
Volta  a Mallorca

Cultura i sostenibilitat

Què és?

La Volta a Mallorca (www.voltamallorca.com) consistirà en la circumnavegació a l’Illa

concebuda com acte de sensibilització envers una relació sostenible amb el medi marí. 

És  un  projecte  que  neix  de  la  implicació  de  dues  persones  concretes,  Giacomo de

Stefano  (http://www.manontheriver.com/)   i  David  Oliver

(http://www.voltamallorca.com/?page_id=420&lang=ca)   però  amb  vocació

d’aglutinar accions col·lectives i a vincular-se amb entitats amb la mateixa sensibilitat.

Les paraules cultura i sostenibilitat esdevenen el fil  conductor en què emmarcam el

nostre  projecte.  Altres idees clau també ens acompanyaran al  llarg de la  travessia:

reivindicació  d'embarcacions singulars,  formes socials  innovadores  d'accés a  la  mar,

pesca responsable, consum de recursos marins de km 0, custòdia marina, conservació

del  medi  marí,  tecnologies  marines  de  baix  impacte,  autosuficiència  energètica,

decreixement, bones pràctiques per part de les embarcacions. 

El  nostre propòsit és sensibilitzar envers una relació sostenible amb el  medi marí,  i

aprofitar la travessia per compartir  l'experiència i  nodrir-nos de les aportacions que

vagin sorgint de la sinergia de companys de viatge i ports d'aturada.  Per això a les

diferents  aturades,  es  tractaran  aspectes  concrets,  uns  de  caire  més  científic  o

professional  i  altres  de  caire  lúdic  o  esportiu,  i  sens  dubte  seran un esdeveniment
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interessant en el que ens agradaria comptar amb la participació dels ports escollits i

d'entitats i persones col·laboradores. 

Com? 

La travessia es durà a terme amb una embarcació tradicional mallorquina entenent que

la reflexió sobre la sostenibilitat implica tant valorar els recursos dels quals ens dota la

modernitat com les eines que la cultura ens ha llegat per a una navegació de baix

impacte:  embarcacions  adaptades  a  l’entorn,  construïdes  amb  materials

biodegradables i reciclables, dotades de formes de propulsió netes com la vela i el rem.

Per aquest motiu, el llaüt prescindirà de motor i amb el ritme pausat i d'acord amb les

senyals dels vents i la mar, realitzarà escales en diferents ports de Mallorca en els quals

es realitzaran activitats per difondre el nostre missatge.

El nostre llaüt, de mesures humils, pretén ser només l’embarcació de referència per a

una flota d’embarcacions sostenibles, a les quals convidem a acompanyar-nos al llarg

de la travessia, ja sigui al llarg de tot el recorregut com en escales concretes. A qui es

vulgui afegir, només li demanarem que ho faci amb embarcacions pures al rem o a la

vela o, en cas d’estar dotades de motor d’explosió, que en prescindeixin tant com sigui

possible.

Quant?

La Volta a Mallorca s’iniciarà el dia 27 de juliol de 2014 al Club Nàutic de Cala Gamba i

finalitzarà  en  el  mateix  lloc  el  dia  14  d’agost.  Com  reflecteixen  les  dates,  està

plantejada com una travessia lenta, sense presses, vinculant la travessia a conceptes

com el moviment slow, com a rèplica a les presses que sovint serveixen de justificació

per  a  una navegació  agressiva  amb l’entorn,  on l’assumpció  del  temps estricte  del



rellotge implica traslladar a la mar la dictadura de la velocitat, per a la qual es recorre

sovint a la prepotència dels motors.

La Volta es durà a terme amb un calendari que deixa marge entre les diferents escales

tant  per  dur  a  terme  els  actes  associats  a  la  travessia  com  per  poder  complir-lo

navegant sempre esperant el dies de meteorologia més favorable, per a la qual cosa la

majoria de les escales contemplen diversos dies per dur-les a terme.

