Segell de proa d'un buc d'efecte superficie. Font: Hydrodinamics of HSV 
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- El segell de popa sol estar constituït per una bossa flexible de goma amb tres 

bucles i dues membranes que els separen però permeten que la pressió estigui 

igualada (Il·lustració 75). Té un ventilador dedicat que dona a la bossa un 15% 

més de pressió que al coixí d’aire. Aquest disseny pesa poc i quasi no té 

resistència de l’aigua amb bones condicions meteorològiques. 

 

Il·lustració 75. Segell de popa d'un buc d'efecte superficie. Font: U.S. Patent, 4,543,901 de l'1 d'Octubre de 1985 

 

El sistema de ventiladors crea un excés de pressió que causa una diferència d’altura en 

el nivell d’aigua que hi ha dins i fora del coixí d’aire. Aquest coixí eleva la nau d’efecte 

superfície però no pot amb la totalitat del desplaçament. De mitjana el coixí suporta el 

80% del pes del buc, deixant la resta del treball a la flotabilitat dels dos cascs laterals 

quan s’està sense arrancada. Quan s’incrementa la velocitat apareix també altra 

component de força vertical originada per la pressió hidrodinàmica. 

Una nau de sustentació dinàmica té menor resistència que una catamarà de la mateixa 

mida i per aquest motiu podrà assolir una major velocitat amb menys potència total, a 

més de tenir una navegació més agradable en condicions de calma.  
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Fins aquí els avantatges, les naus d’efecte superfície venen amb molts d’inconvenients: 

 

- Pèrdua de velocitat amb les onades. El coixí d’aire té un gran rendiment mentre 

la mar es manté com una bassa d’oli però quan apareixen les primeres onades 

ja tenim un problema. Les irregularitats en la superfície per on es desplaça el 

buc fan que el coixí d’aire es perdi parcialment i ens quedem sense gran part de 

la seva sustentació. Aquest tipus de vaixells són sempre els primers en 

cancel·lar els seus serveis per condicions de mar adverses. 

 

- Mala governabilitat i maniobrabilitat. La poca resistència de la nau al gairebé no 

tenir desplaçament és un avantatge a l’hora d’avançar però resulta inconvenient 

quan es vol canviar la direcció. El no tenir calat deixa al buc molt exposat als 

vents i el torna inestable. A més, al intentar canviar la direcció a altes velocitats 

es té molta deriva i resulta impossible determinar un radi de gir. 

 

 

- Feblesa de les faldes. El fet de dependre d’un material feble com la goma per 

elevar el buc fa que hi hagi risc d’esgarrinxades per impacte amb obstacles o 

desgast que ens poden fer perdre part del coixí d’aire, impossibilitant la 

operativitat. 

 

- Cobblestone Oscillations (“Oscil·lacions per llambordes” traduït literalment). 

Aquestes oscil·lacions són resultat de la ressonància en la compressió dels 

fluxos en el coixí d’aire en condicions de poca mar. El resultat són acceleracions 

verticals molt incòmodes que s’assemblen a quan es condueix un cotxe per un 

carrer pavimentat, d’allí ve el nom. S’usen sistemes de control de la marxa per 

tractar de disminuir-les en la mida del possible. 
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5.2 BUCS AMB HYDROFOILS 

 

Els bucs equipats amb hydrofoils es poden separar en dues grans categories: foils 

totalment submergits o foils que tallen la superfície (Il·lustració 76): 

 

Il·lustració 76. Foils que tallen la superficie (A) i foils totalment submergits (B). Font: www.daviddarling.info 

 

En els bucs amb foils totalment submergits el sistema de proa s’usa per maniobrar i la 

propulsió per waterjet s’incorpora al sistema de popa, on hi ha una entrada d’aigua la 

qual és conduïda pel puntal cap amunt. Per maniobrar millor poden escorar igual que 

una motocicleta quan gira, encara que l’escora estarà restringida a menys de 5 graus 

per evitar que els foils surtin a la superfície. 

Altra forma de classificar-los és per el percentatge de pes que suporten els foils: 

- Configuració Convencional: a màxima velocitat un 65% o més del  desplaçament 

està suportat pels foils de proa. S’assembla a la disposició d’un avió comercial. 

- Configuració Canard: a màxima velocitat un 65% o més del  desplaçament està 

suportat pels foils de popa. És el més comú en els bucs d’hydrofoil. 

