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RESUM 

La història de l'ampliació del port de Ciutadella, que ha tingut sempre inherent la 
construcció d'un dic exterior, és molt llarga i té molts capítols. Des de temps immemorials 
a Ciutadella es parlava sobre fer un dic per tal de millorar les relacions marítimes amb la 
resta del Mediterrani. No en va es tracta d'un dels projectes de major envergadura 
executats mai a Menorca, i, és també, la resposta a una demanda històrica de Ciutadella. 
Aquesta ampliació ha estat envoltada en moltes ocasions de polèmiques, enfrontaments 
polítics i fins i tot socials.  

En aquesta tesina, per una banda, s’ha reconstruït la història dels darrers 20 anys del port 
de Ciutadella, dels projectes, propostes i contrapropostes que es van anar succeint i el 
conflicte social que van portar associat; i per l’altra, s’han avaluat els impactes més 
importants produïts pel nou port exterior, agrupats en impactes ambientals, impactes 
urbanístics, impactes socioeconòmics i impactes sobre les infraestructures, tenint en 
compte la proximitat temporal de la seva posada en funcionament.  

El port de Ciutadella, abans de la seva ampliació, presentava unes clares limitacions de 
capacitat per als usos que se li volien donar. En els darrers anys les dimensions dels 
vaixells i l’augment de les escales, havien compromès seriosament el desenvolupament 
normal de la resta d’activitats portuàries. A més, el port es veu amb certa freqüència 
sotmès a un fenomen d’oscil·lació, anomenat “rissaga”, essent el mateix un factor limitant 
de l’activitat portuària pels danys que pot produir en les embarcacions amarrades.  

Com a conseqüència de les limitacions del port de Ciutadella, per als usos que se li volien 
donar, es va fer evident la necessitat de reordenar el port de Ciutadella. Durant  quinze 
anys, de 1991 a 2006, el port va ser objecte de diverses propostes d’actuació que 
enfocaven la seva ordenació amb diferents objectius i criteris. La necessitat de la seva 
major o menor ampliació, de creació o no de noves obres portuàries, o de manteniment 
de la seva estructura van induir a molt diverses polèmiques que es van veure reflectides 
en els diversos estaments de la vida política i social de Ciutadella, i de tota l’illa de 
Menorca. Es va produir una gran divisió en la societat ciutadellenca, i en menor mesura 
en la menorquina, en dues postures ben definides: ampliació sí, ampliació no. Per una 
banda hi havia la posició d’una ampliació de màxims del port de Ciutadella, i per l’altra 
una posició que apostava per una reordenació dels usos del port amb una mínima 
ampliació.  

De l’anàlisi d’impactes es desprèn el benefici que ha suposat per a la ciutat de Ciutadella 
haver tret fora del port interior el trànsit marítim comercial, recuperant l’espai ocupat per 
les instal·lacions del moll comercial, que havien quedat com un element estrany i 
pertorbador dins la trama urbana de Ciutadella. Per altra banda la construcció del port 
exterior a suposat la pèrdua de qualitat paisatgística de l’entorn marítim de Ciutadella, a 
més de l’impacte sobre l’estat del fons marí.  

Finalment, i pel que fa al trànsit marítim, des de la posada en funcionament del port 
exterior, ha crescut considerablement, però ho ha fet en detriment del port de Maó, l’altre 
port comercial de Menorca, provocant una redistribució dels trànsits marítims de Menorca 
a favor del port de Ciutadella.  
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RESUMEN 

La historia de la ampliación del puerto de Ciutadella, que ha tenido siempre inherente la 
construcción de un dique exterior, es muy larga y tiene muchos capítulos. Desde tiempos 
inmemoriales en Ciutadella se hablaba sobre hacer un dique para mejorar las relaciones 
marítimas con el resto del Mediterráneo. No en vano se trata de uno de los proyectos de 
mayor envergadura ejecutados nunca en Menorca, y es también, la respuesta a una 
demanda histórica de Ciutadella. Esta ampliación ha estado envuelta en muchas 
ocasiones de polémicas, enfrentamientos políticos e incluso sociales. 

En esta tesina, por un lado, se ha reconstruido la historia de los últimos 20 años del 
puerto de Ciutadella, de los proyectos, propuestas y contrapropuestas que se fueron 
sucediendo y el conflicto social que llevaron asociado, y por la otra, se han evaluado los 
impactos más importantes producidos por el nuevo puerto exterior, agrupados en 
impactos ambientales, impactos urbanísticos, impactos socioeconómicos e impactos 
sobre las infraestructuras, teniendo en cuenta la proximidad temporal de su puesta en 
funcionamiento. 

El puerto de Ciutadella, antes de su ampliación, presentaba unas claras limitaciones de 
capacidad para los usos que se le querían dar. En los últimos años las dimensiones de 
los barcos y el aumento de las escalas, habían comprometido seriamente el desarrollo 
normal del resto de actividades portuarias. Además, el puerto se ve con cierta frecuencia 
sometido a un fenómeno de oscilación, llamado "rissaga", siendo el mismo un factor 
limitante de la actividad portuaria por los daños que puede producir en las embarcaciones 
amarradas. 

Como consecuencia de las limitaciones del puerto de Ciutadella, para los usos que se le 
querían dar, se hizo evidente la necesidad de reordenar el puerto de Ciutadella. Durante 
quince años, de 1991 a 2006, el puerto fue objeto de diversas propuestas de actuación 
que enfocaban su ordenación con diferentes objetivos y criterios. La necesidad de su 
mayor o menor ampliación, de creación o no de nuevas obras portuarias, o de 
mantenimiento de su estructura indujeron a muy diversas polémicas que se vieron 
reflejadas en los diversos estamentos de la vida política y social de Ciutadella, y de toda 
la isla de Menorca. Se produjo una gran división en la sociedad ciudadelana, y en menor 
medida en la menorquina, en dos posturas bien definidas: ampliación sí, ampliación no. 
Por un lado estaba la posición de una ampliación de máximos del puerto de Ciutadella, y 
por el otro una posición que apostaba por una reordenación de los usos del puerto con 
una mínima ampliación. 

Del análisis de impactos se desprende el beneficio que ha supuesto para la ciudad de 
Ciutadella haber sacado fuera del puerto interior el tráfico marítimo comercial, 
recuperando el espacio ocupado por las instalaciones del muelle comercial, que habían 
quedado como un elemento extraño y perturbador dentro de la trama urbana de 
Ciutadella. Por otra parte la construcción del puerto exterior a supuesto la pérdida de 
calidad paisajística del entorno marítimo de Ciutadella, además del impacto sobre el 
estado del fondo marino. 

Finalmente, y en cuanto al tráfico marítimo, desde la puesta en funcionamiento del puerto 
exterior, ha crecido considerablemente, pero lo ha hecho en detrimento del puerto de 
Mahón, el otro puerto comercial de Menorca, provocando una redistribución de los 
tráficos marítimos de Menorca a favor del puerto de Ciutadella. 
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ABSTRACT 

The history of the expansion of the port of Ciutadella, which has always been inherent in 
the construction of a dam outside, is very long and has many chapters. From time 
immemorial in Ciutadella was talk about doing a dam to improve maritime relations with 
the rest of the Mediterranean. Not for nothing is one of the largest projects ever executed 
in Menorca, and is also the answer to a historical demand of Ciutadella. This extension 
has been involved in many cases of controversy, political and even social clashes. 

In this study, first, we have reconstructed the history of the last 20 years the port of 
Ciutadella, projects, proposals and counterproposals that succeeded and social conflict 
leading partner, and on the other, have been evaluated major impacts produced by the 
new outer harbor, grouped into environmental, urban impacts, socioeconomic impacts and 
impacts on infrastructure, given the temporal proximity of their operation. 

The port of Ciutadella, before its enlargement, showed a clear capacity constraints for 
applications that you want to give. In recent years the size of the boats and the increase in 
scale, had seriously compromised the normal development of other port activities. In 
addition, the port is quite often subjected to an oscillation phenomenon, called "rissaga", 
himself a limiting factor of port activity for the damage that can occur on the boats moored. 

Because of the limitations of the port of Ciutadella, for applications that want to give him, it 
became evident the need to reorganize the port of Ciutadella. For fifteen years, from 1991 
to 2006, the port was the subject of various proposals for action focused ordination with 
different objectives and criteria. The need for their degree of expansion, or creation of new 
port works or maintenance of its structure led to very different controversies that were 
reflected in the various sectors of social and political life of Ciutadella, and all Menorca. 
There was a great divide in society of Ciutadella, and to a lesser extent in Menorca, in two 
well defined positions: extension itself, not expansion. On one side was the position of 
maximum extension of the port of Ciutadella, and on the other a position argued for a 
realignment of the applications with minimal expansion port. 

The impact analysis shows the benefits it has brought to the town of Ciutadella be taken 
out of the inner harbor commercial vessel traffic, recovering the space occupied by the 
commercial dock facilities, which had been a strange and disturbing element within the 
urban area of Ciutadella. Moreover, the construction of the outer harbor meant the loss of 
landscape quality of the marine environment of Ciutadella, and the impact on the state of 
the seabed. 

Finally, and as maritime traffic from the operation of the outer harbor, has grown 
considerably, but it has done to the detriment of the port of Mahon, the commercial port 
of Menorca another, causing a redistribution of maritime traffic to Menorca for 
Ciutadella port. 

 



El port exterior de Ciutadella, una nova porta d’entrada a Menorca 
 

i 

ÍNDEX 

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA........................................................ 1 

2.- ÀMBIT D’ESTUDI: EL PORT DE CIUTADELLA DE MENORCA ................................ 2 

2.1.- CONTEXTUALITZACIÓ ................................................................................... 2 

2.1.1.- Localització-situació geogràfica ........................................................... 2 

2.1.2.- Menorca, reserva de la biosfera........................................................... 3 

2.1.3.- Les institucions de les Illes Balears ..................................................... 3 

2.1.4.- La població .......................................................................................... 4 

2.1.5.- El fenomen turístic i les seves implicacions territorials ......................... 5 

2.1.6.- El moviment social per la defensa del territori ...................................... 6 

2.1.7.- Els ports .............................................................................................. 7 

2.2.- EL PASSAT DE CIUTADELLA: RESSENYA HISTÒRICA ................................ 8 

2.2.1.- La ciutat ............................................................................................... 8 

2.2.2.- El port .................................................................................................10 

2.3.- EL PORT DE CIUTADELLA: VIRTUTS I DEFICIÈNCIES ................................10 

2.4.- EL CONFLICTE SOCIAL PEL PORT DE CIUTADELLA ..................................14 

3.- DESCRIPCIÓ DELS DIFERENTS PROJECTES I EL CONFLICTE 
ASSOCIAT ......................................................................................................................16 

3.1.- PERÍODE 1991-1999 ......................................................................................16 

3.1.1.- Concurs/Projecte 1 .............................................................................17 

3.1.2.- Concurs/Projecte 2 .............................................................................19 

3.1.3.- Concurs/Projecte 3 .............................................................................21 

3.2.- PERÍODE 1999-2003 ......................................................................................24 

3.2.1.- El Pla d’Utilització d’Espais Portuaris ..................................................26 

3.3.- PERÍODE 2003-2007 ......................................................................................32 

3.3.1.- Projecte 4 ...........................................................................................32 

3.3.2.- Projecte 5 ...........................................................................................40 

3.4.- PERÍODE 2007-2011 (LA CONSTRUCCIÓ) ...................................................43 

4.- DESCRIPCIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU I ESTAT D’EXECUCIÓ .........................45 

4.1.- PORT EXTERIOR ...........................................................................................45 

4.1.1.- Obres d’abric ......................................................................................46 

4.1.2.- Obres d’atracament ............................................................................48 

4.1.3.- Zona terrestre .....................................................................................50 

4.1.4.- Superfícies generals i capacitat ..........................................................52 

4.2.- DÀRSENA DE CALA CIUTADELLA ................................................................52 

4.2.1.- Configuració general ...........................................................................52 

4.2.2.- Ordenació de Cala Ciutadella .............................................................53 

4.2.2.- Superfícies generals i capacitat ..........................................................54 

4.3.- DÀRSENA ESPORTIVA DE CALA’N BUSQUETS ..........................................55 

4.3.1.- Configuració general ...........................................................................55 

4.3.2.- Superfícies generals i capacitat ..........................................................56 

4.4.- ADEQUACIÓ PER A EMBARCACIONS DE MAJOR ESLORA ........................57 

4.5.- RESUM D’ACTUACIONS AL PORT DE CIUTADELLA (2007-2011) ...............58 

 



El port exterior de Ciutadella, una nova porta d’entrada a Menorca 
 

ii 

5.- ELS ACTORS DEL CONFLICTE ............................................................................... 59 

5.1.- LES ADMINISTRACIONS .............................................................................. 59 

5.1.1.- Ajuntament de Ciutadella ................................................................... 59 

5.1.2.- Consell Insular de Menorca ................................................................ 60 

5.1.3.- Govern Balear .................................................................................... 60 

5.1.4.- Ministeri de Medi Ambient .................................................................. 60 

5.2.- ELS PARTITS POLÍTICS ................................................................................ 62 

5.2.1.- Partit Popular (PP) ............................................................................. 62 

5.2.2.- Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) ............................................ 62 

5.2.3.- Partit Socialista de Menorca (PSM) .................................................... 62 

5.2.4.- Esquerra de Menorca (EM-IU) ........................................................... 62 

5.2.5.- Independents de Menorca (INME) ...................................................... 62 

5.3.- ACTORS SOCIALS ........................................................................................ 63 

5.3.1.- Empresariat ........................................................................................ 63 

5.3.2.- Grups ecologistes - GOB ................................................................... 63 

5.3.3.- Societat Civil ...................................................................................... 64 

6.- ANÀLISI D’IMPACTES .............................................................................................. 66 

6.1.- IMPACTES AMBIENTALS .............................................................................. 66 

6.1.1.- Impacte visual .................................................................................... 66 

6.1.2.- Impacte sobre el fons marí (posidònia) .............................................. 68 

6.1.3.- Impacte sobre les platges .................................................................. 75 

6.2.- IMPACTES URBANÍSTICS ............................................................................ 77 

6.2.1.- Zona de reordenació del Port Vell ...................................................... 77 

6.2.2.- Cala’n Busquets ................................................................................. 79 

6.3.- IMPACTES SOCIOECONÒMICS ................................................................... 82 

6.3.1.- Evolució trànsit marítim Port de Ciutadella ......................................... 82 

6.3.2.- Competència amb el Port de Maó ...................................................... 86 

6.3.3.- Càrregues de distribució directa Mallorca-Menorca ............................ 89 

6.3.4.- Augment d’amarraments al port interior.............................................. 91 

6.4.- IMPACTES SOBRE LES INFRAESTRUCTURES .......................................... 92 

6.4.1.- Relació amb la xarxa de carreteres .................................................... 92 

6.4.2.- Relació amb la xarxa de ports ............................................................ 95 

7.- CONCLUSIONS ......................................................................................................... 99 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 101 

ÍNDEX DE FIGURES .................................................................................................... 103 

ÍNDEX DE GRÀFICS .................................................................................................... 105 

ÍNDEX DE TAULES ...................................................................................................... 106 



El port exterior de Ciutadella, una nova porta d’entrada a Menorca 
 

1 

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA 

La història de l'ampliació del port de Ciutadella, que ha tingut sempre inherent la 
construcció d'un dic exterior, és molt llarga i té molts capítols. Des de temps immemorials 
a Ciutadella es parlava sobre fer un dic per tal de millorar les relacions marítimes amb la 
resta del Mediterrani. No en va es tracta d'un dels projectes de major envergadura 
executats mai a Menorca, i, és també, la resposta a una demanda històrica de Ciutadella. 
Aquesta ampliació ha estat envoltada en moltes ocasions de polèmiques, enfrontaments 
polítics i fins i tot socials.  

Des de principis de la dècada de 1990 es van anar succeint un seguit de propostes i 
projectes per a l'ampliació del port de Ciutadella, que van concloure el 2006 amb l'acord 
entre les diferents forces polítiques, el detonant del qual va ser la major rissaga dels 
darrers 20 anys. Així, el maig de 2011 es va posar en funcionament el nou port exterior 
de Ciutadella.  

 

En aquesta tesina s'estudiarà el desenvolupament de la infraestructura portuària del port 
de Ciutadella i l'impacte que ha produït en el context urbà, territorial i en l'activitat 
socioeconòmica de l'illa de Menorca. 

Entre els objectius específics d’aquest treball cal citar els següents: 

- Definir i situar l’àmbit d’estudi. 

- Reconstruir la història dels darrers 20 anys del Port de Ciutadella i el seu conflicte 
social associat. 

- Analitzar els impactes reals de l’ampliació del port de Ciutadella, tenint en compte 
la proximitat temporal de l’execució de l’obra.  

 

Per a poder aconseguir els objectius abans esmentats, s’ha seguit un mètode de treball 
que conté una part estàtica de recerca bibliogràfica, estadística i documental i, una part 
dinàmica, en la que el treball de camp ha consistit bàsicament en la realització 
d’entrevistes a agents claus del territori i una sèrie de visites in situ que s’ha estructurat 
de la següent forma: 

- Revisió de premsa de l’àmbit temporal d’estudi, és a dir, dels darrers 20 anys: 

o Recerca en arxius. 
o Recerca via web. 

- Entrevistes i consulta de documentació en diferents organismes i associacions 
relacionades amb l’ampliació del port de Ciutadella:  

o Ajuntament de Ciutadella (Urbanisme, Arxiu Administratiu) 
o Ports de les Illes Balears 
o GOB Menorca 
o Observatori socioambiental de Menorca. 
o Consell Insular de Menorca. 

- Estudi del projecte executat. 

- Visites a la zona d’estudi.  
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2.- ÀMBIT D’ESTUDI: EL PORT DE CIUTADELLA DE MENORCA 

Per tal de poder estudiar i analitzar el desenvolupament de la infraestructura 
portuària del port de Ciutadella i l'impacte que ha produït en el context urbà, territorial 
i en l'activitat socioeconòmica de l'illa de Menorca, s’ha de definir l’àmbit d’estudi, tant 
territorial com temporal. 

 

2.1.- CONTEXTUALITZACIÓ 

El port exterior de Ciutadella s’ha implantat en un territori molt singular, amb unes 
característiques molts particulars, com és l’illa de Menorca, d’uns 700 km2 de superfície i 
uns 90.000 habitants censats, amb una arrelada consciència del seu territori i voluntat de 
defensa del mateix.  

Per determinar el context on s’ha desenvolupat l’ampliació del port de Ciutadella i els 
seus impactes s’ha de conèixer: la localització geogràfica de Menorca, la seva condició 
de reserva de la biosfera, l’estructura de les institucions de les Illes Balears, l’evolució 
recent de la població, el fenomen turístic i les seves implicacions territorials, el moviment 
social per a la defensa del territori a Menorca, i la xarxa de ports de les Illes Balears. 

 

2.1.1.- Localització-situació geogràfica 

L’illa de Menorca es troba situada entre els paral·lels 40º5’17’’ (far del Cap de Cavalleria) 
i 39º47’55’’ (far de l’Illa de l’Aire), i els meridians 3º52’00’’ (torre de Bajolí) i 4º24’00’’ (torre 
de la guaita de la Mola). És per tant l’illa més septentrional i a la vegada més oriental de 
les Balears: la seva latitud es correspon aproximadament amb la de Castelló de la Plana i 
la seva longitud amb la de la desembocadura del Rhône. Aquesta localització geogràfica 
la situa quasi en el centre de la cubeta del Mediterrani Occidental. 

 

 

Figura 2-1. Situació de Menorca a la Mediterrània Occidental. 
Font: Google Maps 
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L’illa està orientada en direcció NO-SE i té una extensió total de 702 km2. La major 
distància en sentit longitudinal és de 53 km i és la que separa el cap de la Mola a llevant i 
el cap de Bajolí a ponent. En el sentit transversal la major distància entre dos punts 
situats sobre el mateix meridià es dóna entre la punta de Sa Guillemassa a la Mola de 
Fornells, al nord, i les platges de Son Bou, al sud, sent el seu valor de 23 km. El valor 
mínim entre les dues costes oposades és de 8 km, i es dóna en diversos punts a l’extrem 
oriental de l’illa. 

L’extensió total de les costes és de 216 km, dels quals 61,1 km corresponen a la costa 
nord, 39 km a la costa sud, i la resta a les costes occidental i oriental. La diferència 
d’extensió entre les costes nord i sud són degudes a que la segona és quasi rectilínia 
mentre la primera és molt irregular, presentant nombrosos entrants i sortints que 
influeixen apreciablement en el còmput de la seva longitud total. 

 

2.1.2.- Menorca, reserva de la biosfera 

La UNESCO declarà Menorca com a reserva de biosfera el 8 d'octubre de 1993, atès l'alt 
grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats 
econòmiques, el consum de recursos i la conservació del patrimoni i d'un paisatge que ha 
mantingut, i continua mantenint avui, una qualitat excepcional. Menorca és un territori 
intensament humanitzat, amb un paisatge rural tradicional molt ric. Allotja una notable 
diversitat d'hàbitats mediterranis, on habiten espècies animals i plantes exclusives de 
l'illa, algunes de les quals en perill d'extinció. 

Arreu del món hi ha més de 400 reserves de biosfera on s'experimenta amb el concepte 
de desenvolupament sostenible. Són llocs on l'activitat humana es desenvolupa de forma 
compatible amb la conservació dels recursos naturals i del patrimoni cultural. Menorca 
forma part de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera i manté contacte amb altres 
reserves de biosfera adscrites al Programa Home i Biosfera (programa MaB) de la 
UNESCO. La reserva de biosfera de Menorca està agermanada amb la de Lanzarote 
(Canàries). 

La declaració de reserva de biosfera no és un simple reconeixement dels valors 
mediambientals d’un territori, és una aposta per un model de desenvolupament que sigui 
compatible amb la conservació de la natura i representa en realitat un compromís de 
gestió harmònica del territori i els seus recursos. Suposa, per a l’administració que la 
sol·licita, l’acceptació implícita de la filosofia de desenvolupament sostenible, àmpliament 
divulgada pel programa MAB de la UNESCO. Un model basat en la recerca de vies de 
desenvolupament que no siguin agressives amb el seu entorn ambiental i que permetin 
un ús racional dels recursos, el que implica un important esforç de gestió i concertació 
entre l’activitat pública, la iniciativa privada i els interessos de la població 

 

2.1.3.- Les institucions de les Illes Balears 

Actualment, les Illes Balears són una nacionalitat històrica (Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears, Llei Orgànica 1/2007, article 1r) integrada jurídicament com una comunitat 
autònoma d'Espanya, i regides per l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. El sistema 
institucional autonòmic està integrat pel Parlament, el Govern, el president de la 
comunitat autònoma i els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera: 

- el Parlament de les Illes Balears és l'òrgan sobre el qual recau el poder legislatiu 
del govern. Està integrat per 59 diputats electes pel principi de representació 
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proporcional per un mandat de quatre anys. El Parlament aprova els pressupostos 
i controla l'acció del govern. La seu del Parlament és la ciutat de Palma; 

- el Govern de les Illes Balears és l'òrgan col·legiat sobre que exerceix el poder 
executiu i administratiu, i dirigeix la política general. El govern està format per 
consellers i és encapçalat pel president de les Illes Balears, i si n'és el cas, pel 
vicepresident; 

- el President de les Illes Balears és el cap de govern de l'executiu, i el representant 
més alt de la comunitat autònoma i alhora l'ordinària de l'Estat espanyol a les Illes 
Balears. És electe pel parlament d'entre el seus membres i nomenat pel rei. 

Hi ha actualment quatre consells insulars a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a 
Formentera; a la pitiüsa menor, l'ajuntament-consell ha assumit les competències que 
tenia el que s'anomenava abans Consell Insular d'Eivissa i Formentera, arran de la 
reforma de l'Estatut de les illes Balears. Els consells insulars són les institucions de 
govern de les illes i n'exerceixen el govern, l'administració i la representació de manera 
autònoma en la gestió dels seus interessos. Com a tals, es consideren institucions de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Administrativament, les Illes Balears es divideixen en municipis: 5 a Eivissa, 1 a 
Formentera, 53 a Mallorca i 8 a Menorca. També existeixen comarques a Mallorca, si bé 
no té reconeixement oficial ni gaudeixen d'autonomia per a la gestió del seus interessos, 
les seves fronteres són consensuades pels geògrafs. 

La capital de les illes Balears i de l'illa de Mallorca és a la ciutat de Palma. Hi ha la seu 
del Govern Balear, el Parlament i del Consell Insular de Mallorca. 

Les capitals de cada illa son les següents: Palma de l'illa de Mallorca, Maó de l'illa de 
Menorca, Eivissa de l'illa d'Eivissa i Sant Francesc Xavier de l'illa de Formentera. 

 

2.1.4.- La població 

Encara que els habitants censats s'aproximen als 95.000, durant els mesos d'hivern viuen 
a l'illa unes 70.000 persones i, per contra, a l'estiu n'hi pot haver més de 185.000. Dels 
censats, un 13% són estrangers, principalment anglesos i italians. Entre els visitants, que 
són gairebé un milió a l'any, predominen els turistes britànics, seguits dels nacionals. Les 
poblacions més habitades són Maó, amb 29.050 habitants i Ciutadella amb 29.247 
habitants el 2010. Entre les dues es reparteixen a parts iguals 2/3 parts de la població de 
Menorca.  

L'any 1900 la població de fet de Menorca era de 37.576 h, i fins el 1960 (42.955 h) hi 
hagué moviments basculants, a causa de l'emigració i de la població flotant (exèrcit i 
marina); l'increment en 1900-60 fou únicament del 14,27% (un 2,37% de mitjana 
decennal).  

La població de Menorca ha seguit una evolució molt irregular durant la segona meitat del 
segle XX. A partir de finals dels anys 60 es dóna un major dinamisme demogràfic, 
relacionat amb l’impuls econòmic del moment. Entre el 1960-75 l’economia menorquina 
es caracteritza per un creixement en el sector industrial i dels transformats agrícoles i 
ramaders, que el diferenciava de la resta de les illes Balears. Durant aquest període la 
població de l’illa augmentà en més d’11.000 habitants (53.548 h el 1975), representant 
més de la quarta part de la població del 1960. Aquest període es va conèixer com baby 
boom, caracteritzat per un important increment de la natalitat. 
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Gràfic 2-1. Evolució de la població de Menorca des de 1950. 
Font: Observatori socioambiental de Menorca (OBSAM) 

A partir de la dècada dels 70, i especialment els 80 és quan Menorca experimenta els 
augments de població més importants, motivats per la dinàmica econòmica del moment, 
directament vinculada al turisme. Aquesta indústria esdevindrà fonamental per poder 
explicar la dinàmica demogràfica de l’illa i poder entendre els canvis esdevinguts en una 
societat, fins aleshores, agrària i industrial. Entre 1970 i 1981 Menorca augmenta un 
17,3% la seva població (57.279 h el 1981). 

A finals dels 70 i principis dels 80, es dóna una frenada o petita crisi en el sector 
industrial, que té com a conseqüència paral·lela, en la població, la reducció de la taxa de 
natalitat i la disminució del balanç migratori de principis dels anys 80. Durant aquests 
anys el creixement poblacional de l’illa està estretament relacionat amb l’arribada 
d’immigrants. A partir de finals dels 80 Menorca comença a especialitzar-se en el turisme, 
motivant una forta expansió econòmica. Aquest fet serà important, sobretot, pel fort 
moviment migratori que es generarà lligat a les perspectives econòmiques del moment. 

 

2.1.5.- El fenomen turístic i les seves implicacions territorials 

L’explotació turística d’un territori presenta diversos aspectes a considerar. Uns es 
refereixen a l’ocupació de zones específiques per a edificacions destinades a allotjament, 
equipaments, infraestructures; i altres a l’explotació de recursos naturals i culturals. Els 
primers es concreten en les urbanitzacions turístiques, que impliquen l’ocupació del 
territori, sobretot en torn a zones costaneres, a més de la corresponent obertura de vies 
d’accés i comunicació. Els segons corresponen a la utilització del territori com a suport 
per a l’ús dels esmentats recursos (sol i platja), que constitueixen elements bàsics del 
consum turístic final. 

Ben avançat el decenni dels seixanta, Menorca s'obrí lentament al turisme a través de les 
urbanitzacions de cales i de platges, la construcció d'hotels i d'apartaments, i el 
millorament de les comunicacions. Aquestes es basen en els ports de Maó i de 
Ciutadella, i l’aeroport de Sant Climent. 

Un dels majors condicionants en què l’home ocupa el territori i gestiona els seus recursos 
radica en les infraestructures de comunicació i les xarxes de serveis. El model de gestió 
territorial ve determinat per un alt percentatge per les infraestructures que suporten el 
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conjunt d’activitats. Del seu disseny, traçat i coherència geogràfica dependrà en gran 
mesura la conservació o destrucció d’un espai. 

Fruit de l'activitat turística que es desenvolupa a Menorca la càrrega demogràfica 
(població resident, turistes i treballadors temporals) que suporta el territori varia molt al 
llarg de l’any i resulta molt diferent a la que reflecteixen els padrons municipals. 

