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A la mediterrània la relació de les comunitats costaneres amb la mar constitueix un 
tret fonamental de la seua identitat, individual i col·lectiva. L’estret vincle d’Eivissa i 
Formentera amb la mar ha generat un ric i variat patrimoni cultural material, és el cas 
de salines, fars, torres de defensa, escales i barraques de pescadors... i també de 
patrimoni flotant: falutxos, balandres, llaüts, bots i xalanes, principalment. 
 
Aquest patrimoni marítim material està íntimament lligat al patrimoni immaterial, 
acumulat i tramés de generació en generació durant segles. Tècniques constructives 
d’embarcacions (l’ofici de mestre d’aixa), tècniques de navegació, al rem, a vela o a 
motor; preparació i reparació d’arts de pesca, pràctiques pesqueres, senyes o 
enfilacions, toponímia, gastronomia i tradicions en són una petita mostra.  
  
Actualment, a Balears, els motovelers, juntament amb les barques de bou i els llaüts, 
són els últims representants de la flota tradicional. La seua utilització per al transport 
de cabotatge es va allargar fins a ben entrats els anys setanta del segle XX. De fet, amb 
el boom turístic, embarcacions com el llaüt Virgen de Fátima i el balandre Reina del 
Mar, entre moltes altres, assoliren un paper molt important en el transport de 
materials de construcció. 
 
A partir d’aquest moment, la progressiva incorporació de vaixells de propulsió 
mecànica i el progressiu i  ràpid canvi de model econòmic envers el sector turístic, 
desbancaria els antics models aparellats amb veles tradicionals, que patirien les 
conseqüències de l’abandó i l’oblit generalitzat als molls, a l’espera d’una mort 
anunciada.  
 
Aquesta conjuntura  socioeconòmica generaria la pèrdua progressiva d’embarcacions 
tradicionals i, paral·lelament, la reducció del nombre dels seus usuaris. També el sector 
pesquer professional es va ressentir davant aquesta situació, amb les conseqüències 
que això comporta pel que fa al necessari relleu generacional i a la transferència de 
coneixements.  
 
Però com s’ha gestionat el patrimoni marítim a les Illes Balears? Malauradament, el 
patrimoni marítim no ha estat mai objecte de consciencia col·lectiva com si ha passat, 
per exemple, amb el patrimoni arquitectònic o, també, tot i que en menor mesura, 
amb el patrimoni rural.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A Balears, el Museu Marítim de Mallorca canalitza bona part de la política patrimonial 
marítima. L’exposició museística que ofereix i la realització de tot un seguit d’activitats 
educatives i socioculturals afavoreixen la difusió dels valors històrics, artístics i 
etnològics i facilita la transferència de coneixements vinculats a la mar i les pràctiques 
marineres. Digne de menció, en aquest sentit, és la Setmana del Mar, programa 
educatiu organitzat per “Es Nàutic”, el club nàutic de Sant Antoni de Portmany.  
 
En definitiva, iniciatives particulars i el treball i funcions dels clubs nàutics han evitat, 
en molts casos, la destrucció d’embarcacions tradicionals. Algunes s’han restaurat, és 
el cas del balandre Reina del Mar, o del llaüt Javi, recuperats i restaurats per Antoni 
Tur “Sendic” i Javi Gómez.  
 
A l’actualitat, pel litoral balear s’estenen al voltant de deu entitats marítimo-culturals 
que tenen com a objectius principals la conservació i el manteniment d’embarcacions i 
la pràctica i difusió de la navegació tradicional. Una d’aquestes entitats es l’Associació 
Marítima-Cultural d’Eivissa i Formentera, fundada l’any 2003, i que va comptar com a 
principals promotors, amb Antoni Tur “Sendic” i Antoni Ferrer Abárzuza.   
 
L’Associació Maritima-Cultural d’Eivissa i Formentera va assumir com a pròpia la 
proposta de Gerald Delgado, armador dels pailebots Thopaga i Cala Millor, de 
museïtzar el moll d’abric (es Muro) amb embarcacions tradicionals i, l’any 2016, va 
redactar un avant projecte que preveia la construcció d’un moll flotant i d’una rampa 
de varada, recuperant així la imatge de l’antic avarador de sa Riba i facilitant espai per 
a embarcacions representatives. Seguint l’exemple d’altres indrets, com el Club Nàutic 
de cala Gamba (Mallorca) o el Club Nàutic de Sant Antoni “Es Nàutic”. 
 
Però a més a més, l’Associació Marítima-Cultural d’Eivissa i Formentera incorpora a 
l’espai físic museïtzat, l’antic edifici de Sanitat, una ruta cultural pels barris de tradició 
marinera: La Marina, sa Riba i sa Penya. També inclou propostes culturals i educatives: 
exposicions temporals, conferències, beques d’investigació, gastronomia, tallers de 
nusos, navegació i manteniment d’embarcacions tradicionals. Tot plegat en xarxa amb 
altres museus, com el Museu Marítim de Mallorca, el Museu de la Pesca de Palamós o 
el moll museïtzat de Vigo, per citar-ne alguns exemples representatius. Aquesta 
proposta, a l’hora que promou la cultura i el patrimoni, representa un impuls qualitatiu 
a barris degradats i actualment allunyats de la població resident.    
 
Gràcies a l’esforç i constància de l’Associació Marítima-Cultural d’Eivissa i Formentera, 
aquesta proposta està ara en mans de les administracions competents: el Consell 
Insular d’Eivissa, l’Ajuntament d’Eivissa i l’Autoritat Portuària de Balears.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Pel seu treball en defensa del patrimoni marítim pitiús, per la seua trajectòria i esforç 
en la consolidació d’un projecte exemplar, la creació d’un museu flotant i un centre 
d’interpretació sobre el patrimoni marítim, el GEN-GOB atorga el Premi Savina 2021, 
de protecció i conservació del patrimoni natural i cultural d’Eivissa i Formentera, a:  
 
l’Associació Marítima-Cultural d’Eivissa i Formentera   
 
 
 
La Junta Directiva 
 
 
Eivissa, 30 de desembre de 2021 
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