La majoria dels bucs també estan equipats amb flaps que serveixen per controlar el 

seient i l’escora, a més de contrarestar l’onatge. 
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Els bucs equipats amb hydrofoils generalment tenen bones condicions de navegabilitat, 

creen una estela petita i perden poca velocitat per les onades. 

Per evitar excessius capcinejos, balancejos i guinyades és freqüent l’ús d’un sistema de 

control actiu. Els sensors instal·lats mesuraran la posició relativa del vaixell en tot 

moment i l’enviaran a un computador perquè utilitzi foils i flaps per contrarestar els 

efectes de la mar. 

També és habitual que en conjunt amb el sistema de control actiu hi treballin dos 

modes de navegació per adaptar-se millor al tipus de onades (Il·lustració 77): 

- El platforming està dissenyat per minimitzar les acceleracions verticals del vaixell 

amb onades curtes. 

- El contouring s’usa amb onades llargues per evitar el moviment vertical del 

vaixell i que els foils surtin de l’aigua. 

 

Il·lustració 77. Modes platforming (dalt) i contouring (baix). Font: Hydrodinamics of HSV 

 

Les cavitacions són un seriós problema i per això la majoria del foils i els seus puntals 

estan dissenyats per condicions de subcavitació. El desafiament principal està en 

maximitzar l’empenta vertical sense produir massa resistència a l’avanç. A més s’ha de 

buscar l’equilibri entre la fortalesa del sistema de sustentació i el seu pes. 
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Quan es dissenya la configuració dels foils i els seus puntals s’ha d’intentar buscar: 

- Una bona estabilitat de manera que els balancejos i capcinejos de la nau siguin 

mínims. 

- Que el retorn del foil a l’aigua sigui estable quan hagi sortit d’ella per qualsevol 

motiu. 

- Que el sistema no es deteriori en excés al enfrontar-se a mala mar. 

- Que sempre es mantingui la màxima seguretat operacional.  

Tot això, sense desviar-nos de l’objectiu d’aconseguir la màxima velocitat. 

La cavitació als foils dissenyats per subcavitació limita la velocitat màxima a 50kn. 

Superada aquesta velocitat, la pressió de l’aigua serà igual a la pressió de vapor, 

apareixent la cavitació amb les següents conseqüències: 

- Deteriorament del foil. 

- Pèrdua de la sustentació. 

- Augment de la resistència a l’avanç. 

- Generació de soroll. 

Si es pretén que el buc navegui habitualment a velocitats superiors als 50kn seria 

recomanable l’ús de foils supercavitants per evitar els danys causats per la cavitació. 

Aquests tindran una relació lift/drag molt menor que els foils subcavitants que els farà 

inefectius a velocitats inferiors. Seria comparable a usar una relació de marxes més 

llarga o més curta a un automòbil. 
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5.3 BUCS DE SEMI-DESPLAÇAMENT 

 

Els bucs de semi-desplaçament són els més senzills dels bucs d’alta velocitat i també 

els més comuns. Es tracta de monocascs o catamarans equipats amb foils o pestanyes 

de trimat. 

Els monocascs d’alta velocitat es caracteritzen per tenir molt poc calat i un alt rati 

mànega/calat en comparació amb els bucs convencionals. El casc acostuma a fer-se 

d’acer o alumini. La majoria tenen propulsió per waterjets i conten amb sistemes de 

control actiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els cascs dels catamarans són bastant diferents dels monocascs. El centre de flotació 

està cap a popa perquè les quadernes passen de tenir forma de “U” a la popa, a forma 

de “V” a proa. Per reduir la resistència, el calat al mirall de popa és menor que al centre 

del vaixell. Del centre endavant es sol mantenir el calat casi constant. Al dividir el  

Il·lustració 78. Ramon Llull (dalt) i Federico Garcia Lorca (baix). Font: ferrybalear.blogspot.com 
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desplaçament de la nau en dos cascs, aquests poden ser dissenyats per oferir la 

mínima resistència, sense haver de considerar l’estabilitat. 

L’avantatge principal dels catamarans sobre els monocascs és que tenen més places 

per una mateixa eslora, i això és molt important tenint en compte les limitacions 

operacionals que ens trobem a molts de ports. Per altra banda, el catamarà és el tipus 

de vaixell més sensible a l’excés de pes, si té massa desplaçament el seu rendiment 

caurà. 