 

Gràfic 2-2. Entrada de turistes per via aèria i marítima 2001-2009. 
Font: Observatori socioambiental de Menorca (OBSAM) 

 

Gràfic 2-3. Població estacional. Pressió humana mensual de l’any 2010. 
Font: Observatori socioambiental de Menorca (OBSAM) 

 

2.1.6.- El moviment social per la defensa del territori 

El moviment social per la defensa del territori a Menorca té el seu origen en una primera 
mobilització d’ampli abast que va tenir lloc a Menorca per a la defensa de l’espai natural 
de l’Albufera des Grau, situada en el terme municipal de Maó, i un dels indrets més 
rellevants des del punt de vista ecològic i paisatgístic de l’illa, en torn a la qual s’inicia, a 
començaments de la dècada de 1970, la construcció d’una gran urbanització residencial. 
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A partir de 1974 agafa volada una campanya 
conservacionista en contra d’aquest projecte, 
encapçalada per un grup de naturalistes i de 
persones compromeses amb la protecció i la 
conservació del patrimoni natural, amb l’objectiu 
d’aconseguir la paralització de les obres i la 
modificació de la qualificació prevista per a la 
zona al Pla General d’Ordenació Urbana del 
municipi, aleshores en procés de tramitació. 

Aquesta mobilització constitueix una primera 
experiència que posa de manifest una sèrie 
d’elements que seran assumits pels grups 
ecologistes més endavant, com ara la 
potencialitat de la mobilització ciutadana per 
incidir en la política municipal i frenar 
determinats projectes que amenacen el 
patrimoni natural, així com el plantejament de 
les que seran les dues principals línies 
d’actuació del moviment associatiu ecologista a 
Menorca en anys posteriors: la intervenció per 
la via legal i administrativa i la realització 
d’activitats de difusió destinades a assolir un 
recolzament social el més ampli possible.* 

*Els inicis del moviment social per  la defensa del territori a Menorca. Laura Piris Coll. 

 

2.1.7.- Els ports 

Els ports més importants de les Illes Balears, i que tenen línies de passatgers i transport 
de mercaderies regulars, són els de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina gestionats 
per l’Autoritat Portuària de Balears, i els de Ciutadella i Sant Antoni de Portmany 
gestionats per la comunitat autònoma a través de l’ens Ports de les Illes Balears. 

 

Figura 2-3. Ports comercials de les Illes Balears. 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 2-2. Cartell manifestació en defensa 
de l’Albufera des Grau, dècada de 1970. 

Font: Pàgina web del GOB 



El port exterior de Ciutadella, una nova porta d’entrada a Menorca 
 

8 

A l’illa de Menorca el port més important és el port de Maó, amb molta diferència respecte 
del port de Ciutadella, fins a finals dels anys 90 en què es va poder donar continuïtat a la 
línia Alcúdia-Ciutadella i a la continuïtat dels enllaços amb Barcelona en temporada alta 
des de pocs anys més endavant, la qual cosa va anar donant més pes al port de 
Ciutadella. Abans de la posada en funcionament del nou port exterior, el port de 
Ciutadella acollia la meitat del trànsit marítim de passatgers, mentre que per el port de 
Maó hi passava gairebé el 90% del trànsit marítim de mercaderies de l’illa de Menorca. 

 

2.2.- EL PASSAT DE CIUTADELLA: RESSENYA HISTÒRICA 

La història de Ciutadella està totalment lligada a la del seu port. La Ciutadella que ha 
arribat als nostres dies està fonamentada en la reconstrucció de la ciutat després de 
l’atac turc de 1558, atac que va entrar pel seu port.  

A més, l’any 1722 el governador anglès Richard Kane va establir la capital de Menorca a 
Maó, per primera vegada ho va deixar de ser Ciutadella, bàsicament per les millors 
condicions naturals del port de Maó en front el de Ciutadella. 

 

Figura 2-4. Plànol del port de Ciutadella, 1895. 
Font: Biblioteca Digital Hispánica 

2.2.1.- La ciutat 

La primera ressenya històrica a la ciutat la va realitzar el bisbe Server, en la seva famosa 
carta encíclica (418), que diu: “Hi ha fundades a l’illa dues petites poblacions, a les quals 
els púnics van donar nom segons la seva situació: Jammona mira a ponent …”. A pesar 
d’això, els historiadors consideren que l’establiment semític se sobreposa a un poblat 
talaiòtic ja existent. Després de l’any 123 a. C., data en la qual Quintus Cecilius Metellus 
va conquerir les Balears per a Roma, Jammona va ser una petita població, possiblement 
de caràcter militar, un parvum oppidum. De fet, a la zona delimitada per el passeig de 
Sant Nicolau i el Camí de Baix s’han trobat abundants restes arqueològiques (mosaics, 
sepultures, ceràmica i petites peces de metall). Molt prest, Ciutadella va ser municipi 
romà, el Municipium Flavium Iamontarum, un dels de la illa, i seu episcopal una vegada 
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cristianitzat (es té coneixement de Sever, que regia com a bisbe no només la ciutat sinó 
també tota l’illa; i a Macari, que l’any 484 va ser cridat a Cartago pel rei ari Hunneric). 

La ciutat, com tota l’illa, va ser conquerida pel poder dels vàndals i, posteriorment, 
incorporada a l’Imperi bizantí (534). Però pareix que, amb el temps, Menorca va gaudir 
d’una quasi total independència. Des de finals del segle VII els musulmans van començar 
a devastar-la amb repetides razzias, encara que l’ocupació total es va retardar fins a inicis 
del segle X. 

Durant la dominació musulmana, l’antiga Jammona era la Medina Menurka, la capital de 
l’illa, on residia l’almoixerif (al carrer del Palau encara avui es rememora el lloc on estava 
l’edifici). 

El Palau, contava amb un recinte emmurallat o qasr, una mesquita major (actualment el 
seu lloc està ocupat per la Catedral, i el minaret va ser convertit en campanar); i altres 
recintes secundaris, cementiris, etc. Era l’única població de certa importància de 
Menurka. Després d’un període de vassallatge (1231-1287) en què l’illa va prosperar 
econòmicament, cultural y demogràfica, el territori va se conquerit pel rei Alfons III el 
Lliberal, uns 700 anys enrere. Poc va quedar de la cultura musulmana (alguns topònims, 
tècniques constructives i ceràmiques). La població va ser venuda com a esclava, i la 
terra, repoblada de “bona gent catalana” –Muntaner-.  

Alfons III va confirmar la condició de capital a la ja catalana Ciutadella de Menorca, on es 
van establir els tribunals de la Governació, del Reial Patrimoni i de l’Alcaldia General, on 
van fixar la seva residència el governador, el paborde (màxima jerarquia eclesiàstica de 
l’illa) i els cavallers. L’organitzador dels aspectes més importants de la vida menorquina 
va ser Jaume II de Mallorca, que va establir el sistema de defensa (les cavalleries), el 
sistema parroquial (unió), la circulació monetària, etc. Tot això al 1301. 

De les lluites dinàstiques entre la casa d’Aragó i la de Mallorca, baix la qual Menorca va 
viure a partir de 1298, va resultar la conquesta de les Balears per Pere IV el Cerimoniós. 
Durant gran part de l’edat mitja, la Universitat de Ciutadella (entitat municipal d’amplis 
poders) va ser l’única a l’illa i quan, al segle XIV, van sorgir les poblacions foranes, va 
mantenir la seva supremacia. La dirigien 4 jurats (un de cada estament) y 10 consellers. 
A pesar de la seva debilitat demogràfica (fins al segle XIV no va passar de 3.500 
habitants), Ciutadella representava la meitat de la població insular. La ciutat va sofrir la 
pesta de 1348, les violències antijueves de 1291, dues guerres civils al segle XV; i una 
quasi permanent tensió entre els estament privilegiats i els més desfavorits, per una 
banda, i entre la capital i la resta de l’illa per una altra banda. Quan es recuperava de tots 
aquests avatars, el 1558 va protagonitzar la gesta més heroica de la seva atzarosa 
història, una poderosa armada turca, composada de 140 naus, amb 15.000 guerrers, va 
assetjar durant vuit dies a la ciutat, que només comptava amb pocs centenars d’homes 
per a defensar-se. La resistència va ser aferrissada però inútil. Tots els habitants de 
Ciutadella que van sobreviure a la derrota (3.099) van ser traslladats com a esclaus a 
Turquia, junt amb molts altres naturals d’altres poblacions de l’illa (fins arribar a 3.452). 
Molts pocs van tornar. Encara avui, cada 9 de juliol es commemora “l’any de la desgràcia” 
amb un solemne acte on es llegeix l’Acta de Constantinoble, que descriu els fets. 

La ciutat va haver de reconstruir-se sobre les runes: cases i esglésies, murades i 
convents es van anar reedificant al ritme intermitent que marcaven les grans dificultats 
econòmiques. 

El segle XVII va ser de maduració per a la capital illenca: s’erigeixen esglésies, com la del 
Sant Crist del Paraires; convents, com el dels Socors; palaus de famílies de cavallers que 
s’anaven enriquint per una política de matrimonis i herències; es concedeixen els primers 
títols nobiliaris; s’acaben les murades, etc, No falten, tampoc, crisis demogràfiques, com 
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la que va causar la pesta de 1652, que va produir centenar de morts, les invasions 
pirates, els conflictes entre la Universitat i els governadors, les plagues de rates o 
llagosts, sequeres prolongades, bandolerisme, etc. 

El domini de la Corona espanyola va acabar el 1708, any en què una esquadra anglesa 
va ocupar l’illa pretesament en nom del arxiduc Carles d’Àustria. El tractat d’Utrecht de 
1713 va consolidar l’ocupació britànica, que va significar per a Ciutadella la pèrdua de la 
capitalitat quan, el febrer de 1722, Richard Kane va traslladar a Maó els tribunals i les 
oficines del govern, encara que els habitants de Ciutadella van defensar, fins molt entrat 
el segle XIX, la seva condició de capital. La dominació francesa (1756-1763) va produir 
una corrent cultural de molta importància que va obrir camí a les idees imperants a 
Europa. L’etapa de domini espanyol que va succeir a la segona dominació anglesa va fer 
possible realitzar un antic desig de Ciutadella: reinstaurar el bisbat propi (1795). El 
caràcter de ciutat episcopal és completament visible a la població. 

El segle XIX va significar el despertar: Ciutadella va passar de ser una ciutat eminentment 
agrícola, encotillada per les murades, amb carrers estrets, a ser una població d’amples 
carrers que es van expandir a partir de la Contramurada. Tenia una economia ja 
industrial, fruit de la implantació de la manufactura del calçat, una demografia en augment 
constant que passarà dels 7.000 habitants a principis del segle XIX als més de 25.000 
actuals, i un gran dinamisme econòmic i cultural. 

 

2.2.2.- El port 

El Port de Ciutadella és un dels ports històrics de les Illes Balears. Es coneix trànsit en ell 
ja des de l’edat mitjana, quan Ciutadella era la capital de Menorca en temps de la Corona 
d’Aragó, però les estructures portuàries no van adquirir certa entitat fins a mitjans del 
segle XIX que es completen o milloren les existents. 

El 1929 s’inicia l’eixamplament del port, l’angostura del qual constituïa una limitació per al 
port i eslora dels vaixells. Les obres van acabar 30 anys després, el 1962. En aquest 
moment el port, amb l’eixamplament i altres obres importants com els accessos i la rampa 
varadora, adquireix la configuració actual, tanmateix amb posterioritat s’han realitzat gran 
nombre d’obres de millora. 

El port, inicialment de trànsit comercial i pesquer, ha experimentat durant les últimes 
dècades un intens augment de les embarcacions d’esbarjo que han anat ocupant la 
totalitat de les riberes aptes per al seu amarrament. 

Des de març de 2011 el nou Port Exterior de Ciutadella està operatiu. Actualment és un 
port exclusivament per a trànsit comercial, de passatgers i mercaderia rodada. 

 

2.3.- EL PORT DE CIUTADELLA: VIRTUTS I DEFICIÈNCIES 

El port de Ciutadella està integrat en la xarxa de ports de les Illes Balears i ocupa 
íntegrament l’àmbit de la cala del mateix nom. Situat al peu de la ciutat antiga de 
Ciutadella, les intervencions de l’home al llarg de la seva història han estat respectuoses 
amb el medi, donant lloc a un espai que tot i estar clarament antropitzat, posseeix un gran 
valor paisatgístic i arquitectònic. La qualitat ambiental, principalment paisatgística del port 
és molt alta i constitueix un punt d’identitat únic a la Mediterrània Occidental, lligat a un 
casc històric de gran valor monumental. 
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El port de Ciutadella és una cala orientada cap al sud-oest d’1 km de longitud i uns 60 
metres d’amplada. La configuració del port de Ciutadella s’estructura en les següents 
zones: 

- Marge esquerra: embarcacions de trànsit al moll de la Trona i amarratge 
d’embarcacions esportives fins al fons de la cala. 

- Fons de la cala: amarratge de petites embarcacions, des del pont de la Colàrsega 
fins al Pla de Sant Joan. 

- Marge dreta: moll comercial amb espais preparats per atendre les necessitats del 
trànsit de passatgers I mercaderies, moll pesquer i varador. 

- Cala’n Busquets: dàrsena que s’obre al marge dret més enllà del moll comercial, 
utilitzada per a amarratge d’embarcacions esportives.  

 

Figura 2-5. Configuració del port de Ciutadella, abans de l’ampliació. 
Font: Elaboració pròpia 

Des del punt de vista del transport marítim, el port de Ciutadella és l’accés més occidental 
a l’illa de Menorca. Per aquesta raó, presenta les rutes de navegació més curtes amb l’illa 
de Mallorca i amb altres punts de la península. La seva activitat el converteix en el segon 
port més important de Menorca, després de Maó. Aquests factors geogràfics units al ràpid 
desenvolupament d’algunes activitats turístiques i comercials, han generat importants 
pressions sobre el port. 

El port de Ciutadella ha experimentat en els últims anys un fort increment en la demanda 
de les seves instal·lacions, especialment en el que es refereix al sector nàutic esportiu. 
Aquest increment està associat al fort creixement d’aquest tipus d’activitats, relacionades 
amb el sector turístic i d’oci, i està generalitzat a tota la costa de la Mediterrània. 



El port exterior de Ciutadella, una nova porta d’entrada a Menorca 
 

12 

La  clau essencial del conflicte de desenvolupament del port de Ciutadella resideix en el 
fet que la major demanda d’aquestes activitats turístiques i esportives ha entrat en 
concurrència amb les activitats de tipus comercial, tant de passatgers com de 
mercaderies, que s’estan realitzant des de fa anys i que estan focalitzades en les 
relacions entre els ports del nord de Mallorca (Alcúdia i Cala Ratjada) i Ciutadella. La 
importància d’aquestes relacions radica, principalment, en la proximitat que existeix entre 
ambdues costes i en els avantatges que s’hi deriven front al altre gran port de Menorca, el 
port de Maó. 

 

Figura 2-6. Port de Ciutadella des de l’aire, abans de l’ampliació. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

En els darrers anys les dimensions dels vaixells i l’augment de les escales, així com la 
instal·lació de semàfors per a tancar el port, havien compromès seriosament el 
desenvolupament normal de la resta d’activitats portuàries. L’onatge generat per l’entrada 
i sortida dels vaixells ràpids, així com xocs fortuïts provocaven danys als vaixells 
esportius, per la qual cosa es van desplaçar els petits vaixells del marge oposat al moll 
comercial i d’altres punts de pas estrets. La configuració del port s’havia adaptat a les 
dimensions dels vaixells comercials que hi entraven diàriament, quedant una enorme 
làmina d’aigua buida dedicada a la maniobra dels mateixos. 

El port de Ciutadella, abans de la seva ampliació, presentava unes clares limitacions de 
capacitat per als usos que se li volien donar: 

Limitacions de capacitat: 

- Configuració en planta del mirall d’aigua de la cala amb punts de pas estrictes que 
dificultaven la maniobra dels vaixells de major mida. 

- Problemes de seguretat en la maniobra simultània dels vaixells comercials i els de 
tipus esportiu o pesquer derivats de les dimensions de l’amplada de la cala per als 
vaixells que hi operaven. 

- Escassetat de superfície terrestre i longitud dels molls per atendre la demanda 
d’amarratges de tipus esportiu. 
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- Progressiva falta de resposta per a recollir les demandes de mercaderies, 
passatgers, embarcacions esportives i possibles creuers.  

- La gran integració de la ciutat amb el seu port representa grans avantatges però 
també desavantatges: absència de control d’accessos, circulació de vehicles i 
superposició de trànsit de vianants amb l’automòbil i l’activitat portuària. 

 

Figura 2-7. Ramon Llull maniobrant al port vell de Ciutadella. 
Font: Ultima Hora Menorca. Maig 2011 

Limitacions per condicions marítimes: 

- Degut a la seva orientació i configuració física (gran desenvolupament longitudinal 
front al transversal) el port presenta un grau de penetració important de l’onatge 
en casos de vents del tercer quadrant. Aquest problema es veu agreujat per la 
naturalesa escarpada i, per tant reflectant, de la cala que s’ha vist potenciada per 
la construcció de molls de parament vertical en ambdós marges. Això fa que en 
casos de temporal d’aquest quadrant els nivells d’agitació a les zones més 
exteriors de la cala, siguin superiors als requerits per a la seguretat del fondeig i 
atracament d’embarcacions esportives, i és un factor limitant per al possible 
desenvolupament d’aquests espais amb finalitats portuàries. 

- El port es veu amb certa freqüència sotmès a un fenomen d’oscil·lació, anomenat 
“rissaga”, essent el mateix un factor limitant de l’activitat portuària pels danys que 
pot produir en les embarcacions amarrades. 

El fenomen de la rissaga* 

A la badia de Ciutadella es produeixen, amb periodicitat quasi anual, entre els mesos de 
juny i setembre sobtades oscil·lacions del nivell de la mar amb períodes entorn als 10 
minuts que poden arribar fins i tot als 3 metres. Aquestes oscil·lacions, conegudes 
localment com a “rissagues”, poden provocar en ocasions inundacions al port així com 
destrosses considerables en els vaixells amarrats. El fenomen pot repetir-se cíclicament 
durant hores, podent sorgir de nou en el mateix dia o en dies successius després d'un 
període de calma. 
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El port de Ciutadella ocupa una cala natural d’aproximadament 1 km de longitud, 50 m 
d’amplada i 5 m de fondària mitja, i està orientat de sud-oest a nord-est, partint de la 
bocana del mateix. Entre la cala i la mar oberta hi ha un talús on augmenta ràpidament la 
profunditat. Aquesta configuració suposa que la oscil·lació lliure de l’aigua del port de 
Ciutadella té un període d’aproximadament 10 minuts 

Les rissagues tenen el seu origen en la formació d’ones llargues de període de retorn 
entorn als 10 minuts induïdes per canvis bruscos de la pressió atmosfèrica. Aquestes 
ones es propaguen pel canal de Menorca i en arribar al port de Ciutadella exciten el seu 
mode fonamental d’oscil·lació natural, donant lloc, per ressonància, a les rissagues. Les 
ones de període 10 minuts produeixen oscil·lacions que arriben fàcilment als 100 cm de 
les rissagues ordinàries i als 250 cm de les rissagues extraordinàries. 

*Fenómenos de ondas largas en el puerto de Ciutadella. Revista de Obras Públicas 1995. José 
Luis Monsó del Prat i Francisco Javier Escartín García. 

 

Figura 2-8. Efectes de la rissaga de 1984 al port de Ciutadella. 
Font: www.vistaalmar.es 

 

2.4.- EL CONFLICTE SOCIAL PEL PORT DE CIUTADELLA 

Com a conseqüència de les deficiències del port de Ciutadella per als usos que se li 
volien donar, es veia la necessitat de reordenar el port de Ciutadella. Durant  quinze anys 
(1991-2006) el port va ser objecte de diverses propostes d’actuació que enfocaven la 
seva ordenació amb diferents objectius i criteris. La necessitat de la seva major o menor 
ampliació, de creació o no de noves obres portuàries, o de manteniment de la seva 
estructura van induir a molt diverses polèmiques que es van veure reflectides en els 
diversos estaments de la vida política i social de Ciutadella, i de tota l’illa de Menorca. 

Es va produir una gran divisió en la societat ciutadellenca, i en menor mesura en la 
menorquina, en dues postures ben definides, barrejada a vegades amb una rivalitat 
històrica mal entesa entre Ciutadella i Maó, i una visió localista de les necessitats de 
Ciutadella. Per una banda hi havia la posició d’una ampliació de màxims del port de 
Ciutadella, i per l’altra una posició que apostava per una reordenació dels usos del port 
amb una mínima ampliació. 
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La primera postura era defensada pels partits polítics de dretes, per una bona part de 
l’empresariat, i per una part de la societat que es va organitzar entorn a la Plataforma Pro 
Ampliació del Port de Ciutadella. La segona postura era defensada pels partits polítics 
d’esquerres, grups ecologistes i una part de la societat que a través d’associacions de 
veïns i altres agrupacions es van organitzar en la Coordinadora en Defensa del Port de 
Ciutadella. 

Les dues postures es van anar definint i extremant cada cop més durant els anys en què 
es van anar succeint les diferents propostes d’actuació al port de Ciutadella. La 
polarització extrema de les dues postures envers les actuacions a emprendre al port de 
Ciutadella, feia que entre les mateixes no n’hi cabés cap d’intermèdia. Aquesta disputa no 
es va resoldre fins el 2006, quan després d’una rissaga de conseqüències catastròfiques 
hi va haver acord polític per a l’ampliació del port, amb la construcció d’un dic exterior en 
una zona propera al port vell de Ciutadella, el Dic de Son Blanc. Com a conseqüència de 
l’acord polític es va produir una desmobilització general de la societat, mantenint-se unes 
poques veus en contra de l’ampliació, i la construcció del nou port exterior es va dur a 
terme. 

El detalls de les diferents propostes per a l’ampliació del port i l’evolució de les diferents 
postures envers a les mateixes es descriu en el següent capítol 3.- Descripció del 
diferents projectes i el conflicte associat. 
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3.- DESCRIPCIÓ DELS DIFERENTS PROJECTES I EL CONFLICTE 
ASSOCIAT 

La història de l’ampliació del port de Ciutadella mitjançant la construcció d’un dic exterior 
és molt llarga i té molts capítols. Des de temps immemorials a Ciutadella es parlava sobre 
fer un dic per tal de millorar les relacions marítimes amb la resta del Mediterrani. No en va 
es tracta d’un dels projectes de major envergadura executats mai a Menorca, i la resposta 
a una demanda històrica de Ciutadella envoltada en moltes ocasions en polèmiques, 
enfrontaments polítics i fins i tot ciutadans. 

El port exterior objecte d’estudi d’aquesta tesina és el resultat d’un procés de propostes, 
contrapropostes, projectes i enfrontaments que va començar el 1991 i es va acabar el 
2011 amb la posada en funcionament del mateix. Aquest període de 20 anys es pot 
dividir en quatre subperíodes en funció del tipus de reordenació i ampliació que es va 
proposar per al port de Ciutadella: 

- Període 1991-1999: ampliació del port de Ciutadella, amb dic exterior a la bocana, 
gran ampliació de Cala’n Busquets, i operació urbanística associada. 

- Període1999-2003: reordenació dels usos del port (Pla d’Utilització d’Espais 
Portuaris de 2002) i ampliació moderada de Cala’n Busquets. 

- Període 2003-2007: ampliació del port de Ciutadella, amb dic exterior a la bocana i 
gran ampliació de Cala’n Busquets, sense operació urbanística associada. 

- Període 2007-2011: ampliació del port de Ciutadella amb dic exterior a Son Blanc, 
construcció i posada en funcionament. 

 

3.1.- PERÍODE 1991-1999 

Ajuntament Ciutadella: PP  
Consell Insular: PP (sense competències en ordenació territorial) 
Govern Balear: PP  

“Des de fa més de 100 anys, Ciutadella a vingut reivindicant l’ampliació del seu port com 
una porta oberta al futur, sent varis els projectes presentats i dissenyats que no es van 
arribar a executar. Quan per primera vegada el Partit Popular obté la majoria absoluta a 
l’Ajuntament, … recull aquest antic sentiment local i, conscient dels avantatges que 
suposarà per a Ciutadella, convoca el primer concurs per a l’ampliació, al que només es 
presenta un candidat Level SA, …. El projecte de Level queda aparcat en no poder 
presentar els consegüents avals de solvència financera. Poc després, … convoca un 
segon concurs que culmina al juny de 1995, …. Una sola empresa es presenta al segon 
concurs: Formentera Mar, …. El projecte de Formentera Mar, tampoc aconsegueix els 
avals econòmics i el segon concurs es queda desert. Després …, convoca amb el Govern 
Balear, un tercer concurs al que es presenten dues unions temporals d’empreses amb 
dos projectes. La UTE Ciutat de Ponent i la UTE Inbeda-Dragados. …. Després d’uns 
mesos d’estudis tècnics i de vàries reunions, la Comissió Paritària Ajuntament-Govern 
Balear, … decidia, …, adjudicar el projecte a la UTE Inbeda-Dragados.” José Manuel 
Allès Salvà (26/2/1999) Revista El Iris 

 

Durant aquest període es convoquen 3 concursos per a l’ampliació del port de Ciutadella, 
tots tres lligats a un desenvolupament urbanístic de la zona nord del port entre Ciutadella 
i Cala’n Blanes. L’ampliació del port s’associa a un desenvolupament urbanístic per tal 
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d’atraure finançament privat per a la construcció del dic exterior i l’ampliació de la dàrsena 
de Cala’n Busquets. L’adjudicatari del concurs per a l’ampliació del port de Ciutadella 
havia de recuperar la inversió a través de la comercialització de les vivendes construïdes 
a les noves zones urbanes incorporades i a través de la concessió per a 30 anys de 
l’explotació del port esportiu de Cala’n Busquets.  

El primer concurs el convoca l’Ajuntament de Ciutadella en solitari, però el segon i tercer 
concursos els convoca conjuntament amb el Govern Balear mitjançant convenis de 
col·laboració entre les dues administracions. A les bases del segon i tercer concursos diu 
així: 

La reforma del Port de Ciutadella de Menorca és una antiga aspiració ciutadana que 
respon a distintes necessitats: garantir el trànsit portuari comercial en condicions 
adequades, permetre el desenvolupament del turisme nàutic, obrir l’economia de la ciutat 
a l’exterior i, per últim però no menys important, garantir la seguretat del port, 
persistentment amenaçada pel peculiar fenomen de les rissagues. 

Sensibles a aquestes justes demandes, la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del 
Territori i l’Ajuntament de Ciutadella han acordat de subscriure un acord de col·laboració 
entre ambdues administracions per tal que, des de l’àmbit de les respectives 
competències i atribucions de cada una, s’aconsegueixi una solució integral, unitària i 
eficient per als problemes plantejats. Així es posa especialment de manifest, en preveure 
la construcció del dic de protecció amb els materials procedents de l’excavació per a la 
creació del port esportiu de Cala’n Busquets, el que suposa considerables estalvis en els 
costos d’execució i una considerable disminució de l’impacte ambiental de l’obra. 

Modificacions al PGOU de Ciutadella per poder permetre la urbanització a la zona nord 
del Port de Ciutadella, entre el port i Cala’n Blanes: 

- 29 de juliol de 1992: es redacta el Document de Criteris de Modificació del PGOU 
per a la nova ubicació de la zona portuària i ordenació de Cala Degollador. 

- 11 de febrer de 1993: aprovació inicial de la Modificació del PGOU per a 
l’ampliació del port (sector C3). 

- 8 de setembre de 1994: aprovació inicial de la Modificació del PGOU per al sector 
urbanitzable no programat C-2. Aquest sector s’incorpora al segon i tercer 
concursos per a l’ampliació del port. 

 

3.1.1.- Concurs/Projecte 1  

“El 10 de juny de 1993 l’Ajuntament de Ciutadella aprova les bases per a l’elaboració i 
execució d’un PAU (Projecte d’actuació urbanística) pel sector urbanitzable no programat 
C3 relatiu a l’ampliació de l’actual zona portuària. Conseqüentment i d’acord amb les 
esmentades bases, es convoca el concurs públic de licitació per a l’elaboració i execució 
del PAU del sector C3.” BOIB nº91 de 27 de juliol de 1993.  

Només si presenta una proposta, de l’empresa Level SA*: Dic de 720 m + ampliació 
Cala’n Busquets (600 amarraments) + 600 vivendes + hotel + camp de golf (inversió de 
5.000 milions de pessetes en obra civil): 

- Dic exterior: dic en talús de 720 m de llarg i 3,40 m per sobre el nivell del mar, 
amb un edifici singular al final construït a la mar en forma piramidal de 26 m 
d’alçada sortint-ne 7 per sobre el nivell del mar. Al final del dic un museu marítim, 
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un restaurant i una zona per contemplar el mar amb capacitat total per a 1.500 
persones. 

- Ampliació dàrsena Cala’n Busquets: ampliació amb 600 nous amarraments, de 
forma rectangular, suposant una excavació de 1.800.000 m3. 

- Urbanització: urbanització per a 600 vivendes unifamiliars i un hotel amb 200 
habitacions, rodejat tot de zones verdes. 

- Oferta complementària: fora de concurs s’oferta un camp de golf d’unes 60 ha, 
amb un edifici per a congressos i exposicions i un casino, i també 400 places 
turístiques entre bungalows, apartaments i xalets. 

*Informació del projecte extreta d’un reportatge de la Revista Ponent (1993). 

 

Figura 3-1. Proposta de Level SA presentada al 1er concurs. 
Font: Revista Ponent, 1993 

Aquest projecte no s’arriba a adjudicar perquè l’empresa Level SA no presenta els avals 
financers. La proposta de camp de golf s’incorpora als següents concursos, suposant això 
la modificació del PGOU de 8 de setembre de 1994 (C2). 