El calendari és el següent:

• 27juliol. Sortida de Cala Gamba- Port d'Andratx

• 29juliol. Port d'Andratx- Sant Elm

• 30juliol. Sant Elm-Sóller

• 1 agost. Sóller- Port de Pollença

• 3 agost. Port Pollença- Port Alcúdia

• 4 agost. Port Alcúdia- Colònia Sant Pere

• 6 agost. Colònia- Cala Rajada

• 8 agost. Cala Rajada-Portocolom

• 10 agost. Portocolom- Cala Figuera

• 12 agost. Cala Figuera- Colònia Sant Jordi

• 14 agost. Colònia Sant Jordi- Cala Gamba



Quins són els reptes ambientals de la nostra costa?

1. Els  projectes d'exploració  d'hidrocarburs a  les  nostres  illes  per  part  de  les

empreses Cairn Energy al golf de València i Spectrum GeoLimited des del Golf

de Lleó a Menorca i a Formentera, suposen una amenaça sense precedents per a

la conservació del medi marí i l'economia de les illes.  

La febre extractiva de recursos energètics en el nostre territori, motivada per

interessos  de  grans  empreses  multinacionals,   actualment  amenaça  tant  al

medi  terrestre  (fracking)  com  molts  punts  del  litoral  de  l'estat.  Es  pretén

continuar  amb un  model  ja  esgotat  de  malbaratament  d'energia,  que  és  la

causa de l'escalfament global. 

Els impactes que produirien les prospeccions al medi marí han estat de sobra

anomenats:  afecció  a  espècies  protegides  (cetacis,  virot,  baldritja,  tortuga

marina, ...) i hàbitats de la Xarxa Natura 2000 i espais naturals protegits. La

pesca també es veuria afectada segons estudis científics.

Ara bé, el que ha causat una major alarma social són els perjudicis que tendria

un accident en la principal font econòmica de l'illa, absolutament depenent del

recurs natural i paisatgístic: el turisme.

La resposta de la societat ha estat contundent.  Entitats socials,  ecologistes,

empresarials  i  administratives  han  mostrat  un  rebuig  unànime  a  les

prospeccions,  organitzant-se  en  plataformes  i  col·lectius,   fent  accions  de

protesta i manifestacions, recollint de manera massiva al·legacions contra els

projectes d'exploració.



El nivell de resposta popular està en consonància amb la gravetat del que està

en debat. S’enfronten un model energètic esgotat i contaminant, amb perjudicis

palpables a les nostres costes, amb un canvi urgent cap a un model energètic

basat en la reducció del consum, l'eficiència energètica i la transició cap a fonts

d'energia renovables.

2. La  proliferació  i  ampliació  de  ports  esportius,  la  privatització  de  la  seva

gestió  i  l'elitització  de l'accés  a  la  mar  són  altres  aspectes  amb marcades

implicacions ambientals i socials. L'ampliació dels ports suposa l'alteració dels

fons marins,  de la  línia  de  costa  i  per  tant,  de  la  dinàmica  costanera.  Amb

l'artificialització del  litoral  es perd la capacitat de fer  front a les catàstrofes

ambientals i d'autoregeneració d'arena a les platges, causant així un cercle de

dependència  d'actuacions  continuades  contra  els  impactes  generats  que

sempre són evitables. 

D'altra banda, hi ha una tendència privatitzadora dels ports, que ens endinsa a

un nou component de risc a considerar, la dificultat d'accés a la mar per part de

la societat per motius econòmics. Es potencia la proliferació de grans iots amb

l'argument que duen molts llocs de feina associats,  quan en la  majoria  dels

casos, les empreses benefactores són també estrangeres, com els propietaris

dels iots. 

Un increment en el nombre total d'embarcacions suposa una aglomeració en els

mesos  d'estiu  de  barques  al  llarg  de  totes  les  cales   de  l'illa  que  afecta  la

sostenibilitat dels fons marins mitjançant l'aportació de nutrients i l'ancoratge i

una pèrdua de qualitat paisatgística del producte turístic per excel·lència: les

nostres platges. 



Actualment es troben els projectes d'ampliació del Molinar, Palma i s'Arenal de

Llucmajor.  Alguns  d'aquests  projectes  ja  s'han  trobat  amb  una  resposta

contundent per part de la societat civil i el GOB, evidenciant la importància de

la conservació de la qualitat del paisatge i de la contenció del creixement a la

mar.