Els efectes estabilitzadors dels foils, pestanyes de trimat i demés augmentaran segons 

augmenta la velocitat, i resultarien inefectius si s’operés a velocitat moderada com en 

un buc convencional: 

- Els foils són molt útils per controlar els moviments verticals del buc i per això es 

col·locaran a proa, on aquests moviments són majors.  

- Les pestanyes de trimat són peces planes unides al casc amb una frontissa i que 

s’abaten amb cilindre hidràulic. Podria considerar-se com un timó horitzontal 

integrat al casc i que sols s’utilitza a màxima velocitat per canviar el trimat de la 

nau. 

També s’han construït trimarans o pentamarans consistents en un llarg casc central 

amb cascs estabilitzadors laterals més petits. Aquest disseny ve de la teoria de que un 

monocasc molt llarg i prim seria el que oferís la menor resistència, especialment a 

grans velocitats. Però el monocasc òptim també seria tan prim que no tindria estabilitat 

lateral. És per això que s’afegeixen cascs laterals, amb un desplaçament petit en 

comparació amb el desplaçament del casc principal. El major problema pels bucs 

multicasc és que els cascs laterals augmenten molt la resistència en relació a la 

flotabilitat extra que donen.  

 

Il·lustració 79. Trimarà Benchijigua Express. Font: delamarylosbarcos.wordpress.com 
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5.4 PROBLEMES DELS HSC 

Els principals problemes dels HSC són les limitacions operacionals amb mala mar i els 

costs. 

 

Limitacions operacionals 

Les naus d’alta velocitat estan pensades per navegar ràpid, pel que solen tenir poc 

calat i estar construïdes de materials lleugers i de menys resistència que els bucs 

convencionals. 

Per tractar d’evitar averies i accidents cada HSC tindrà una taula de velocitats màximes 

en funció de l’altura de l’onada fins arribar a un nivell en el qual la nau ja no pot 

navegar. Durant els pitjors mesos d’hivern el capità es trobarà sovint amb pressió per 

part de l’armador i els passatgers perquè no suspengui el viatge. 

 

Costs 

Costs de construcció 

El problema comença ja des d’un principi. Els materials que s’usen per fer el vaixell, 

com l’alumini i altres compostos, són d’un preu superior als emprats en bucs 

tradicionals. A més, també s’augmentarà la despesa en el casc, el qual serà molt més 

sofisticat i podrà comptar amb apèndixs i sistemes que millorin el seu rendiment. Amb 

el pont tampoc es pot estalviar, la velocitat de projecte del buc obliga a equipar-lo amb 

equips d’alta tecnologia que millorin la seguretat. 

Costs de manteniment 

Tenir els sistemes i equips més avançats implica que les reparacions seran més 

complexes i els recanvis més cars. En els HSC l’espai és reduït i totes les reparacions 

resulten més complicades i costoses. 
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Costs d’operació 

La major diferencia amb una nau convencional serà la despesa en combustible. Com 

es pot comprovar a la fórmula següent, la resistència de l’aigua a l’avanç del casc creix 

de forma exponencial a mesura que augmenta la velocitat. Per poder anar més ràpid 

s’haurà d’invertir en motors més potents que també consumiran més combustible. 

Fórmula de la resistència per fricció de l’aigua: 

𝑅𝑓 = 𝐾𝑓 · 𝑆𝑚 · 𝑉1.825 

On Kf = coeficient per fricció de Froude; Sm = superfície mullada; V = velocitat. 

 

Massa velocitat 

En aquesta ruta no té sentit navegar a més de 28 nusos i reduir el temps de travessia 

per baix dels 30 minuts per un motiu molt senzill, no hi ha lloc per atracar. En la gran 

majoria dels cassos els vaixells surten en punt o a la mitja hora, entrant darrere 

d’aquests els que finalitzen la seva travessia. Si hi hagués un buc capaç de fer el 

trajecte en 20 minuts, per posar un exemple, hauria d’esperar al port 10 minuts a que li 

fessin lloc o sortir 10 minuts més tard (fent esperar a altre buc per poder atracar).  
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6. CONCLUSIONS. VAIXELL IDEAL 

 

La ruta Eivissa-Formentera canvia completament de l’hivern a l’estiu degut a 

l’estacionalitat del turisme. Formentera és una illa petita i el volum de tràfic que generen 

els seus habitants no té res a veure amb el del turisme: de 20.000 en Temporada Baixa 

a 200.000 en Temporada alta, 10 cops més. Aquest fet obliga a les navilieres a tenir 

embarcacions amarrades al port tot l’hivern esperant a que el clima millori perquè els 

turistes tornin. 