Contestació (Concurs/Projecte1) 

Durant la tramitació del primer concurs per a l’ampliació del port de Ciutadella, va 
començar a mostrar-se rebuig cap a l’obra per part d’algunes associacions ciutadanes, 
com els Amics de la Mar de Menorca i el GOB. La postura dels Amics de la Mar de 
Menorca és: suport al dic exterior, protecció de Cala’n Busquets i promocionar Cala 
Degollador (Platja Gran) com a port esportiu. Per part del GOB la postura és: oposició al 
port de Cala’n Busquets i la urbanització associada, i sense oposició al dic si hi ha estudis 
favorables. 
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Durant aquest període també es va començar a conformar rebuig al projecte per part 
d’alguns veïns de la zona afectada per la dàrsena esportiva de Cala’n Busquets i la nova 
urbanització. Les entitats ciutadanes mantenen indefinició respecte al projecte**. 

Les associacions empresarials (PIME, ASHOME) es mostren favorables al projecte 
d’ampliació del port amb un dic exterior i port esportiu a Cala’n Busquets, però es mostren 
sorpresos per la magnitud de la urbanització i l’oferta complementària associada***. 

Les postures polítiques a l’Ajuntament de Ciutadella es conformaven amb el PP que era 
qui promovia l’obra d’ampliació del port associada a una nova urbanització, el PSOE que 
li donava suport, i l’ENTESA (PSM i EM-IU) que s’hi oposava argumentant que era un 
projecte sobredimensionat per a les necessitats del port de Ciutadella****. 

En resum, les diferents posicions polítiques i socials coincidien en la conveniència de la 
construcció d’un dic exterior d’abric, i discrepaven en l’ampliació de Cala’n Busquets i la 
urbanització associada. 

*Al·legacions presentades a l’Ajuntament de Ciutadella (Arxiu del GOB). 
**Diari Menorca 9/11/1993 
***Diari Menorca 9/11/1993 
****Reportatge Revista Ponent (1993). 

 

3.1.2.- Concurs/Projecte 2  

 “El 29 de desembre de 1994 s’aproven les bases que han de regir el concurs convocat 
conjuntament pel Govern Balear i l’Ajuntament de Ciutadella i que té per objecte, per una 
banda, l’actuació urbanística en els sectors de sòl urbanitzable no programat C2 i C3, 
comportant aquest darrer la construcció d’un port esportiu, i, per l’altra, la construcció d’un 
dic exterior al port de Ciutadella amb la pretensió de pal·liar els problemes que 
actualment té plantejats l’esmentat port.” BOIB nº17 de 9 de febrer de 1995. 

Només s’hi presenta una proposta, de l’empresa Formentera Mar*: Dic + ampliació Cala’n 
Busquets + urbanització sectors C2 i C3. 

- Dic exterior: dic en talús de 700 m de llarg i entre 60 i 70 m d’amplada en 
coronació, amb molls adossats. 

- Ampliació dàrsena Cala’n Busquets: ampliació amb 500 nous amarraments més 
uns altres 50 davant cada una de les parcel·les que envoltaran el mirall d’aigua,  
suposant una excavació d’uns 2.000.000 m3 per a una làmina d’aigua de 12 ha, i 
12.000 m2 per a serveis. 

- Urbanització: urbanització residencial d’una superfície de 34 ha entre els sectors 
C2 i C3, per a una població resident de 1.200 persones amb xalets adossats i 
apartaments, i zona hotelera de 12 ha al sector C2. 

- Camp de golf: camp de golf en una superfície de 75 ha al sector C2, de 18 forats. 

*Informació del projecte extreta de El Dia del Mundo (Illes Balears) 12/11/1995. 
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Figura 3-2. Proposta de Formentera Mar presentada al 2on concurs. 
Font: El Dia del Mundo (Illes Balears), 12/11/1995 

Aquest segon projecte tampoc no s’arriba a adjudicar perquè l’empresa Formentera Mar 
no pot justificar la solvència financera. 

Contestació (Concurs/Projecte2) 

Es mantenen les postures adoptades arran del primer projecte per a l’ampliació del port 
de Ciutadella, i es comencen a posicionar clarament en contra una sèrie d’associacions 
ciutadanes de Ciutadella, que havien mantingut indefinició durant el concurs del primer 
projecte*. 

El mes d’octubre de 1995 (20/10/1995 Diari Menorca) neix la Coordinadora en Defensa 
del Port de Ciutadella, amb tres objectius bàsics:  

- Donar informació sobre el projecte. 
- Defensar el model actual del port.  
- Fer campanya contra el projecte considerat massa agressiu. 

La formen les següents associacions:  

- GOB  
- Amics de la Mar de Menorca 
- Associació de veïns Glosador Vivó 
- Associació de veïns de Sa Farola 
- Ateneu Alternatiu Sa Sínia. 

Segons el Diari Menorca (11/11/1995) la Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella, 
després de mantenir una entrevista amb polítics i tècnics municipals, rebutja “de forma 
contundent” el macroprojecte d’ampliació de la zona portuària, que qualifica de faraònic. 

*Diari Menorca 11/11/1995 
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3.1.3.- Concurs/Projecte 3 

“El 8 d’octubre de 1997 s’aproven les bases que han de regir el concurs que convocaran 
conjuntament el Govern Balear i l’Ajuntament de Ciutadella i que servirà per adjudicar tant 
el projecte, construcció i explotació del port esportiu de Cala’n Busquets com les obres de 
construcció del dic exterior pel que fa respecte al Govern Balear, i per adjudicar 
l’elaboració i execució dels programes d’actuació urbanística en els sectors no 
programats, C3 i C2 pel que respecta a l’Ajuntament de Ciutadella.” BOIB nº133 de 25 
d’octubre de 1997. No és fins el 30 de juny de 1998 que es convoca el concurs. 

Si presenten dues propostes: Inbeda + Dragados i UTE Ciutat de Ponent. 

Proposta de la UTE Ciutat de Ponent*: 

- Dic exterior: dic vertical, que compliria la funció d’abric i també de molls 
d’atracament, mitjançant la disposició de caixons flotants, de 340 metres de llarg i 
4 m per sobre el nivell del mar, amb un petit braç submergit, a modus d’escull 
artificial, per a amortir l’impacte de l’onatge. 

- Ampliació dàrsena Cala’n Busquets: el disseny del port esportiu juga amb la 
recuperació de les cales originàries de Cala’n Busquets, amb una excavació de 
800.000 m3, una superfície de 5 ha, una capacitat per a 547 amarraments, i 
13.000 m2 dedicats a serveis. 

- Urbanització: urbanització residencial d’una superfície de 38 ha al sector C3, 
edificabilitat de 160.000 m2, amb parcs i zones verdes. 

- Camp de golf: camp de golf en una superfície de 49 ha al sector C2, de 18 forats, i 
regat amb aigua depurada de la EDAR Nord de Ciutadella. 

*Informació del projecte extreta del Diari Menorca 13/12/1998. 

 

Figura 3-3. Proposta de la UTE Ciutat de Ponent presentada al 3er concurs. 
Font: Diari Menorca, 13/121998 
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Proposta de les empreses Inbeda i Dragados “Gran Port”*:  

- Dic exterior: dic en talús de 375 m de llarg, 20 m d’ample i 3,6 m per sobre el nivell 
del mar, necessitant 800.000 m3 de materials solts per a la construcció, amb un 
moll de 85 m, i un doble dic submergit per davant per augmentar la protecció. 

- Ampliació dàrsena Cala’n Busquets: s’excavaran 1.463.000 m3 de terra per fer 
possible el port esportiu de Cala’n Busquets, per a una capacitat de 490 
embarcacions, una superfície total de 11 ha amb una làmina d’aigua de 7,5 ha, i 
1.000 m2 dedicats a serveis. 

- Urbanització: urbanització residencial d’una superfície de 54,3 ha entre els sectors 
C2 i C3, per a 854 cases al C2 i 472 residències al C3, amb balneari, centre de 
conferències, zones de bany, parcs i zones verdes. 

- Camp de golf: camp de golf en una superfície de 49 ha del sector C2 i 12 ha en 
terreny urbanitzable del sector C1, de 18 forats, i regat amb aigua depurada de la 
EDAR Nord de Ciutadella on s’hi construirà un tractament terciari. 

*Informació del projecte extreta del Diari Menorca 13/12/1998, i dels Avantprojectes de Dic Exterior 
i de Port Esportiu “Gran Port” octubre 1998. 

 

Figura 3-4. Proposta de Inbeda i Dragados presentada al 3er concurs. 
Font: Diari Menorca, 13/121998 

La proposta de la Inbeda i Dragados és més ambiciosa que la de la UTE Ciutat de Ponent 
pel que fa a superfície urbanitzada, superfície del camp de golf, i superfície del port 
esportiu de Cala’n Busquets. La proposta de la UTE Ciutat de Ponent inclou una 
urbanització de 38 ha, un camp de golf de 49 ha i un port esportiu de 5 ha; mentre que la 
de Dragados i Inbeda inclou una urbanització de 54,3 ha (un 43% més), un camp de golf 
de 61 ha (un 25% més) i un port esportiu de 11 ha (un 120% més). 
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A finals de febrer de 1999 (26/2/1999 El Iris) es fa públic que la Comissió Paritària 
Ajuntament-Govern Balear ha escollit l’avantprojecte de la UTE formada per Dragados y 
Construcciones SA i Inversiones Behring Dahlin SL per a executar el projecte d’ampliació 
del port de Ciutadella, amb la construcció d’un nou port esportiu a Cala’n Busquets, un dic 
amb molls operatius a la badia de Ciutadella, i un camp de golf de 18 forats, par 72, apte 
per a circuits internacionals, a Cala’n Blanes, sent la inversió total del projecte superior 
als 12.000 milions de pessetes. 

Finalment, és adjudicat 18 de març de 1999, a Inbeda i Dragados. 

Abans de les eleccions de 1999 es redacten i s’aproven les Directrius d’Ordenació 
Territorial (DOT, Govern Balear), deixant-hi una excepció per poder continuar amb el 
projecte “Gran Port”. Les zones a urbanitzar, els sectors C2 i C3, van ser exceptuats per 
la Disposició transitòria sexta, secció 2 punt b. 

Contestació (Concurs/Projecte3) 

Es mantenen les postures adoptades arran del primer i segon projecte per a l’ampliació 
del port de Ciutadella, amb un canvi important de posició del PSOE, i un augment del 
rebuig ciutadà mobilitzat per la Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella. 

El mes de novembre de 1998 (6/11/1998 El Iris) el GOB interposa un contenciós 
administratiu contra l’aprovació definitiva de les bases del tercer concurs per a l’ampliació 
del port de Ciutadella. Abans s’havien posat al·legacions que van ser desestimades totes. 
La Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella inicia una campanya de venta de 
bons entre els ciutadans per sufragar els costos del procés judicial. 

Segons la revista El Iris en l’edició de 19 de març de 1999, el dia posterior a l’adjudicació 
del tercer concurs per a l’ampliació del port de Ciutadella, la reacció dels partits polítics de 
l’oposició a l’Ajuntament de Ciutadella va ser unànime de rebuig al projecte adjudicat. 

La reacció dels grups polítics va ser la següent*: 

El PSOE considera “absolutament irresponsable que el PP aprovi l’adjudicació quan 
existeixen informes que no garanteixen la seguretat tècnica i econòmica del projecte. 
Farem l’impossible per frenar-lo, ja que el que menys interessa és el dic exterior”. 
Adverteixen que “si al juny l’esquerra aconsegueix el govern de Ciutadella, farem enrere 
tot el projecte”. 

El PSM va parlar de “dia funest per al futur de Ciutadella. El desencís amb l’actuació del 
PP ha arribat a tal punt que el projecte d’ampliació del port ja no pot ser una bandera 
electoral important pel Partit Popular. No és un tema del qual el PP se’n pugui sentir 
orgullós. El que realment es fomenta és la construcció d’una urbanització, un camp de 
golf i un port esportiu on no hi ha cap dels aspectes cabdals que el PP va vendre als 
ciutadans. A l’avantprojecte d’INBEDA no hi ha ni moll comercial ni cap amarrament que 
estigui a l’abast dels ciutadellencs de carrer, que hauran de pagar un preu desorbitat per 
tenir amarrada la seva barqueta al port” 

EM-IU va mostrar una visió catastròfica i va censurar durament un projecte “que crearà 
un gueto exclusiu per a rics a Ciutadella”. 

*Revista El Iris 19/3/1999 

Per tot això les eleccions autonòmiques i municipals de 13 juny de 1999, a nivell 
municipal, es converteixen en un referèndum entre els que volen l’execució del projecte 
“Gran Port” (PP) i els que no la volen (PSOE, PSM, EU).  
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Figura 3-5. Publicitat apareguda al Diari Menorca, en un reportatge de 8 pàgines completes del 
projecte “Gran Port”, 3 dies abans de les eleccions de juny de 1999. 

Font: Diari Menorca, 10/6/1999 

 

3.2.- PERÍODE 1999-2003 

Ajuntament de Ciutadella: PSOE+PSM+INME 
Consell Insular: PSOE+PSM+EU (adquisició de competències en ordenació territorial) 
Govern Balear: Pacte de Progrés (PSOE+UM+PSM+EU)  

“Les eleccions autonòmiques de juny de 1999 foren desastroses per als interessos 
político-empresarials de la dreta. El PP va perdre la majoria absoluta a Menorca, Eivissa i 
Formentera i Balears; mentre que a Mallorca ja l’havia perduda el 1995. El juliol de 1999 
se signà un acord programàtic entre tots els altres partits polítics amb representació 
parlamentària, conegut com el Pacte de Progrés. La primera llei aprovada eliminà les 
excepcions de les DOT, entre elles la del port i urbanització a Ciutadella.” Ivan Murray i 
Macià Blázquez (2010). Diners, poder i territori de “marca balear”. 

 

Les eleccions de 1999 a nivell municipal es converteixen en un referèndum entre els que 
volen l’ampliació del port (PP) i els que no la volen (PSOE, PSM, EU). Guanya el “NO” i  
s’atura el projecte “Gran Port”. 

Segons la revista El Iris (16/7/1999):  

L’Alcalde de Ciutadella ha manifestat que des del nou equip de govern de l’Ajuntament 
“s’ha considerat que el projecte Gran Port, presentat per Inbeda, no compleix ni amb el 
consens polític ni el social”, opinant que “no és bo que Ciutadella estigui dividida i 
enfrontada a causa del mateix” ja que segons l’Alcalde el port no és prioritari per a 
Ciutadella i que ha de reconduir-se, tot i que és conscient que existeix un procés legal per 
a paralitzar-lo, i l’Ajuntament l’haurà de complir i acatar. 



El port exterior de Ciutadella, una nova porta d’entrada a Menorca 
 

25 

A més, va reconèixer haver-se reunit dues vegades amb els responsables de Inbeda, per 
explicar-los quina serà la nova política municipal i que “el seu projecte, tal i com està 
redactat no entra en les nostres expectatives i hi ha voluntat de paralitzar-lo”. 

 

Modificacions de legislació i normativa d’ordenació territorial 

Des del Govern Balear també es van prendre mesures immediatament per tal de 
paralitzar el projecte Gran Port. A l’octubre de 1999 el Parlament Balear aprova la 
modificació de les Directrius d’Ordenació del Territori (DOT) a través de la Llei 9/1999, de 
6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i 
l’urbanisme a les Illes Balears, que elimina les excepcions de la Llei 6/1999, entre elles la 
que havia de permetre continuar amb l’ampliació del port de Ciutadella prevista, i de les 
100 ha que contemplava el projecte Gran Port, només un 3% podran ser declarades sòl 
urbanitzable. 

Entre el 2000 i el 2001 es va modificar la Llei d’Ordenació Territorial (LOT), aprovant la 
Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, per a transferir les competències 
en matèria d’ordenació del territori als consells insulars.  

El juliol de 2000 el Consell Insular de Menorca aprova la “Norma Territorial Cautelar”, que 
és una moratòria urbanística mentre no es redacti el PTI, i afecta al sector C2, on s’havia 
de construir el camp de golf del projecte “Gran Port”. 

El Consell Insular porta a terme la redacció del Pla Territorial Insular de Menorca, que 
s’acabarà aprovant el 2003, i declararà sòl rústic protegit els sectors C2 i C3 on s’havia 
de desenvolupar el projecte Gran Port. Així, les DOT, sense les excepcions, van limitar el 
creixement dels nuclis urbans a un 3% mentre no hi hagués planificació territorial, i el PTI 
va posar a la zona una de les dues figures pròpies de protecció de sòl rústic. 

 

La resolució del contracte 

El mes de febrer de 2000 (25/2/2000 El Iris), el Ple de l’Ajuntament inicia l’expedient de 
dissolució de l’adjudicació del tercer concurs per a l’ampliació del port a Inbeda. Després 
s’ha de fer una proposta de dissolució, donar audiència als adjudicataris per a que facin 
les oportunes al·legacions, i l’Ajuntament les contestarà després d’estudiar-les. En cas de 
no arribar a un acord s’arribarà al Consell Consultiu. 

A l’abril de 2001 (11/10/2001 El Iris) el Consell Consultiu de les Illes Balears emet 
dictamen sobre la intenció del Govern Balear i de l’Ajuntament de Ciutadella de revocar el 
tercer concurs públic per a l’ampliació del port de Ciutadella, adjudicat a la UTE Gran Port 
(Inbeda i Dragados), apuntant que les dues administracions implicades haurien 
d’indemnitzar a Gran Port per possibles danys econòmics a l’empresa adjudicatària. 
Inbeda va valorar aquesta indemnització en una xifra propera als 1.581 milions de 
pessetes. 

Al dictamen del Consell Consultiu no s’accepta l’argument que és una tercera 
administració la que impedeix el desenvolupament del projecte, reconeixent que una de 
les dues entitats convocants, el Govern Balear, és qui crea la Llei 9/1999, que impedeix el 
desenvolupament del projecte, i la porta a aprovació al Parlament de les Illes Balears. 

El mes d’octubre de 2001 (19/10/2001 El Iris) en Ple extraordinari de l’Ajuntament de 
Ciutadella s’aprova l’acord de Resolució del contracte adjudicat a la UTE Gran Port per al 
desenvolupament urbanístic i l’ampliació del port de Ciutadella, basant-se en que el 
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desenvolupament Gran Port és inviable segons la Llei 9/1999 (DOT) de 6 d’octubre, 
sobre les mesures cautelars d’emergència relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme 
a les Illes Balears, ja que no contempla l’excepció dels sectors C2 i C3 de la Llei 6/1999. 

 

Contestació (a la negativa al projecte “Gran Port”) 

L’agost de 1999 (20/8/1999 El Iris) neix la Plataforma Pro Ampliació del Port de 
Ciutadella, amb els següents objectius: 

- Defensar una informació real i objectiva sobre tots els aspectes de l’ampliació a 
tots els nivells.  

- Crear un grup d’opinió a favor de l’ampliació del port de Ciutadella. 
- Aconseguir un projecte que sigui acceptat per la majoria dels ciutadans, amb una 

ampliació real i efectiva del port, per a potenciar el progrés social i econòmic de la 
ciutat. 

Així, a partir d’ara ja hi ha dues posicions ciutadanes ben marcades, la de rebuig 
encapçalada per la Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella, i la de suport 
encapçalada per la Plataforma Pro Ampliació del Port de Ciutadella, a més de les 
posicions polítiques ja ben definides abans de les eleccions de juny de 1999. 

 

3.2.1.- El Pla d’Utilització d’Espais Portuaris  

El mes de novembre del 2000 (13/10/2000 El Iris) des del Servei de Ports i Litoral del 
Govern Balear s’anuncia la voluntat de redactar un Pla Integral d’Usos del Port de 
Ciutadella. 

El Pla d’Utilització d’Espais Portuaris de Ciutadella es presenta el desembre de 2001, i no 
contempla el dic a la bocana del port. És fruit d’un taller de participació ciutadana. Aquest 
Pla d’Utilització d’Espais Portuaris va suposar una sèrie d’inversions en obres que sí es 
van arribar a executar. 

 

Els tallers de participació. Un Port per Ciutadella: Taller de Debat EASW 

Els mesos de maig i de juliol de 2001 ens convoquen dos tallers de participació ciutadana 
associats a la redacció del Pla d’Utilització d’Espais Portuaris, per tal de comptar amb la 
opinió i les propostes de tots els ciutadans, i no només d’aquells més directament lligats a 
les activitats portuàries. 

El programa de participació es va desenvolupar en 3 fases: 

- Fase I: Recollida de informació de cara al diagnòstic i identificació d’actors 
implicats. 

- Fase II: Identificació dels criteris i directrius bàsics que s’han d’incorporar a les 
propostes alternatives. 

- Fase III: Avaluació pública de les propostes alternatives de cara a l’elaboració de 
la proposta final. 

Dels tallers de participació en van sortir 4 propostes, que arrancaven des de una proposta 
de mínims, amb la reordenació d’espais portuaris i enderrocar el moll comercial, a més 
d’una intervenció mínima a Cala’n Busquets, a una proposta de màxims on s’incloïa un 
dic exterior amb molls operatius i un puerto esportiu a Cala’n Busquets.  
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Proposta 1 (PUEP 2002) 

S’adequa al programa de mínims exigit per el Govern i l’Ajuntament, i proposa la 
conservació de l’actual port, amb una única actuació en el mur de l’actual moll comercial, 
que és eliminat, i s’amplia la zona de molls en 20 metres, on es preveu instal·lar la zona 
de serveis i l’estació marítima, a més de crear nous espais vials i reordenar el trànsit de 
vehicles.  

Aposta per integrar el barri de Dalt Sa Quintana amb el marge esquerre, amb una 
connexió per a vianants amb l’actual moll, mentre que la part dreta del port, la zona de 
restaurants, ha de ser per a vianants, amb un horari de càrrega i descàrrega.  

A Cala’n Busquets es recupera la seva antiga imatge, eliminant el mur per el que passa la 
carretera de Sa Farola, recuperant les seves dues platges, i es creen un centenar 
d’amarraments mitjançant pantalans flotants. 

No es contempla la construcció d’un dic o braç d’abric a la badia de Ciutadella. 

 

Figura 3-6. Proposta 1 Taller Participació Ciutadana. 
Font: Un Port per Ciutadella: Taller de Debat EASW, juliol 2001 

Proposta 2 (PUEP 2002) 

Les actuacions al moll comercial són similars a les de la “Proposta 1” (estació marítima, 
eliminar mur, reordenar trànsit), si bé contempla retallar el varador en 4 o 5 metres per 
donar facilitat d’accés al ferry. 

També aposta per la integració de Dalt Sa Quintana, i peatonalitzar el marge dret. 

Dragat de Cala’n Busquets i excavació d’uns 1.700.000 m3 amb el propòsit d’augmentar 
la làmina d’aigua i recuperar les dues antigues cales. Dàrsena esportiva amb capacitat 
per a uns 400 amarraments i les seves zones de serveis. 

No contempla la construcció del dic o braç d’abric a la badia de Ciutadella. 
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Figura 3-7. Proposta 2 Taller Participació Ciutadana. 
Font: Un Port per Ciutadella: Taller de Debat EASW, juliol 2001 

Proposta 3 (PUEP 2002) 

És el menys agressiu amb l’actual port de Ciutadella, ja que les actuacions al moll 
comercial es limiten a reordenar els seus usos a terra, retranquejar el mur i instal·lar un 
edifici multiusos i el nou edifici del Club Nàutic. Reordenació de les zones d’atracament i 
de sectors. Creació d’uns 175 nous amarraments. Es trasllada el varador. 

El moll de la Trona, després de la seva remodelació passa a ser moll per a passatgers, 
on operaran les golondrines i les embarcacions ràpides de línies regulars.  

Construcció d’un dic exterior, d’uns 4 metres sobre la línia de l’aigua, amb dues zones 
d’atracament i una altra de serveis a terra on s’ubicaria la zona se serveis, l’esplanada 
d’aparcaments i maniobres. El trànsit de mercaderies i activitats molestes es concentraria 
en aquesta zona, on s’ubicaria també el varador. 

 

Figura 3-8. Proposta 3 Taller Participació Ciutadana. 
Font: Un Port per Ciutadella: Taller de Debat EASW, juliol 2001 
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Proposta 4 (PUEP 2002) 

Igual que la proposta tres reordena els usos de l’actual moll comercial, traslladant al moll 
de la Trona el trànsit de passatgers i al braç d’abric, major que en l’alternativa tres, el 
trànsit de mercaderies. Preveu l’excavació i retranqueig de l’actual mur, amb zones i 
edificis multiusos, així com peatonalitzar tot el port. 

S’agrupen les embarcacions dedicades a la pesca professional en una mateixa zona. 

A Cala’n Busquets es realitza una intervenció similar a la de la proposta dos, a més 
d’ubicar allà el Club Nàutic. 

La proposta aposta per mantenir el port vell tal i com està, amb millores al marge 
esquerre, i traslladar el trànsit de passatgers i càrrega fora del mateix, així com construir 
una dàrsena esportiva a Cala’n Busquets. 

Dic i subdic davall l’aigua. 

 

Figura 3-9. Proposta 4 Taller Participació Ciutadana. 
Font: Un Port per Ciutadella: Taller de Debat EASW, juliol 2001 

 

Segons les conclusions provisionals derivades del segon taller sobre el port, l’empresa 
d’enginyeria Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio (ETT), la majoria de 
participants es van decantar per les opcions que no proposen la creació d’un braç d’abric 
i aposten per la remodelació. La proposta més recolzada és la proposta dos. 

L’opció número dos consisteix en una actuació important al moll comercial, amb la que es 
guanyaria làmina d’aigua, així com noves instal·lacions a terra, i preveu a Cala’n 
Busquets una actuació que va més enllà de recuperar el traçat de l’antiga cala, si no 
construir en ella una dàrsena esportiva de certa importància.  

 



El port exterior de Ciutadella, una nova porta d’entrada a Menorca 
 

30 

Aprovació del Pla d’Utilització d’Espais Portuaris (PUEP 2002) 

El febrer de 2002 (1/2/2002 El Iris) el Govern Balear aprova el Pla d’Utilització d’Espais 
Portuaris, associat a un pressupost de 3.900 milions de pessetes a invertir en 4 anys, que 
contempla com a principals actuacions: 

Estació marítima (inversió de 1.500 Mpts – 9 M€) 

- 3.000 m2 en tres nivells 
- accés des del Camí de Sa Farola 
- accés al moll, i possibilitat d’accés directe als vaixells a través d’una passarel·la 
- zona d’aparcament  

Cala’n Busquets (inversió de 2.000 Mpts – 12 M€) 

- 200 amarraments per a embarcacions de fins a 20 m d’eslora 
- superfície de 4,5 ha, amb 3 ha de làmina d’aigua 
- calat d’entre 3 i 4 metres 
- zona d’activitats complementàries 

De totes les inversions previstes en el PUEP de 2002 es van executar bona part de les 
corresponents a la millora de les instal·lacions de l’estació marítima, amb una nova 
estació marítima amb passarel·la d’accés directe als vaixells, millora de l’accés des del 
Camí de Sa Farola, i una zona d’aparcament. 

 

 

Figura 3-10. Pla d’Utilització del Port de Ciutadella de 2002. Actuacions proposades. 
Font: Ports de les Illes Balears 
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Contestació (a l’aprovació del Pla d’Utilització d’Espais Portuaris) 

Segons la revista El Iris (1/2/2002), la reacció dels diferents grups polítics, econòmics i 
socials a l’aprovació del Pla d’Utilització d’Espais Portuaris impulsat pel Govern Balear i el 
Consell Insular de Menorca i la participació de l’Ajuntament de Ciutadella, i fruit d’un taller 
de participació ciutadana, va ser: 

Des de la Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella s'han mostrat contraris a la 
proposta presentada pel Govern per la construcció del port esportiu a Cala en Busquets 
previst al Pla d'Usos del Port. 

Entitats com el GOB, les associacions de veïns de Sa Farola, Sa Colàrsega, Glosador 
Vivó, i Amics de la Mar, no han vist amb molt bons ulls la proposta feta pel Govern 
Balear de construir un port esportiu que ocuparà una superfície de 4 hectàrees a Cala’n 
Busquets, ja que troben que aquesta obra és massa impactant i és contrària al que fins 
ara havien defensat aquestes associacions que formen part de la Coordinadora. 

El GOB presenta al·legacions (8/3/2002 El Iris) des del punt de vista medi ambiental i “per 
evitar que el port esportiu de Cala en Busquets es converteixi en un port d'alt estanding 
per al turisme nàutic i no per als menorquins”. Els ecologistes denuncien que l'opció 
proposada pel Govern per construir un port esportiu a la zona, superarà àmpliament les 
possibilitats econòmiques de la població local. Segons el GOB, aquesta situació 
invalidaria els resultats dels tallers de participació ciutadana, en què l'enfocament 
majoritari apostava per crear una marina amb serveis preferentment destinats a la 
població local. 

Per la seva banda el Partit Popular també ha anunciat que presentarà al·legacions un 
cop hagi estudiat el document i se'ls hi hagi entregat, per tal de ser debatut pels membres 
de la junta local. Per altra banda, el PP ha presentat una moció al Consell per tal de que 
insti al Govern a incorporar al Pla d’Usos un estudi sobre la construcció d’un port esportiu 
amb i sense braç exterior, amb la finalitat de poder conèixer els possibles efectes de les 
rissagues.  

La Plataforma Pro Ampliació del Port de Ciutadella, també té previstes reunions per 
tal d’analitzar el projecte aprovat pel Govern Balear i decidir si presentarà o no 
al·legacions. La Plataforma ha manifestat en varies ocasions la necessitat d’un braç 
d’abrigament a la badia per tal de garantir la seguretat a la bocana i a l’interior del port, 
especialment si es fa un port esportiu a Cala’n Busquets. 

L'Associació d'Usuaris del Port de Ciutadella veu insuficient la creació de 200 
amarraments a Cala en Busquets, i presentaran al·legacions demanant que s'augmentin 
els punts d’amarrament. 