3. Noves  lleis  pel  desenvolupament  urbanístic  i  la  privatització  del  litoral.

Aquesta  legislatura  s'han  aprovat  la  reforma  de  la  llei  de  Costes  (d'àmbit

estatal), la llei del Turisme i la llei de ports de les Illes Balears. Les tres lleis

tenen  uns  efectes  negatius  per  a  la  preservació  del  litoral  ja  que  faciliten

l'increment de la pressió urbanística en el litoral i la privatització dels seus usos.

Mallorca té més d'un 21% de litoral artificialitzat.  

A les Illes Balears hi ha 43 ports esportius i més de 23.000 amarraments (més

que  a  tota  Grècia).  Aquest  nombre  suposa  prop  del  12%  de  l’oferta

d’amarraments de la mediterrània. 

La llei  de ports,  promou l'ampliació de ports per a grans eslores,  sotmetent

l'entorn  urbà  als  interessos  econòmics  de  les  concessionàries  privades  dels

ports. Projects en tramitació: ampliació Club Marítim del Molinar, ampliació CN

s'Arenal de Llucmajor, ampliació port de Palma. Per altra banda es promou la

privatització  de  la  gestió  dels  ports.  Només  a  Mallorca  el  Govern  pretén

privatitzar 5 ports esportius: Cala Bona (Son Servera); Porto Cristo (Manacor);

Colònia de Sant Jordi (ses Salines) i el port d'Andratx. 

Actualment,  hi  ha  diversos  conflictes  oberts  per  a  la  construcció  de  grans

projectes turístics al litoral o a zones d'alt valor ecològic properes a la primera

línia de la costa : construcció de complexe turístic de luxe a la zona humida de



la Marina de Magaluf o construcció d'hotel de luxe a sa Ràpita, en una zona

límitrof  amb l'àrea  natural  protegida  d'es  Trenc-  es  Salobrar  de  Campos,  la

construcció d'una gran villa a Canyamel (Capdepera), la construcció del Palau

de Congressos a la badia de Palma, la construcció d'un camp de golf a una zona

que  temps  enrera  va  formar  part  del  parc  natural  de  s'Albufera,  a  la  badia

d'Alcúdia,  la destrossa definitiva de les Dunes de Camp de Mar (a Andratx), la

urbanització de Cala Blanca (Andratx)... la Llei del turisme a més, ha possibilitat

l'aparició  de  nous projectes  turístics  a  la  costa,  inviables  amb la  normativa

anterior,  com  són  la  construcció  d'un  restaurant  sobre  el  penya-segat  de

l'Oratori de Portals, l'ampliació de l'hotel Formentor (Pollença)...

4. Les àrees marines protegides són a més de figures de protecció d’ecosistemes i

d’espècies,  instruments  de  gestió  pesquera  que  permeten  una  explotació

sostenible  dels  recursos.  Les  retallades  en  el  pressupost  destinat  a  la

conservació han fet que la vigilància a les reserves es trobi sota mínims.  

La gestió de les reserves marines de manera compartida amb els pescadors ja

existeix a alguns indrets, suposa una forma participada en què els benefactors i

afectats per la mesura de protecció, entenen i  promouen els avantatges que

suposa la protecció dels recursos per a la sostenibilitat de l'ecosistema i del seu

sustent. És necessari estudiar noves fòrmules per garantir la conservació dels

recursos marins. 

L’embarcació

El Nova Catalina és l’embarcació en la qual navegarem en la nostra Volta a Mallorca, un

llaüt que va néixer en una frontera evolutiva: fou concebut el 1940 per a la pesca de



costa a la badia de Palma (Mallorca) segons els models propis dels dies de la vela i del

rem, però incorporant un motor com a recurs que s’havia anat imposant des dels anys

20 del segle passat. Eren dies en que els pescadors assumien la nova tecnologia i la

maceraven amb les  formes de navegació  seculars,   entenen les  seves  barques  com

moto-velers i, encara no, com unitats de propulsió purament mecànica. 