El clima no és excessivament dolent i les mateixes embarcacions d’alumini que 

naveguen veloces a l’estiu també poden suportar les inclemències de l’hivern, patint 

molt poques cancel·lacions a l’any. Si que és veritat que algun cop és travessa un poc 

el límit de la seguretat en quant a les condicions navegables però s’ha de tenir en 

compte que els formenterers tenen total dependència del servei, tot i no ser 

considerada Línia d’Interès Públic, i els capitans de les naus ho entenen i fan tot el 

possible per sortir a la mar. 

Per què no un buc més gran? Problemes de calat no en tindrem en cap punt de la ruta, 

el calat a Es Freu Gros no baixa dels 6 metres, la mateixa profunditat que té el Port de 

La Savina. Però unes majors dimensions si que serien un impediment, La Savina i la 

nova terminal projectada per Eivissa estan pensades per bucs de 40 metres d’eslora i 

11 de mànega. Aquest també és un dels motius pels quals casi tot són catamarans, els 

quals poden transportar a molta més gent en comparació a un monocasc de la mateixa 

eslora. Superar aquestes dimensions implicaria tenir que atracar als molls Ro-Ro, els 

quals ja estan completament saturats a l’estiu. Deixant de banda els problemes de 

dimensions, l’estadística de l’ocupació al Capítol 4 (31%) deixa clar que la línia no te 

mancança de places, més be al contrari. 

Si la mitjana d’ocupació es tan baixa, per què no operar amb bucs més petits? Doncs 

precisament perquè estem parlant tan sols de mitjanes. Si a l’aeroport d’Eivissa arriben  
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en poc temps dos o tres avions procedents d’Itàlia, d’on venen la major part dels 

turistes de Formentera, és molt probable que els bucs surtin amb una gran ocupació. El 

mateix passa si la naviliera aconsegueix un contracte amb una agència de viatges o 

una que organitzi excursions, han d’estar preparats per poder complir quan es donen 

puntes grans de passatgers. El que si seria viable seria tenir una bona flota de naus 

més petites com el Menorca Express, més un buc de 350 places amb un horari flexible. 

En quant a la velocitat del buc, ja s’ha comentat que navegar a més de 28 nusos és 

inútil perquè desprès es tindrà que esperar a que quedi l’atrac lliure al port. A més, a 

major velocitat major serà el consum. En el cas d’un catamarà de 40 metres amb 

4000kW de potència, com els ràpids que hi ha a aquesta ruta, rondarà els 750 litres per 

hora. Entre això i la mar que es dona a l’hivern, no te gaire sentit apostar per una nau 

de velocitat que no sigui del tipus de semi-desplaçament. 

La conclusió final és que el buc ideal és el que hi ha actualment dominant la línia, un 

catamarà d’alumini, de 40 metres d’eslora per 10 metres de mànega, amb capacitat per 

poc més de 300 persones, dos motors que sumin uns 4000kW de potència i 

consumeixin uns 750 litres per hora, i que navegui rondant els 26 nusos. Un mercat 

com aquest, on és mou tanta gent i tants de diners des de fa temps, està més que 

estudiat i ha anat evolucionant fins aconseguir un funcionament òptim. 

Tot i així, si obviem el tema de les poques places o ja disposem del catamarà 

estàndard a la flota de la nostra naviliera, jo comparteixo el parer del meu primer capità 

i l’home que m’ha fet el marí que soc ara, en Xicu Castelló:  

El vaixell perfecte per treballar aquí és el Menorca Express amb dos motors de 788kW 

com els de l’Aires de Formentera i una hèlix de proa. 
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Annex 1. IMO Resolution A.893(21) 

 

RESOLUTION A.893(21) adopted on 25 November 1999 

Guidelines For Voyage Planning 

 

THE ASSEMBLY, 

RECALLING Article 15(j) of the Convention on the International Maritime Organization 

concerning the functions of the Assembly in relation to regulations and guidelines 

concerning maritime safety and the prevention and control of marine pollution from 

ships, 

 

RECALLING ALSO section A-VIII/2, Part 2 (Voyage planning) of the Seafarers' 

Training, Certification and Watchkeeping Code, 

 

RECALLING FURTHER the essential requirements contained in the International 

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and 

the International Convention for the Safety of Life at Sea concerning voyage planning, 

including those relating to officers and crew, shipborne equipment, and safety 

management systems, 

 