En els mesos posteriors a l’aprovació del Pla d’Utilització d’Espais Portuaris es posen de 
manifest posicions divergents dins el mateix equip de govern de l’Ajuntament de 
Ciutadella. Des de INME (Independents de Menorca) es fa notar la seva voluntat per 
estudiar la construcció del dic exterior, des del PSM es posicionen en contra de la 
intervenció prevista a Cala’n Busquets i demanen una intervenció menor que recuperi la 
fisonomia original de la Cala, amb el PSOE com a únic partit favorable al previst al Pla 
d’Utilització d’Espais Portuaris. Aquestes divergències també es manifesten dins el Pacte 
de Progrés del Govern Balear. 

Resumint, el Pla d’Utilització d’Espais Portuaris no ha satisfet a ningú, i després del 
procés de participació continua la mateixa polarització extrema de les postures envers les 
actuacions a emprendre al Port de Ciutadella. Entre les dues postures ja definides no n’hi 
ha cabut cap d’intermèdia. 
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3.3.- PERÍODE 2003-2007  

Ajuntament de Ciutadella: PP 
Consell Insualr: PSOE+PSM 
Govern Balear: PP 
Govern Estatal: PSOE 

“El 2003 s’inicia l’etapa dels megaprojectes urbans i d’infraestructures gegants. Els 
megaprojectes són característics de les polítiques neoliberals, d’entronització del capital 
privat i de predomini del corporativisme polític, envoltades d’escassa qualitat democràtica 
i de sobrecost d’execució.” Ivan Murray i Macià Blázquez (2010). Diners, poder i territori 
de “marca balear”.  

 

L’operació urbanística prevista en els concursos dels anys 90 per finançar l’ampliació del 
port queda impedida primer per les Directrius d’Ordenació del Territori (modificació 
mitjançant la llei 9/1999) i després pel Pla Territorial Insular de Menorca de 2003 (PTI) 
que s’adapta a aquesta llei, llavors el Govern Balear proposa finançar l’obra d’ampliació 
completament amb fons públics. 

 

3.3.1.- Projecte 4  

En línies generals, pel que fa a l’ampliació de la infraestructura portuària, aquest projecte 
és igual que els anteriors, però sense operació urbanística associada: 

- “Proyecto Constructivo del Dique Exterior de Abrigo del Puerto de Ciutadella”. 
Juliol 2004. Europrincipia 

- “Proyecto de la Dársena Deportiva de Cala Busquets del Puerto de Ciutadella, 
Menorca”. Juliol 2004. Sener 

El projecte d'ampliació del Port de Ciutadella plantejava la construcció d'un gran dic 
exterior per ampliar les instal·lacions i construir un port esportiu a Cala en Busquets, de la 
construcció del qual traurien els materials per al farciment del dic en ser necessari 
excavar més d'un milió de metres cúbics de terra i roques. 

El setembre de 2003 (25/9/2003) s’anuncia la licitació dels contractes de consultoria i 
assistència per a la redacció, per una banda, del projecte de la dàrsena esportiva de 
Cala’n Busquets, i per l’altra, del projecte del dic d’abric del port de Ciutadella (BOIB 
nº134 25/9/2003). Licita la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del 
Govern Balear, sense l’Ajuntament de Ciutadella a diferència dels anteriors concursos, ja 
que aquest cop no hi ha desenvolupament urbanístic directament associat. Es tramita 
com a dos projectes diferents, un el d’ampliació de Cala’n Busquets i un altre per a la 
construcció del dic exterior. 

El 28 de novembre de 2003 s’adjudica a Sener la redacció del projecte de la dàrsena 
esportiva a Cala’n Busquets amb un termini de 5 mesos per a l’entrega del projecte de 
construcció, i el 17 de desembre de 2003 s’adjudica a Europrincipia la redacció del 
projecte del dic d’abric del port de Ciutadella amb un termini de 4 mesos per a l’entrega 
del projecte de construcció. 

A mitjans de 2004 ja estan llestos els dos projectes esmentats, i entre els dos defineixen 
una ampliació del port amb les característiques següents: 
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- Dic exterior: dic amortidor d’energia (dic escull), amb una longitud de 740 m que 
arranca a 145 m de la costa de Sa Guitarra i que presenta un traçat corb amb un 
radi de 370 m. Darrera dels primers 420 m del dic escull es preveu un canal 
amortidor d’energia de l’onatge, amb una amplada constant de 28 m i a 
continuació una explanada encaixada entre dos dics verticals amb dos 
atracaments de 150 i 230 m. Així mateix, entre Sa Guitarra i Sa Farola es preveu 
una explanada de 246 m de longitud i amplada entre 60 i 70 m, amb dos 
atracaments de 70 i 180 m. 

 

Figura 3-11. Planta dic exterior Projecte 4 . 
Font: Proyecto Constructivo del Dique Exterior de Abrigo  

del Puerto de Ciutadella. Juliol 2004. Europrincipia 

- Ampliació dàrsena Cala’n Busquets: creació, mitjançant l’excavació de 1.800.000 
m3 de massís rocós, d’una superfície d’aigua de l’ordre de 82.000 m2, així com 
83.000 m2 d’esplanades destinades als diferents serveis portuaris i 1.280 ml de 
molls, per a una capacitat de 390 embarcacions d’eslores compreses entre els 6 i 
els 30 m. 

 

Figura 3-12. Planta port esportiu a Cala’n Busquets Projecte 4. 
Font: Proyecto de la Dársena Deportiva de Cala Busquets del  

Puerto de Ciutadella, Menorca. Juliol 2004. Sener 
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A més, en aquest projecte es planteja la instal·lació d’un sistema de tancament 
per a protecció de la cala front a les rissagues. La proposta consta d’una comporta 
de frontissa inferior ( la comporta pivota sobre un eix longitudinal situat al fons de 
la dàrsena), la qual romandria submergida (minimitzant el seu impacte visual i 
permetent la normal operativa del port, i s’aixecaria, tancant el port, en cas que 
existeixi un cert nivell de risc de formació de rissaga. 

 

Figura 3-13. Croquis de la proposta de comporta anti-rissagues Projecte 4. 
Font: Proyecto de la Dársena Deportiva de Cala Busquets del  

Puerto de Ciutadella, Menorca. Juliol 2004. Sener 

 

Figura 3-14. Fotomuntatge de la proposta del Projecte 4 de 2004. 
Font: Plataforma Pro Ampliació del Port de Ciutadella 
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Modificacions del Pla d’Utilització d’Espais Portuaris 

Per tal de poder aprovar el projecte el Govern Balear ha de modificar el Pla d’Utilització 
d’Espais Portuaris. El març de 2004 (26/3/2004) s’aprova la suspensió del PUEP aprovat 
per l’anterior govern del Pacte de Progrés, que no contemplava el dic exterior. 

Mentre es tramiten els dos projectes per a l’ampliació del port, es van fent actuacions de 
les previstes al Pla d’Utilització d’Espais Portuaris vigent aprovat el 2002. El maig de 2004 
(5/5/2004) s’adjudica la construcció de la nova terminal de passatgers del port de 
Ciutadella. Aquesta nova terminal quedarà sense ús a partir de la posada en 
funcionament del dic de Son Blanc.  

El mes d’octubre de 2005 (25/10/2005) s’aprova definitivament el Pla d’Utilització 
d’Espais Portuaris, que contempla la construcció del dic exterior i la dàrsena esportiva de 
Cala’n Busquets, segons el previst en els dos projectes de construcció que s’estan 
tramitant. 

 

Tramitació del projecte al Ministeri de Medi Ambient 

Per a poder aprovar definitivament el projecte de construcció del dic exterior el Govern 
Balear necessitava l’adscripció del domini públic marítimo-terrestre necessari a la 
Comunitat Autònoma, segons els articles 42, 44, 49 i 50 de la Llei de Costes, i els articles 
85, 103, 104 i 105 del seu Reglament RD 1471/1989.  

Segons el RD 1471/1989, de 1 de desembre, per el que s’aprova el Reglament General 
per al Desenvolupament i Execució del la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, 
l’adscripció de domini públic marítimo-terrestres a les comunitats autònomes per a 
l’execució d’obres es formalitzarà mitjançant el següent procediment: 

a. La Comunitat Autònoma interessada remetrà el projecte al Ministeri de Medi 
Ambient per al seu informe, abans de la seva aprovació definitiva. L'informe s'ha 
d'emetre en el termini de dos mesos, comptats a partir del moment en què el 
Ministeri de Medi Ambient disposi de la documentació necessària. Transcorregut 
aquest termini sense haver-se efectuat, aquest s'entendrà favorable. 

b. Aprovat definitivament el projecte per la Comunitat Autònoma, aquesta notificarà 
al Ministeri de Medi Ambient la resolució, després del que se subscriurà acta i 
plànol d'adscripció per representants de les dues administracions. 

c. Les obres no es podran iniciar fins que no s'hagi formalitzat l'adscripció. 

Al desembre de 2005 (30/12/2005) el Ministeri de Medi Ambient anunciava la seva 
decisió negativa, argumentant l’impacte ambiental del projecte, sobre la cessió del espai 
del domini públic marítimo-terrestre per a dur a terme la construcció del dic exterior.  

Tot i això, el Govern Balear decideix seguir endavant amb el projecte del port esportiu de 
Cala’n Busquets. El Consell Insular ofereix consens al Govern Balear per trobar “una 
solució” al port. 
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Figura 3-15. Vinyeta en referència a la negativa del Ministeri de Medi Ambient. 
Font: Diari Avui, 2/1/2006 

Contestació (Projecte 4) 

El mes de març de 2004 (26/3/2004 Diari Menorca) es reactiva la Coordinadora en 
Defensa del Port de Ciutadella, amb la participació de 6 col·lectius:  

- Amics de la Mar 
- Associació de veïns Glosador Vivó 
- Associació de veïns Sa Colàrsega 
- Associació de veïns de Sa Farola 
- GOB 
- Fòrum Ciutadà. 

La Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella s’havia mantingut inactiva des que es 
va descartar el projecte de 1999 “Gran Port”. Fins llavors, havia mantingut una forta 
oposició al projecte d’ampliació dels espais portuaris, presentant fins i tot dos recursos 
judicials que després serien retirats. 

La posició de la Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella, davant els projectes que 
s’estan tramitant per a l’ampliació del port, és:  

- Donen suport a la construcció d’una estació marítima. 
- Oposició a les propostes de construcció del dic exterior. 
- Oposició a l’ampliació plantejada a Cala’n Busquets.  

En declaracions al Diari Menorca diuen que “la vocació del port de Ciutadella és 
bàsicament turística i pesquera, no comercial, i que aquesta darrera opció és 
incompatible amb les dues primeres”, i en quant a l’efecte sobre el paisatge afegeixen 
que “els dics han estat molt negatius per a les platges pròximes, que podrien 
desaparèixer.”  

En relació al port esportiu de Cala’n Busquets, defensen el Pla d’Utilització d’Espais 
Portuaris aprovat el 2002, i diuen que “la major part de les entitats ciutadanes eren 
partidàries de recuperar l’aspecte original de la cala i aconseguir entre 80 i 200 
amarraments, i que un port de més envergadura, que obligui a excavar més enllà del 
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traçat original, es traduirà en un fort impacte ambiental i en uns amarratges a un preu no 
assequible per a la població resident.” 

 

Figura 3-16. Lema de la Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella. 
Font: Diari Menorca, 5/5/2004 

Mobilització ciutadana, el GOB-Menorca presenta 16.000 firmes per demanar al Ministeri 
de Medi Ambient que no cedeixi la làmina d’aigua, al·legant que el projecte presentava 
irregularitats.  

A principis de febrer de 2005 (notícia Diari Menorca de 21/1/2005) la Coordinadora en 
Defensa del Port de Ciutadella presenta una Denúncia davant la Comissió Europea 
per incompliment del dret comunitari. Aquesta actuació davant les autoritats europees se 
suma als diferents tràmits que aquestes entitats han realitzat fins el moment davant les 
autoritats regionals i estatals contra els projectes del dic i de la dàrsena. 

Un dels principals fonaments de la denúncia es basa en les Directives que regulen els 
estudis d'impacte ambiental. Les entitats de la Coordinadora van demanar també en el 
seu dia la suspensió de l'estudi del dic en “apreciar greus incongruències amb la 
normativa vigent”. 

La Coordinadora considera “els projectes del dic i de la dàrsena com altament agressius 
amb el medi. Les afectacions a les praderies de Posidònia, la transformació paisatgística 
que patiria el port de Ciutadella, les necessitats d'abocaments de més d'un milió de m3 de 
terreny i l'afectació als aqüífers per intrusió marina, entre altres d'efectes negatius, 
justifiquen el posicionament contrari. Si a més, es té en compte que no es resol el tema 
de les rissagues, que els preus dels amarraments resultants seran prohibitius per a la 
població local i que les platges properes es poden veure afectades, el balanç negatiu és 
encara més evident.”* 

*Diari Menorca 21/1/2005 
*Denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del Derecho 
Comunitario. Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de Ciutadella. Proyecto de 
dique exterior y dársena deportiva. Febrer 2005 (7/2/2005). GOB. 

La denúncia davant la Comissió Europea és desestimada després que el Govern Balear 
presenti un nou estudi d’impacte ambiental.  

El mes d’abril de 2004 (6/4/2004 Diari Menorca) neix la Coordinadora a favor del dic de 
Ciutadella, amb representants de les següents entitats:  
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- Club Nàutic 
- Plataforma Pro ampliació del port de Ciutadella 
- Confraria de Pescadors de Ciutadella 
- Associació d’Usuaris del Port de Ciutadella 
- Associació Menorquina d’Empreses Nàutiques (ASMEN) 
- Associació de Transportistes de Menorca (ASTRAME) 
- Associació de Bars i Restaurants 

Aquest grup neix amb la voluntat de donar suport als projectes d’ampliació portuària que 
promou la Conselleria d’Obres Públiques del Govern Balear.  

Segons el Diari Menorca (6/4/2004) “les entitats integrades comparteixen una reclamació 
comú sobre la necessitat d’incrementar la infraestructura portuària. La Plataforma Pro 
Ampliació del Port de Ciutadella fa anys que reivindica la construcció de l’escullera 
exterior, lligada a la dàrsena esportiva de Cala’n Busquets. L’Associació Menorquina 
d’Empreses Nàutiques ha reiterat en els últims anys la urgència de realitzar inversions a 
Baixamar davant la creixent demanda d’usuaris i la falta d’espai. L’Associació d’Usuaris 
del Port justifica la defensa de l’ampliació per l’absència d’amarraments disponibles i les 
llistes d’espera existents. La Confraria de Pescadors dona suport al dic amb la majoria de 
vots dels associats que consideren que el port s’ha quedat petit per al trànsit marítim. 

 

Figura 3-17. Lema de la Coordinadora a favor del dic. 
Font: Diari Menorca, 5/5/2004 

La Plataforma Pro Ampliació del Port de Ciutadella (21/12/2005) presenta 20.000 
firmes de suport al projecte, demanant la cessió de la làmina d’aigua al Ministeri de Medi 
Ambient. A més, convoca dues manifestacions al maig i juny de 2006 en suport a 
l’ampliació del port de Ciutadella.  

En el camp polític, el Consell Insular de Menorca (PSOE i PSM) tot i que no tenia 
competències en ports es va posicionar clarament en contra, emetent informes, a petició 
de la Comissió Balear de Medi Ambient, desfavorables per als dos projectes presentats*. 

*Informe relatiu al “Projecte de construcció de dic de recer del Port de Ciutadella”. Octubre de 2004 
(28/10/2004). Consell Insular de Menorca. 
*Informe relatiu al “Projecte constructiu de la dàrsena esportiva de Cala’n Busquets del Port de 
Ciutadella”. Octubre de 2004 (28/10/1994). Consell Insular de Menorca. 
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La rissaga del 15 de juny de 2006 

Dia 15 de juny de 2006 la rissaga més forta dels últims 20 anys va afectar el port de 
Ciutadella, provocant quantiosos danys materials, malmetent nombroses barques, a més 
d’enfonsar-ne una quarantena.  

    

Figures 3-18 i 3-19. Evolució de la rissaga del 15 de juny de 2006. 
Font: http://ichep.blogspot.com.es 

    

Figures 3-20 i 3-21. Evolució de la rissaga del 15 de juny de 2006. 
Font: http://ichep.blogspot.com.es 

    

Figures 3-22 i 3-23. Evolució de la rissaga del 15 de juny de 2006. 
Font: http://ichep.blogspot.com.es 
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El desastre hagués pogut ser major si la rissaga hagués agafat dins el port al Nura Nova, 
un vaixell de passatgers que era al port de Ciutadella, amb moltes persones a bord, pocs 
minuts abans de la rissaga. 

Es presentaven dues alternatives: la primera, fer anar els vaixells de passatgers al port de 
Maó (el segon port natural més gran del món), i la segona, construir un dic exterior a 
Ciutadella per treure els grans vaixells del port.  

Aquesta desgràcia climatològica va succeir pocs mesos després de la negativa del 
Ministeri de Medi Ambient a cedir la làmina d’aigua, i la van aprofitar tant el Govern 
Balear com l’Ajuntament de Ciutadella per fer pressió al Consell Insular i reclamar-li que 
demanés al Govern Central l’acceptació del projecte. 

 

3.3.2.- Projecte 5  

“L’estiu del 2006, l’excusa d’una rissaga justificava la necessitat de construir un nou dic al 
port de Ciutadella per motius de seguretat; però amb una curiosa conceptualització de la 
seguretat que incloïa la construcció d’un port esportiu i d’un dic amb capacitat per acollir 
creuers turístics. El Consell Insular de Menorca i el Ministeri de Medi Ambient del PSOE 
havien mantingut un pols amb el Govern Balear i l’Ajuntament de Ciutadella del PP, que 
finalment es va resoldre amb la construcció del Dic de Son Blanc d’uns 470 metres de 
longitud i un cost d’uns 50 milions d’euros. Aquesta proposta, emanada del Consell, 
rebaixava el projecte històric dels grups de poder locals però ha estat fortament contestat 
per la societat civil encapçalada pel GOB.” Ivan Murray i Macià Blázquez (2010). Diners, 
poder i territori de “marca balear”. 

 

El dic alternatiu a Son Blanc 

Es justifica amb la inseguretat del port de Ciutadella, els vaixells grans de transport de 
passatgers i mercaderies s’han de treure fora del port vell de Ciutadella. Hi ha pacte 
polític entre totes les forces, el proposa del Consell Insular i l’accepten el Govern Balear i 
l’Ajuntament de Ciutadella, llavors tota la tramitació s’accelera molt, i al cap d’1 any de la 
rissaga ja han començat les obres. 

El Consell Insular, que no tenia ni té cap competència relacionada amb Ports, va 
presentar diversos emplaçaments, entre ells el de Son Blanc, com a alternativa per a la 
construcció del dic, i va posar com una de les principals condicions una “assegurança 
anti-rissagues”. L’encarregat d'elaborar i presentar el projecte davant el Ministeri de Medi 
Ambient va ser altra vegada el Govern Balear, ja que és qui gestiona el port de 
Ciutadella. 

El mes de setembre de 2006 ja s’havia redactat del projecte bàsic, i al febrer de 2007 ja 
es disposava del projecte constructiu: 

- “Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de Ciutadella”. Setembre 2006. 
Berenguer Ingenieros i Europrincipia. 

- “Proyecto de Construcción de la Ampliación del Puerto de Ciutadella”. Febrer 
2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia. 

Aquest projecte preveu tres actuacions:  

- Dic exterior: creació d’un port exterior a la zona de Son Blanc, destinat a l’activitat 
comercial amb tres llocs d’atracament per a vaixells de 45, 100 i 130 m d’eslora. 
Aquest port es configura a partir d’un dic exterior de forma corba de tipus vertical, 
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de baixa cota de coronació (+4,0 m) i un dic-moll separat de l’anterior per un braç 
d’aigua de 33 m d’amplada. En la zona terrestre s’habilita una edificació especial 
dedicada a terminal marítima, així com un magatzem logístic. L’accés terrestre a 
la zona portuària s’enllaça directament amb la via de circumval·lació del casc urbà 
de Ciutadella per la zona sud. 

 

Figura 3-24. Planta port exterior Projecte 5 de 2006. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

- Ampliació dàrsena Cala’n Busquets: creació d’una dàrsena esportiva a Cala’n 
Busquets amb capacitat per a 141 places d’amarrament permanent sobre 
pantalans flotants. L’exposició de la cala als onatges del SW obliga a la 
construcció a la seva bocana d’un dic de tipus vertical a fi d’aconseguir un nivell 
d’agitació compatible amb l’amarrament permanent d’embarcacions. La zona 
terrestre de servei conté una marina seca amb capacitat per a 180 places 
d’emmagatzematge d’embarcacions a motor de port inferior a 8 m d’eslora. 

 

Figura 3-25. Planta dàrsena Cala’n Busquets Projecte 5 de 2006. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 
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- Ordenació port vell: ordenació de l’espai d’aigua en el que maniobren i atraquen 
actualment els vaixells comercials, habilitant-lo per a l’amarrament permanent 
d’embarcacions de tipus pesquer i turístico-esportiu sobre pantalans de tipus fix i 
flotant, respectivament. El número de places així creades serà suficient per acollir 
a la totalitat d’embarcacions de tipus pesquer que, en la actualitat, tenen la seva 
base a Ciutadella i, al menys, d’un centenar de noves embarcacions de tipus 
esportiu de 8 a 15 m d’eslora. 

 

Figura 3-26. Planta ordenació Cala Ciutadella Projecte 5 de 2006. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

L’aprovació i adjudicació de l’obra 

El mes de febrer de 2007, en primera instància el Ministeri de Medi Ambient no autoritza 
el dic de Son Blanc denegant l’adscripció de la làmina d’aigua necessària, al·legant que 
presentava les mateixes irregularitats i demanant més informes sobre qüestions 
ambientals: Pla Director del port de Ciutadella, Acta de la Comissió Balear de Medi 
Ambient, Pla Global d’Infraestructures Portuàries de Menorca, Justificació de la viabilitat 
econòmica del projecte, Justificació de la compatibilitat amb el Pla General d’Ordenació 
Urbana de Ciutadella, Estudi sobre els efectes que les obres poden provocar sobre el 
domini públic i sobre la dinàmica litoral, i la Declaració de compliment de la Llei de 
Costes.   

Poc després, encara dins el mes de febrer de 2007, i un cop entregada la documentació 
sol·licitada, el Ministeri de Medi Ambient aprova l’adscripció de la làmina d’aigua. 

Les obres es van adjudicar a una UTE formada per Ferrovial, MAB i Piedras Ciutadella  
per un pressupost de 50.246.550 euros.  

 

Contestació (Projecte 5) 

Hi ha acord polític per la construcció del Dic de Son Blanc, llavors es desmobilitza molta 
gent. Segueix manifestant-se en contra el GOB, al que s’adhereixen vàries entitats 
juvenils: Joves per la Defensa del Territori, Mobilitzats, Associació de Joves de Fornells i 
Joves de Menorca. 
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Des del GOB posen en dubte la tramitació del projecte, diuen*: 

- En una setmana és materialment impossible elaborar amb coherència i rigor tota 
la documentació exigida pel Ministeri de Medi Ambient, i d’haver-la tinguda el 
Govern Balear des d’un principi, l’haguessin entregada, ja que tenien el precedent 
de l’anterior negativa del Ministeri de Medi Ambient. 

- Suposant que en una setmana hi hagi temps per elaborar tota aquesta 
documentació tècnica complexa, un dia no basta perquè s'entreguin els 
documents i perquè els tècnics del Ministeri de Medi Ambient llegeixin i avaluïn la 
rigorositat i la fiabilitat de tots aquests. 

El mes de gener de 2007 el GOB llença una campanya de firmes per internet per 
demanar que es compleixin les garanties ambientals abans d'autoritzar el dic de Son 
Blanc, al·legant*: 

- Haver detectat deficiències greus en el projecte del dic de Son Blanc, que el 
Govern Balear no ha volgut esmenar. L'entitat recorda que es coneixen molts 
casos on els dics han fet desaparèixer les platges properes i que en el projecte de 
Son Blanc no s'han volgut estudiar els efectes que es podria causar sobre indrets 
tan importants com Sa Caleta, Santandria, Cala Blanca, Sa Farola o Cala’n 
Blanes. 

- El projecte no s'ha acompanyat de cap estudi de viabilitat econòmica, en una obra 
pública que té un cost inicial de 60 milions d'euros. Així mateix, l'estudi d'impacte 
ambiental incompleix la catalogació de l'impacte del dic sobre els 200.000 m2 de 
posidònia que resultaria afectada. 

- El projecte no ha clarificat tampoc la destinació dels residus d'excavació que no 
siguin útils per omplir el dic ni compleix el requisit de visió conjunta de la costa. En 
opinió del GOB, és necessari dotar-se d'un Pla Sectorial de Infraestructures 
Portuàries per veure quines necessitats té Menorca en matèria de ports i de 
nàutica, i decidir llavors què hi falta fer i on convé fer-ho. 

- El nou projecte del port de Ciutadella és víctima de la propera campanya electoral. 
Algunes institucions tenen molta pressa per començar les obres abans del mes de 
maig, i això està impedint que la tramitació es faci sense cometre els mateixos 
errors que en els anteriors projectes. 

*Pàgina web del GOB 

 

3.4.- PERÍODE 2007-2011 (LA CONSTRUCCIÓ) 

Ajuntament de Ciutadella: PP  
Consell Insular: PSOE+PSM  
Govern Balear: Pacte (PSOE+UM+PSM+EU)  

Les obres van sortir a concurs per quasi 65 milions d’euros i un termini d’execució de 3,5 
anys. S’hi van presentar 6 grups d’empreses, i finalment va ser adjudicada a una UTE 
formada per Ferrovial, MAB i Piedras Ciutadella  per un pressupost de 50.246.550 euros i 
2 anys de termini d’execució. L’inici de les obres va ser dia 9 de maig de 2007, poc abans 
de les eleccions autonòmiques i municipals d’aquell any.  

Un any després de l’inici de l’obra es va donar a conèixer que la mateixa estava 
acumulant un retràs important en el termini d’execució, a la vegada que la UTE 
adjudicatària demanava un increment d’un 85% en el pressupost adjudicat per a seguir 
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endavant. Tot això va acabar amb la paralització de l’arribada de caixons per a la 
construcció del dic d’abric, des de març de 2009 fins a juliol del mateix any, en què Ports 
de les Illes Balears va arribar a un acord amb la UTE per a pujar el pressupost inicial en 
un 19%. Així i tot, el cost final de l’obra va ser de 74.941.899,85 €*, és a dir, un 49% més 
del pressupost d’adjudicació. 

Finalment, el port exterior de Ciutadella es va inaugurar i posar en funcionament 4 anys 
després de l’inici de les obres, el maig de 2011. 

*Pàgina web Ports IB 

    

Figures 3-27 i 3-28. Construcció del port exterior a Son Blanc 2008. 
Font: Ports de les Illes Balears 

    

Figures 3-29 i 3-30. Construcció del port exterior a Son Blanc 2009. 
Font: Ports de les Illes Balears 

    

Figures 3-31 i 3-32. Construcció del port exterior a Son Blanc 2010. 
Font: Ports de les Illes Balears 
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4.- DESCRIPCIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU I ESTAT D’EXECUCIÓ 

El Projecte Constructiu de l’Ampliació del Port de Ciutadella, de febrer de 2007, preveia 
tres actuacions en diferents zones portuàries: 

- Port Exterior 
- Dàrsena de Cala Ciutadella 
- Dàrsena Esportiva de Cala’n Busquets 

Tot i que les tres actuacions es van incloure dins el mateix projecte constructiu, s’han 
anat licitant per separat. De les tres actuacions s’ha executat en la seva totalitat el Port 
Exterior, en part l’Adequació de la Dàrsena de Cala Ciutadella, i no s’ha fet res 
corresponent a l’actuació a la Dàrsena de Cala’n Busquets. 

 

Figura 4-1. Planta general d’actuacions, projecte constructiu 2007. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

 

4.1.- PORT EXTERIOR 

Aquesta actuació s’ha executat en la seva totalitat i consisteix en la creació d’un port 
exterior a la zona de Son Blanc, uns 900 m al sud de la bocana de la Cala Ciutadella, 
destinat a l’activitat comercial amb tres llocs d’atracament per a vaixells de 45, 100 i 130 
m d’eslora. El pressupost final de l’execució ha estat de 74.941.899,85 €. 
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Figura 4-2. Planta port exterior. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

4.1.1.- Obres d’abric 

L’única dàrsena del port queda configurada per un dic-moll de traça circular que parteix 
de la costa en direcció perpendicular i es tanca en direcció nord. A partir de 90 m de la 
costa, sobre aquest dic-moll se superposa un dic avançat de baixa cota de coronació, per 
tant susceptible de ser ultrapassat per les ones dels temporals majors. La seva traça, en 
el primer tram paral·lel al dic-moll, és circular, passant a traça recta un cop superat 
l’extrem del mateix. Entre ambdós s’obre un canal de 33 m d’amplada per a la dissipació 
de l’energia de les ones que rebassen. 

 

Figura 4-3. Obres d’abric port exterior. 
Font: Elaboració pròpia 
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Aquest disseny per al conjunt Dic avançat – Dic-moll té per objectiu principal minimitzar 
els impactes ambientals derivats de la seva interferència amb el paisatge i els generats 
en el procés de construcció del dic y, al mateix temps, aconseguir una eficaç reducció 
dels onatges reflectits i dels ultrapassaments sobre el dic. 

El desenvolupament exterior del dic-moll és de 418,9 m i el del dic avançat és de 590,6 
m. La plataforma terrestre de servei del port s’estén al llarg d’un front de costa de 200 m. 

Dic avançat 

El dic avançat té una tipologia de dic monolític de baixa cota de coronació i, per tant, pot 
ser rebassat per les ones dels temporals. 