En aquest context, el Nova Catalina, tocà l’aigua amb un aspecte humil, amb una eslora

de 25 pams d’eslora (5 metres d’eslora) i amb les formes d’una tipologia, el llaüt, de la

qual se’n tenen referències des de la Baixa Edat Mitjana. L’aparell de vela original – que

hem restituït  -  era  el  de  triquet  (vocable  local  per  referir-se  a  trinquet)  i  mitjana,

fórmula molt comú en les petites embarcacions insulars. El triquet se situa a la proa i

s’hi hissa una llatina, de maniobra simplificada i que fa ús d’un botaló per passar-hi el



davant, cap que controla la verticalitat de l’antena, la verga on es ferma el gràtil. La

mitjana és a l’extrem de popa, una llatina especialment vertical i també de maniobra

sintètica. Aquesta disposició de l’arboradura respon a la voluntat de deixar el centre de

l’embarcació transitable per a les tasques pròpies de la feina en mar. En realitat, és

tracta  d’un  aparell  que  s’articulava  amb  un  de  més  complex,  que  permetia

complementar  el  triquet  i  la  mitjana  amb  una  llatina  de  pal  central.  Tot  i  així,  el

pescador d’arts menors sovint mantenia desarborat el pal central perquè li bastaven el

triquet i  la mitjana per feinejar;  només feia  servir  la vela  major per desplaçaments

llargs, en condicions de vent molt feble o en determinats tipus de pesca. 

En incorporar-se el motor en les unitats de poca eslora, l’aparell format exclusivament

pel triquet i la mitjana va ser el que va perdurar. El pal central es va obviar considerant

que, juntament amb la màquina, ocupava massa espai i, a més, la propulsió mecànica

oferia prou autonomia perquè no calgués un velam tan complet.

Però els recursos tecnològics a l’ús s’hagueren de sotmetre a altres consideracions. El

Nova  Catalina s’emmarca  en  un  període  en  que  els  pescadors  que  ja  s’havien

familiaritzat amb els motors tornaren a armar les veles i els rems: fou construit tot just

havia acabat  la Guerra Civil espanyola; eren els dies de la post-guerra i les restriccions

eren severes, també les de combustible. Per aquesta raó, fou comú el retorn parcial als

sistemes de propulsió seculars per estalviar; la saviesa acumulada en les formes de

navegació fou important per a la subsistència.

Per raons menys bel·licoses, nosaltres també hem decidit estalviar combustible, més

encara,  en prescindirem; traurem el motor. No és una involució, és una proposta per

projectar  cap  el  present  i  cap el  futur  les  embarcacions  tradicionals  atenent  a  uns

recursos que formen part del seu ADN. No és la nostra resposta a una post-guerra,

però sí a una lluita global per a la sostenibilitat. La perspectiva històrica ens permet



valorar el motor d’explosió com un impàs que és en camí de ser superat. És clar que

som en el preludi de l’expansió de sistemes de propulsió alimentats per energies netes,

i ho valorem profundament, però el nostre missatge comença per gaudir de l’herència

del rem i de la vela en un acte d’autosuficiència energètica i, alhora, de respecte amb la

mar. El nostre joc és amb el vent i amb els rems, elements que entenem com amics del

medi al qual ens aproximem demanant-li permís, amb l’educació pertinent de qui entra

en una casa externa. És un gest, també, d’autoestima cultural,  un reconeixement al

nostre patrimoni marítim; és un missatge que llencem assumint el paradigma de fer

feina des de la realitat local per assolir allò que és universal. Amb la Volta a Mallorca, el

nostre llaüt torna a néixer o viu una segona joventut. I nosaltres amb ell.     

La tripulació

La tripulació del Nova Catalina estarà formada per dues persones de referència però és

oberta  a  la  incorporació  de  persones  convidades  per  dur  a  terme cada una  de  les

diferents escales.

La tripulació fixa és formada per Giacomo de Stefano i David Oliver.

La  tripulació  variable  la  formaran  persones  voluntàries  que  han  participat  en  fer

possible el projecte a més d’aquelles que es vagin convidant al llarg de la campanya de

difusió del mateix. Aquesta és una travessia col·lectiva.

La seguretat



L’embarcació  atendrà  a  totes  les  indicacions  pertinents  que  se’ls  facin  des  de  la

Capitania Marítima de les Illes Balears alhora que navegarà sempre amb embarcacions

de suport.

Contacte

David Oliver Ramón mardemars@gmail.com / 639 50 12 60

Giacomo de Stefano

Mika Noguera (GOB) 630024691
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