RECOGNIZING the essential importance for safety of life at sea, safety of navigation 

and protection of the marine environment of a well planned voyage, and therefore the 

need to update the 1978 Guidance on voyage planning issued as SN/Circ.92, 

 

NOTING the request of the Assembly in resolution A.790(19) that the Maritime Safety 

Committee consider the issue of voyage planning in conjunction with its review of the 

Code for the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level 



 Ruta Eivissa-Formentera. Anàlisi per trobar el vaixell de passatgers més adequat 
 

 

 

 
114 

Radioactive Wastes in Flasks on Board Ships (INF Code), and the Committee's 

decision that consideration of the issue of voyage planning should not be restricted to 

vessels carrying materials subject to the INF Code but should apply to all ships 

engaged on international voyages, 

 

HAVING CONSIDERED the recommendation made by the Sub-Committee on Safety of 

Navigation at its forty-fifth session: 

1.) ADOPTS the Guidelines for voyage planning set out in the Annex to the present 

resolution; 

2.) INVITES Governments to bring the annexed Guidelines to the attention of masters of 

vessels flying their countries' flag, shipowners, ship operators, shipping companies, 

maritime pilots, training institutions and all other parties concerned, for information and 

action as appropriate; 

3.) REQUESTS the Maritime Safety Committee to keep the said Guidelines under 

review and to amend them as appropriate. 

 

ANNEX 

 

Draft Guidelines For Voyage Planning 

1.) Objectives 

1.1) The development of a plan for voyage or passage, as well as the close and 

continuous monitoring of the vessel's progress and position during the execution 

of such a plan, are of essential importance for safety of life at sea, safety and 

efficiency of navigation and protection of the marine environment. 

1.2) The need for voyage and passage planning applies to all vessels. There are 

several factors that may impede the safe navigation of all vessels and additional 

factors that may impede the navigation of large vessels or vessels carrying 

hazardous cargoes. These factors will need to be taken into account in the 
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preparation of the plan and in the subsequent monitoring of the execution of the 

plan. 

1.3) Voyage and passage planning includes appraisal, i.e. gathering all 

information relevant to the contemplated voyage or passage; detailed planning of 

the whole voyage or passage from berth to berth, including those areas 

necessitating the presence of a pilot; execution of the plan; and the monitoring of 

the progress of the vessel in the implementation of the plan. These components 

of voyage/passage planning are analysed below. 

2.) Appraisal 

2.1) All information relevant to the contemplated voyage or passage should be 

considered. The following items should be taken into account in voyage and 

passage planning: 

2.1.1) the condition and state of the vessel, its stability, and its equipment; 

any operational limitations; its permissible draught at sea in fairways and 

in ports; its manoeuvring data, including any restrictions; 

2.1.2) any special characteristics of the cargo (especially if hazardous), 

and its distribution, stowage and securing on board the vessel; 

2.1.3) the provision of a competent and well-rested crew to undertake the 

voyage or passage; 

2.1.4) requirements for up-to-date certificates and documents concerning 

the vessel, its equipment, crew, passengers or cargo; 

2.1.5) appropriate scale, accurate and up-to-date charts to be used for the 

intended voyage or passage, as well as any relevant permanent or 

temporary notices to mariners and existing radio navigational warnings;  

2.1.6) accurate and up-to-date sailing directions, lists of lights and lists of 

radio aids to navigation; and 

2.1.7) any relevant up-to-date additional information, including:  
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2.1.7.1) mariners' routeing guides and passage planning charts, 

published by competent authorities; 

2.1.7.2) current and tidal atlases and tide tables;  

2.1.7.3) climatological, hydrographical, and oceanographic data as 

well as other appropriate meteorological information;  

2.1.7.4) availability of services for weather routeing (such as that 

contained in Volume D of the World Meteorological Organization's 

Publication No. 9);  

2.1.7.5) existing ships' routeing and reporting systems, vessel 

traffic services, and marine environmental protection measures;  

2.1.7.6) volume of traffic likely to be encountered throughout the 

voyage or passage;  

2.1.7.7) if a pilot is to be used, information relating to pilotage and 

embarkation and disembarkation including the exchange of 

information between master and pilot;  

2.1.7.8) available port information, including information pertaining 

to the availability of shore-based emergency response 

arrangements and equipment; and  

2.1.7.9) any additional items pertinent to the type of the vessel or its 

cargo, the particular areas the vessel will traverse, and the type of 

voyage or passage to be undertaken. 