Tant el seu tram corb inicial com el tram recte final presenten una mateixa secció tipus 
basada en caixons prefabricats de formigó armat H-35 amb cel·les prismàtiques interiors 
fonamentats sobre banqueta d’esculleres. 

El tram corb està conformat per un total de 12 caixons prefabricats de formigó armat i el 
tram recte per 5+2 unitats. Els caixons tenen unes dimensions exteriors de 30,10 m 
d’eslora total, 21,30 m d’amplada en fust i un puntal que pot esser de 17,25 m o de 19,25 
m en funció de la profunditat sobre la que discorre el dic. 

 

Figura 4-4. Secció tipus dic avançat. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

Dic-moll 

El dic-moll rep aquesta denominació degut a la seva doble funció. Pel costat exterior dona 
al canal que el separa del dic avançat i actua com a dic de contenció de les ones que 
generen en aquest canal les masses d’aigua que rebassen el dic avançat i cauen sobre 
ell. Pel costat interior exerceix la funció de línia d’atracament per al vaixell de 130 m 
d’eslora. 

L’estructura del dic en el seu primer tram es basa en la formació d’un mur amb blocs 
alleugerits de formigó HM-30, de dimensions de 4,00x2,00x1,50 m. A sobre el mur es 
disposa una superestructura de formigó en massa que corona a la cota +10,0 m. 
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L’estructura del segon tram del dic-moll està conformada per dues línies de caixons 
prefabricats que convergeixen a l’extrem final. Els caixons són tots ells del mateix tipus. 
Estan fabricats en formigó armat HA-35 i presenten unes dimensions exteriors de 29,70 
m d’eslora total, 12,00 m d’amplada en fust i un puntal que pot ser de 13,75 m o de 17,25 
m en funció de la profunditat sobre la que discorre el dic. 

 

Figura 4-5. Secció dic-moll. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

4.1.2.- Obres d’atracament 

A l’abric d’ambdós dics, a l’espai que deixen fins al penya-segat de la vorera, s’obre una 
dàrsena de 86.300 m2 d’aigua abrigada. En aquesta dàrsena es configuren tres molls per 
a tres llocs d’atracament: 

 

Figura 4-6. Obres d’atracament port exterior. 
Font: Elaboració pròpia 
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- Moll del dic-moll, destinat al vaixell tipus de 130 m d’eslora. 
- Moll de costa, destinat al vaixell tipus de 100 m d’eslora. 
- Passarel·la entre els talons dels dos molls anteriors, destinat a l’atracament del 

vaixell d’eslora inferior a 50 m. 

Els dos molls principals s’orienten, aproximadament, cap a la direcció nord a fi de facilitar 
les maniobres d’atracament en condicions de vents d’aquest sector, que són 
predominants a la zona. 

Moll del dic-moll 

Adossat al costat interior del dic-moll s’habilita un moll de 147 m de longitud per a vaixells 
de fins a 130 m d’eslora. Aquest moll queda orientat al rumb 335˚N i el seu calat és de 
15,0 m. En el seu extrem sud disposa d’un taló posterior de 30 m d’amplada per a la 
càrrega/descàrrega rodada de vehicles. 

La seva estructura és de tipus de gravetat formada per caixons prefabricats de formigó 
armat, i ja ha estat descrita en el punt 3.1.1. 

Moll de costa 

Al llarg de la costa, al peu del penya-segat original, es forma un moll de 116 m de front i 
8,5 m de calat. Queda orientat al rumb 355˚N i al seu extrem sud disposa d’un taló de 
30,1 m d’amplada per a la càrrega/descàrrega en la modalitat Ro-ro. 

La seva estructura és de tipus de gravetat formada per caixons prefabricats de formigó 
armat: 4 caixons de 29,70 m d’eslora, 12,00 m de màniga i 12,75 m de puntal per a 
conformar la línia d’atracament; i 2 caixons de 9,00 m de màniga per a configurar el taló. 

 

Figura 4-7. Secció moll de costa. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

Moll-passarel·la 

En el fons meridional de la dàrsena i entre els talons d’ambdós molls, es disposa una 
rampa de talús suau per a l’amortiment de l’onatge. Davant la mateixa es crea un moll-
passarel·la sobre piles de 94,3 m de longitud i 6,0 m d’amplada per a conformar el tercer 
atracament, per a vaixells de port inferior a 50 m. La seva orientació és 260˚N i el calat al 
seu peu és de 4,9 m. 
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Figura 4-8. Secció moll-passarel·la. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

La seva estructura està formada per bigues prefabricades de formigó armat recolzades 
sobre piles de blocs prefabricats de formigó en massa, formant una plataforma de 6,0 m 
d’amplada coronada a la cota +2,50 m. 

 

4.1.3.- Zona terrestre 

La zona terrestre de servei del port es conforma per excavació dels terrenys costers 
adossats al moll de costa. Ocupen una superfície, sensiblement rectangular, de 180,2 m 
de fondària i 179,0 m d’amplada. 

 

Figura 4-9. Aparcament embarcament port exterior. 
Font: Elaboració pròpia 
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En una primera plataforma, a la cota +8,5 m, es disposen els aparcaments de recepció 
per a vehicles privats i per al transport públic. En aquest nivell s’hi troba l’accés per a 
vianants principal a l’edifici de l’Estació Marítima. A la plataforma inferior, al nivell +3,0 m i 
connectats directament amb els molls, es disposen els aparcaments d’embarcament de 
vehicles pesats i turismes. 

Tot i que l’Estació Marítima queda fora de l’àmbit del Projecte de Construcció de 
l’Ampliació del Port de Ciutadella, s’hi ofereixen varis criteris d’orientació per al seu 
disseny. El 2007 es va obrir un concurs d’avantprojectes per a l’Estació Marítima de 
Ciutadella, però donat el retràs en l’execució de les obres i l’interès per posar el port 
exterior en funcionament, es va acabar construint una Estació Marítima Provisional. Per a 
l’execució d’aquesta estació marítima provisional es va redactar un nou projecte, amb un 
pressupost d’adjudicació de 1.965.616,10 €. 

 

Figura 4-10. Terminal provisional port exterior. 
Font: Elaboració pròpia 

L’edificació s’ubica sota l’esplanada del pàrking exterior i superior. Consisteix en una 
construcció rectangular amb una superfície de 2.828 m2. 

Com a continuació del nivell inferior, davall la superfície d’aparcament de vehicles del 
nivell superior, es conforma un Magatzem Logístic de 24x117 m. 

El viari de la vorera que actualment discorre pel front litoral ha estat retranquejat pel 
contorn de la zona portuària per a salvar l’excavació de la seva plataforma. A la zona de 
contorn de la zona portuària, el viari existent ha estat complementat amb una acera per a 
vianants de 3,0 m d’amplada i un carril de bicicletes de 2,0 m.  

Les obres d’accés al nou port exterior no estaven previstes dins el Projecte d’Ampliació 
del Port de Ciutadella. Es va redactar un nou projecte que es va adjudicar amb un 
pressupost de 1.375.000,00 €. Consta de dos carrils de 3,5 m d’amplada, dos vorals, 
dues voreres, i un carril bici de 2 m. El tipus de carretera és urbà, amb una velocitat 
màxima de 40 km per hora. 
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Figura 4-11. Nou vial d’accés al port exterior. 
Font: Elaboració pròpia 

 

4.1.4.- Superfícies generals i capacitat 

Les superfícies generals del port són les següents: 

- Aigua abrigada: 86.300 m2 
- Zona de servei terrestre:  

� Dics i molls: 32.040 m2 
� Plataforma de servei: 47.850 m2 

El Port Exterior té capacitat per a l’atracament i operació simultània de 3 vaixells de 
transbordament de 45, 100 i 130 d’eslora, respectivament. 

La zona terrestre, a la seva plataforma de nivell inferior, acull una platja de pre-
embarcament amb la següent capacitat: 

- 352 turismes distribuïts en 16 fileres de 22 unitats (1.792 m lineals) 
- 45 vehicles pesats distribuïts en 5 fileres de 9 unitats (610 m lineals) i 17 remolcs 

 

4.2.- DÀRSENA DE CALA CIUTADELLA  

Aquesta actuació s’ha executat en part. De tot el previst en el projecte s’ha executat la 
reordenació de la zona alliberada des que els vaixells comercials es van traslladar al nou 
port exterior. 

4.2.1.- Configuració general 

Les obres projectades en aquesta actuació es poden dividir en tres subactuacions: 

- Ordenació de l’espai d’aigua en el que maniobraven i atracaven els vaixells 
comercials, que sí s’ha executat. 
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- Adequació de l’extrem oest del Moll de la Trona, per a la implantació d’una 
instal·lació de subministrament de combustible i una altra de neteja d’aigües 
residuals de les embarcacions, que no s’ha executat. 

- Dragat selectiu de fons de la zona interior de Cala Ciutadella a fi de reduir els 
efectes de les rissagues, que no s’ha executat. 

 

 

Figura 4-12. Distribució amarraments port vell. 
Font: Proyecto de pantalanes deportivos en Cala Ciutadella. Febrer 2011. INHA 

 

4.2.2.- Ordenació de Cala Ciutadella 

Aquesta actuació es concep com a aprofitament i reordenació de les instal·lacions i 
espais d’aigua utilitzats per a l’activitat nàutica de tipus comercial, una vegada hagin estat 
desplaçades al nou Port Exterior. S’opta per la conservació de les infraestructures 
bàsiques d’atracament ja existents. 

En el marge nord de la dàrsena interior de Cala Ciutadella l’actuació s’estén a un total de 
328 m de línia de moll, distribuïts en 3 alineacions; l’atracament de la línia comercial de 
major port (110 m), el taló de descàrrega (16 m), el front utilitzat per a l’atracament del 
vaixell de menor port (60 m) i la resta del moll del marge nord fins al pont de la Colàrsega. 
El moll pesquer actual queda destinat en la seva totalitat per a l’amarrament de la flota 
d’altura.  

A partir del moll pesquer, es disposa 1 pantalà fix per a l’amarrament de la flota pesquera 
de baixura i 5 pantalans flotants de longituds compreses entre 24 i 60 m. En ells 
s’habiliten 106 llocs d’amarrament amb finger lateral per a embarcacions esportives de 
fins a 12 m d’eslora. 

L’accés terrestre es realitza pel viari ja existent de servei a l’activitat comercial. Junt al 
moll s’habiliten 34 places d’estacionament per a turismes. 
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Figura 4-13. Instal·lació de pantalans al port vell de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia 

 

4.2.2.- Superfícies generals i capacitat 

Les superfícies generals de la instal·lació són les següents: 

- Aigua abrigada: 16.800 m2 
- Zona de servei terrestre:  

� Plataforma de servei: 8.200 m2 

La capacitat de la nova zona esportiva a Cala Ciutadella queda així: 

AMARRAMENTS PERMANENTS FLOTANTS 

Eslora (m) Màniga (m) Nombre Superfície (m2) 

5,00 2,50 22 275,00 

9,00 3,45 40 1242,00 

10,00 3,70 17 629,00 

12,00 4,30 27 1.393,20 

Total  106 3.539,20 

Taula 4-1. Distribució de nous amarraments al Port Vell de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia 

Tenint en compte que abans de la reordenació i aprofitament de la superfície lliurada per 
la posada en funcionament del port exterior, el nombre d’amarraments era de 215, 160 
d’ells gestionats per Ports de les Illes Balears i els 55 restants gestionats pel Club Nàutic 
de Ciutadella, aquests 106 nous amarraments suposen un increment del 49,3% del 
nombre d’amarraments dins el port vell de Ciutadella. 
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4.3.- DÀRSENA ESPORTIVA DE CALA’N BUSQUETS  

En les actuals condicions el mirall d’aigua de Cala’n Busquets és molt reduït, per la qual 
cosa es va proposar incrementar de forma moderada la seva superfície per a aconseguir 
una dàrsena amb dimensions suficients per a una instal·lació nàutica operativa, actuació 
que no s’ha executat. 

 

Figura 4-14. Cala’n Busquets, abril de 2012. 
Font: Elaboració pròpia 

4.3.1.- Configuració general 

Retranquejant uns 20 m la vorera d’aigua del fons de la cala, s’aconsegueix la creació 
d’una dàrsena de forma sensiblement rectangular de 13.300 m2. 

La protecció de la dàrsena dels onatges que, procedents del tercer quadrant, penetren 
pel canal i entren dins ella, s’aconsegueix mitjançant la construcció d’un dic monolític de 
baixa cota de 28 m de longitud, que arranca de l’extrem oest de l’entrada natural de la 
cala. La boca d’accés marítim té una amplada de 35 m. 

A la vorera del fons de la cala es disposa un moll recte del que arranquen 5 pantalans 
flotants de 42 i 54 m de longitud per a l’amarrament permanent d’embarcacions de fins a 
8 m d’eslora. Uns altres dos pantalans suplementaris de 52 y 42 m de longitud, 
respectivament, es disposen davant les voreres convergents de l’entrada de la cala. 

La zona de servei terrestre s’aconsegueix per excavació dels terrenys del fons de la 
dàrsena. D’aquesta forma s’habilita una plataforma de planta lenticular de 13.400 m2 en 
la que es disposa un magatzem per a Marina seca de 33x90 m amb la seva corresponent 
zona de maniobra i una superfície de Varador d’embarcacions, amb edifici per a taller de 
535 m2 de superfície en dues plantes, i panyols. De forma addicional, s’habiliten 19 
places d’aparcament en el propi moll que es complementen amb unes altres 137 en els 
terrenys adjacents i sobre la coberta de la nau de la Marina seca. 

L’accés terrestre a la zona de servei es realitza per el costat est de la mateixa amb un 
enllaç directe a la carretera de Sa Farola que uneix Ciutadella i Cala’n Blanes. Donat que 
aquest viari, actualment en ús, queda tallat per l’excavació de la zona de servei de la 
dàrsena, es disposa a mode de by-pass un ramal de circumval·lació de traça corba i 400 
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m de desenvolupament, que torna a connectar els extrems de la carretera original que 
queden interromputs per l’excavació. 

 

Figura 4-15. Planta dàrsena Cala’n Busquets. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

 

4.3.2.- Superfícies generals i capacitat 

Les superfícies generals projectades de la instal·lació són les següents: 

- Aigua abrigada: 13.500 m2 
- Zona de servei terrestre 

� Plataforma de servei: 16.250 m2 

La capacitat de la dàrsena esportiva de Cala’n Busquets queda reflectida en la següent 
taula. 

AMARRAMENTS PERMANENTS FLOTANTS 

Eslora (m) Màniga (m) Nombre Superfície (m2) 

6,00 3,20 73 1.401,60 

8,00 3,60 68 1.958,40 

Total  141 3.360,00 

Taula 4-2. Distribució de nous amarraments a Cala’n Busquets. 
Font: Elaboració pròpia 

 
 Emmagatzematge en sec: 180 embarcacions de 8,00 m d’eslora màxima. 
 Aparcament de vehicles: 156 places 

Donat que la capacitat actual de Cala’n Busquets és de 94 amarraments, aquesta 
actuació suposaria un increment del 50,0% en nombre d’amarraments. 
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4.4.- ADEQUACIÓ PER A EMBARCACIONS DE MAJOR ESLORA 

Durant les obres de construcció del port exterior de Ciutadella, des de l’Ajuntament i des 
de Ports de les Illes Balears es va començar a parlar d’adequar el port per a poder rebre 
creuers de 250 m d’eslora. Es van elaborar una sèrie d’estudis per analitzar la viabilitat 
d’atracament de creuers: 

- “Estudio de viabilidad de atraque de cruceros en el puerto de Ciutadella”, redactat 
per Europrincipia el juliol de 2009. 

- “Simulación de maniobras de cruceros en el Puerto Exterior de Ciutadella 
(Menorca)”, redactat per SIPORT XXI el març de 2010. 

Amb aquestes anàlisis van confirmar la seva viabilitat, i es va redactar un projecte per a 
l’adaptació del port exterior a l’atracament d’embarcacions de fins a 250 m d’eslora en els 
molls Est i Oest: 

- “Proyecto Constructivo de adecuación para embarcaciones de mayor eslora en el 
puerto exterior de Ciutadella“, redactat per Europrincipia el maig de 2011. 

El projecte, que no s’ha executat, preveu la instal·lació de ducs d’alba a continuació dels 
molls Est i Oest, de la següent manera: 

- A continuació del moll Est: 4 Ducs d’Alba amb una separació entre ells i fins al 
moll de 30,75 y 36 m. 

- A continuació del moll Oest: 3 Ducs d’Alba amb una separació entre ells i fins el 
moll de 32 m. 

 

 

Figura 4-16. Ubicació dels Ducs d’Alba. 
Font: Proyecto Constructivo de adecuación para embarcaciones de mayor eslora  

en el puerto exterior de Ciutadella. Maig 2011. Europrincipia 
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4.5.- RESUM D’ACTUACIONS AL PORT DE CIUTADELLA (2007-2011) 

PROJECTES – ACTUACIONS EXECUTADES IMPORT ADJUDICACIÓ 

PORT EXTERIOR 74.941.899,85 € 

ESTACIÓ MARÍTIMA PROVISIONAL 1.965.616,10 € 

NOU ACCÉS AL PORT EXTERIOR 1.375.000,00 € 

PANTALANS ESPORTIUS AL PORT VELL 1.277.258,00 € 

TOTAL INVERSIONS REALITZADES 79.559.773,95 € 

Taula 4-3. Resum d’actuacions executades al Port de Ciutadella, període 2007-2011. 
Font: Elaboració pròpia 

 

PROJECTES – ACTUACIONS PENDENTS PRESSUPOST PROJECTE 

DÀRSENA ESPORTIVA DE CALA’N BUSQUETS 13.370.372,28 € 

ADECUACIÓ EMBARCACIONS MAJOR ESLORA 8.437.517,52 € 

TOTAL INVERSIONS PENDENTS 21.807889,80 € 

Taula 4-4. Resum d’actuacions pendents d’executar al Port de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia 
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5.- ELS ACTORS DEL CONFLICTE 

En el procés d’elaboració i realització d’un projecte d’aquestes dimensions que té un 
impacte tant important infraestructural i social, és necessari i de gran interès tenir ben clar 
quins són els elements organitzadors que han contribuït en el seu desenvolupament, 
quins són els òrgans que han pres les decisions, quins eren els qui tenien la potestat per 
establir els paràmetres finals de la solució establerta i quins els actors amb capacitat per 
fer front a aquestes condicions amb iniciativa pròpia. 

 

5.1.- LES ADMINISTRACIONS 

Les administracions que operen a Menorca són: l’Estat central, la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments. 

Els òrgans de l’Estat central són les Corts Generals (Congrés dels Diputats i Senat); el 
Govern, que dirigeix l’Administració central, i el Poder Judicial. L’Administració central 
afecta a Menorca a través de la “Administració perifèrica”: representants dels ministeris 
de Menorca, com ho són l’oficina que recapta els tributs estatals o les Forces de l’ordre, 
per posar dos exemples. També és important destacar que finança una part important de 
les actuacions dels ajuntaments i del Consell Insular a través de subvencions anuals. 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) té la seva seu a Palma de 
Mallorca, on radiquen les seves institucions: el Parlament de les Illes Balears, que 
exerceix la potestat legislativa, i el Govern Balear, que exerceix l’executiva. Els membres 
del Parlament Balear són elegits per sufragi universal cada quatre anys. El Parlament 
elegeix al president del Govern Balear, que a la vegada, nomena als consellers que 
composen el seu govern. El Govern Balear té administració perifèrica en totes les 
Balears, inclosa Menorca; també existeixen, com és lògic, organismes amb seu a Palma 
de Mallorca que tenen influència a Menorca. 

El Consell Insular de Menorca (CIME) està format per membres elegits per sufragi 
universal cada quatre anys, que entre ells elegeixen al President, que a la vegada elegeix 
la Comissió de Govern, formada per els denominats Consellers, que exerceixen la 
potestat executiva. 

Els ajuntaments tenen dos òrgans de govern: el Ple, format pels regidors elegits per 
sufragi universal cada quatre anys, que elegeixen a l’alcalde, el qui nomena la Comissió 
de Govern. 

 

5.1.1.- Ajuntament de Ciutadella 

És el principal promotor de l’ampliació del port de Ciutadella, juntament amb el Govern 
Balear. Va ser administració convocant en solitari del primer concurs de 1993, i 
administració convocant, conjuntament amb el Govern Balear, dels concursos de 1995 i 
1999. A més, va seguir sol·licitant l’ampliació del port de Ciutadella, amb dic exterior i 
ampliació de Cala’n Busquets, al Govern Balear, després que es tanquessin les 
possibilitats d’associar-lo a un desenvolupament urbanístic a la zona nord de Ciutadella. 

Tot això sempre amb governs del PP; amb coalicions dels partits d’esquerres va apostar 
per una reforma menor del port de Ciutadella. 

L’Ajuntament és responsable sobre tots els aspectes concernents a l’organització 
d’activitats econòmiques, culturals, polítiques i socials de la ciutat, tenint plenes 
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competències en l’urbanisme dins de la ciutat, compartint protagonisme amb el Consell 
Insular i el Govern Balear com a planificador i gestor de grans infraestructures a la ciutat. 

 

5.1.2.- Consell Insular de Menorca 

El Consell Insular, que no tenia ni té cap competència relacionada amb Ports, després de 
la negativa de 2005 del Ministeri de Medi Ambient a cedir la làmina d’aigua per a la 
construcció del dic exterior de Sa Farola, va presentar diversos emplaçaments, entre ells 
el de Son Blanc, com a alternativa per la construcció del dic. L’encarregat d'elaborar i 
presentar el projecte davant el Ministeri de Medi Ambient va ser altra vegada el Govern 
Balear, ja que és qui gestiona el port de Ciutadella. 

Sota el govern de PSOE i PSM, de 1999 a 2011, el Consell Insular sempre es va mostrar 
contrari a l’ampliació del port de Ciutadella proposada des de l’Ajuntament i Govern 
Balear, sota el govern del PP. 

 

5.1.3.- Govern Balear 

És el principal promotor de l’ampliació del port de Ciutadella, juntament amb l’Ajuntament. 
Va ser administració convocant, conjuntament amb l’Ajuntament dels concursos de 1995 i 
1999, i va ser l’administració convocant única del projecte de 2004, i finalment del 
projecte de 2006 i la seva construcció.  

Tot això sempre amb governs del PP; amb coalicions dels partits d’esquerres va apostar 
per una reforma menor del port de Ciutadella. 

El Govern Balear és el màxim organisme director de les Illes Balears, i té les 
competències sobre el port de Ciutadella des de l’any 1985, a través del Reial Decret 
450/1985 de traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears en matèria de ports, per el qual es van traspassar els ports que no eren d’interès 
general ni desenvolupaven activitats comercials. 

Des de 1985 fins al 2005 la gestió dels ports de les Illes Balears requeia en la Direcció 
General de Ports de la Conselleria d’Obres Públiques. A partir de 2005, les competències 
i funcions executives dels ports gestionats per la comunitat autònoma passa a Ports de 
les Illes Balears. 

Ports de les Illes Balears és l’ens públic que substitueix a l’antiga Direcció General de 
Ports, creat per la Llei 10/2005, de 14 de juny de ports de les Illes Balears. 

 

5.1.4.- Ministeri de Medi Ambient 

El Ministeri de Medi Ambient, en tot el procés per a l’ampliació del Port de Ciutadella, 
només va intervenir al 2005 denegant l’adscripció de la làmina d’aigua a favor de la 
comunitat autònoma per poder construir el dic a Sa Farola, i concedint-la per a la 
construcció del dic de Son Blanc consensuat amb el Consell Insular el 2007, en el dos 
casos amb el PSOE al govern central, PP al govern autonòmic i PSOE+PSM al Consell 
Insular de Menorca. 

És competència del Ministeri de Medi Ambient la gestió del Domini Públic Marítim 
Terrestre (DPMT), i per tant, ho és el procediment d’adscripció del domini públic marítim 
terrestre a favor de les comunitats autònomes.  
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El DPMT és el conjunt de bens de domini públic format per el mar territorial, les aigües 
interiors, els recursos naturals de la zona econòmica exclusiva i de la plataforma 
continental, així com les platges i costes fins on arriben els majors temporals coneguts.  

 

Adscripció del DPMT segons la Llei 22/1988 de Costes, i el seu Reglament RD 1471/89  

L’adscripció del DPMT és l’acte en virtut del qual 
l’Administració de l’Estat destina un bé de domini 
públic marítim terrestre a les Comunitats 
Autònomes per a la construcció de nous ports i 
vies de transport de titularitat de les mateixes, o 
d’ampliació o modificació de les existents. 

La utilització del DPMT és lliure, pública i gratuïta 
per als usos comuns i acords amb la natura del 
mateix. Els usos que tinguin circumstàncies 
d’intensitat, perillositat o rendibilitat i les que 
requereixin l’execució d’obres i instal·lacions, 
només es podran realitzar mitjançant l’existència 
de reserva, adscripció, autorització i concessió. 

La Llei de Costes situa les adscripcions com un 
dels títols en què pot emparar-se la utilització 
especial d’aquest domini públic estatal, que en 
aquest cas es farà per les Comunitats Autònomes 
per a l’exercici de competències que els són 
pròpies. En concret, l’adscripció es contempla com 
a mitjà idoni per a facilitar la construcció o 
ampliació dels ports de competència autonòmica; 
construcció que, òbviament, requereix l’ocupació 
d’una part dels bens de domini públic marítim 
terrestre estatals. 

L’adscripció podrà ser atorgada sempre i quan estigui aprovada la delimitació del la zona 
de domini públic marítimo-terrestre afectada, i l’adscripció es limitarà a la superfície 
ocupada per la zona de servei portuari o per la via de transport de competència 
autonòmica. 

Segons l’establert a l’article 49.2 de la Llei de Costes i a l’article 105 del seu Reglament, 
amb anterioritat a la seva aprovació definitiva, la Comunitat Autònoma interessada 
remetrà el projecte (d’instal·lació portuària o via de transport) al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient. Serà necessari l’informe favorable del mateix, quant a la 
delimitació del domini públic estatal susceptible d’adscripció i quant als usos previstos i 
mesures necessàries per a la protecció del domini públic. Una vegada incorporat aquest 
informe del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, perceptiu i vinculant, 
l’aprovació definitiva del projecte portarà implícita l’adscripció del domini públic on estaran 
emplaçades les obres a realitzar i, en el seu cas, la delimitació d’una nova zona de servei 
portuari.  

L’adscripció ha de formalitzar-se mitjançant acta subscrita per representants d’ambdues 
Administracions (Autonòmica i Estatal). A tal efecte, la Comunitat Autònoma, una vegada 
hagi aprovat definitivament el projecte, haurà de notificar al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient aquesta aprovació, procedint-se a la subscripció de l’Acta i 
del corresponent plànol d’adscripció pels representants d’ambdues Administracions. 

Figura 5-1. Zones marítimes segons 
la Convenció del Mar 
Font: es.wikipedia.org 
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5.2.- ELS PARTITS POLÍTICS 

Dins el ventall de partits polítics que han tingut un paper destacat en l’ampliació del port 
de Ciutadella, hi trobem partits d’àmbit estatal, partits d’àmbit autonòmic i insular, i partits 
d’àmbit només municipal. 

5.2.1.- Partit Popular (PP) 

És el partit polític que formant govern, tant a l’ajuntament com al Govern Balear, ha 
impulsat i donat suport a una ampliació del port de Ciutadella de màxims, amb dic 
exterior, port esportiu a Cala’n Busquets, i urbanització associada mentre era possible. 

5.2.2.- Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) 

Es va mostrar favorable a l’ampliació del port de Ciutadella fins a l’any 1999, quan davant 
la mobilització ciutadana de rebuig, va adoptar la postura que l’ampliació del port s’havia 
de consensuar entre tot el poble de Ciutadella. Més endavant, davant les propostes 
d’ampliació del port de Ciutadella des del Govern Balear de l’any 2004, sempre es va 
posicionar en contra. Estant en el govern del Consell Insular, junt amb el PSM, dins l’any 
2006, després de la negativa del Ministeri de Medi Ambient i de la rissaga del mes de 
juny, va fer la proposta del dic exterior a Son Blanc que es va acabar consensuant entre 
la majoria de forces polítiques.  

5.2.3.- Partit Socialista de Menorca (PSM) 

Es va posicionar en contra de totes les ampliacions del port proposades des de l’any 
1991 fins a l’any 2006, quan arran de la rissaga de juny de 2006, hi va haver consens 
polític per a la construcció del dic exterior a Son Blanc. 

5.2.4.- Esquerra de Menorca (EM-IU) 

És l’única força política que es va posicionar sempre en contra de qualsevol ampliació del 
port de Ciutadella que suposés la construcció d’un dic exterior i l’ampliació de Cala’n 
Busquets, amb urbanització associada o no. 

5.2.5.- Independents de Menorca (INME) 

Aquest partit, que només va existir i tenir presència a l’ajuntament de Ciutadella durant la 
legislatura de 1999 a 2003, té la seva importància en què va possibilitar un govern a 
l’ajuntament que va paralitzar l’ampliació del port de Ciutadella de 1999 quan el concurs 
ja estava adjudicat. 

 

Legislatura Ajuntament Consell Insular Govern Balear 

1991-1995 PP PP PP 

1995-1999 PP PP PP 

1999-2003 PSOE+PSM+INME PSOE+PSM+EM PSOE+PSM+EU+UM 

2003-2007 PP PSOE+PSM PP 

2007-2011 PP / PSOE+PSM PSOE+PSM PSOE+PSM+EU+UM 

Taula 5-1. Composició dels governs de les institucions en el període 1999-2011. 
Font: Elaboració pròpia 
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5.3.- ACTORS SOCIALS 

Dintre d’aquest grup hi ha actors molt diversos. Per un costat hi ha el món empresarial de 
la zona, que té molts interessos i esperances dipositades en la infraestructura; per un 
altre costat hi ha els grups ecologistes, que s’han oposat a quasi totes les propostes per a 
l’ampliació del port; i finalment hi ha la societat en general, que a través de diferents 
associacions s’ha dividit en dues postures ben definides. 

 

5.3.1.- Empresariat 

Les associacions d’empresaris de Menorca i especialment les de Ciutadella s’han mostrat 
favorables a l’ampliació del port de Ciutadella des de les primeres propostes a principis 
dels anys 90. 

Segons el Diari Menorca (9/11/1993), les associacions empresarials PIME i ASHOME es 
mostren favorables al primer projecte d’ampliació del port amb un dic exterior i port 
esportiu a Cala’n Busquets, però es mostren sorpresos per la magnitud de la urbanització 
i l’oferta complementària associada. 

Altres associacions d’empresaris, relacionades amb el turisme i la construcció, han 
exercit pressió per a que l’ampliació del port de Ciutadella es dugués a terme. El mes 
d’abril de 2004 (6/4/2004 Diari Menorca), aquestes associacions empresarials, 
constitueixen un grup de suport als projectes d’ampliació portuària que promou la 
Conselleria d’Obres Públiques del Govern Balear, que es fa anomenar Coordinadora a 
favor del dic de Ciutadella, amb representants de les següents entitats:  

- Club Nàutic 
- Confraria de Pescadors de Ciutadella 
- Associació d’Usuaris del Port de Ciutadella 
- Associació Menorquina d’Empreses Nàutiques (ASMEN) 
- Associació de Transportistes de Menorca (ASTRAME) 
- Associació de Bars i Restaurants 
- Plataforma Pro ampliació del port de Ciutadella 

 

5.3.2.- Grups ecologistes - GOB 

El GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la 
Naturalesa) és una entitat ecologista sense ànim de lucre 
que treballa a les Illes Balears des de l'any 1973. La secció 
insular de Menorca es va crear el 1977 i actualment té més 
de 1.200 socis. També té seus a Mallorca, Eivissa i 
Formentera. El GOB és una organització no governamental, 
independent des el punt de vista polític i econòmic. 

El seu objectiu bàsic és ajudar a assolir una economia 
realment sostenible, el que implica necessàriament fer 
compatibles les activitats humanes amb els valors 
ambientals. La seva aposta és participar des de l'àmbit de la 
societat civil per tal de reforçar la democràcia i exercir el dret 
de les persones a opinar i a prendre part en aquells aspectes 
relacionats amb la temàtica ambiental. En aquest sentit, es 
realitzen tasques de seguiment de les problemàtiques i 
s'incentiva la construcció d'alternatives viables. 

Figura 5-2. Logo del GOB 
Font: Web del GOB 
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El GOB és una entitat declarada d'Utilitat Pública en consell de ministres. Ha rebut 
diversos reconeixements, tant d'empreses privades com d'administracions públiques, 
entre els que podríem destacar el Premi Internacional d'Agències de Viatge Alemanya 
DRV de 1990, el Premi Internacional TUI de 1996/97, el Premi Nacional de Medi Ambient 
de 1997, la Medalla d'or de les Illes Balears de 2002, o el Premio Fundación BBVA a las 
actuaciones en conservación de la Biodiversidad de 2007. 

La postura del GOB ha estat d’oposició des de l’inici a quasi totes les propostes 
d’ampliació del port de Ciutadella. Oposició absoluta a les propostes fetes pels governs 
del PP a l’ajuntament i Govern Balear, amb dic exterior i ampliació de Cala’n Busquets. 
Oposició al PUEP del 2002, en quant a l’ampliació de Cala’n Busquets. Oposició al dic de 
Son Blanc. 

Per contra, s’han mostrat favorables a una reordenació interior i a una ampliació de 
Cala’n Busquets que no sobrepassés la recuperació de la seva superfície original, la que 
tenia abans de que es terraplenés per fer-hi un camí als anys 40 del segle passat. 

 

5.3.3.- Societat Civil 

Durant el procés de propostes i contrapropostes per a donar solució a la problemàtica 
del port de Ciutadella, la societat ciutadellenca i menorquina es va dividir en dues 
posicions ben definides, una a favor i l’altra contra de la construcció d’un dic exterior i 
ampliació de Cala’n Busquets. D’aquestes dues postures en van sortir dues 
associacions: la Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella i la Plataforma Pro 
Ampliació del Port de Ciutadella. 

 

5.3.3.1.- Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella 

Des de l’inici dels anys 90, a partir de les 
modificacions del PGOU que l’Ajuntament va 
emprendre per poder dur a terme l’ampliació del 
port de Ciutadella, amb dic exterior, ampliació de 
Cala’n Busquets i urbanització més serveis 
complementaris a la zona nord de Ciutadella, es 
van produir reaccions de rebuig d’algunes 
associacions i veïns de la zona afectada per les 
obres proposades. 

Definitivament, i davant la magnitud de les 
propostes que es donaven a conèixer, les 
associacions i veïns abans esmentats es van 
unir, el mes d’octubre de 1995, en la 
Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella 
(20/10/1995 Diari Menorca). La formen les 
següents associacions:  

- Amics de la Mar de Menorca 
- Associació de veïns Glosador Vivó 
- Associació de veïns de Sa Farola 
- Ateneu Alternatiu Sa Sínia. 
- GOB  

Figura 5-3. Campanya contra 
l’ampliació del port de 2005 

Font: www.esdiari.com 
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La Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella neix amb tres objectius bàsics:  

- Donar informació sobre el projecte. 
- Defensar el model actual del port.  
- Fer campanya contra els projectes 

considerats massa agressius. 

La Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella es manté inactiva des que es va 
descartar el projecte de 1999 “Gran Port” fins l’any 2004, quan un nou govern del PP al 
Govern Balear recupera l’ampliació de màxims del port de Ciutadella. Fins al 1999, havia 
mantingut una forta oposició al projecte d’ampliació dels espais portuaris, presentant fins i 
tot dos recursos judicials que després serien retirats.  

La Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella es reactiva el mes de març de 2004 
(26/3/2004 Diari Menorca), amb la participació de 6 col·lectius: 

- Amics de la Mar de Menorca 
- Associació de veïns Glosador Vivó 
- Associació de veïns Sa Colàrsega 
- Associació de veïns de Sa Farola 
- GOB 
- Fòrum Ciutadà. 

La posició, en aquesta nova etapa, de la Coordinadora en Defensa del Port de Ciutadella, 
davant els projectes que s’estan tramitant per a l’ampliació del port, és:  

- Donen suport a la construcció d’una estació marítima. 
- Oposició a les propostes de construcció del dic exterior. 
- Oposició a l’ampliació plantejada a Cala’n Busquets.  

 

5.3.3.2.- Plataforma Pro Ampliació del Port de Ciutadella 

La Plataforma Pro Ampliació del Port de Ciutadella neix a 
l’agost de 1999, després que el nou govern de 
l’Ajuntament de Ciutadella fruit de les eleccions de juny de 
1999, format per PSOE, PSM i INME, faci pública la seva 
intenció de paralitzar el tercer projecte “Gran Port” fins i tot 
ja adjudicat per l’anterior govern del PP. 

Es defineixen a si mateixos com a associació políticament 
independent, i oberta a qualsevol ideologia, inclòs a 
aquells que militen en els diferents partits polítics (El Iris, 
20/8/1999). 

Els objectius de la Plataforma Pro Ampliació del Port de 
Ciutadella són: 

- Defensar una informació real i objectiva sobre tots 
els aspectes de l’ampliació a tots els nivells.  

- Crear un grup d’opinió a favor de l’ampliació del 
port de Ciutadella. 

- Aconseguir un projecte que sigui acceptat per la majoria dels ciutadans, amb una 
ampliació real i efectiva del port, per a potenciar el progrés social i econòmic de la 
ciutat. 

  

Figura 5-4. Logo de la PPAPC 
Font: Documents de la PPAPC 
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6.- ANÀLISI D’IMPACTES 

La construcció d’un nou port, per la seva pròpia magnitud i la seva activitat, implica 
ineludiblement impactes de tot tipus, per més que es pretenguin difuminar darrera estudis 
d’impacte ambiental i socioeconòmic i les mesures correctores proposades. 

Els impactes analitzats en aquest capítol ja han anat apareixent en els anteriors, i 
bàsicament són els arguments que han emprat els diferents actors del conflicte per 
defensar les posicions tant contràries com favorables a l’ampliació del port de Ciutadella. 

Els arguments emprats pels grups contraris a l’ampliació del port han estat: 

- Impacte ambiental, sobre tot pel que fa a afectació de praderies de posidònia 
oceànica i pèrdua d’atractiu paisatgístic. Falta de rigor en els estudis d’impacte 
ambiental. 

- Inexistència d’estudis d’impacte socioeconòmic. 

I els arguments emprats pels grups favorables a l’ampliació del port han estat: 

- Millora de les relacions del port de Ciutadella amb els ports propers de Mallorca i 
la península, donant més pes a Ciutadella en el trànsit marítim de Menorca. 

- Potenciació de l’activitat nàutico-esportiva del port de Ciutadella, amb l’augment 
de la capacitat d’amarratge d’embarcacions esportives. 

Així, s’analitzaran els impactes que tenen relació amb aquests arguments, agrupant-los 
segons el seu àmbit d’influència en: impactes ambientals, impactes urbanístics, impactes 
socioeconòmics i impactes sobre les infraestructures.  

 

6.1.- IMPACTES AMBIENTALS (nivell local) 

L’impacte ambiental és l’efecte causat per una activitat humana sobre el medi ambient. 
En general, les obres públiques ocupen una àrea important del territori modificant-ne les 
característiques. 

Els principals impactes ambientals associats amb la construcció y explotació de les obres 
d’ampliació del port de Ciutadella poden adscriure’s als següents àmbits: 

- La ocupació del sòl i la consegüent modificació del paisatge. 
- La generació de sorolls, contaminants atmosfèrics i abocaments. 
- Canvis en la qualitat de l’aigua i del substrat superficial. 
- L’alteració i destrucció de les comunitats bentòniques. 

 

6.1.1.- Impacte visual 

L’impacte visual ha estat l’impacte negatiu més emprat pels grups contraris a l’ampliació 
del port de Ciutadella, sobretot durant les primeres propostes fins al quart projecte, quan 
el dic exterior es projectava a la bocana del port vell de Ciutadella, el que l’hagués fet 
molt visible des de quasi la totalitat del port vell, a més de situar-se davant una línia de 
edificacions existents a primera línia de mar. De fet, l’associació de veïns de Sa Farola va 
ser un dels primers grups en posicionar-se en contra d’aquella ampliació. 

Amb la construcció definitiva del dic exterior a la zona de Son Blanc, uns 900 m al sud de 
la Cala Ciutadella, l’impacte visual s’ha vist reduït respecte al que hagués produït 
qualsevol de les anteriors propostes de dic. Tot i així, l’impacte ha estat prou important, 
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sent molt visible des de molts punts de la costa propera a Ciutadella. L’impacte visual ha 
tingut una evident incidència ambiental negativa, ja que la construcció del port exterior no 
ha permès mantenir les anteriors condicions d’apreciació visual del medi donada la 
introducció en ell de notoris elements captadors de fluxos visuals negatius. De fet, 
l’impacte visual va ser tipificat com a sever a l’estudi d’impacte ambiental de l’obra. 

 

Figura 6-1. Vista del dic de Son Blanc des de la bocana del port vell de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia 

En estudis de valoració de paisatge, les avaluacions indiquen que la presència 
d’estructures o elements construïts en superfície resten valor als paisatges on 
s’insereixen. L’impacte visual depèn de la qualitat del paisatge on s’implanta l’obra, la 
visibilitat de la mateixa des de les zones adjacents, i de la presència d’observadors. 

A la zona d’implantació del port exterior de Ciutadella es donen cita una sèrie de factors 
ocasionats per la presència d’elements antròpics, vegetació natural i usos agrícoles del 
sòl, que doten a la zona d’una estructuració paisatgística clarament definida. La totalitat 
d’aquesta unitat territorial conforma un enclavament en el que es diversifiquen els 
condicionants ambientals y antròpics caracteritzadors de la seva actual aparença 
perceptual conferint-li a la mateixa una personalitat pròpia i manifesta.* 

*Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de construcció. 

Encara que el projecte es trobi enclavat en una zona de protecció litoral, per la qual cosa 
hauria de suposar una gran singularitat, aquesta es veu greument afectada degut a la 
gran pressió urbanística de tota la franja costera en aquest extrem de l’illa de Menorca. 
Els elements antròpics més destacables són els constituïts per les edificacions 
residencials adjacents i per les infraestructures viàries que donen accés a les parcel·les 
d’ús residencial i agrícola. Per açò, a l’estudi d’impacte ambiental s’ha valorat la qualitat 
paisatgística de la zona com a moderada. 

La zona on s’ha implantat el port exterior presenta un grau d’artificialització important 
degut a les urbanitzacions construïdes i als vials d’accés presents, el que fa que no 
presenti una riquesa ecològica ressenyable. És una zona on s’ha passat d’uns usos 
tradicionals agrícoles a la urbanització de tota la zona, amb el consegüent deteriorament 
ambiental. 
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En aquesta zona no hi ha vegetació natural que pugui interferir a les visuals i per tant fer 
de pantalla per a les infraestructures del nou port exterior. A més, la presència de la nova 
infraestructura sobre la làmina d’aigua la fa visible des d’un ampli territori. Predomina la 
morfologia plana costera, sense grans variacions altitudinals i pendent mitjà inferior a 
0,5%. La conca visual és gran, el que fa que qualsevol construcció sigui visible des de 
bona part de la seva perifèria. Les actuacions portades a terme s’ubiquen en la seva 
major part sobre de la làmina d’aigua, i aquesta zona és àmpliament accessible als fluxos 
visuals perifèrics. La percepció visual de la zona ha sofert una afectació considerable. 

La presència de potencials d’observadors és molt elevada degut a l’emplaçament coster 
de privilegi d’una ciutat com Ciutadella, la qual “mira” al mar i, per tant, qualsevol actuació 
que es desenvolupi sobre l’entorn coster tindrà una incidència visual més accentuada que 
en altres enclavaments qualificables com a interiors. 

 

6.1.2.- Impacte sobre el fons marí (posidònia) 

L’impacte sobre la posidònia, juntament amb l’impacte visual, ha estat l’impacte negatiu 
més emprat pels grups de pressió en contra de l’ampliació del port de Ciutadella, sobretot 
pel grup ecologista GOB.  

L’any 2005, el GOB juntament amb altres associacions, fins i tot va presentar una 
“Denúncia davant la Comissió de les Comunitats Europees per incompliment del dret 
comunitari”, de la qual el primer i més important punt es basava en l’afectació de la 
posidònia i la seva protecció per la Directiva 92/43/CEE de 21 de maig de 1992, relativa a 
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. En un paràgraf de 
l’esmentada denúncia diu així: 

Gran part del fons marí afectat es troba cobert per praderies madures de Posidònia 
oceànica. La Directiva 92/43/CEE de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, cataloga aquests espais com a hàbitats 
naturals prioritaris i apunta que la seva conservació suposa una especial responsabilitat a 
nivell europeu. 

Durant la tramitació del projecte definitiu, el dic de Son Blanc, entre finals de 2006 i 
principis de 2007, el GOB torna a recórrer a l’impacte que suposaria el dic sobre la 
posidònia per demanar al Ministeri de Medi Ambient que no cedeixi la làmina d’aigua 
necessària per a la construcció del port exterior, posant en qüestió la validesa de l’estudi 
d’impacte ambiental del projecte (veure subapartat 6.1.2.5.- L’impacte real). 

 

6.1.2.1.- El fons marí i la posidònia 

Les praderies de posidònia són la principal comunitat del litoral mediterrani degut als seus 
alts nivells de productivitat, elevada biodiversitat i importància en la protecció i estabilitat 
de la línia de costa. En aquest sentit, les praderies constitueixen un ecosistema madur, 
atesa la seva capacitat per modificar les condicions ambientals dels llocs on s'instaura: 
atrapant el sediment i contribuint, així, a la neteja de l'aigua, oxigenant les aigües durant 
la tardor, l'hivern i sobretot a la primavera, atraient nombroses espècies animals i vegetals 
que constituiran la comunitat posidonícola. 
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Figura 6-2. Praderia de Posidònia oceànica. 
Font: www.posimed.org 

Les aigües del litoral menorquí compten amb una elevada diversitat biològica a tots els 
nivells: algues, plantes fanerògames, peixos, invertebrats i altres organismes. Les grans 
diferències geològiques entre la zona nord de l'illa i la zona sud també existeixen, 
lògicament, en la geologia dels fons marins. La zona nord està constituïda per un tipus de 
roca molt més antiga i variada. Es combinen, llavors, roques dures i toves que fan que la 
costa nord sigui molt més irregular, amb entrades, badies, cales, penyals i platges. En 
canvi, la costa sud, amb un tipus de roca molt més homogènia en composició i duresa, és 
molt més rectilínia i regular. Així, a la costa nord dominen els fons rocosos, amb perfils 
molt més verticals, tallats de cop per badies i entrades, com Fornells, Sa Nitja, Macaret, 
Addaia o Es Grau. Aquí és fàcil trobar, a les zones més protegides on l'hidrodinamisme 
és més baix, les fanerògames Cymodocea nodosa i Zostera noltii, en canvi a les zones 
menys protegides i per tant amb aigües més agitades trobem la fanerògama Posidònia 
oceànica.  

A la zona sud, probablement per l'absència de zones protegides de l'hidrodinamisme, 
pràcticament no apareixen Cymodocea nodosa i Zostera noltii, i els fons arenosos estan 
dominats per Posidònia oceànica.  

Les fanerògames marines constitueixen una de les comunitats bentòniques de major 
importància ecològica. Generalment, es troben sobre fons arenosos i fangosos, però 
també es poden trobar sobre fons rocosos. Aquestes formen extenses praderies que 
serveixen com a refugi i zona de reproducció d'un elevat nombre d'espècies marines de 
peixos, d'invertebrats i d'algues. A part de tota aquesta flora i fauna que hi viu associada, 
tenen un important paper en la generació i preservació de l'arena de les platges i en 
l'estabilització dels fons marins.  

Aquestes praderies ocupen una ampla franja del litoral de Menorca distribuint-se des 
pràcticament els zero metres (és el cas dels esculls barrera de Posidònia oceànica de 
S'estany d'Addaia, un dels esculls més ben conservats del Mediterrani), fins als 35 metres 
de fondària. A la costa sud, la Posidònia oceànica forma una franja gairebé contínua al 
llarg de tot el litoral. A la costa nord aquesta distribució és més discontínua a causa d'una 
major irregularitat dels fons.  
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A més, les tres fanerògames marines presents a les aigües de Menorca estan protegides 
tant a nivell estatal com europeu.* 

Segons l’estudi d’impacte ambiental del projecte, a la zona d’implantació de les obres 
d’ampliació del port de Ciutadella (Cala Ciutadella i Son Blanc), s’hi van identificar 6 
comunitats naturals marines: 

- Comunitat de Posidònia oceànica 
- Comunitat mixta d’algues fotòfiles i Posidònia oceànica 
- Comunitat d’algues fotòfiles sobre substrat rocós 
- Comunitats de sorres mitjanes sense vegetació 
- Comunitats de sorres gruixudes sense vegetació 
- Comunitat de sorres fines sense vegetació 

La comunitat que més àmpliament es troba representada a l’entorn de Ciutadella és la de 
Posidònia oceànica, amb uns percentatges entorn el 76% del total, seguida molt de lluny 
per la comunitat d’algues fotòfiles amb un 7% i altres sense vegetació. 

Tenint en compte que la comunitat de Posidònia oceànica presenta el major grau de 
representativitat, i la mateixa representa una comunitat clímax al Mediterrani, es pot 
concloure que l’entorn de Ciutadella, abans de les obres, es trobava molt poc degradat 
ambientalment ja que contava amb comunitats molt desenvolupades i complexes. 

Així i tot, l’entorn més proper a la ciutat i al port vell, es troba dominat per comunitats 
antropitzades, i per tant fortament alterades, on tot just s’observa vegetació, existeix una 
gran terbolesa de les aigües, i el substrat presenta una alta composició de fins.** 

*web de l’OBSAM 
**Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de construcció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6-3. Comunitats bentòniques zona implantació port exterior. 
Font: EIA Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 
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La fanerògama marina Posidònia oceànica es caracteritza pels seus temps de creixement 
extremadament lents, acompanyats per una taxa reproductiva molt baixa. Una altra 
important característica de les praderies de Posidònia oceànica és la seva riquesa en 
flora i fauna, deguda als diferents hàbitats amb característiques diferents que formen el 
conjunt de les fulles i els rizomes i les mates, que contribueixen a augmentar la 
complexitat de les relacions interespecífiques. 

Aquestes característiques permeten classificar la sensibilitat ecològica de la Posidònia 
oceànica com a molt alta, amb temps de recuperació molt llargs davant pertorbacions 
externes, deguts sobretot a la seva baixa taxa reproductiva. A més, la sensibilitat 
ecològica es veu augmentada per la capacitat d’estabilització del sediment pròpia de les 
praderies de Posidònia oceànica, que gràcies a les seves fulles i rizomes redueixen 
l’hidrodinamisme actuant així com a trampa de sediment.* 

Així mateix, les praderies de posidònia només prosperen en aigües netes i sanes, és a 
dir, de bona qualitat ambiental. Això fa que siguin molt sensibles a les activitats humanes. 
La pol·lució del medi provoca la seva regressió d'una manera immediata. Per això, la 
presència de praderies de posidònia en un lloc donen fe de la bona qualitat de les seves 
aigües. El millor segell de qualitat que una costa pot exhibir, mes enllà que qualsevol 
tipus de bandera o cimbell, és la presencia de praderies de posidònia ben conservades.** 

*Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de construcció 
**LIFE Posidònia 

 

6.1.2.2.- Espais naturals protegits 

A l’àmbit marí on s’ha construït el port exterior de Ciutadella no es troba cap figura de 
protecció inclosa a la Xarxa Natura 2000, tals com zones LIC’s o zones ZEPA’s. 

Però en el sector sud-oest del municipi de Ciutadella, i en particular, a la zona submarina 
més propera a les cales de Santandria i Cala Blanca, s’ha de destacar la presència 
d’extensos herbassars de Posidònia oceànica (Linnaeus) Delile, hàbitat protegit de 
manera genèrica i específica per la normativa vigent. 

Amb la qual cosa, en els fons submarins propers a la zona d’actuació, encara que no 
estan presents figures de protecció incloses a la Xarxa Balear d’Espais Naturals 
Protegits, sí que apareixen praderies de fanerògames marines al llarg d’aquest espai. 

 

6.1.2.3.- Protecció de la posidònia oceànica (legislació) 

La importància que les praderies de Posidònia oceànica tenen per al medi marí així com 
per a determinades activitats humanes directes com és la pesca o indirectes com és el 
manteniment de l’equilibri de la franja litoral, han estat determinants per a que tècnics i 
científics aconsellaren la seva protecció legal. La protecció actual de les praderies de 
Posidònia es resumeix a continuació: 

1979 – Annex I de la Convenció de Berna: espècie de flora estrictament protegida. 

1992 – Directiva d’Hàbitats de la Unió Europea (92/42/CEE del 21/05/1992) Annex 1: 
praderies de fanerògames classificades com a hàbitat 1120, hàbitat prioritari a conservar 
dins el territori de la Unió Europea. 
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1994 – El Reglament de Pesca de la Unió Europea per al Mediterrani (Reglament CE 
núm. 1626/94), prohibeix expressament la pesca d’arrossegament sobre praderies de 
fanerògames marines. 

1995 – Espanya: Reial Decret de 7 de desembre de 1995 (BOE núm. 310, de 28 de 
desembre de 1995): adaptació de la Directiva d’Hàbitat a l’Estat Espanyol. En el mateix 
es considera a les praderies com a sistemes a conservar per a la qual cosa s’estableixen 
mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres. 

1997 – Directiva 97/62/CE del 27 d’octubre de 1997: adaptació de la Directiva Hàbitats al 
progrés tècnic i científic. 

Per últim, la conservació i protecció de les praderies de Posidònia oceànica ha estat 
proposada des de nombrosos fòrums nacionals i internacionals i grups de treball 
d’experts en medi marí. (UNESCO; Conferència de Cooperació i Seguretat en la 
Mediterrània, 1990; «Livre rouge Gérard Vuignier des végétaux, peuplements et paisajes 
marines menacés de Méditerranée»; «Les Especes marines a proteger en Méditerranée», 
1989, etc…). 

 

6.1.2.4.- L’impacte potencial segons l’EIA 

Un gran nombre d’impactes sobre el medi (alteració i/o destrucció de comunitats i 
ecosistemes, canvis en la composició del sòl, orografia, erosionabilitat, etc.) es relacionen 
directament amb la superfície d’ocupació, de manera que quant major sigui l’ocupació del 
medi major serà l’afectació soferta. 

Les operacions de dragat són una de les actuacions més importants sobre el medi a 
l’hora d’abordar la construcció d’infraestructures marines, provocant grans efectes sobre 
el medi com són la destrucció de les comunitats bentòniques, variacions en l’estructura i 
composició dels fons marins, etc. 

Les comunitats del sediment es disposen exclusivament en la capa més superficial, en la 
que s’asseguren unes condicions adequades per a la renovació del medi i a la vegada 
mantenen una relació directa amb les fonts tròfiques i energètiques. Per tant, en els 
primers 30-50 cm de la columna estratigràfica s’acumula pràcticament un 100% de la 
biomassa total (a excepció de les poblacions bacterianes descomponedores, que 
colonitzen diversos nivells, encara que la seva contribució en termes de biomassa és 
pràcticament despreciable). 

En conseqüència, l’anàlisi d’aquest impacte ambiental s’ha de fer en funció de la 
superfície ocupada de fanerògames, superfície calculada sobre plànol de fons marí 
ocupat i colonitzat per comunitats de fanerògames marines.* 

*Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de construcció 

A l’estudi d’impacte ambiental del projecte de construcció de l’ampliació del port de 
Ciutadella, es va considerar que l’impacte sobre la Posidònia seria únicament sobre la 
posidònia que va quedar soterrada sota les banquetes del dic i els molls. Això suposa una 
superfície de 58.500 m2. 

La intensitat de l’impacte es va considerar de grau alt, ja que s’ocupa una superfície 
poblada per comunitats de Posidònia oceànica, hàbitat prioritari protegit per la legislació 
europea. Així, l’impacte va ser tipificat de “sever”, en ser un impacte de magnitud 
important sense possibilitat de ser recuperat. Tot i així, com que la comunitat de 
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posidònia es troba àmpliament estesa per la zona de Ciutadella, es conclou que la 
superfície afectada no és representativa de tota la comunitat. 

 

6.1.2.5.- L’impacte després de l’obra 

Durant la tramitació del projecte d’ampliació del port de Ciutadella amb el port exterior a la 
zona de Son Blanc, es van aixecar veus, sobretot des del GOB, posant en dubte la 
rigorositat de l’estudi d’impacte ambiental, i demanant que es complissin una sèrie de 
garanties ambientals. 

El mes de gener de 2007 des del GOB diuen (web del GOB): 

…, l'estudi d'impacte ambiental incompleix la catalogació de l'impacte del dic sobre els 
200.000 m2 de posidònia que resultaria afectada. 

L'estudi ambiental diu que l'impacte sobre la posidònia és recuperable a llarg termini. Ho 
considerem una fal·làcia més que evident. Ni la posidònia es recuperaria a la zona de les 
obres i les seves proximitats, ni tampoc sobreviuria dins la zona on es preveu un ús 
intensiu amb finalitats portuàries. Tot plegat, uns 200.000 m2 d'un hàbitat considerat 
prioritari a nivell europeu. Per què diuen que es recuperarà? Perquè si ho fessin com 
mana el Reglament d'impacte ambiental, el resultat seria catalogat com a “impacte crític”, 
que es considera que supera el llindar del que és acceptable. Això també li ho explicam a 
la Ministra, atès que el Reglament d'impacte ambiental és estatal. 

És a dir, que es posa en dubte que la posidònia que quedarà dins el nou port exterior, 
encara que no ocupada pel dic i els molls, degut a l’ús intensiu amb finalitats portuàries, 
pugui sobreviure com es diu a l’EIA. 

A més, a l’estudi d’impacte ambiental tampoc es fa referència al possible impacte negatiu 
sobre la posidònia de les zones adjacents al nou port exterior, degut a la mobilització de 
sediments del fons durant el dragat o fins del propi material d’aportació per formació de 
les banquetes, que augmentarà la terbolesa de l’aigua i acabarà sedimentant sobre les 
praderies de posidònia properes a les obres. 

Aquest darrer fet va ser informat pels tècnics de l’Observatori Socioambiental de 
Menorca, durant la campanya de seguiment del medi marí de 2009. Segons el diari 
Última Hora Menorca (15/03/2010): 

L’estat de conservació de les praderies de posidònia dels ports de Maó, Ciutadella i 
Fornells «dista molt de ser òptim». Així ho conclou l’estudi anual sobre la campanya de 
seguiment del medi marí que ahir va difondre a la seva pàgina web l’Observatori 
Socioambiental de Menorca (OBSAM), l’entitat que porta a terme l’estudi en col·laboració 
amb la Direcció General de Pesca del Govern Balear. 