2.2) On the basis of the above information, an overall appraisal of the intended voyage 

or passage should be made. This appraisal should provide a clear indication of all areas 

of danger; those areas where it will be possible to navigate safely, including any existing 

routeing or reporting systems and vessel traffic services; and any areas where marine 

environmental protection considerations apply. 
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3.) Planning 

3.1) On the basis of the fullest possible appraisal, a detailed voyage or passage 

plan should be prepared which should cover the entire voyage or passage from 

berth to berth, including those areas where the services of a pilot will be used. 

3.2) The detailed voyage or passage plan should include the following factors: 

3.2.1) the plotting of the intended route or track of the voyage or passage 

on appropriate scale charts: the true direction of the planned route or track 

should be indicated, as well as all areas of danger, existing ships' routeing 

and reporting systems, vessel traffic services, and any areas where 

marine environmental protection considerations apply; 

3.2.2) the main elements to ensure safety of life at sea, safety and 

efficiency of navigation, and protection of the marine environment during 

the intended voyage or passage; such elements should include, but not be 

limited to: 

3.2.2.1) safe speed, having regard to the proximity of navigational 

hazards along the intended route or track, the manoeuvring 

characteristics of the vessel and its draught in relation to the 

available water depth;  

3.2.2.2) necessary speed alterations en route, e.g., where there 

may be limitations because of night passage, tidal restrictions, or 

allowance for the increase of draught due to squat and heel effect 

when turning;  

3.2.2.3) minimum clearance required under the keel in critical areas 

with restricted water depth;  

3.2.2.4) positions where a change in machinery status is required;  

3.2.2.5) course alteration points, taking into account the vessel's 

turning circle at the planned speed and any expected effect of tidal 

streams and currents;  
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3.2.2.6) the method and frequency of position fixing, including 

primary and secondary options, and the indication of areas where 

accuracy of position fixing is critical and where maximum reliability 

must be obtained;  

3.2.2.7) use of ships' routeing and reporting systems and vessel 

traffic services; 

3.2.2.8) considerations relating to the protection of the marine 

environment; and  

3.2.2.9) contingency plans for alternative action to place the vessel 

in deep water or proceed to a port of refuge or safe anchorage in 

the event of any emergency necessitating abandonment of the plan, 

taking into account existing shore-based emergency response 

arrangements and equipment and the nature of the cargo and of the 

emergency itself. 

3.3) The details of the voyage or passage plan should be clearly marked and 

recorded, as appropriate, on charts and in a voyage plan notebook or computer 

disk. 

3.4) Each voyage or passage plan as well as the details of the plan, should be 

approved by the ships' master prior to the commencement of the voyage or 

passage. 

4.) Execution  

4.1) Having finalized the voyage or passage plan, as soon as time of departure 

and estimated time of arrival can be determined with reasonable accuracy, the 

voyage or passage should be executed in accordance with the plan or any 

changes made thereto. 

4.2) Factors which should be taken into account when executing the plan, or 

deciding on any departure therefrom include: 

4.2.1) the reliability and condition of the vessel's navigational equipment;  
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4.2.2) estimated times of arrival at critical points for tide heights and flow;  

4.2.3) meteorological conditions, (particularly in areas known to be 

affected by frequent periods of low visibility) as well as weather routeing 

information;  

4.2.4) daytime versus night-time passing of danger points, and any effect 

this may have on position fixing accuracy; and  

4.2.5) traffic conditions, especially at navigational focal points. 

4.3) It is important for the master to consider whether any particular 

circumstance, such as the forecast of restricted visibility in an area where 

position fixing by visual means at a critical point is an essential feature of the 

voyage or passage plan, introduces an unacceptable hazard to the safe conduct 

of the passage; and thus whether that section of the passage should be 

attempted under the conditions prevailing or likely to prevail. The master should 

also consider at which specific points of the voyage or passage there may be a 

need to utilize additional deck or engine room personnel. 

5.) Monitoring 

5.1) The plan should be available at all times on the bridge to allow officers of the 

navigational watch immediate access and reference to the details of the plan. 

5.2) The progress of the vessel in accordance with the voyage and passage plan 

should be closely and continuously monitored. Any changes made to the plan 

should be made consistent with these Guidelines and clearly marked and 

recorded. 