L’exhaustiu informe crida especialment l’atenció sobre el cas de Fornells i Ciutadella. El 
fondeig indiscriminat d’embarcacions que sofreix la badia de la localitat marinera i les 
obres de construcció del dic exterior davant la costa de Son Blanc i Sa Farola han 
aconseguit «degradar» de forma considerable els ecosistemes marins d’ambdues zones. 
No resulta estrany, per tant, que els autors de la campanya hagin decidit realitzar un 
seguiment anual del seu estat, en lloc de recollir les dades cada dos anys, com 
s’acostuma a fer a la resta de l’illa. 

Tal com ja corroborava un anterior estudi de l’OBSAM, avançat per aquest diari l’octubre 
de l’any passat (Última Hora Menorca, 18/10/2009), les obres del dic «han modificat les 
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condicions ambientals» de l’entorn de Sa Farola, on les praderies de posidònia es troben 
«fortament degradades». 

Aquest darrer estudi mencionat és un article publicat a la secció d’Actualitat ambiental de 
l’OBSAM a l’octubre de 2009, on estableix com a causes de la degradació dels 
herbassars del port de Ciutadella l’augment de la terbolesa de l’aigua de mar com a 
conseqüència de les obres de construcció del dic de Ciutadella: 

Les tasques de construcció del dic de Ciutadella han ocasionat, a banda de la destrucció 
física d’una important zona de posidònia, la generació i suspensió de sediments fins que 
impossibiliten la penetració de suficient llum per afavorir l’existència d’un herbassar ben 
desenvolupat. S’ha observat que part d’aquests sediments s’han dipositat a sobre de 
l’herbassar enterrant-lo sota una capa notable de fang. Igualment, s’observa un 
desmesurat creixement d’organismes epífits, donant com a resultat un aspecte degradat*. 

* La posidònia i els ports; una relació impossible? Octubre 2009, web OBSAM 

 

Figura 6-4. Recobriment de les fulles de posidònia a la zona de Sa Farola. 
Font: Informe del Seguiment del medi marí de Menorca, 2009. OBSAM 

I en l’edició de 12/8/2010 de l’Última Hora Menorca, es diu que la posidònia que queda 
dins de la zona del nou dic de Son Blanc, ja ha estat donada per morta per un grup 
d’investigadors: 

Una de les investigacions que es porten a terme a través del programa de voluntariat 
ambiental, subvencionat per la Caja del Mediterráneo (CAM), se centra en l’estudi de 
l’estat de conservació de les praderies de la posidònia oceànica. Uns vuit voluntaris i tres 
tècnics de l’OBSAM es dediquen a estudiar l’estat d’aquests indicadors mediambientals. 
La investigació en curs ja ha portat als experts a donar-la per morta al port de Maó i a la 
zona que queda dins del dic del port de Ciutadella. 

 

6.1.2.6.- Mesures compensatòries 

En donar llum verda al projecte, la Comissió Balear de Medi Ambient va imposar la 
prescripció de «compensar» l’afectació en un 80% de l’espigó sobre les praderies de 
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posidònia de la zona, de gran valor ecològic. Per a atenuar el seu efecte, l’administració 
haurà d’invertir 200.000 euros en la preservació d’altres àrees sensibles de l’illa.* 

*Última Hora Menorca, 18/10/2011 

La Comissió Balear de Medi Ambient a finals de 2006 va exigir a Ports de les Illes Balears 
que destinés 200.000 euros al projecte Life Posidònia per a evitar el fondeig incontrolat 
d’embarcacions en el litoral. Amb la nova infraestructura portuària ja en marxa, ha donat 
llum verda a la inversió promesa encara que, en lloc d’impulsar-la a Ciutadella, la portarà 
a terme en altres zones de la costa menorquina. Però en realitat, Ports compromet 
aquestes millores sense disposar del pressupost necessari. Així ho indica el propi acord 
del consell d’administració, que explicita que, amb caràcter previ, s’haurà de redactar el 
projecte i realitzar les reserves de crèdit pertinents.** 

**Última Hora Menorca, 2/6/2011 

El 18 de maig de 2011, el Consell d’Administració de Ports IB va aprovar el programa de 
mesures compensatòries destinades al Projecte Life Posidònia exigides per la Comissió 
Balear de Medi Ambient respecte a l’obra d’ampliació del Port de Ciutadella i modificat 
nº2 de millores tècniques al dic exterior. 

El projecte ha estat notificat a la Comissió Balear de Medi Ambient per a que doni el seu 
vist i plau prèviament a la tramitació d’inici. 

Aquestes mesures comprenen les actuacions següents: instal·lació de boies per a evitar 
el fondeig en les zones de praderies de posidònia i indicació de les zones lliures de 
navegació a motor en els ports de Fornells i Addaia; extracció de les restes 
d’embarcacions enfonsades i altres estris, en el port de Fornells; extracció de les restes 
de la piscifactoria del port de Fornells; instal·lacions de fondejos ecològics regulats per a 
dissuadir els fondejos incontrolats a Son Saura, Cala en Turqueta, Na Macarella; 
actuacions de sensibilització mitjançant material educatiu sobre la protecció de la 
posidònia. Aquestes actuacions tindran un pressupost estimat com a mínim de 213.000 
euros, atenent el disposat en els informes de la Comissió Balear de Medi Ambient.*** 

***Notícies de la web de Ports de les Illes Balears 

Resumint, la inversió en mesures compensatòries imposades per la Comissió Balear de 
Medi Ambient al projecte del port exterior de Ciutadella, es van acabar definint en altres 
zones de la costa de Menorca, zones on la posidònia està afectada en un grau que 
encara es pot revertir. Tot i això, a dia d’avui (setembre de 2012) aquesta inversió en 
mesures compensatòries no s’ha fet efectiva. 

 

6.1.3.- Impacte sobre les platges 

Les platges són un element natural i a la vegada constitueixen el suport d’activitats 
lúdiques i turístiques, i a més són un bé escàs i de difícil recuperació. L’execució d’obres 
marítimes produeix una modificació del vector resultant de l’energia de l’onatge que arriba 
a les platges pròximes a una obra marítima, produint un canvi de l’esquema circulatori de 
corrents a les platges, que pot afectar negativament al seu equilibri. 

La costa adjacent a la ubicació del nou port exterior de Ciutadella està conformada per 
penya-segats alts amb diversos entrants que donen lloc a cales estretes, entre les que 
s’ha de destacar la pròpia Cala Ciutadella, és a dir, el port vell de Ciutadella. A les 
proximitats del port exterior hi ha vàries platges amb aquesta morfologia: Cala en Blanes, 
Sa Platja Gran, Cala Santandria i Cala Blanca.  



El port exterior de Ciutadella, una nova porta d’entrada a Menorca 
 

76 

La platja més propera a les obres és Sa Platja Gran, i per tant, la que es podria veure 
més afectada per la construcció del port exterior. És una entrada al penya-segat d’uns 
600 metres de longitud i uns 50 metres d’amplada, i alberga al fons de la mateixa la 
formació de sorra emergida més propera a Ciutadella, de fet queda inclosa dins el nucli 
urbà de Ciutadella. Està formada per sorra daurada de mida grossa i es caracteritza per 
una pendent elevada en el seu perfil actiu, propi de l’escassa energia de l’onatge a la que 
està sotmesa. 

 

Figura 6-5. Sa Platja Gran. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

L’impacte potencial segons l’EIA i l’impacte després de l’obra 

Al projecte de construcció es fa un estudi de la dinàmica marina i de l’afectació que les 
obres del dic tindran sobre la mateixa, i exclusivament d’aquesta afectació se’n treuen les 
conclusions sobre l’afectació a la Platja Gran, única platja estudiada.  

Segons l’Estudi de dinàmica litoral (Annex nº13) del projecte de construcció: 

Les obres generen una reducció de l’alçada d’ona principalment per a onatges del tercer 
quadrant. No obstant, donada la reduïda alçada d’ona que en l’actualitat arriba a la platja 
no s’espera cap canvi notable en les condicions morfodinàmiques de la platja, és a dir, 
seguirà sent una platja reflectant d’escassa variabilitat morfodinàmica i amb un reduït 
perfil actiu. 

Això és cert en alguns llocs com bona part de la costa catalana on l’aportació de sediment 
a les platges és a través dels rius i la dinàmica marina en controla la seva disposició i 
morfologia. Però a les platges de Menorca l’aportació més important de sediment a les 
platges és d’origen orgànic i molt lligat a les praderies de posidònia oceànica. I d’aquest 
segon factor en tot el projecte de construcció (estudi dinàmica marina, estudi d’impacte 
ambiental, …) no se’n comenta res. 

Tot això fa pensar que l’estudi d’estabilitat de les platges potencialment afectades per la 
construcció del port exterior no és l’adequat per a la tipologia de platges present a l’àrea 
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d’estudi, i que es poden haver passat per alt factors importants com la destrucció de una 
part de les praderies de posidònia de la zona. 

Segons l’Estudi de sedimentologia de les platges de Menorca (SEDIPME 2000): 

La font del sediment que nodreix d’arena a les platges és un fet de transcendental 
importància. Al contrari del que ocorre a moltes altres platges fora de les Illes, on l’arena 
que forma les platges és quasi bé en la seva totalitat terrígena, – això vol dir que l’arena 
que es troba a les platges està constituïda per aquelles partícules que els cursos fluvials 
han transportat fins el mar, i els corrents marins han dipositat a la platja juntament amb 
els materials que l’onatge ha arrabassat de litoral rocós – a les Illes Balears és 
principalment biogènica. L’escàs dinamisme dels cursos fluvials, té com a conseqüència 
una abassegadora presència de fragments durs d’organismes marins en el sediment de 
les platges illenques. 

El coneixement sedimentològic de les platges arranca dels estudis de Fornós (1987) al 
nord i sud de Mallorca i sud de Menorca. Juntament amb aquest treball i posteriors 
(Fornós et al. 1992; Fornós i Ahr,1997; Jaume i Fornós, 1992) es té constància de quin és 
el volum i la importància dels bioclasts en els sediments litorals. Així com també s’ha 
posat de manifest la importància dels ecosistemes marins productors del sediment arenós 
i, en particular, de les praderies de la fanerògama Posidònia oceànica. 

La composició de les platges de Menorca és majoritàriament bioclàstica, amb una mitjana 
del 18,2% de components terrígens (litoclasts) i un 81,8% de bioclasts, dels quals els 
indiferenciats arriben a un 47,77% seguits de les algues rodofícies (12,26%), els bivalves 
(6,50%) i els foraminífers (4,12%). La resta de components es situen per sota el 3% i com 
a curiositat el 0,02% del sediment és d'origen antròpic. 

 

6.2.- IMPACTES URBANÍSTICS (nivell local) 

Els impactes urbanístics són aquells que modifiquen i estructuren l’entron de les 
actuacions, i que afecten directament al teixit urbà i a l’estructura del mateix. Els 
impactes urbanístics per a Ciutadella associats amb l’ampliació del port venen donats 
per la recuperació i reordenació del port vell i l’ampliació de Cala’n Busquets per a ús 
nàutico-esportiu. 

 

6.2.1.- Zona de reordenació del Port Vell 

Al llarg del segle XX, i a mesura que l’activitat comercial del port de Ciutadella anava 
augmentant, tant en dimensions dels vaixells com en freqüències dels mateixos, es van 
anar fent reformes a l’interior del port, sobretot en el marge dret on s’hi van implantar les 
instal·lacions per a l’activitat comercial del port. 

El 1929 s’inicia l’eixamplament del port, l’angostura del qual constituïa una limitació per al 
port i eslora dels vaixells. Les obres van acabar 30 anys després, el 1962. En aquest 
moment el port, amb l’eixamplament i altres obres importants com els accessos i la rampa 
varadora, adquireix la configuració actual, tanmateix amb posterioritat s’han realitzat gran 
nombre d’obres de millora. 

A la foto aèria de 1956 (fig. 6-6) es poden veure les obres inacabades de l’eixamplament 
del port de Ciutadella per a conformar el moll comercial. També és d’interès comentar 
com el nucli urbà de Ciutadella només estava en contacte amb el port a la part més 
interior del seu marge esquerre, i com no hi havia ciutat darrera el moll comercial. 
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A la foto aèria de 2010 (fig. 6-7) es veu la configuració del port de Ciutadella un any 
abans de la posada en funcionament del nou port exterior. S’observa el gran espai buit 
dins el port a l’alçada del moll comercial, per permetre l’entrada i maniobra dels vaixells 
de les línies que hi treballaven. També és important veure com la ciutat de Ciutadella, tot i 
haver crescut més cap el sud, ha crescut un poc cap al nord abraçant per darrera la zona 
del moll comercial i les seves instal·lacions. 

 

Figura 6-6. Foto aèria de 1956 del port vell de Ciutadella. 
Font: Visor de la IDEIB-SITIBSA 

 

Figura 6-7. Foto aèria de 2010 del port vell de Ciutadella. 
Font: Visor de la IDEIB-SITIBSA 

 
Amb el creixement la nucli urbà de Ciutadella cap al marge dret del port vell de Ciutadella, 
el moll comercial i les seves instal·lacions havien quedat com un element estrany i 
pertorbador dins la trama urbana de Ciutadella. Al marge esquerra i a la colàrsega el port 
i la ciutat estaven molt integrats, i al marge dret aquesta integració era possible per la 
presència de les esmentades instal·lacions. 
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Amb la construcció del port exterior de Ciutadella, es recupera un espai molt important del 
port interior de Ciutadella, tant per a ús nàutico-esportiu, com a ús d’espai per a la ciutat. 

Moll comercial 

Moll comercial suposava una barrera d’accés al port des de la zona urbana superior, que 
ara ja no hi és. Ara és una zona més de passeig del port de ciutadella.  

Estació marítima del port vell 

A partir de l’any 2004 i com a conseqüència de l’aplicació del Pla d’Utilització d’Espais 
Portuaris de 2002, es porten a terme una sèrie d’inversions en forma d’obres de millora 
de les instal·lacions per a passatgers al port Ciutadella: es construeix una nova terminal 
de passatgers, amb passarel·la per a accés directe als vaixells; un aparcament junt a la 
nova terminal; i una sèrie d’obres menors de millora. Abans no hi havia terminal, els 
passatgers havien d’esperar a la intempèrie. 

 

Figura 6-8. Terminal portuària port vell de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia 

Des de la posada en funcionament del port exterior, totes aquestes instal·lacions han 
quedat sense ús, havent estat només 8 anys en funcionament. A la premsa han anat 
apareixent notícies amb diferents propostes per part de les diferents administracions 
implicades, com la proposta de l’Ajuntament de Ciutadella de convertir-la en un centre de 
salut (Última Hora Menorca, 15/09/2010), o la proposat de Ports de les Illes Balears de 
convertir l’estació marítima de Ciutadella en un centre comercial (Diari Menorca, 
17/04/2012). A finals de setembre de 2012 continua sense un nou ús. 

 

6.2.2.- Cala’n Busquets 

Cala’n Busquets és una petita dàrsena que s’obre al marge dret del port de Ciutadella, 
que a mesura que el port ha anat quedant petit per a albergar embarcacions esportives, 
ha estat ocupat per les mateixes. 



El port exterior de Ciutadella, una nova porta d’entrada a Menorca 
 

80 

La morfologia actual de Cala’n Busquets ha estat molt alterada per l’activitat humana i no 
té res a veure amb l’original. A la cala original i desembocaven dos torrents amb dues 
platges de sorra al seu fons. Als anys 40 del segle passat es va obrir un nou vial per 
connectar el nucli de Ciutadella amb Sa Farola. El traçat d’aquest vial passa per sobre de 
les platges de Cala’n Busquets, que van ser terraplenades. 

Per tant, tota consideració de l’impacte que produirà qualsevol actuació sobre Cala’n 
Busquets s’ha de fer tenint en compte que la cala ja està altament alterada. 

 

Figura 6-9. Vista aèria de Cala’n Busquets, 2006. 
Font: www.jammona.blogspot.com.es 

 

Figura 6-10. Talús sobre Cala’n Busquets recent construït, 1956. 
Font: Visor de la IDEIB-SITIBSA 
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Les obres definides al projecte de construcció de l’ampliació del port de Ciutadella 
contemplen l’ampliació de Cala’n Busquets desmuntant una franja de 20 metres del fons 
de la cala, corresponents al terraplè que es va construir damunt les dues platges de la 
mateixa. A la vegada, es retranquejarà el vial d’accés a Sa Farola 60 metres cap 
endarrere, construint un nou terraplè damunt els dos barrancs que desembocaven a la 
cala, i en aquest espai entre el límit amb el mar i el nou vial s’hi construiran una sèrie 
d’instal·lacions per donar serveis a l’activitat nàutico-esportiva. 

 

Figura 6-11. Infografia de l’actuació prevista a Cala’n Busquets. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

A l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de construcció diu: 

Per tal de salvar el port de Ciutadella mantenint la seva configuració actual es proposa 
restituir Cala’n Busquets recuperant el seu àmbit tradicional i històric amb la instal·lació 
de pantalans flotants amb una capacitat màxima de 141 embarcacions i d’una marina 
seca per a 180 més. 

Això no és cert, no es recuperarà la configuració original de Cala’n Busquets, s’ampliarà 
un poc, i és cert que abans era més gran, però se tornaran a terraplenar els dos barrancs 
posteriors, què són el més significatiu de la seva configuració original. 

Tot i que la morfologia de Cala’n Busquets ja està altament alterada pel terraplè que s’hi 
va construir a sobre els anys 40 del segle passat, el seu aspecte passats 60 anys amb el 
creixement de vegetació a sobre dels talussos fa que sigui bastant natural i integrat. Les 
obres definides al projecte d’ampliació del port de Ciutadella suposaran una excavació 
bastant important i la pavimentació d’una superfície considerable, llavors l’impacte visual 
respecte a la situació actual serà important. 

Un altre impacte potencial que pot venir associat a l’ampliació i conversió en port esportiu 
de Cala’n Busquets és el reviscolament de la pressió urbanística als terrenys adjacents, 
que es corresponen als terrenys on es projectava la urbanització i camp de golf associats 
a l’ampliació del port a les propostes dels anys 90. 
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De fet, ja hi ha hagut propostes per a reprendre la construcció d’un camp de golf i un 
hotel darrera Cala’n Busquets. Segons l’Última Hora Menorca del 6 de juliol de 2012: 

Un grup inversor de capital forani ha plantejat al govern del PP a Ciutadella la seva 
intenció de promoure la construcció d’un port esportiu a Cala’n Busquets vinculat a un 
camp de golf i un hotel de cinc estrelles. 

L’alcalde José María de Sintas considera que la proposta que se li ha presentat ara «és 
plantejable i pot ser adequada al nou Pla Territorial Insular, que esperem que sigui 
aprovat el setembre». De Sintas assegura que el seu govern està «obert i interessat en 
què es concreti la idea, perquè des de la meva arribada a l’alcaldia sempre hem volgut 
construir el port esportiu de Cala’n Busquets i hem defensat la idoneïtat que Ciutadella 
disposi al menys d’un camp de golf». 

Per altra banda, l’ampliació de Cala’n Busquets i la construcció de les instal·lacions 
associades pot tenir un impacte molt positiu en l’augment de amarratges al port de 
Ciutadella, amb una llista d’espera totalment saturada, i en les activitats nàutico-
esportives que tindran un espai on desenvolupar-se. 

 

6.3.- IMPACTES SOCIOECONÒMICS (nivell insular) 

Des del punt de vista social, la construcció d’infraestructures té un seguit de 
repercussions, ja que en modificar l’espai que conté les activitats econòmiques i les 
formes de vida, no s’afecta tan sols la morfologia territorial, sinó que s’afecta 
profundament la societat i les seves activitats econòmiques. 

 

6.3.1.- Evolució trànsit marítim Port de Ciutadella 

El Port Exterior de Ciutadella, com tots els ports autonòmics que no són d’interès general, 
té un perfil de porta oberta a la connectivitat interinsular i amb la península per al trànsit 
de passatgers complementat amb el transport de mercaderies. És a dir, la vocació del 
Port Exterior de Ciutadella és ser un port comercial de passatgers, i les mercaderies són 
un complement. 

En aquest sentit, totes les navilieres autoritzades a operar a Ciutadella han firmat un 
conveni en el que s’inclou una clàusula que obliga, tècnicament, a que el transport de 
mercaderies es realitzi sense interrupcions de continuïtat. Això vol dir que un camió que 
entri en el vaixell en el port d’origen ha de sortir del port de destí sense cap interrupció pel 
camí, és a dir, sense canvi de xofer ni de plataformes arrossegades. Aquestes operacions 
han de realitzar-se fora de les instal·lacions del port (segons declaracions de Deudero, 
director general de ports del Govern Balear, al Diari Menorca 16/5/2012, en resposta a les 
demandes d’estibadors per part de les empreses de transport que operen a Ciutadella). 

Així el trànsit marítim que es dóna al Port Exterior de Ciutadella és de passatgers amb 
possibilitat d’embarcar els seus vehicles, i transport de mercaderies en modalitat ro-ro. 
Ro-ro és un acrònim del terme anglès Roll On-Roll Off, amb el qual es denomina a tot 
tipus de vaixell que transporta carregament rodat, tant automòbils com camions. Els ro-ro 
tenen rampes construïdes en el vaixell o fixes a terra que permeten descarregar el 
carregament (roll off) i carregar-lo (roll on) des del port. En contrast, els contenidors lo-lo 
(lift on-lift off) necessiten una grua per a carregar i descarregar el carregament. Aquesta 
modalitat de transport de mercaderies s’ha mantingut en exclusiva al Port de Maó. 
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El nou port comercial va néixer amb molts avantatges respecte al seu predecessor, el 
port interior: més espai, més capacitat d’atracament i  una ubicació que no requereix el 
tancament del port amb l’avís de “rissaga”.  

 

6.3.1.1.- Passatgers port Ciutadella 

Des del mes de maig de 2011 el trànsit marítim a Ciutadella ha crescut d’una manera 
molt important. Des de la posada en funcionament del nou Port Exterior de Ciutadella, el 
número de passatgers que passen per Ciutadella, per entrar o sortir de l’illa, ha crescut 
un 69,3 %, que traduït en persones són 93.391 més entre el mes de maig de 2011 i el  
març de 2012. 

Però aquest increment de passatge no ha estat constant durant tots el mesos, s’ha 
concentrat durant la temporada turística, és a dir, de juny a setembre. El maig de 2011, 
tot i que el nou port exterior ja va estar operatiu durant 14 dies, van arribar a Ciutadella 
menys passatgers que en el mateix mes de l’any anterior. En canvi, el juny va començar 
a augmentar considerablement el número de passatgers. Les majors possibilitats del dic 
en comparació amb el port interior van ser aprofitades per les navilieres per a incrementar 
les seves freqüències amb l’illa, especialment durant les festes de Sant Joan, acabant el 
més de juny amb quasi 16.000 passatgers marítims més. 

Però l’augment més important de passatgers es va produir el juliol i l’agost, els dos mesos 
més forts de la temporada turística. Entre aquests dos mesos 109.408 passatgers van 
passar pel port de Ciutadella, mentre que l’any anterior, quan els vaixells encara 
operaven al port interior, la xifra va ser quasi tres vegades menor, amb 41.774 
passatgers. 

En temporada baixa, els números del nou port exterior pel que fa a passatgers s’han 
mantingut molt semblants als del port interior, fins i tot lleugerament menors com venia 
marcant la tendència dels darrers anys. En temporada baixa els reforços que sobretot 
Baleària havia disposat a l’estiu es van acabar, i amb ells també l’augment de passatgers, 
tot i que en valors mitjos el nou port exterior segueix molt per damunt del port vell. 

 

 

Gràfic 6-1. Evolució mensual passatgers al Port de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports de les Illes Balears 
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Gràfic 6-2. Evolució anual passatgers al Port de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports de les Illes Balears 

 

 

Gràfic 6-3. Evolució anual vehicles al Port de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports de les Illes Balears 

 

6.3.1.2.- Mercaderies port Ciutadella 

El canvi més important s’ha notat en el transport de mercaderies. El trasllat al nou port 
comercial va permetre l’arribada de vaixells de major mida, sobretot després que, una 
setmana després d’estrenar la infraestructura, es fessin els primers retocs per a que 
poguessin atracar vaixells de major eslora dels previstos inicialment en projecte. Es van 
instal·lar uns norays, i d’una eslora màxima de 130 metres es va passar a vàries desenes 
de metres més, el que va permetre a Baleària destinar el seu vaixell “Martín i Soler” a 
Ciutadella. Aquest vaixell té una capacitat de càrrega clarament superior als altres 
vaixells amb què la companyia realitzava els seus viatges fins llavors, i això es va traduir 
immediatament en l’arribada de més camions al port de Ciutadella. 

Entre maig de 2011 i març de 2012 han passat pel port exterior de Ciutadella 16.578 
camions, que són 10.251 més que en el mateix període un any abans, quan totes les 
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operacions es realitzaven en el port interior. En percentatges, això suposa un 162% més, 
o el que és el mateix, multiplicar per 2,6 els vehicles de càrrega que arribaven fins llavors. 

 

 

Gràfic 6-4. Evolució mensual camions al Port de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports de les Illes Balears 

 

 

Gràfic 6-5. Evolució anual camions al Port de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports de les Illes Balears 
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Gràfic 6-6. Evolució anual mercaderies al Port de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports de les Illes Balears 

6.3.2.- Competència amb el Port de Maó 

Sense cap dubte, el nou port exterior de Ciutadella ha suposat un canvi de gran calat en 
el trànsit de passatgers i sobretot mercaderies fins a Menorca. L’impacte d’aquest port 
era en certa manera previsible, però les xifres demostren que la magnitud d’aquest canvi 
és realment rellevant. Ciutadella s’ha convertit en la porta d’entrada i sortida de moltes 
mercaderies en detriment d’un altre port com el de Maó. 

6.3.2.1.- Passatgers port Maó 

Des de la posada en funcionament del port exterior de Ciutadella, i com a conseqüència 
de la marxa de la companyia Baleària al port de Ciutadella (veure al capítol 6.4.2.- 
Relació amb la xarxa de ports), el port de Maó ha perdut al voltant d’un 40% de 
passatgers. Des de maig de 2011 a març de 2012, pel port de Maó han passat 81.189 
passatgers menys que en el mateix període de l’any anterior, el que representa una 
disminució del 41,4%.  

 

Gràfic 6-7. Evolució mensual passatgers al Port de Maó. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Autoritat Portuària de Balears 
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La disminució de passatgers al port de Ma no s’ha repartit per igual en tots els mesos de 
l’any. Igual que en el port de Ciutadella l’augment de passatgers s’ha centrat 
fonamentalment en la temporada alta, de juny a setembre, al port de Maó la disminució 
també s’ha produït en els mateixos mesos.  

 

Gràfic 6-8. Evolució anual passatgers al Port de Maó. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Autoritat Portuària de Balears 

 

6.3.2.2.- Mercaderies port Maó 

Amb les mercaderies ha passat el mateix que amb els passatgers, és a dir, els resultats 
del port de Maó són el negatiu del port de Ciutadella. Des de maig de 2011 a març de 
2012 el volum de mercaderies que han passat pel port de Maó ha baixat en 224.757 Tn, 
que representen un 32,3% del volum que hi havia passat en el mateix període de l’any 
anterior, i en aquest cas sí que la disminució ha estat repartida al llarg de tot l’any. 

 

Gràfic 6-9. Evolució mensual mercaderies al Port de Maó. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Autoritat Portuària de Balears 
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Gràfic 6-10. Evolució anual mercaderies al Port de Maó. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Autoritat Portuària de Balears 

 

6.3.2.3.- Evolució conjunta de passatgers i mercaderies Port Maó-Port Ciutadella 

La tendència en l’evolució de passatgers i mercaderies que arriben per via marítima a 
Menorca, valorant conjuntament els dos ports de Maó i Ciutadella s’ha mantingut des de 
la posada en funcionament del port exterior de Ciutadella. El que ha passat ha estat una 
redistribució dels mateixos a favor del port de Ciutadella, pels avantatges que suposa en 
la connexió amb l’illa de Mallorca. 

Pel que fa a passatgers, en el període des de maig de 2011 fins a març de 2012, mentre 
el port de Ciutadella n’ha guanyat 93.391 el port de Maó ha perdut 81.189 passatgers. I 
pel que fa a mercaderies, a l’any 2011, mentre el port de Ciutadella a pujat en 130.808 Tn 
el port de Maó a patit una baixada de 153.331 Tn. Clarament, el que ha guanyat el port 
de Ciutadella ho ha perdut el port de Maó. 

 

Gràfic 6-11. Evolució conjunta passatgers Port Ciutadella i Port Maó. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports IB i APB 
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Gràfic 6-12. Evolució conjunta mercaderies Port Ciutadella i Port Maó. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports IB i APB 

 

6.3.3.- Càrregues de distribució directa Mallorca-Menorca 

Les relacions Alcúdia-Ciutadella permeten càrregues de distribució directa en el mateix 
dia entre Mallorca i Menorca, sense emmagatzematge intermedi. Per tant, l’augment de 
les possibilitats d’aquest transport amb el nou port exterior de Ciutadella pot afectar als 
majoristes i transportistes de Menorca. Com s’ha vist al capítol anterior, des de la posada 
en funcionament del port exterior una part important del transport marítim de mercaderies 
s’ha traslladat al mateix. 

Ja l’any 1995, quan s’estava iniciant tot el procés de propostes per a l’ampliació del port 
de Ciutadella, l’economista Sergi Marí alertava de l’impacte negatiu que podia tenir el port 
de Ciutadella sobre les petites distribuïdores locals, a més del perjudici sobre el conjunt 
insular que podia suposar la competència comercial entre el port de Maó i el de 
Ciutadella, en la ponència “Costos i beneficis de la insularitat des del punt de vista 
econòmic en el cas de Menorca” en el context de la Conferència Internacional sobre 
Geopolítica de les Insularitats que va tenir lloc a Maó (Diari Menorca, 23/9/1995): 

L’ampliació del port de Ciutadella podria tenir com a principal conseqüència la 
desarticulació de petites empreses locals de distribució comercial. La insularitat depèn de 
la mida del territori i de l’efecte que les economies d’escala poden tenir en processos de 
liberalització comercial. Els índexs de preus a l’illa (Bardolet, anys 80) són 
aproximadament un 12 per cent superiors als d’Espanya, mentre a Mallorca la diferència 
se situa al voltant d’un 7 per cent. Així, el reforçament del trànsit marítim entre Alcúdia i 
Menorca permetrà a les grans distribuïdores mallorquines poder vendre a l’illa productes 
a preus més baixos front a les empreses distribuïdores locals gràcies als seus menors 
costos de producció. En aquest sentit establir un pont entre Ciutadella i Alcúdia pot 
perjudicar a la base empresarial de caràcter local des del moment que s’obre la barrera 
aranzelària que suposa la insularitat. Aquesta idea de la insularitat com a barrera 
comercial representa un dels principals avantatges del territori insular per a aquelles 
empreses que produeixen per al mercat local. 
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A primer cop d’ull, l’augment de mercaderies al port de Ciutadella es deu al reforç de les 
relacions amb Barcelona (durant la temporada baixa Baleària va mantenir un vaixell 
només de càrrega de mercaderies amb Barcelona, mentre que no de passatgers). Veient 
les dades del ports de l’Autoritat Portuària de Balears es veu com, tant en mercaderies 
com en passatgers el port de Maó a baixat molt, el port d’Alcúdia a pujat moderadament, i 
els altres s’han mantingut amb variacions despreciables. Per tant, tot fa pensar que 
l’augment del trànsit al port de Ciutadella es deu fonamentalment amb Barcelona i d’una 
manera més reduïda amb Alcúdia, llavors aquest efecte de les relacions directes 
Mallorca-Menorca es podrà notar lleument.  

Mentre el port de Ciutadella va augmentar en 138.808 Tn de mercaderies a l’any 2011 
respecte l’anterior, el port d’Alcúdia va augmentar en 30.073 Tn. Suposant que tot 
l’augment d’Alcúdia es deu a la millora de la connexió amb Ciutadella, les 30.073 Tn més 
d’Alcúdia representarien el 21,7% de l’increment de mercaderies del port de Ciutadella, 
un 12,8% del total de mercaderies mogudes al port de Ciutadella (235.441 Tn), i un 3,7% 
del total de mercaderies mogudes per via marítima a l’illa de Menorca (822.984 Tn). Per 
tant, encara que tot l’augment d’intercanvi de mercaderies de Ciutadella amb Alcúdia fos 
en càrregues de distribució directa tindria un impacte limitat sobre les distribuïdores de 
Menorca. 

Per altra banda, comparant el número de camions que passen pel port de Ciutadella dels 
primers tres mesos de l’any 2012, any a partir del qual disposem de dades agrupades 
segons els ports d’Alcúdia i Barcelona, ports amb els que té connexió el de Ciutadella, 
amb les dades de l’any anterior quan no hi havia connexió amb Barcelona en temporada 
baixa, veiem que la quantitat de camions que s’ha mogut entre Ciutadella i Alcúdia s’ha 
mantingut constant amb un lleuger augment, i que pràcticament tot l’augment de camions 
al port de Ciutadella es deu a la connexió amb el port de Barcelona. 

 

Gràfic 6-13. Intercanvi de camions del port de Ciutadella amb el port d’Alcúdia i de Barcelona. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Ports IB i APB 

 

Un impacte negatiu que sí que s’ha fet present està motivat pel fet que al port de 
Ciutadella el transport de mercaderies s’ha de realitzar sense interrupcions (veure capítol 
5.3.1.- Evolució trànsit marítim port de Ciutadella). Això vol dir que un camió que entri en 
el vaixell en el port d’origen ha de sortir del port de destí sense cap interrupció per el 
camí, és a dir, sense canvi de xofer ni de plataformes arrossegades. Aquestes operacions 
han de realitzar-se fora de les instal·lacions del port (segons declaracions de Deudero, 
director general de ports del Govern Balear, al Diari Menorca 16/5/2012, en resposta a les 
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demandes d’estibadors per part de les empreses de transport que operen a Ciutadella). 
Segons el Diari Menorca de 16/5/2012: 

Els estibadors entenen que la situació actual i les dificultats que provoca a les agències 
de transport “potencia que les agències de la península enviïn als seus xofers a l’illa i 
d’aquesta manera perjudiquen a les empreses menorquines i als seus treballadors. No 
entenem com uns polítics d’aquí poden defensar unes mesures que perjudiquen 
precisament als ciutadans d’aquesta terra”. 

 

6.3.4.- Augment d’amarraments al port interior 

Un dels principals arguments dels grups favorables a l’ampliació del port de Ciutadella ha 
estat l’augment de la capacitat d’amarratge d’embarcacions nàutico-esportives, tant dins 
el port vell per la sortida dels vaixells comercials a l’exterior com a Cala’n Busquets (el dia 
que s’executi l’obra), potenciant així l’activitat econòmica relacionada amb aquest sector. 

Els darrers 20 anys el port interior de Ciutadella ha patit una progressiva falta de resposta 
per acollir la demanda d’embarcacions esportives, arribant-se a acumular una llista 
d’espera, en el moment de la posada en funcionament del port exterior, de 518 peticions 
a través de Ports de les Illes Balears i 358 a través del Club Nàutic, és a dir, 876 peticions 
d’amarratge no satisfetes. Tot i així, segons el president del Club Nàutic, Bartolomé 
Carrasco, en declaracions al diari Última Hora (27/1/2011), valorava el número de 
peticions reals en 300 entre els dos ens. 

Però mentre creixia la demanda d’amarratges per a la nàutica esportiva també va créixer 
la marina mercant al port de Ciutadella, i es van anar reduint els amarratges per a la 
primera per qüestions de seguretat. Molts desperfectes a les petites embarcacions es van 
produir durant les maniobres d’atracament dels vaixells comercials. L’aspecte del port es 
va anar adaptant a les dimensiones dels vaixells comercials que entraven al port cada 
dia. Així, va quedar una enorme làmina d’aigua buida dins el port de Ciutadella, que ara 
s’ha pogut recuperar per a la nàutica esportiva. 

 

Figura 6-12. Instal·lació de pantalans a la zona de l’antic 
moll comercial al port vell de Ciutadella. 

Font: Elaboració pròpia 
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Abans de la reordenació interior del port a la zona de l’antic moll comercial, el número de 
amarratges era de 319, amb 225 a l’interior del port vell, 160 d’ells gestionats per Ports de 
les Illes Balears i 65 pel Club Nàutic, i 94 a Cala’n Busquets gestionats també pel Club 
Nàutic. Amb la reordenació s’han generat 106 nous amarratges, de manera que el port de 
Ciutadella ara té 425 amarratges, 227 de gestió pública i 198 del Club Nàutic. D’aquests 
106 amarratges només 53 es destinaran a base, és a dir, a reduir la llista d’espera de 
particulars, mentre que els altres es destinaran a trànsits, flota pesquera i altres activitats 
econòmiques. Així s’ha pogut donar resposta a un 10% de la llista d’espera de Ports IB, 
de qui són els nous amarratges. Si es considera el número de peticions reals, entre els 
dos ens que gestionen amarratges al port de Ciutadella, 300 sol·licituds, llavors s’ha 
pogut donar resposta a un 18% del conjunt de les peticions reals. 

Valorant el conjunt d’amarratges generat respecte a la situació anterior, independentment 
de l’ús que se’n faci, la capacitat del port de Ciutadella ha passat de 319 a 425 
amarratges. Aquest augment de 106 amarratges suposa un increment del 33% respecte 
a la situació inicial, que es traduirà en creixement de l’activitat nàutica al port de 
Ciutadella. 

Resumint, la sortida dels vaixells comercials al port exterior, i la reordenació de l’interior 
del port vell de Ciutadella ha tingut una sèrie d’impactes, en general ben rebuts per la 
població, que són els següents: 

- On abans hi havia activitat portuària comercial ara hi ha activitat nàutico-esportiva, 
molt més adequada per a l’ús d’aquest espai per part de la ciutadania, tant a nivell 
terrestre com marítim. 

- L’augment d’amarratges al port de Ciutadella produirà un creixement de l’activitat 
nàutico-esportiva, que repercuteix a tota la ciutat de Ciutadella. 

- S’ha pogut donar resposta a una part de la llista d’espera per a accedir un 
amarrament, i tot i que la resposta ha estat petita comparada amb la demanda feia 
molts anys que no es movia la llista d’espera. 

 

6.4.- IMPACTES SOBRE LES INFRAESTRUCTURES (nivell insular) 

La introducció d’una nova infraestructura de transport provoca canvis en la forma de 
comunicació dels territoris, que poden afectar en major o menor mesura a les xarxes de 
transport establertes abans de l’aparició de la nova infraestructura. Les xarxes amb les 
que es relaciona el port exterior de Ciutadella són la xarxa de carreteres de Menorca i la 
xarxa de ports de les Illes Balears i la península. 

 

6.4.1.- Relació amb la xarxa de carreteres 

La xarxa de carreteres de Menorca té una configuració en forma d’espina de peix, amb 
una carretera principal amb orientació est-oest que va de Maó a Ciutadella passant per 
Alaior, Es Mercadal i Ferreries, de la que surten una sèrie de carreteres cap al nord i cap 
al sud per donar accés als assentaments que no estan a sobre de la mateixa. 
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Figura 6-13. Mapa de carreteres de Menorca. 
Font: Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial (www.gaat.es) 

El nou port exterior de Ciutadella s’ha connectat a la xarxa de carreteres de Menorca 
mitjançant la construcció d’un vial d’accés que enllaça el port exterior amb l’accés més 
occidental a la Ronda Sud de Ciutadella (RC-2), que té una longitud de 3.350 metres i al 
seu accés més oriental s’enllaça amb la carretera Maó-Ciutadella (Me-1). Aquest nou vial 
té una longitud d’uns 400 metres, i la seva secció consta de dos carrils de 3,5 metres 
d’amplada, dos vorals, dues voreres i un carril bici de 2 metres. 

Pel que fa a l’impacte sobre la trama urbana de carrers, la ubicació del port ha tallat el 
passeig que discorria pel front litoral, que ha estat retranquejat pel contorn de la zona 
portuària per a salvar el desnivell de l’excavació de la seva plataforma, i d’aquesta 
manera mantenir la seva continuïtat. 

 

Figura 6-14. Nou vial d’accés al port exterior de Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia 
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Per altra banda, veient l’augment de trànsit de mercaderies al port de Ciutadella (veure 
capítol 5.3.1.- Evolució trànsit marítim Port de Ciutadella), i donat el fet que la majoria 
d’empreses de distribució tenen les seves instal·lacions a Maó, i per tant han d’anar fins a 
Maó i des d’allà preparar el repartiment, podem pensar que l’eix Ronda Sud (RC-2) – 
Carretera Maó-Ciutadella (Me-1) anirà més carregat de camions. 

Analitzant les dades de trànsit, proporcionades pel Departament de Mobilitat del Consell 
Insular de Menorca, consistents en Intensitats Mitjanes Diàries, mensuals i anuals, per a 
diferents estacions permanents de la Carretera Maó-Ciutadella (Me-1) i la Ronda Sud 
(RC-2), no es detecta cap diferència significativa en les IMD abans i després de la posada 
en funcionament del port exterior de Ciutadella. De fet el volum de trànsit segueix la 
tendència que tenia abans de maig de 2011, disminuint lleugerament. 

 

Gràfic 6-14. Evolució anual de la IMD total a l’eix Ronda Sud – Carretera Maó-Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Insular de Menorca 

 

 

Gràfic 6-15. Evolució anual de la IMD veh. pesats a l’eix Ronda Sud – Carretera Maó-Ciutadella. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Insular de Menorca 
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La mitjana de les IMD anuals per a les quatre estacions de la Me-1 de les que disposem 
de dades (pk 2,9, pk 20,4, pk 22,0 i pk 42,0) és de 10.647 vehicles/dia per a l’any 2010 i 
de 10.240 vehicles/dia per a l’any 2011, i per als vehicles pesats és de 810 camions/dia 
per al 2010 i 820 camions/dia per al 2011. A la Ronda Sud de Ciutadella les IMD anuals 
totals són de 4.249 per a l’any 2010 i 4.493 per al 2011, i les IMD de vehicles pesats són 
de 442 camions/dia per al 2010 i 422 camions/dia per al 2011. 

L’increment de camions al port de Ciutadella del 2011 respecte a l’any 2010 ha estat de 
7.488, per tant, de mitjana han sortit del port exterior 21 camions/dia. Aquest valor 
representa un 2,6 del valor mitjà de camions que van passar per la Me-1 l’any 2010, i un 
4,8% dels que ho van fer a la Ronda Sud de Ciutadella el mateix any.  

Per tant, l’augment de trànsit de camions a la xarxa de carreteres de Menorca per la 
posada en funcionament del port exterior de Ciutadella, avaluant-lo en termes mitjans 
anuals, no és significatiu. Una altra cosa seria fer un estudi a intervals més curts de 
temps, on és previsible que sí es pugui notar un augment de camions en el moment en 
què arriba el vaixell al port de Ciutadella, però amb les dades disponibles això no s’ha 
pogut avaluar. 

 

6.4.2.- Relació amb la xarxa de ports  

Les relacions del port de Ciutadella continuen sent amb els mateixos ports que abans de 
la construcció del port exterior: Alcúdia, Barcelona i Cala Ratjada. A augmentat la 
freqüència i la capacitat dels vaixells que cobreixen aquestes línies, sobretot la capacitat. 
El port amb què més ha reforçat la connexió és el port de Barcelona, tant en passatgers 
com en mercaderies, en detriment del port de Maó, l’altre gran port de Menorca. 

 

Figura 6-15. Línies marítimes regulars península-Balears. 
Font: Proyecto de construcción de la ampliación del puerto de Ciutadella. 

Febrer 2007. Berenguer Ingenieros i Europrincipia 

6.4.2.1.- Companyies que operen al Port de Ciutadella 

Abans de la posada en funcionament del port exterior i actualment, hi ha tres companyies 
que tenen en servei línies marítimes de cabotatge de passatgers al port de Ciutadella: 
BALEÀRIA, ISCOMAR i CAPE BALEAR. 
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BALEÀRIA 

Eurolínies Marítimes va començar a operar baix la marca BALEÀRIA el juliol de 1998, 
impulsada per un grup d’antics executius, capitans i oficials de la naviliera Flebasa. La 
companyia va començar a operar al port de Ciutadella amb les línies Alcúdia-Ciutadella i 
Barcelona-Ciutadella l’any 2003, i que segueixen sent vigents a l’actualitat.  

Flota i freqüències 

A principis del mes de juny del 2003, 
Baleària va començar una nova línia a 
Ciutadella (Barcelona-Mallorca-Menorca) 
amb el fast ferry Ramon Llull, botat a 
Itàlia l’octubre de 2002, i que realitza el 
transport de passatgers i mercaderies en 
camions. Es tracta d’un vaixell construït 
pensant en ports de reduïdes dimensions. 
En comparació amb la resta de la flota de 
Baleària, es podria definir el fast ferry 
Ramon Llull com una embarcació de 
mida i capacitat mitjana-baixa, i fins i tot 
baixa en el concepte de capacitat de 
càrrega, on la companyia disposa de 
ferrys amb una capacitat molt major. 

Abans de la posada en funcionament del port exterior de Ciutadella, en temporada alta, 
tant la línia Barcelona-Ciutadella com la línia Alcúdia-Ciutadella tenien una freqüència 
d’un viatge d’anada i tornada diari. En la temporada alta de 2012, hi ha hagut deu 
rotacions setmanals amb Alcúdia, tres més que abans, i dotze rotacions setmanals amb 
Barcelona, que són cinc més que abans. 

Una vegada obert el port exterior de 
Ciutadella, Baleària deixa d’operar la 
línia Maó-Barcelona i trasllada tot el seu 
transport de passatgers i mercaderies a 
Ciutadella. La posada en funcionament 
del port exterior de Ciutadella ha permès 
a Baleària destinar alguns del seus 
vaixells més grans que el Ramón Llull al 
mateix. Durant l’estiu de 2011 Baleària 
va traslladar el vaixell Martín i Soler al 
port de Ciutadella, que operava la 
desapareguda línia Maó-Barcelona. A 
més, durant la temporada baixa 2011-
2012 Baleària ha disposat per primera 
vegada a Ciutadella d’un vaixell només 
de càrrega amb Barcelona. A partir del 
31 de març de 2012, i coincidint amb la represa de la línia de passatgers amb Barcelona, 
el Ramon Llull ha estat substituït per dos vaixells més grans: Sf Alhucemas i Danyia. A 
més, durant la temporada alta des de mitjans de juny fins a mitjans de setembre, Baleària 
ha afegit els serveis diaris d’alta velocitat amb Barcelona, que realitza amb el vaixell 
Jaume I. 

 

Figura 6-16. Ramon Llull al port vell de Ciutadella. 
Font: www.baixamar.com 

Figura 6-17. Martín i Soler al port exterior 
de Ciutadella. 

Font: www.baixamar.com 
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ISCOMAR 

ISCOMAR va ser fundada el 1979, amb seu social a Palma de Mallorca, com una 
empresa naviliera centrada en el transport marítim de mercaderies entre la Península i 
Balears. No és fins l’any 1998 quan ISCOMAR decideix ampliar el seu àmbit d’activitat i 
oferir també línies de passatgers, creant-se així la divisió ISCOMAR ferrys. En el mateix 
any es posa en marxa la línia Alcúdia-Ciutadella, dirigida a passatge i vehicles de 
passatgers, i que segueix existint en l’actualitat.  

Flota i freqüències 

La connexió Alcúdia-Ciutadella es 
realitza mitjançant el vaixell Nura Nova, 
que realitza el transport de passatgers i 
mercaderies amb camions. Aquest vaixell 
va ser construït a Japó el 1977. El 1998 
va ser adquirit per Iscomar, dedicant-se a 
la línia Alcúdia-Ciutadella. El vaixell Nura 
Nova consisteix, respecte a la resta de la 
flota d’Iscomar, en un vaixell de capacitat 
de passatgers mitjana, de petita eslora i 
de capacitat de càrrega baixa. Amb el 
nou port exterior ISCOMAR ha seguit 
operant amb el mateix vaixell. 

La freqüència del servei és de dos 
viatges rodons diaris a l’època de màxima activitat, és a dir, a l’estiu, igual que abans de 
la posada en funcionament del port exterior de Ciutadella. 

CAPE BALEAR 

CAPE BALEAR va néixer com a naviliera el 1996, començant a operar durant tres 
temporades entre Cala Ratjada i Ciutadella com a excursions turístiques. El setembre de 
1998 va obtenir una autorització del Govern Balear per a operar una línia regular de 
passatgers entre els ports de Cala Ratjada i Ciutadella, començant la explotació de la 
mateixa el mes de novembre de 1998. Cape Balear ofereix únicament aquesta ruta 
marítima. 

Flota i freqüències 

Cape Balear va començar operant a 
Ciutadella amb el vaixell Menorca 
Express. Mes endavant (2006-2007) 
cobreix el servei amb el catamarà d’alta 
velocitat Ràpid del Port. El 2009, Cape 
Balear va començar a operar amb un nou 
vaixell de major capacitat, Balear Jet. 
Amb el nou port exterior CAPE BALEAR 
ha seguit operant amb el mateix vaixell. 

Actualment es realitzen 2 viatges de Cala 
Ratjada a Ciutadella i 2 viatges de 
Ciutadella a Cala Ratjada diàriament, 
només en temporada alta, igual que 
abans de la posada en funcionament del 
port exterior de Ciutadella. 

Figura 6-18. Nura Nova al port vell de Ciutadella. 
Font: www.baixamar.com 

Figura 6-19. Balear Jet al port vell de Ciutadella. 
Font: www.baixamar.com 
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6.4.2.2.- La flota abans i després del dic de Son Blanc 

FLOTA QUE OPERAVA AL PORT VELL DE CIUTADELLA 

Vaixell Companyia Tipus 
Capacitat 

Eslora Passatge m.l. 

Ramon Llull Baleària Fast Ferry 83 479 110 i 45 veh. 

Nixe Baleària Ferry 63 536 110 i 110 veh. 

Nura Nova Iscomar Ferry 79 377 130 i 83 veh. 

Balear Jet Cape Balear Ferry 35 308 - 

Valors mitjans 65 425 88 i 60 veh. 

Taula 6-1. Flota de vaixells que operava a Ciutadella abans del Port Exterior. 
Font: Elaboració pròpia 

FLOTA QUE OPERA AL PORT EXTERIOR DE CIUTADELLA 

Vaixell Companyia Tipus 
Capacitat 

Eslora Passatge m.l. 

Ramon Llull Baleària Fast Ferry 83 479 110 i 45 veh. 

Martín i Soler Baleària Ferry+ 165 1.200 175 i 105 veh. 

Alhucemas Baleària Ferry+ 154 1.000 210 i 126 veh. 

Danyia Baleària Ferry 133 1.254 410 i 243 veh 

Jaume I Baleària Fast Ferry 78 623 130 veh. 

Nura Nova Iscomar Ferry 79 377 130 i 83 veh. 

Balear Jet Cape Balear Ferry 35 308 - 

Valors mitjans 104 (+60%) 749 (+76%) 
148 i 105 veh. 
(+68% i +75%)  

Taula 6-2. Flota de vaixells que opera al Port Exterior de Ciutadella, 2012. 
Font: Elaboració pròpia 

Mentre les companyies ISCOMAR i CAPE BALEAR han mantingut vaixells i freqüències, 
BALEÀRIA ha augmentat freqüències, però sobretot capacitat dels vaixells que operen a 
Ciutadella, tant en la connexió amb Alcúdia com en la connexió amb Barcelona, 
sobresortint però en la connexió amb Barcelona. 

En termes mitjans, per una banda s’ha augmentat la freqüència de vaixells, en un 9% en 
la connexió amb Mallorca i en un 71% en la connexió amb Barcelona. I a la vegada s’ha 
augmentat la capacitat de la flota que opera al port de Ciutadella en un 73%. Llavors, la 
capacitat de transport de passatgers i mercaderies s’ha incrementat en un 89% amb 
Mallorca i en un 196% amb Barcelona, en termes mitjans. 

Clarament, es veu que el port exterior de Ciutadella a reforçat les relacions amb els ports 
d’Alcúdia i Barcelona, però especialment amb el de Barcelona. BALEÀRIA va traslladar el 
vaixell que cobria la línia Barcelona-Maó a Ciutadella, ja que una setmana després 
d’estrenar la infraestructura es van fer els primers retocs per a que poguessin atracar 
vaixells més grans dels previstos en projecte, passant d’un vaixell màxim de 130 metres a 
vàries desenes de metres més. Mentre la distància entre Ciutadella i Barcelona és d’uns 
204 km, la distancia entre Maó i Barcelona és d’uns 242 km. 
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7.- CONCLUSIONS 

A cada apartat de la tesina s'han inclòs els comentaris i reflexions particulars dels 
aspectes estudiats. Tot seguit es fa una síntesi de les principals conclusions que es 
desprenen del treball. D’una banda, es focalitza en el conflicte social estudiat i, de 
l’altra, es posen de relleu les principals qüestions que es desprenen de l’avaluació 
d’impacte realitzada. 

 

El conflicte social associat a l’ampliació del port de Ciutadella es deu a la immediata 
oposició d’una part de la societat civil a les propostes aparegudes a principis de la dècada 
de 1990. Aquesta mobilització social va reforçar i fer canviar postures polítiques arribant 
fins i tot a paralitzar obres ja adjudicades com el “Gran Port” de 1999. Aquesta ràpida 
resposta de la societat es va donar per l’existència prèvia d’un moviment social en 
defensa del territori aparegut a Menorca a finals de la dècada de 1970. 

La gestació de l’ampliació del port de Ciutadella va provocar la divisió de la ciutadania en 
dues posicions ben definides: ampliació si, ampliació no. A la vegada aquesta divisió es 
va reflectir en les posicions dels diferents grups polítics, fins al punt de convertir unes 
eleccions municipals, les de 1999, en quasi un referèndum per a l’ampliació del port. 
Aquests fets posen de manifest el potencial de la mobilització ciutadana per incidir en 
la política municipal i frenar determinats projectes que amenacen el patrimoni natural. 

Es va intentar el consens social mitjançant tallers de participació ciutadana. A partir de 
les conclusions extretes es va redactar el PUEP de 2002, que recollia una proposta 
intermèdia entre la de mínims i la de màxims. Però després de 10 anys de lluita per part 
de les dues posicions respecte al port, no es va aconseguir trobar una proposta que 
satisfés a les dues parts. No es va aconseguir apropar gens les dues parts, i continuà la 
polarització extrema de les postures. Potser si s’hagués intentat una solució de consens 
pel port abans de començar qualsevol tramitació no s’hauria arribat fins aquest punt.  

El consens polític per a l’ampliació del port de Ciutadella no va arribar fins el juny de 
2006, quan després d’una rissaga de conseqüències catastròfiques hi va haver acord 
polític per a l’ampliació del port, amb la construcció del dic exterior a Son Blanc. 

Un dels principals motius pel que no es va voler construir el port a Sa Farola, proposta de 
la dècada de 1990, va ser el fet de portar associat una gran ampliació de Cala’n Busquets  
i una urbanització amb camp de golf. Un dels raonaments per decidir la construcció del 
port exterior a Son Blanc va ser que no implicaria una pressió urbanística sobre el sòl 
adjacent, donat que el mateix ja es troba urbanitzat. Tot i això, recentment ja han 
aparegut propostes per a promoure un camp de golf i un hotel a la zona entre Ciutadella i 
Cala’n Blanes. La pressió urbanística d’aquella zona no ha desaparegut. 

És de remarcar com la realització d’una obra d’aquestes característiques i importància ha 
respost quasi exclusivament a la voluntat política de vegades irracional, reduint la seva 
gestació a un debat tècnic, econòmic i polític, excloent a la ciutadania del mateix. 
S’haurien de trobar noves vies de comunicació entre els principals actors que intervenen 
en un projecte d’aquesta importància per tal d’evitar el fracàs del mateix, sobretot del baix 
consens social. 
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L’estudi d’impacte ambiental redactat per a la tramitació del projecte constructiu és un 
estudi de mínims, que valora a la baixa els impactes negatius detectats per a l’obra, 
especialment l’impacte sobre la posidònia oceànica. Es va valorar únicament l’afectació 
de la posidònia en les superfícies d’ocupació de les banquetes del dic i moll. La realitat és 
que l’afectació real serà de l’ordre de 4 vegades més del previst, de 50.000 m2 a uns 
200.000 m2 de superfície de posidònia afectada, tota la superfície inclosa entre el dic i la 
costa. Llavors, ens podem demanar: què hauria passat amb la tramitació ambiental del 
projecte si s’hagués valorat bé l’impacte sobre la posidònia? 

Caldria que els estudis d’impacte ambiental deixessin de ser un simple tràmit dins el 
procés de tramitació dels projectes constructius, i servissin per allò pel que realment es 
van concebre, ser un instrument de coneixement capaç de posar de manifest la realitat de 
la zona afectada i orientar cap a la solució més adient. 

Pel que fa als impactes urbanístics la sortida dels vaixells comercials del port interior ha 
suposat la recuperació d’un espai molt important per a la ciutat. Els darrers anys la 
configuració del port s’havia adaptat a les dimensions dels vaixells comercials que hi 
entraven diàriament, quedant una enorme làmina d’aigua buida dedicada a la maniobra 
dels mateixos. A més, les instal·lacions del moll comercial havien quedat com un element 
estrany i pertorbador dins la trama urbana de Ciutadella. Per a recuperar aquest espai hi 
havia dues possibilitats, treure els vaixells comercials fora del port vell de Ciutadella amb 
la construcció d’un port exterior o derivar tot el trànsit marítim comercial al port de Maó, 
cada una amb els seus pros i contres, però és indiscutible que el port vell de Ciutadella 
s’ha vist molt afavorit sense l’operació dels vaixells comercials al seu interior. 

El trànsit marítim al port exterior de Ciutadella ha tingut una sèrie d’impactes 
socioeconòmics i sobre les infraestructures, tots relacionats amb l’augment de trànsit 
marítim que s’ha produït des de la posada en funcionament del port exterior.  

En el primer any de funcionament del port exterior de Ciutadella, el trànsit marítim al 
mateix a crescut en aproximadament un 70% pel que fa a passatgers, i en 
aproximadament un 160% pel que fa a trànsit de camions de mercaderies. Analitzant les 
dades del port de Maó en el mateix període es veu com el trànsit marítim que ha guanyat 
el port de Ciutadella l’ha perdut el port de Maó. Llavors el que ha passat ha estat una 
redistribució dels trànsits marítims de Menorca a favor del port de Ciutadella, pels 
avantatges que suposa en la connexió amb l’illa de Mallorca. Amb la posada en 
funcionament del port exterior de Ciutadella, la companyia Baleària va traslladar tot el seu 
trànsit de passatgers i part del de mercaderies del port de Maó al port de Ciutadella. 

El nou port exterior de Ciutadella no ha suposat un augment del trànsit marítim a l’illa de 
Menorca en el seu conjunt. Li ha tret volum de mercaderies i passatgers al port de Maó. 
Ha entrat en competència amb el port de Maó. 

En vista de tot això, i tractant-se d’una illa petita i d’escassos recursos, tant de territori 
com econòmics, es posa de manifest la necessitat d’una planificació a nivell insular per 
a les infraestructures i activitats de la costa. Amb una planificació de la costa a nivell 
insular, les actuacions a dur a terme estarien molt més clares i no respondrien tant a 
impulsos polítics. 
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